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• Σηµεία και τέρατα στην
Επιτροπή Ανταγωνισµού.
• Για παράνοµα κέρδη
150 εκατοµµυρίων τους
βάζουν πρόστιµα-χάδια
και εξαφανίζουν...
επιχειρήσεις.
• Φρικώδης διαπλοκή µε
ελέγχοντες και ελεγχοµένους σαν να µην πέρασε
µια µέρα από την εποχή
των «κουµπάρων µε
τα βραχιολάκια».
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Πωλούνται
παιδιά; Στην
Ελλάδα, ναι!
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Τοιούτοι υµίν
άρχοντες...

Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΝΤΑΣΚΑ

Μία από τις κρισιµότερες και πιο
λησµονηµένες λειτουργίες της πολιτικής είναι η παιδαγωγική. ‘‘Το
της πόλεως όλης ήθος οµοιούται
τοις άρχουσιν” διαπίστωνε ο Ισοκράτης. Η αλήθεια του αποφθέγµατος επιβεβαιώθηκε εµφατικά

συνέχεια στη σελ. 2

ΣΕΛ. 32-33

...ΣΤΑ ΠΡΑΣΑ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

• Καταδροµική επιχείρηση έφερε στο φως
τεράστιο έγκληµα στο «Αλεξάνδρα».
• Σε όλα τα κρατικά νοσοκοµεία τα ίδια
εγκλήµατα γίνονται ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!
• Με αυτό το έγγραφο, γιατί δεν τους
πήγε αυτόφωρο ο εισαγγελέας;
ΣΕΛ. 26-27

Ηµέρα µνήµης και άρνησης πληρωµής χρεών αν...

ΣΕΛ. 28-29

36 όσα η ∆ικαιοσύνη βλέπει
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Φοβερές καταγγελίες
για αγοραπωλησία παιδιού
στη «Στέγη Μητέρα»

• Ντοκουµέντα είναι οι συνοµιλίες όπου η µητέρα και σύζυγος µιλάει για αγοραπωλησία, για
ναρκωτικά και για απειλές.
• Επιφυλάξεις για την «ευστάθεια» της µάνας, αλλά ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ έρευνα γιατί τα πρόσωπα
υπάρχουν…

Π

λοίαρχος Θωµάς Καν. προς τη σύζυγό του: «Μετά, αφού σε βάλανε στη
‘’Στέγη Μητέρας’’ (σ.σ. της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Λέρου 6 Κυψέλη)
µαζί µε το κοριτσάκι µας, σου πρότειναν να το
πουλήσεις έναντι…. 40.000 ευρώ και τώρα
µου λες, Αλεξάνδρα µου, ότι έχουν πουλήσει
άπειρα παιδιά και από κάποια γυναίκα, της πήραν στον ύπνο µε το ΕΚΑΒ και τα τέσσερα και
µετά την έστειλαν στο… ψυχιατρείο».

Tου ΘΟ∆ΩΡΟΥ ΒΑΡΙΚΟΥ

Αλεξάνδρα Καν.: «Ρε, Θωµά, να σου πω κάτι; Το σκεφτόµουν και εγώ τότε στην Κέρκυρα
και την έπαιρνα κάθε 10 λεπτά τηλέφωνο τη
δικηγόρο Μαρία ∆. (σ.σ. να πουλήσει το κοριτσάκι τους)».
Η προαναφερόµενη αποσπασµατική συνοµιλία είναι δείγµα από τους πολύωρους αποµαγνητοφωνηµένους «διαλόγους» ανάµεσα στον
µαρτυρικό-µαχητή, πλοίαρχο του εµπορικού
ναυτικού, κ. Θωµά Καν., και την πρώην σύζυγό
του Αλεξάνδρα, που κατέφυγε στη «Στέγη Μητέρας» µε τη «µεσολάβηση» της δικηγόρου
Κερκύρας, κ. Μαρίας ∆., του Κερκυραίου Αρχιµανδρίτη Σ.Σ., ενός στελέχους της «Στέγης»,
και του πανταχού παρόντος (σε όποια πέτρα
και κόκκο άµµου είναι από κάτω) Αρχιµανδρίτη –και τώρα φυλακισµένου– που αλώνιζε σε
Εφετεία και Αρειο Πάγο.
Γνώριζαν
Μη βιάζεστε ότι τα µάθατε όλα, µε τις δύο
παραπάνω ατάκες, γιατί είναι τόσα πολλά και
ανατριχιαστικά τα πράγµατα που ακούγονται
στις κασέτες και διαβάζονται στις αποµαγνητοφωνήσεις, που πράγµατι µόνον ένας θαλασσόλυκος των ωκεανών θα µπορούσε να
ορθώσει ανάστηµα αξιοπρέπειας. Και να
διεκδικήσει τα αυτονόητα και στοιχειώδη σε
µία ευνοµούµενη πολιτεία και ένα… πρωτόλειο κράτος δικαίου.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνουµε
εξαρχής και καθαρά ότι οι κασέτες και οι έγγραφες επίσηµες αποµαγνητοφωνήσεις τους
έχουν καταστεί γνωστές –µέσω µηνύσεων,
αγωγών, ασφαλιστικών µέτρων, υποµνηµάτων,
µαρτυρικών καταθέσεων, πραγµατογνωµοσυνών, εκθέσεων, τεστ, αυτοψιών, συνεντεύξεων,
ιατρικών διαγνώσεων κ.λπ.– στην τότε εισαγγελέα Ανηλίκων κ. Φάκου, στον τότε προϊστάµενο Εισαγγελίας Αθηνών, στον τότε εισαγγελέα
Αρείου Πάγου κ.ο.κ. Αρα, ήξεραν.
Συνεχίζουµε, λοιπόν, τους διαλόγους που
έλαβαν χώρα ανάµεσα στο πρώην ανδρόγυνο

