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Σ
ε μια προσπάθεια οι
πολίτες να
ενημερωθούν για

τις ιαματικές πηγές του
Ριζώματος και τις
ευεργετικές τους
ιδιότητες, ο Δήμος
Τρικκαίων διοργανώνει
την άλλη Πέμπτη 15
Δεκεμβρίου ενημερωτική
εκδήλωση για το
συγκεκριμένο θέμα. 

Η ημερίδα που θα λάβει
χώρα στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Δημοτικού Σχολείου
Ριζώματος (σ.σ. 17:45 μ.μ.)
και έχει ως τίτλο «Ιαματικός
Πόρος Ριζώματος: Η αναπτυ-
ξιακή πρόκληση της περιο-

χής», συνδιοργανώνεται με

τον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματι-

κών Πηγών Ελλάδας. 

Σειρά ενεργειών 
Όπως σημειώνει η δημοτική

Αρχή « η ενημερωτική αυτή

ημερίδα επιδιώκει να αποτε-

λέσει τον πρώτο λίθο σε μια

σειρά ενεργειών, για τα ιαμα-

τικά νερά της περιοχής. Η εκ-

δήλωση αφορά τους κατοί-
κους του χωριού, τους τρικα-
λινούς και όλους, όσοι, είτε
έχουν απορίες σε σχέση με
τον ιαματικό αυτόν πόρο, είτε
επιδίωκαν να επενδύσουν μελ-
λοντικά στην ευρύτερη πε-
ριοχή. Εξάλλου ο Δήμος Τρικ-
καίων ενεργοποιεί αναπτυ-
ξιακές προοπτικές, επιδιώ-
κοντας ουσιαστική συμμετοχή
της τοπικής κοινωνίας, σε μια
προσπάθεια αλλαγής της κα-
τάστασης». 

Κατά τη διάρκεια της ημε-
ρίδας θα μιλήσουν ειδικοί
στον τομέα του ιαματικού του-
ρισμού, του θερμαλισμού, της
ευεξίας και της ιατρικής απο-
κατάστασης και θα αναλύ-
σουν τη σημερινή πραγματι-
κότητα στον τομέα του θερ-
μαλισμού και του ιαματικού
τουρισμού και τη διασύνδεση
τους με την τοπική ανάπτυξη. 

Το πρόγραμμα 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα

της ημερίδας στις 6 θα απευ-
θύνει χαιρετισμό ο δήμαρ-
χος Τρικκαίων κ. Δημήτρης
Παπαστεργίου , στις 18:05-
18:25, Πουλτσίδης Μιχάλης,
Δρ. Γεωλόγος-Γεωφυσικός,
«Το ιαματικό δυναμικό του
Ριζώματος και της ευρύτε-
ρης περιοχής», στις 18:25-
18:45, Δανάς Μάρκος, Γεν.
Γραμματέας ΣΔΙΠΕ, Μέλος
Επιτροπής Προστασίας Ια-

ματικών Φυσικών Πόρων του

Υπ. Τουρισμού, «Ο Ελληνι-

κός Τουρισμός Υγείας - Υφι-

στάμενη κατάσταση και προ-

οπτικές» και στις 18:45-19:05,

Τσιώρα Ανδρομάχη, Πτυχι-

ούχος Φυσικοθεραπεύτρια

ΑΤΕΙΘ, «Αναπνευστική φυσι-

κοθεραπεία και κινησιοθερα-

πεία στα Ιαματικά Λουτρά -

Επιδράσεις στον οργανισμό».

Επίσης, στις 19:05-19:25,

Σταυράκη Νικολέτα, Κλινική

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος,

«Οι ευεργετικές δράσεις της

Ποσιθεραπείας» και στις

19:25-19:45, Καραμαλής

Στέργιος, Ιδρυτής Biactive,

«Ευεξία και Θερμαλισμός». 

Ε.Κ.

Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 

Στο επίκεντρο οι ιαματικές πηγές 
•Η ημερίδα θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Ριζώματος
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