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«Είναι αυτονόητο καθήκον κάθε πολίτη 
να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο,

 προκειμένου να απαιτούμε το δικαίωμα 
του καθενός στην προσωπική, κοινωνική

 και επαγγελματική ευκαιρία»



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του “2ου  Χρη-
ματοοικονομικού Συνεδρίου της Θράκης”, με την πρωτοβουλία και 
την οργάνωση του Economic Forum of Thrace (E.F.T.), σε συνεργα-
σία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.
Η εικόνα της Ελλάδας, όπως καταγράφεται πλέον και με την πρώτη 
ματιά κάθε πολίτη, είναι ένα δημοσιονομικό χάος.
Το αποτέλεσμα είναι γνωστό σε όλους, σπατάλη, αναποτελεσματικό-
τητα, ταλαιπωρία.
Η συζήτηση έχει προ πολλού αρχίσει και είναι προφανές ότι δεν μπο-
ρεί, πλέον, να γίνει με άλλους όρους, πέραν ενός και μοναδικού : 

«το κράτος χρειάζεται ορθολογική αναδιάρθρωση»

• νοικοκύρεμα του υπέρογκου κόστους
• ορθή διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, με σεβασμό στη δημόσια 
περιουσία και στις ανάγκες των πολιτών

Η μεταρρύθμιση του κράτους πρέπει να έχει σαρωτικές διαστάσεις.

Εμείς στη Θράκη έχουμε ήδη κάνει τα πρώτα βήματα. Το συμμάζεμα 
του σπιτιού μας έχει ξεκινήσει. Δε ζητούμε βοήθεια από κανένα, αλλά 
ανασυγκροτούμε τις δυνάμεις μας.  Η δική  μας ευθύνη είναι  στο τρα-
πέζι και δεν παραγράφουμε τα  λάθη μας. 
Σας προσκαλούμε  στο 2ο  Χρηματοοικονομικό Συνέδριο της Θρά-
κης, με θέμα  την οικονομία της Ελλάδας και της Θράκης και τις προ-
οπτικές ανάπτυξής τους, σε σχέση με την ιστορική και γεωστρατηγική 
τους θέση στην Ευρωζώνη.
Οικονομική εξέλιξη χωρίς βιομηχανία πολιτισμού δεν υπάρχει, γι’ αυτό  
το  E.F.T. θα λειτουργεί πάντα με ένα πολιτιστικό υπόβαθρο.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο «Thraki 
Palace», στην Αλεξανδρούπολη. Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα αποτελέ-
σματα του Συνεδρίου θα "εγγραφούν"  στο νου των συμμετεχόντων, 
με δεδομένη την ιστορικότητα και την πολυπολιτισμικότητα  της Θρά-
κης, την ύπαρξη φυσικών μνημείων  και τη θέση της σε δύο ηπείρους.
Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά να καλοδεχτούμε τον καθένα από 
εσάς ξεχωριστά στο 2ο Χρηματοοικονομικό Συνέδριο της Θράκης, 
του E.F.T..

Βαγγέλης Λαμπάκης

Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης

Κατερίνα Καραγιάννη

Πρόεδρος E.F.T.
 



Η Αρσινόη της Θράκης
Μουσείο του  Λούβρου

Η Αρσινόη της Θράκης (316 π.Χ.-270 π.Χ.) 
υπήρξε αυτοκράτειρα  της Θράκης, της  Μικράς 

Ασίας και της Μακεδονίας ως σύζυγος του 
βασιλιά Λυσίμαχου, και αργότερα έγινε η 

αυτοκράτειρα της Αιγύπτου με τον αδελφό της 
και  σύζυγό της, τον  Πτολεμαίο τον Β ‘.



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες και Κύριοι,

στα πλαίσια της επίσημης έναρξης του 2ου Χρηματοοικονομικού 
Συνεδρίου της Θράκης και του εορτασμού των 125 χρόνων από τον 
πρώτο διορισμό Γερμανού έμμισθου Πρόξενου στη Θεσσαλονίκη, σας 
προσκαλούμε να παρακολουθήσετε κονσέρτο κλασικής μουσικής, με  
τους  «Karlsruher Konzert Duo», δύο εξαίρετους καλλιτέχνες από τη 
Γερμανία, την πιανίστρια Dagmar Hartmann και τον τσελίστα Reinhard 
Armleder, οι οποίοι θα εκτελέσουν μουσικά κομμάτια των Schubert, 
Schumann,  και Debussy.
Το κονσέρτο  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Μαΐου 2011, στις 
9.00μμ, στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Αναμένουμε να σας καλωσορίσουμε στην Αλεξανδρούπολη.