Η δράση του κυκλώµατος
Και από εδώ και πέρα περιγράφεται ο τρόπος και η µεθόδευση του κυκλώµατος, της
µη κερδοσκοπικής εταιρείας ντε, που έβρισκαν καταφύγιο οι κακοποιηµένες γυναίκες.
Θ.Κ: «Και πώς σε έπεισε η δικηγόρος Μαρία ∆. να πας στη «Στέγη», βρε Αλεξάνδρα;»
Α.Μ.: «Μου το πρότεινε. Πού να πήγαινα
έτσι όπως ήµουνα και σκεφτόµουνα;»
Θ.Κ. : «∆ηλαδή, πώς το πρότεινε να πας
στην Αρχιεπισκοπή και να το παίξεις… κακοποιηµένη; Πώς κέρδισες την εµπιστοσύνη της Αρχιεπισκοπής; Εσύ τους έπεισες ή
η ∆.; Εντάξει, απέβλεπαν στην πώληση του
παιδιού µας µήπως σε πείσουν να το πουλήσεις 40.000 ευρώ. Πες µου τι κύκλωµα είναι αυτό, τέλος πάντων;»
Α.Μ.: «Είχα εγώ τη δύναµη να τους πάω
κόντρα ή να τους κυνηγήσω; Εµένα θα φοβηθεί η ∆.; Εχουν άλλα αυτοί µεταξύ τους,
ο ένας καλύπτει τον άλλον και όλοι είναι
µια χαρά. Και τον Βασίλη το Λι. που έβαλες
δικηγόρο για τα ασφαλιστικά, τίποτα δεν
µπορεί να τους κάνει».
Θ.Κ.: «Οχι, Αλεξάνδρα, απλά δεν βρέθηκε
κανένας να τους ξεσκεπάσει, για αυτό αλωνίζουν. Πες µου τώρα γιατί κλαις;»
Α.Μ.: «Για… µένα. Κλαίγοντας... ∆εν µπορείς, δεν µπορείς, γενικά στη ζωή σου, δεν
µπορείς να φθάσεις εκεί που έφθασα εγώ.»
Θ.Κ.: «Γιατί δεν µου λες; Θέλω να µου πεις.»
και όποιος τολµά ας τους αµφισβητήσει νόµιµα, επίσηµα, δικαστικά και επιστηµονικά, και
όχι µε εκβιασµούς και απειλές του στυλ «∆εν
θα προλάβεις να βγεις από το αεροδρόµιο, ή
θα σε βρούνε σε χαντάκι ή το κοριτσάκι σου
θα µείνει πάντα ανάπηρο». Εντάξει θρασύδειλοι/ες;
Κόντρα
Πλοίαρχος Θωµάς Καν.: «Οι 40 χιλιάδες ευρώ θα ήταν 40… δόσεις ηρωίνης ή κοκαΐνης
και θα σε είχαν µια ζωή στο χέρι για να σού
λένε της «Στέγης» µη µιλήσεις διότι πούλησες
το παιδί; Οπως σου λένε τώρα µη µιλήσεις,
διότι πήγες να συναινέσεις στην πώληση του
παιδιού. Θυµάσαι που µου έλεγες στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» (σ.σ.: στο παρά πέντε τη γλύτωσε το κοριτσάκι τους µε σαλ-

