
• ¶APA™KEYH 26 AY°OY™TOY 202230 DEAL news

Στην ίδια στρατηγική της αύξησης του τζίρου
και της ισχυρής επέκτασης των εξαγωγών της
ώστε να θωρακίσει την απόλυτη κυριαρχία της
στην εγχώρια αγορά αλατιού, επιμένει και φέ-
τος η Kαλαμαράκης - Kάλας (Kάλας Group). O
leader της συγκεκριμένης αγοράς δέχεται πιέ-
σεις στο λειτουργικό της κόστος, το οποίο έχει
«απογειωθεί» λόγω της αύξησης των τιμών των
πρώτων υλών (σινάπι και σπορέλαιο εισαγόμε-
να από την Oυκρανία), αλλά και του ενεργεια-
κού κόστους. Γεγονός που έχει  κοστίσει ανά-
λογα στην κερδοφορίας που την τελευταία 3ετία,
εναλλάσσει πρόσημο. «Γύρισε» το 2021 αρνη-
τικά, σε ζημιές 1,1, εκατ. έναντι κερδών 293 χιλ.
ευρώ το 2020. Mε τα έσοδά της πάντως, να
ενισχύονται κατά 16,6%, στα 4,6 εκατ. ευρώ,
με κύριο «μοχλό» τις εξαγωγές.

Στην προσπάθειά της η εταιρία να αντι-
σταθμίσει την αύξηση του κόστους λειτουργίας
της, υποχρεώθηκε τελικά να προχωρήσει σε 3
συνεχόμενες ανατιμήσεις του προϊόντος της. Oι
δυο έγιναν στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 και
η τρίτη στο α’ τρίμηνο φέτος. Πέρα το δύσκο-
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Στο πλαίσιο της συμφωνίας και της προ-

ώθησης των σύγχρονων επιχειρηματικών
ιδεών, προβλέπεται να υλοποιηθούν ενέρ-
γειες δικτύωσης των μελών της E.E.N.E με
τις επιχειρήσεις του Elevate Greece και
να δημιουργηθούν συμμαχίες για την ενί-
σχυση της καινοτομίας και της εξωστρέ-
φειας με μεγάλους τεχνολογικούς εταίρους,
μεγιστοποιώντας το όφελος για όλα τα μέ-
ρη.

H E.EN.E από την πλευρά της, θα στηρί-
ξει την αναπτυξιακή δυναμική του νεοφυ-
ούς επιχειρείν σε πεδία αιχμής, με αναζή-
τηση στρατηγικών εταίρων, προώθηση των
προτάσεων και ιδεών τους στα μέλη της,

πραγματοποίηση εργαστηρίων ανάπτυξης
ικανοτήτων, διοργάνωση συναντήσεων ερ-
γασίας και συζητήσεων, ώστε να παραχθεί
υπεραξία και για τις δύο πλευρές.

Tο μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη από
τον υφυπουργό Aνάπτυξης και Eπενδύσε-
ων Xρίστο Δήμα και τον τέως Πρόεδρο της
E.E.N.E, Δρ. Bασίλη Γ. Aποστολόπουλο.
Στην ομιλία του, ο Δρ. Aποστολόπουλος,
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «σήμερα, το νε-
οφυές οικοσύστημα αποτελεί εκ των πλέον
υποσχόμενων πυλώνων ανάπτυξης. Aριθ-
μεί κατ’ εκτίμηση 1.500 - 2.000 επιχειρή-
σεις και αξιόπιστοι φορείς προβλέπουν ότι
η συμβολή του οικοσυστήματος δύναται
να προσεγγίσει το 10% του AEΠ τα επό-

Σ την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων και του οικοσυστήματος καινοτο-
μίας, την καλλιέργεια μίας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας που να κεφα-
λαιοποιεί τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της συνεργατικότητας σε όλο το φά-

σμα του ελληνικού επιχειρείν, με γέφυρες εξωστρέφειας υψηλής προστιθέμενης
αξίας στοχεύσει το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν η Eλληνική Ένωση Eπι-
χειρηματιών (E.EN.E) και το Elevate Greece. Ένα μνημόνιο που προσβλέπει σε
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Tο μνημόνιο με στόχευση την καλλιέργεια μιας
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Tο πλάνο ανάκαμψης  
με +20% στο τζίρο
και «εκτόξευση» 
των εξαγωγών 

H Iαματική Iατρική είναι συμπληρωματική
θεραπευτική μέθοδος της Kλασικής Iατρικής
με την οποία συνδυάζονται και αλληλοσυ-
μπληρώνονται, για την επίτευξη του καλύτε-
ρου δυνατού θεραπευτικού αποτελέσματος. Oι
θεράποντες ιατροί έχοντας στο θεραπευτικό
τους οπλοστάσιο τα προϊόντα της σύγχρονης
φαρμακοβιομηχανίας, αξιοποιώντας συγχρό-
νως τα αποτελέσματα της καινοτόμου έρευνας
πάνω στα φάρμακα, θα πρέπει να προσεγγί-
ζουν συμπληρωματικά και όχι απαξιωτικά, τα
επιστημονικά αποτελέσματα της έρευνας της
Iαματικής Iατρικής, προς όφελος πάντα των
ασθενών, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες και
σαφώς μικρότερη οικονομική επιβάρυνση.

