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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 

 

11 Σεπτέμβρη 2018! Κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος ένας ακόμη αστικός μύθος, ο 

μύθος των δομημένων ομολόγων. Μαζί με τον μύθο αυτό κατάρρευσαν και οι 

σκευωροί και τα σκοτεινά κέντρα.  

 Η Δικαιοσύνη όμως έπραξε το καθήκον της! 

Με παρρησία είχα τοποθετηθεί από την αρχή, το 2007 και είχα χαρακτηρίσει 

την υπόθεση «χάρτινη».  Τότε κάποια «παπαγαλάκια» τού συστήματος τραύλιζαν 

ζαλισμένα.  Ποτέ δεν πίστεψα αυτήν την καταδίκη και με αίσθημα ευθύνης και 

καθήκοντος, άφησα στην άκρη τα μυθεύματα και τις δοξασίες και με όραμα την 

ελπίδα, ξεκινήσαμε το ωραίο ταξίδι της δημιουργίας. 

Σε αυτά τα πέτρινα 11 χρόνια της σκευωρίας και του αγώνα, δεν έσκυψα το 

κεφάλι, δεν συμβιβάστηκα σε τίποτα λιγότερο και πιο κάτω από το καθήκον και την 

ευθύνη.  Μπήκα πρωτεργάτης μαζί με συναγωνιστές και φτιάξαμε το θεσμικό και 

κοινωνικό πλαίσιο των νέων Επαγγελματικών Ταμείων. 

Δεν με τρόμαξαν! 

Οραματίστηκα και φτιάξαμε το ΝΕΟ ΤΕΑΥΦΕ και το ΤΑΥΦΕ, δύο Ταμεία 

του Φαρμάκου μέσα σε αυτήν την καταχνιά των Μνημονίων. 

Σε αυτόν τον ωραίο αγώνα είχα αρκετούς συμπαραστάτες και συνεργάτες.  

Δεν είναι του παρόντος αυτές οι αναφορές, θα γίνουν κι αυτά στην ώρα τους. 

Στο δρόμο κάποιοι συνεργάτες λιποψύχησαν και αντί για δράση και 

αντίσταση, πέρασαν στον εύκολο δρόμο του λαϊκισμού, του τυχοδιωκτισμού και της 

«ευκαιρίας ζωής», επιτιθέμενοι σε εμένα για να κάνουν καριέρα στις πλάτες μου!  

Τους λυπάμαι για αυτήν τους τη στάση, διότι ως ριψάσπιδες συνθηκολόγησαν με το 

«ουδείς αχαριστότερος του ευεργεντηθέντος».  Τους λυπάμαι όχι γιατί ήταν απλώς 

ριψάσπιδες, αλλά διότι νόμιζαν ότι μπορούν να γίνουν όψιμοι διοικητές, ασκώντας 

δημόσια εξουσία. Τελικά, όμως, έγιναν απλώς σουλατσαδόροι της εξουσίας, 

περιφέροντας εαυτούς.  Με τους σουλατσαδόρους αυτούς θα ασχοληθώ εν καιρώ. 
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Σήμερα είναι ημέρα γιορτής!  Ας μείνουμε στα ευχάριστα! 

Θέλω να ευχαριστήσω κατ’ αρχάς για όλα αυτά τα χρόνια της δοκιμασίας: 

- Όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του κλάδου του Φαρμάκου 

για την αμέριστη συμπαράσταση και αγάπη τους. 

- Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 

την άψογη αντιμετώπιση και θεσμική συμπεριφορά τους. 

- Τον ΣΦΕΕ, την ΠΕΦ, τον ΠΦΣ, τον ΦΣΑ και όλες τις εργοδοτικές 

οργανώσεις του κλάδου του Φαρμάκου για την ανεμπόδιστη και άψογη 

συνεργασία.  

- Τα συνδικάτα που άντεξαν και με στήριξαν. 

- Το ΔΣ και τις υπηρεσίες του ΤΑΥΦΕ  για την αμέριστη συμπαράσταση. 

- Τους συνεργάτες δικηγόρους μου, που με στήριξαν σε κάθε βήμα. 

- Και προ πάντων την οικογένειά μου, που ήταν δίπλα μου και με στήριζε 

συνεχώς. 

Δόθηκε ένας αγώνας και δικαιώθηκα πλήρως σε όλα όσα πίστευα και έφτιαξα 

για τα Ταμεία.  Σήμερα, όπως και 11 χρόνια τώρα, σας κοιτάζω στα μάτια και σας 

καλώ να συνεχίσουμε αυτό το ωραίο ταξίδι δημιουργίας, ελπίδας και προοπτικής για 

τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους μας.  Δεν μας ταιριάζει τίποτα λιγότερο. 

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον 

 δεν ξεχνάμε το παρελθόν, 

 διαχειριζόμαστε το παρόν, και  

 διαμορφώνουμε το μέλλον 

 

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου! 

 

 

Γεράσιμος Κονιδάρης 

 

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ & 

Επίτιμος Πρόεδρος ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ 

 

 