Α.Μ.: «Τι θα κερδίσω; Για να µε ειρωνεύεσαι; ∆εν περίµενα ότι υπάρχουν άνθρωποι
που ψυχολογούν τόσο βαθιά, και εγώ δεν
περίµενα να είµαι τόσο µαλακισµ…».
Θ.Κ.: «Οχι αοριστολογίες, γιατί θα τους πάρει ο διάολος και εσένα µαζί τους.»
Α.Μ.: «Το θέµα, Θωµά, είναι να µην µπεις
εκεί µέσα, γιατί γίνονται διάφορα. Εγώ δεν
είχα καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Είδα να
υπάρχουν 40 κοπέλες. Εκεί ήταν σκέτη
απελπισία. Γυναίκες που δεν είχαν πατέρα,
ούτε δικηγόρο, ούτε… εισαγγελέα ούτε τίποτα. Μπορεί να σου προτείνουν κόκα για
να ανέβεις. Αντε να πάρεις µια φορά, τι
έχεις να περάσεις µετά που θα θέλεις και
δεν θα σου δίνουνε, άντε να µην έχεις δικηγόρο, σε φάγανε».
Θ.Κ.: «Σου πρότειναν εσένα κόκα; Και τον
δικηγόρο που είχες τι έκανε; Μόνον για να
σε παροτρύνει να µένεις στη ‘’Στέγη’’, που
σου πρότεινε να πουλήσεις το παιδί µας
έναντι 40.000 ευρώ;»
Εξαγορά
Α.Μ.: «Ασε τι µου προτείνανε εµένα (γελάει). Και σε σένα µπορεί να κάνει τέτοια πρόταση. Να σου πει ξέρεις κάτι καπετάνιε,
µπορώ να σε βγάλω από τα καράβια, εάν
σου δώσω 500.000 ευρώ. Μπορεί να το
πει, αλλά σε σένα όχι, γιατί είσαι άλλος άνµονέλα, από αλλοίωση τροφών, και ενόσω
τους απείλησε ο Καν. πως θα τους κλείσει µέσα…) ότι σε φοβίζουν γιατί σε έχουν στο χέρι;
∆εν σου είπα τότε ότι εγώ τους έχω στο χέρι
και όχι αυτοί εσένα; Είναι αυτά που σε ρωτάω
ψέµατα ή αλήθεια;»
Αλεξάνδρα πρώην σύζυγος: «Θωµά, σε αυτήν την ιστορία, δεν µπόρεσα να καταλάβω
από ποιο σηµείο αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση. ∆ηλαδή, ξαφνικά, και όπως µου είπες στο
νοσοκοµείο µε τις απειλές σου, µπαίνω στο
Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και δεν ξέρω…
ξαφνικά βλέπω να πηγαινοέρχονται εισαγγελείς, γραµµατείς, φαρισαίοι, πρώην περίεργες γυναίκες της «Στέγης», ενώ σε άλλες γυναίκες δεν πήγαινε κανένας. Ακόµη δεν έχω
καταλάβει».
Θ.Κ.: «Τι δεν µπόρεσες να καταλάβεις, γιατί

Το ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το Γενικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους µετόχους της Τράπεζας, σύµφωνα µε το
Καταστατικό της και το Νόµο, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Μ. ∆ευτέρα 18 Απριλίου 2011, στις
12:00 το µεσηµέρι, στο Κεντρικό Κατάστηµα της Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21,
2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.
Τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης είναι τα εξής:
1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητή, που υποβάλλεται µε εντολή του Γενικού Συµβουλίου
της Τράπεζας για τον Ισολογισµό και τις λοιπές Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγµένα του έτους 2010.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισµό και τις λοιπές Οικονοµικές Καταστάσεις
της χρήσης 2010.
3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητή, του Ισολογισµού και των λοιπών Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2010 µετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.
4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καταστατικού, που
ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 190.452.292.-, ως εξής:

• Μέρισµα 0,67 ευρώ ανά µετοχή σε 19.864.886 µετοχές
- (12% του µετοχικού κεφαλαίου)