Κατερίνα Καραγιάννη 

Πρόεδρος E.F.T.

Οργάνωση:

 

Δήμος 
Αλεξανδρούπολης

Συνδιοργάνωση:



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9.00 – 10.00 Εγγραφές

10.00 – 10.20 Χαιρετισμοί

• Κα Κατερίνα Καραγιάννη, Πρόεδρος E.F.T.
•  Κος Αριστείδης Γιαννακίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης
• Κος Ευάγγελος Λαμπάκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
•  Κος Wolfgang Hoelscher - Obermaier, Γενικός Πρόξενος 

της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσα-
λονίκη

10.20 – 10.30 Εναρκτήρια ομιλία από τον κύριο  Γεώργιο Ζαββό, 
  Πρέσβη, πρώην Βουλευτή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, νομικό σύμβουλο στη νομική 
υπηρεσία της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πρόε-
δρο της επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του ελ-
ληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

10.30 – 12.30 Πάνελ με συντονιστή 
 τον κύριο Πάσχο Μανδραβέλη, δημοσιογράφο

Θέμα:  «Αναδιάρθρωση του χρέους και εξορθολογι-
σμός του κράτους»

Ομιλητές:
•  Κος Γεώργιος Ζαββός, Πρέσβης, πρώην βουλευτής του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νομικός σύμβουλος στη νομική υπη-
ρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πρόεδρος της Επιτροπής 
για τη μεταρρύθμιση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστή-
ματος

•  Κος Martin Knapp, Γενικός Διευθυντής και μέλος της διοικού-
σας επιτροπής του Γερμανό-ελληνικού Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου

•  Κος Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. της Ελ-
ληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.)

•  Κος Δημήτρης Πέτροβιτς, δημοσιογράφος 
•  Κος Βασίλειος Σιοκορέλης, ειδικός οικονομικός σύμβουλος 

στο ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών
•  Kα Αγγελική Σπανού, Διπλωματική Συντάκτρια της εφημερί-

δας «Μακεδονία»
•  Κος Πέτρος Σουκουλιάς, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμ-

βουλίου της εταιρίας «Πρίσμα Ηλεκτρονικά» 

12.30 – 14.30 Ελαφρύ γεύμα στο «Thraki Palace» 

14.30 – 16.30 Πάνελ με συντονίστρια 
 την κυρία  Άντα Σείμανίδη, δημοσιογράφο



Θέμα:  «Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια υπαρ-
ξιακή πρόκληση και καλείται να αποδείξει ότι 
μπορεί να είναι και να λειτουργεί ως δημοκρα-
τία ευρωπαϊκού  τύπου.»

Ομιλητές:
• Κος Ευάγγελος Λαμπάκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
•  Κος Χαράλαμπος Μαζαράκης, γενικός διευθυντής οικονομι-

κών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
•  Κος Ηλίας Πολατίδης, Βουλευτής ΛΑ.Ο.Σ. Ν. Σερρών
•  Κος Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής Ν.Δ. Ν.Φθιώτιδας, 
    εκπρόσωπος του οικονομικού επιτελείου Νέα Δημοκρατίας
•  Κος Βασίλειος Χαρόβας, Α’ Αντιπρόεδρος του Εμπορικού & 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ν. Έβρου
•  Κα Ιωάννα Χιτζή, φοιτήτρια  MBA στο Διεθνές Πανεπιστήμιο 

στη Θεσσαλονίκη

16.30 – 18.00 Διάλειμμα 

18.00 – 20.00 Πάνελ με συντονιστή 
 τον κύριο Δημήτρη Διαμαντίδη, δημοσιογράφο

Θέμα:  «Μπορεί η Ελλάδα να αποδείξει ότι δεν είναι 
ένα αποτυχημένο κράτος; Μπορεί να ανταπε-
ξέλθει σε αυτή την πρόκληση και να είναι η τε-
λευταία;»

Ομιλητές:
•  Δρ. Hans Beeg, δικηγόρος και συμβολαιογράφος, ειδικός 

στο φορολογικό δίκαιο
•  Καθηγητής Michael Heise, επικεφαλής οικονομολόγος στον 

όμιλο εταιριών «Allianz Global».
•  Κος Βασίλειος Κάτσος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

της φαρμακοβιομηχανίας «Pharmathen»
•  Κος Ευστάθιος Κεφαλίδης, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξια-

κής Ροδόπης, «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.»
•  Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος, καθηγητής Μετάδοσης 

Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Αναπληρωτής 
Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου στη Θεσσαλονίκη

•  Κος Ευριπίδης Στυλιανίδης, Βουλευτής Ν.Δ.  Ν. Ροδόπης

20.30   Επίσημο Δείπνο στο εστιατόριο «Allegro» 
  του «Thraki Palace». Ελληνικά μουσικά ακούσμα-

τα από την δική μας Θρακιώτισα, Καίτη Μακρή

* Οι συμμετέχοντες εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά.