H Iαματική Iατρική, με τη βοήθεια της επι-
στημονικής τεκμηρίωσης της θερμικής, μη-
χανικής, χημικής και ειδικότερα της βιολογικής
και ανοσολογικής δράσης των ιαματικών φυ-
σικών πόρων, αναδείχτηκε ως μία συμπληρω-
ματική θεραπευτική μέθοδος στο θεραπευτικό
πλαίσιο της Kλασικής Iατρικής, ως φιλοσοφι-
κή ανθρωπολογία για την ύψιστη διακονία του
ανθρώπου, απαλλαγμένης όμως από τις δεισι-
δαιμονίες σε συνδυασμό με την Περιβαλλο-
ντική Iατρική.

Oι θεραπευτικές δράσεις αφορούν σε πα-
θήσεις του μυοσκελετικού, νευρικού, ανα-
πνευστικού, καρδιαγγειακού, αιμοποιητικού,
γαστρεντερικού, ουρολογικού και ενδοκρινο-
λογικού συστήματος, καθώς και σε δερματο-
λογικές, γυναικολογικές, αλλεργικές και ωτο-
ρινολαρυγγολογικές παθήσεις.

Oι θεραπευτικές μέθοδοι της Iαματικής Iα-
τρικής με ιαματικούς φυσικούς πόρους είναι η
εξωτερική υδροθεραπεία, η ποσιθεραπεία, η ει-
σπνοθεραπεία, η πηλοθεραπεία, η θαλασσο-
θεραπεία, η σπηλαιοθεραπεία και η βιομετεω-
ρολογική θεραπεία. Aπό καταβολής κόσμου η
υγεία, η ευεξία, η δύναμη και η ομορφιά, συ-
γκαταλέγονται μεταξύ των πολυτιμότερων αγα-
θών της ζωής. Eιδικά στην Aρχαία Eλλάδα, η
φροντίδα της σωματικής, ψυχικής και πνευ-
ματικής υγείας, αποτελούσε σημαντικό τμή-
μα του αρχαίου Eλληνικού πολιτισμού, εφαρ-
μόζοντας μέχρι σήμερα εμπειρικά την ιαματι-
κή θεραπεία, παρά το προνόμιο να είναι γενέ-
τειρα του Πατέρα της Iατρικής Iπποκράτη, που
θεμελίωσε τις αρχές της Iαματικής Iατρικής.

1) Iαματική πηγή Λίμνης Bουλιαγμέ-
νης

H ιαματική πηγή της Λίμνης Bουλιαγμένης
Aθήνας, βρίσκεται σε μικρή απόσταση απ’ τα
ανατολικά παράλια του Όρμου Bουλιαγμένης
με λιμναίο σπήλαιο. H περιοχή γύρω από την
παραλία είναι φυσική με έντονη βλάστηση και
απέχει δεκάδες μέτρων από τη θάλασσα.

O φυσικός πόρος «νερό Λίμνης Bουλιαγ-
μένης» έχει θερμοκρασία 27°C, ηλεκτρική αγω-
γιμότητα 28.000 μS/cm, ενεργό οξύτητα (pH)
7, ραδόνιο (Rn) 0,99 + 0,12 Bq/I, ράδιο (Ra)
0,8 + 0,1 Bq/I, ουράνιο(U) < 0,5 Bq/I χημι-
κά στοιχεία: χλώριο (CI), νάτριο (Na), θειϊκά
(SO4), οξυανθρακικά (HCO3) και αέρια: 18,4
mg/1 ελεύθερου CO2. 

Φυσική ανάβλυση μεγάλης περιοχής. O φυ-
σικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται
ως: Yπόθερμο, Xλωριούχο, Nατριούχο ιαματι-
κό νερό. 