θρωπος. Σε άλλον το είπανε και ήτανε 18
χρόνων.»
Θ.Κ.: «∆ηλαδή, θα είχε τα κότσια να µου το
πει;»
Α.Μ.: Τώρα που ξέρει ποιος είσαι όχι, στην
αρχή εάν είχες πάει µε άλλον τρόπο, δεν θα
είχε πρόβληµα.»
Θ.Κ.: «Γιατί όταν ρωτήθηκε η ‘’Στέγη’’, από
την Αστυνοµία , εάν υπάρχει παιδί µε όνοµα
Καν., µάνα Καν., µάνα Μπ. απάντησε επίσηµα
πως δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο; Ποια σου µίλησε για πώληση του παιδιού η ∆. ή η κοινωνική λειτουργός;»
Α.Μ.: «Θωµά, να τελειώνουµε. Για να µην
τους δηµιουργήσεις πρόβληµα. Οσο για το
ποια µου το πρότεινε, σου απαντώ, φαίνονται ποτέ αυτοί, ρε µαλ…α; Βάζουν έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρει κανείς και την
πληρώνουν αυτοί οι µαλ…ες. Η µάνα να
παίρνει 1.000 ευρώ και τα υπόλοιπα τα µοιράζονται. Αυτό είναι… η καθηµερινότητά
τους. Εκεί µέσα δεν ακούς τίποτε άλλο
εκτός από βλαστήµιες. Από µία µάνα πήραν
και τα τέσσερα παιδιά της και τώρα χτυπιέται. Τα άρρωστα δεν τα πάνε στο νοσοκοµείο για να µην αποκαλυφθούν τα ονόµατά
τους. ∆ύο ηµέρες πριν πάµε τη µικρή στο
Παίδων είχε πεθάνει ένα µικρό και ίσως για
αυτό να φοβήθηκαν και πήγαν το δικό µας,
όταν τους απείλησες.»
ερχόντουσαν κάθε µέρα επίσκεψη όλοι αυτοί;»
Α.Μ.: «Ναι, γιατί σε µένα τόσοι για επίσκεψη…
Το µόνο που µου είπε την τελευταία φορά που
µιλήσαµε τηλεφωνικά η κ. ∆. ήταν πως ανεξάρτητα απ’ ό,τι βγάλανε τα δικαστήρια, δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιον… π…, µε την καλή έννοια
στο λέω, διότι λέει µόνον αυτός µε πήγε τόσο
κόντρα, γιατί µέχρι στιγµής δεν έχει υπάρξει άλλος που να µε κοντράρισε τόσο σκληρά (σ.σ. για
αυτό προβλέψαµε και εµείς πως από ωκεάνιους
άνδρες θα το βρει η “Στέγη”).
Μου τα είχαν πει όλα στη “Στέγη” ότι πήγες µε
τον πατέρα µου από το Αργος και µε ψάχνατε.
Οτι ήρθες άλλη µία φορά και δεν έβρισκες το
κτήριο, γιατί δεν υπήρχε καµία ένδειξη ή ταµπέλα, αλλά το βρήκες από το διπλανό σπίτι ρωτώντας. Οτι φώναξες την Αστυνοµία και πως όταν
εµφανίστηκε το περιπολικό, µπήκες µέσα στον

ευρώ

13.309.473.

• Έκτακτο αποθεµατικό

»

12.000.000.-

• Πρόσθετο µέρισµα 0,89 ευρώ ανά µετοχή
σε 19.864.886 µετοχές

»

17.679.749.-

• Φόρος µερισµάτων
(Ο φόρος µερισµάτων υπολογίστηκε µε συντελεστή
40% σύµφωνα µε τον ισχύοντα φορολογικό νόµο
3842/23.4.2010 άρθρο 13. Σε περίπτωση τροποποίησης
των ισχυουσών διατάξεων φορολόγησης των
διανεµόµενων µερισµάτων, πριν την καταβολή τους,
θα προσαρµοστούν αναλόγως τα ποσά του φόρου
και των µερισµάτων)

»

20.659.482.-

• Υπόλοιπο περιερχόµενο στο Ελληνικό ∆ηµόσιο

»

126.803.588.-

5. Προσθήκη και τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας. Ειδικότερα:
- Προσθήκη νέων άρθρων 37Α’ και 55Ε’
- Τροποποίηση των άρθρων 2, 5Β, 13, 14, 17 και 55Α’.
6. Ανακοίνωση ή έγκριση συµβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
Πιστωτικά Ιδρύµατα
και Οργανισµούς.
7. Καθορισµός αποζηµίωσης και οδοιπορικών εξόδων των µελών του Γενικού Συµβουλίου.
8. Καθορισµός αµοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2011.
9. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των µελών του Γενικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών για
τα πεπραγµένα και τη ∆ιαχείριση του έτους 2010.
10. Εκλογή Συµβούλων.
11. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2011.
12. Λοιπές Ανακοινώσεις.