27 ΜΑΪΟΥ



ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΙΟΥ 2011
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

10:00 π.μ.
Αναχώρηση προς τη Σαμοθράκη.

Ένα δεύτερο πρωινό θα σερβιριστεί στο πλοίο.
Θα προσφερθούν  ελληνικός καφές και  φυσικός χυμός από 
πορτοκάλια, μαζί με παραδοσιακή πίτα με γέμιση κατσικίσιου τυριού 
και σπανακιού. 
Θα ακολουθήσει το παραδοσιακό γλυκό επιδόρπιο, η μπουγάτσα. 
Εποχιακά φρούτα θα είναι, επίσης, διαθέσιμα.

12:30 μ.μ.
Άφιξη στο λιμάνι της πρωτεύουσας του νησιού, την Καμαριώτισσα, στη 
βόρεια ακτή της Σαμοθράκης.
Συνιστάται η άνετη υπόδηση, έτσι ώστε να είναι πιο άνετη η μετάβασή 
μας στους καταρράκτες, στα δάση με πλατάνια και  στα πιο όμορφα 
αρχαία μνημεία. Θα ακολουθήσει η μεταφορά μας στην Παλαιόπολη, 
την ιερή τοποθεσία των Καβείρων.
Εκεί στο μουσείο της περιοχής εκτίθεται ένα αντίγραφο του αγάλματος 
της «Νίκης της Σαμοθράκης», που βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου.

01:30 μ.μ.
Μετάβαση στα Θερμά, ένα μικρό χωριό με καταρράκτες, θειούχες 
πηγές και το  παρεκκλήσι της Παναγιάς της Κρεμνιώτισσας, το οποίο 
χτίστηκε στο βράχο εκατό χρόνια πριν.

02:00 μ.μ.
Μετακίνηση στη Χώρα, την παλιά πρωτεύουσα του νησιού, η οποία 
έχει μόνο 700 μόνιμους κατοίκους και είναι χτισμένη στην πλαγιά του 
βουνού «ΣΑΟΣ». 
Η υψηλότερη κορυφή του βουνού ονομάζεται ¨ΦΕΓΓΑΡΙ¨ και 
αναφέρεται από τον Όμηρο, ο οποίος έγραψε πως ο Ποσειδώνας, 
ο θεός της θάλασσας, παρακολουθούσε τα δρώμενα του Τρωϊκού 
Πολέμου από εκεί.

02:30 μ.μ.
Γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα στην ακτή της Καμαριώτισσας. 
Η Σαμοθράκη είναι γνωστή για τα πρόβατα και τα κατσίκια που 
εκτρέφουν οι ντόπιοι, οπότε προτείνεται να δοκιμάσετε τα τοπικά 
προϊόντα, προερχόμενα από αυτά. 

04:00 μ.μ.
Επιστροφή στην Αλεξανδρούπολη.

*  Αν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι εκείνη την ημέρα, μπορεί να απαγορευτεί ο 
απόπλους των πλοίων.

    Σε αυτή την περίπτωση, θα εφαρμοστεί ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, που 
βάση του θα έχει την επίσκεψή μας σε ένα από τα μεγαλύτερα οικολογικά 
καταφύγια της Ευρώπης.



ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                 

Αν επιθυμείτε να παρευρεθείτε στο Συνέδριο παρακαλούμε να συμπληρώσετε 
το παρόν και να το αποστείλετε με φαξ στη Γραμματεία του Συνεδρίου. 
Διαφορετικά συμπληρώστε το αντίστοιχο δελτίο συμμετοχής στην ιστοσελίδα 
του E.F.T.  και δηλώστε τη συμμετοχή σας ηλεκτρονικά.
Phone: 0030 25510 81122, 0030 25510 81596
Fax: 0030 25510 81857
E-mail: efofthraceoffice@gmail.com, efofthraceassistance@gmail.com
Website: www.economic-forum-ofthrace.com

Ονοματεπώνυμο:...................................……………………………………
Διεύθυνση: …………………………………………….................................
Κινητό Τηλέφωνο:……………………………….........................................
Αριθμός Fax: ………………………………...............................................
e-mail address:……………………………….............................................

