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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων : Χορός και δράσεις»
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια χοροεσπερίδα του
Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων. Οι έμποροι είχαν την ευκαιρία να
ξεφύγουν για λίγο από τα προβλήματα τους και να γλεντήσουν υπό τους
ήχους της παραδοσιακής μουσικής. Έτσι έδωσαν δυναμικά το παρόν
στην ετήσια χοροεσπερίδα του Ε.Σ.Τ. το προηγούμενο Σάββατο 2
Φεβρουαρίου 2008 που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο «Αναμνήσεις».
Παρόντες ήταν επίσης ο Υφυπουργός Οικονομίας και
Οικονομικών κ. Λέγκας Νίκος, ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Τρικάλων κ.
Χάϊδος Χρήστος, οι Αντινομάρχες Τρικάλων κ. Αλεξίου Αχιλλέας και
Τσίγκας Γιώργος, ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Ταμήλος Μιχάλης, οι
Αντιδήμαρχοι Τρικκαίων κ. Ζολώτας Απόστολος και κ. Νάκης
Βασίλειος, εκπρόσωπος του Διοικητή ΣΜΥ Ταξίαρχου κ.
Αναγνωστόπουλου Δημητρίου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Τρικάλων κ. Γιαγιάκος Βασίλειος, ο Γραμματέας του Επιμελητηρίου
Τρικάλων κ. Βενέτης Ευάγγελος, ο Οικονομικός Επόπτης του
Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Τζιώλας Δημήτριος, το μέλος του Δ.Σ.
ΓΣΕΒΕ κ. Αγγελής Άγγελος, ο Πρόεδρος ΟΕΣΘ κ. Μπλουγούρας
Ηρακλής, ο Αντιπρόεδρος ΟΕΣΘ και μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού
Συλλόγου Βόλου κ. Κοντονίνας Θανάσης, ο Πρόεδρος Συνταξιούχων
ΤΑΕ κ. Μιχαλίτσης Μάκης, ο Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας ΕΒΕ κ.
Κόκκας Δημήτριος, το μέλος του Δ.Σ. Ομοσπονδίας ΕΒΕ κ. Κισκίνης
Αδαμάντιος, ο Πρόεδρος Σωματείου Ξυλουργών κ. Σκανδάλης Ιωάννης,
ο Πρόεδρος του Σωματείου Κουρέων Κομμωτών κ. Νικολόπουλος
Δημήτριος, ο Πρόεδρος Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων κ. Ιωάννου
Δημήτριος, ο πρώην Πρόεδρος του ΕΣΤ κ. Βασιλός Περικλής, ο
Πρόεδρος των Μεταναστών Αλβανών κ. Ιλίρ Βάϊο Ντίπρα, ο εκδότης
του Πρωινού Λόγου κ. Τσαρουχάς Μιχάλης, εκπρόσωποι των
εφημερίδων «Διάλογος» και «Ενεργός Πολίτης», εκπρόσωποι της
Συνεταιριστικής Τράπεζας Τρικάλων κ. Μπάρδας Μιχάλης και κ.
Αλιάγας Αθανάσιος, ενώ τηλεγραφήματα απέστειλαν ο Υπουργός

Δικαιοσύνης κ. Χατζηγάκης Σωτήριος, ο Γ. Γραμματέας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας κ. Γκούπας Φώτιος και ο Πρόεδρος ΕΣΕΕ κ. Αρμενάκης
Δημήτριος.
Η βραδιά ξεκίνησε με χαιρετισμό του Προέδρου του Εμπορικού
Συλλόγου Τρικάλων κ. Γεροκώστα Παναγιώτη, ο οποίος αναφέρθηκε
στην πλούσια δραστηριότητα του Συλλόγου. Μεταξύ άλλων ανέφερε :
«Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων
αλλά και για όλον τον εμπορικό κόσμο και έχουμε πολλά προβλήματα
μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε, προβλήματα που πρέπει να μας βρουν
ενωμένους… Το θέμα της λαϊκής αγοράς φαίνεται να βρίσκει επιτέλους
λύση. Το Δημοτικό Συμβούλιο για ακόμη μια φορά και ελπίζουμε για
τελευταία πήρε απόφαση και μένει να την εφαρμόσει. Η Νομαρχία με
δική μας παρέμβαση έχει ήδη εντείνει τους ελέγχους στα
πολυκαταστήματα και έχουν ασκηθεί μηνύσεις σε όσους εξακολουθούν
να παρανομούν. Επιπλέον έχουμε επιληφθεί το θέμα των παράνομων
κινέζικων καταστημάτων στα Τρίκαλα και είμαστε σε επαφή με την
Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Τμήμα Αλλοδαπών για να γίνουν οι
απαραίτητοι έλεγχοι νομιμότητας της λειτουργίας».
Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τους εμπόρους των Τρικάλων για το
ενδιαφέρον και την ανταπόκριση που επέδειξαν για την επιχειρηματική
αποστολή που διοργανώνει ο Σύλλογος στην Ιταλία από 23 έως 28
Φεβρουαρίου και επιφυλάχθηκε για μια νέα αποστολή στο μέλλον.
Ενημέρωσε για την κοπή της πατροπαράδοτης βασιλόπιτας του
Συλλόγου την Κυριακή 2 Μαρτίου στο Φρούριο και για τη μεγάλη
εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος στις 16 Φεβρουαρίου με θέμα το
ασφαλιστικό. Ο Ε.Σ.Τ. θα φιλοξενήσει το γνωστό Καθηγητή Εργατικού
Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών κ. Αλέξη Μητρόπουλο, ο οποίος
θα αναπτύξει το θέμα : «Κοινωνικές εξελίξεις – Συνταξιοδοτικά και
Εργατικά Δικαιώματα». Τέλος ανέφερε ότι το Δ.Σ. κάνει έρευνα για την
αγορά στέγης του Εμπορικού Συλλόγου, καθώς το Επιμελητήριο
Τρικάλων χρειάζεται το χώρο όπου στεγάζεται σήμερα ο Ε.Σ.Τ. για δικές
του δραστηριότητες.
Η βραδιά συνεχίστηκε με γλέντι, χορό και πλούσια δώρα από τη
λαχειοφόρο αγορά και οι επίσημοι προσκεκλημένοι, τα μέλη και οι φίλοι
του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων διασκέδασαν μέχρι αργά.