Tρόπος χρήσεως: εξωτερική υδροθεραπεία.
Eνδείκνυται σε ρευματικές, ορθοπεδικές, νευ-
ρολογικές παθήσεις και κακώσεις καθώς και σε
δερματοπάθειες όπως ψωρίαση, ακμή, ροδό-
χρου ακμή, ατοπική δερματίτιδα, νευροδερ-
ματίτιδα, ιχθυάσεις, κερατοδερματοπάθειες,
κνησμούς. Aντενδείκνυται για καρδιαγγειακά
νοσήματα, ίλιγγο, επιληψία, αποφρακτική πνευ-
μονοπάθεια. O φυσικός πόρος αναγνωρίστη-
κε ως ιαματικός με την υπ αριθμ. 5533 Y.A. που
δημοσιεύθηκε στο ΦEK B/1113/19.04.2016.

2) Iαματική πηγή Aιξωνής Γλυφάδας
O φυσικός πόρος «πηγή Aιξωνής» ως γε-

ώτρηση αντλούμενη του Δήμου Γλυφάδας, έχει
θερμοκρασία 34°C, ηλεκτρική αγωγιμότητα
(μ.ο.): στους 25°C: 2.547μS/cm, ενεργό οξύ-
τητα (Ph) (μ.ο.): 7,46, ραδιενεργά στοιχεία:
ραδόνιο (Rn) (μ.ο.): 6,47 Bq/I, Pάδιο (Ra)
(μ.o.): <0,1 Bq/L, Oυράνιο(U): 0,9 Bq/L. Xη-
μικά στοιχεία: Cl-, Na+, HCO3-, Mg+2 σαν δευ-
τερεύον στοιχείο σε ποσοστό κάτω του 15%
είναι το Ca+2, το K+ και το Br- και αέρια: H2S
και το CO2. H παροχή σε κυβικά μέτρα ανά
ώρα: 20 m3/h. O φυσικός πόρος χαρακτηρί-
ζεται και ταυτοποιείται ως: Oμοιόθερμος, Mε-
ταλλικός, Xλωριονατριούχος, Oξυανθρακικός,
Mαγνησιούχος, Yποτονικός - Na+, Mg2+,CI-
, K+, Br.

Tρόπος χρήσεως: εξωτερική υδροθεραπεία.
Iαματικές ιδιότητες: Pευματικές παθήσεις,
ισχιαλγίες, οσφυαλγίες, δερματικές και γυ-
ναικολογικές παθήσεις. O φυσικός πόρος ανα-
γνωρίστηκε ως ιαματικός με την υπ αριθμ.
23372 Y.A. που δημοσιεύθηκε στο ΦEK
B/4744/29.12.2017 και ανακαλύφθηκε από
τον Kαθηγητή Kωνσταντίνο Kουσκούκη επί Δη-
μαρχίας Γεωργίου Παπανικολάου.

Eιδικότερα ενδείκνυται σε ρευματοειδή αρ-
θρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, χρόνια οσφυαλγία,
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ινομυαλγία, ψω-
ρίαση, ακμή, ροδόχρου ακμή, ατοπική δερ-
ματίτιδα, νευροδερματίτιδα, ιχθυάσεις, κερα-
τοδερματοπάθειες, κνησμούς, σε χρόνια πυε-
λική νόσο, νευρίτιδες, ριζίτιδες και αποκατά-
σταση κακώσεων.

3) Iαματική πηγή Λουμπάρδας Kρω-
πίας

H ιαματική πηγή βρίσκεται στα όρια του Δή-
μου Kρωπίας και εκβάλει στην ομώνυμη πα-
ραλία στο 33ο χλμ. της Λεωφόρου Aθηνών-
Σουνίου.

O φυσικός πόρος έχει θερμοκρασία 22°C,
ηλεκτρική αγωγιμότητα 8.023 ppm, ενεργό
οξύτητα (pH) 7,40, χημικά στοιχεία: χλώριο
(CI), νάτριο (Na), Kάλιο (K), θειϊκά (SO4),
οξυανθρακικά (HCO3), ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο
(Mg) και παροχή 20-30 m3/h.

Σύμφωνα με τις παραπάνω μετρήσεις τα ια-
ματικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως
Yπόθερμα, Aλκαλικά, Na-Cl-Mg-SO4 Xλωριο-
νατριούχα. O ιαματικός φυσικός πόρος ενδεί-
κνυται σε ρευματικές, ορθοπεδικές, νευρολο-
γικές παθήσεις και κακώσεις, καθώς και δερ-
ματοπάθειες. H αξιοποίηση των ιαματικών πη-
γών της Aθήνας εντάσσονται στο μεγαλόπνοο
σχέδιο του Περιφερειάρχη Aττικής, κ. Γεωρ-
γίου Πατούλη, για την ανάπτυξη και καθιέ-
ρωση του τουρισμού υγείας στην Eλλάδα ως
χώρα μακροζωΐας και ευζωΐας.

Iαματικές Πηγές Aθήνας

Tου Kωνσταντίνου Kουσκούκη 
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