Παρακαλούμε να σημειώσετε πού  επιθυμείτε να παρευρεθείτε, 
αναφέροντας και τον αριθμό των ατόμων:
• Κονσέρτο 26/05/2011
• Συνέδριο  27/05/2011
• Επίσημο Δείπνο  27/05/2011
• Πολιτιστική Εκδρομή 28/05/2011

Αριθμός ατόμων: …………………………………...........................

Δικαίωμα συμμετοχής κατ’ άτομο:

Δικαίωμα Συμμετοχής κατ’ άτομο για φοιτητές*, συνταξιούχους και 
Α.Μ.Ε.Α.:

*  Απαραίτητη η προσκόμιση του ανάλογου αποδεικτικού εγγράφου.

Το δικαίωμα  συμμετοχής  σας στο Συνέδριο την 27η Μαΐου περιλαμβάνει:  
•  παρακολούθηση των συζητήσεων των πάνελ και το δικαίωμα ενεργής 

συμμετοχής με ερωτήσεις προς τους ομιλητές
• καφέ στο διάλειμμα
• γεύμα στο εστιατόριο «Allegro» του «Thraki Palace»
• δείπνο στο εστιατόριο «Allegro» του «Thraki Palace»        
• πιστοποιητικό παρακολούθησης

Το δικαίωμα συμμετοχής σας στην πολιτιστική εκδρομή την 28η Μαΐου 
περιλαμβάνει:
• ακτοπλοϊκά  εισιτήρια
• πρωινό στο πλοίο
• ξενάγηση στο νησί
• γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα
• μεταφορά πίσω στην Αλεξανδρούπολη.

Κονσέρτο 
26/05/11

Συνέδριο 
27/05/11

Εκδρομή
28/05/1

10€ 50€ 100€

Κονσέρτο 
26/05/11

Συνέδριο 
27/05/11

Εκδρομή
28/05/1

5€ 25€ 50€



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

•  Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική. Θα υπάρχει 
ταυτόχρονη μετάφραση από διερμηνέα από την ελληνική γλώσσα 
στην αγγλική και αντίστροφα. 

•  Ο κώδικας ένδυσης θέλει τους κυρίους με επίσημο κοστούμι και τις 
κυρίες ευπρεπώς ενδεδυμένες.

•  Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται στην αίθουσα των διαλέξεων, 
από σεβασμό προς τους ομιλητές.

•  Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο υποχρεούνται προς δική τους 
διευκόλυνση να φορούν συνεχώς το διακριτικό σήμα (badge), που θα 
τους δοθεί με την εγγραφή τους.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Δήμος Αλεξανδρούπολης: 25510 64100 
Τουριστική αστυνομία:  25510 37411 
Τροχαία: 25510 37111
Λιμεναρχείο: 25510 26468 
Κρατικός αερολιμένας ‘Δημόκριτος’: 25510 89300 
Ταξί: 25510 33500   
Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων:  25510 26479  
Σιδηροδρομικός Σταθμός: 25510 26395
 

*  Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, η γραμματεία του E.F.T. είναι στη 
διάθεσή σας στα τηλέφωνα: 

    25510 81122, 25510 81596, 
    6951 819 481 και 6941 545 351

THRAKI PALACE HOTEL & 
CONFERENCE CENTER & SPA 5*

25510 89100 25510 89119 thrakik@thrakipalace.gr

ALEXANDER BEACH HOTEL 
& CONVENTION CENTER & SPA 5*

25510 39290 25510 39070 info@alexbh.gr

5*ASTIR ALEXANDROUPOLIS 25510 83000 25510 82800 eg@classicalhotels.com

CLASSICAL EGNATIA GRAND 4* 25510 38000 25510 82800 eg@classicalhotels.com

NEFELI HOTEL 4* 25510 40401 25510 40455 info@nefelihotel-sa.gr



 

     

                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

     Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο  Ε Β Ρ Ο Υ   

   
                                         

FREE PRESS ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ



Τηλ: +30 25510 81122
Κιν: +30 6951819481, +30 6941 545 351
E-Mail: efofthraceassistance@gmail.com
  efofthraceoffice@gmail.com
Web: economic-forum-ofthrace.com

“Η επιμέλεια και η εκτύπωση
 όλου του έντυπου υλικού 

του 2ου Χρηματοοικονομικού Συνεδρίου 
της Θράκης έγιναν με την ευγενική χορηγία του 

εκδοτικού οίκου “ΠΕΛΤΗ A.E.”