παιδικό σταθµό. Ολα αυτά µου τα είπαν πολύ αργότερα, όχι όταν συνέβαιναν».
Η υπόθεση είναι στα δικαστήρια, γιατί η
πρώην γυναίκα του πλοιάρχου δεν κατόρθωσε
να ξεφύγει, άγνωστο για ποιον λόγο, και εν πάση
περιπτώσει δεν µπορεί να βλέπει το κοριτσάκι
του όταν γυρίζει από τα ταξίδια του. Είναι, όµως,
σκληρό καρύδι και αν θα βγει κάτι για τη «Στέγη», από αυτόν θα βγει, παρά τις απειλές και τις
παρακολουθήσεις από φοβερούς και περίεργους τύπους.
Υ.Γ.: Πάντως, και στον υπογράφοντα εάν συµβεί κάτι, σίγουρα θα είναι από αυτό το κύκλωµα,
όπως µου είπε και ο πλοίαρχος που τους γνωρίζει καλά. Ονόµατα δεν γράφουµε, γιατί διατηρούµε τις επιφυλάξεις ως προς την ακρίβεια και
όσων φέρεται να λέει η µάνα. Ακρη θα βρεθεί
ΜΟΝΟ µε σοβαρή δικαστική έρευνα.

Στη Συνέλευση έχει δικαίωµα να λάβει µέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω αντιπροσώπου, τηρουµένων των περιορισµών του άρθρου 14 του Καταστατικού, ο κύριος τουλάχιστον
εβδοµήντα πέντε (75) µετοχών, που είναι εγγεγραµµένος στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων
(Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές
αξίες της Τράπεζας, κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας (εν προκειµένω της Τετάρτης 13 Απριλίου
2011) πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής), χωρίς να
απαιτείται δέσµευση των µετοχών του. Ανά εβδοµήντα πέντε (75) µετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών
το δικαίωµα µιας (1) ψήφου. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από εβδοµήντα πέντε (75) µετοχές, µπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο µέτοχο, ο οποίος µπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον
συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε (75) µετοχών (άρθρα 13 και 16 του
Καταστατικού, σε συνδυασµό µε τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρµογής –από είκοσι πέντε (25) σε εβδοµήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθµού µετοχών
που απαιτείται για την παροχή δικαιώµατος συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, µετά την
επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της µετοχής της Τράπεζας, σύµφωνα µε την
1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού Συµβουλίου, που εγκρίθηκε µε την 8/4.2.2000 Πράξη του
Υπουργικού Συµβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).
Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στη Συνέλευση καλούνται να προσέλθουν στην
Υπηρεσία Μετοχών του Τµήµατος Γραµµατείας της Τράπεζας της Ελλάδος για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους µέχρι και την 15η Απριλίου 2011. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας µε τα αρχεία του ως άνω Συστήµατος Άυλων Τίτλων.
Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνονται εγγράφως. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον εν λόγω διορισµό οφείλουν να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τµήµατος Γραµµατείας της Τράπεζας της
Ελλάδος τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011, συµπληρωµένο και δεόντως
υπογεγραµµένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιµο και στον ιστοχώρο της
Τράπεζας www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενηµέρωση Μετόχων».
Ο µέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για µία και µόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισµένου χρόνου.
Όσοι από τους µετόχους είναι νοµικά πρόσωπα πρέπει µέσα στην ίδια προθεσµία να καταθέσουν
σύµφωνα µε το νόµο και τα νοµιµοποιητικά τους έγγραφα. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα
έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας, αρκεί να γίνει σχετική αναφορά στο
έντυπο αντιπροσώπευσης.
Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Η ίδια ως άνω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που µέτοχος χορηγεί σε τράπεζα εξουσιοδότηση για την
άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο.
Το πλήρες κείµενο της Πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν.
2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενηµέρωση Μετόχων». Τα κείµενα των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων διατίθενται και σε έγχαρτη µορφή από την Υπηρεσία Μετοχών του Τµήµατος Γραµµατείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320 2064 και 210-320 3288, fax 210-320
2844 και 210-322 6371).
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2011
Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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