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1. Στιγμιότυπο 
από την επίσκεψη 
τον Ιούνιο του 
2002 του τότε πρω
θυπουργού στην Κί
να. Ο Γκίκαε 
Χαρδούβεληε μαζί 
με τον Νίκο θέμελη 
ήταν σύμβουλοι του 
Κώστα Σημίτη.

2 .0  Γ κίκαε Χαρ
δούβεληε ήταν επι- 
κεφαλήε του οικο
νομικού γραφείου 
του πρωθυπουργού 
στην κυβέρνηση 
«ειδικού σκοπού» 
του Λουκά 
Παπαδήμου.

3. Επί πρωθυπουρ
γίαε Παπαδήμου 
στην ομάδα του 
Μαξίμου. (Η φωτο
γραφία έχει δημοσι
ευτεί στο «Πρώτο 
θέμα»)

Evas apiaroúxos μαθητή και (ponrrms στο πανεπιστήμιο, yóvos φτωχών αγροτών, κατάφερε 
με πολύ διάβασμα και σκληρή δουλειά να ανέβει ένα ένα τα σκαλοπάτια Tns ακαδημαϊκήε 
ζωήε και Tns KapiépasTou για να αναλάβειτο αξίωμα του υπουργού Οικονομικών

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΜΙΝΗ

0 58ΧΡΟΝΟΣ Γκίκαε Χαρδούβεληε γεννήθηκε σιο παρα
θαλάσσιο γραφικό χωριό Πούλιθρα, που είναι χτισμένο 

στιε παρυφέε του Πάρνωνα, 9 χλμ. από το Λεωνίδιο και νό 
τια τηε Πλάκαε. Οι πολιτικέε καταβολέε του είναι από τον 
προοδευτικό χώρο. Ωε προσωπικότητα θεωρείται εξαιρετικά 
ήπιων τόνων, ικανόε, φιλόδοξοε, συνεργάσιμοε, συναινε- 
τικόε, σταθερόε στιε απόψειε του και καθόλου... ξεροκέφα- 
λοε, όπωε μαρτυρούν φίλοι του. Δύσκολα «στρογγυλεύει» 
τιε απόψειε του για... πολιτικούε λόγουε. Μπορεί να μην πει 
όλη την αλήθεια, αλλά ψέματα δεν θα πει, λένε οι ίδιοι χα
ρακτηριστικά. «Κλειστόε» χαρακτήραε, καχύποπτοε και με 
«βαρετό» πρόγραμμα, λένε άλλοι φίλοι του.

Είναι γεγονόε ότι ο Γκίκαε Χαρδούβεληε ακολουθεί το 
ίδιο πρόγραμμα κάθε μέρα. Ξεκινά από το σπίτι του για τη 
δουλειά. Βγαίνει κάποια στιγμή για περπάτημα με το κινητό 
του στο χέρι και μιλά για δουλειά. Υστερα γυρίζει στο γρα
φείο του και συνεχίζει μέχρι τιε 8 το απόγευμα. Επιστρέφει 
κατευθείαν στο σπίτι, αν το βράδυ δεν έχει επαγγελματικό 
δείπνο ή κάποια κοινωνική υποχρέωση, και ύστερα από λί- 
γεε ώρεε αποσύρεται για ύπνο. Κάθε χρόνο πηγαίνει διακο-

πέε στο χωριό του, όπου ανακαίνισε και το πατρικό του πριν 
από από δύο χρόνια. Εναε στενόε του συνεργάτηε λέει ότι 
«αν όλοι είχαν το lifestyle του Εκίκα, τότε όλα τα έντυπα που 
ασχολούνται με αυτά τα θέματα θα είχαν... κλείσει!». Η κοι
νωνικότητα δεν είναι το φόρτε του, αλλά σήμερα είναι επι- 
κοινωνιακόε, προσθέτει κάποιοε άλλοε στενόε του φίλοε. 
Δεν πλούτισε, το σπίτι του το πήρε με δάνειο και καθώε είναι 
φανερό, δεν κάνει... έξαλλη ζωή. Η καθημερινότητά του εί
ναι η συγγραφή μελετών και άρθρων, το διάβασμα, η διδα
σκαλία στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και η ήσυχη οικογενεια
κή ζωή, με τη σύζυγο και τα δύο τουε παιδιά.

Το «ταξίδι» στη γνώση. Ο Εκίκαε Χαρδούβεληε πήγε 
στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού του. Μόλιε ολοκλήρωσε 
και την τελευταία τάξη, έδωσε εξετάσειε στο αμερικανικό 
σχολείο «Ανατόλια» και βγήκε πρώτοε. Του προσφέρθηκε 
πλήρηε υποτροφία, δηλαδή και για τη διαμονή και για τη 
φοίτηση. Τότε, η πολιτική του σχολείου ήταν να επισκέπτε
ται πολλά μέρη τηε περιφέρειαε και να αναζητά για υποτρο- 
φίεε, περί τουε πέντε αριστούχουε. Ετσι, ο σημερινόε υπουρ- 
γόε Οικονομικών έγινε οικότροφοε στο «Ανατόλια», το οποίο

αποτέλεσε και την απαρχή τηε πολύχρονηε καριέραε του, 
αρχικά στα πανεπιστήμια και μετά στην τράπεζα Ευτοήβηΐτ, 
αλλά και στην πολιτική αφού διετέλεσε οικονομικόε σύμ- 
βουλοε επί πρωθυπουργίαε Σημίτη και Παπαδήμου.

Αμέσωε μετά το Ευμνάσιο στο «Ανατόλια», ο Εκίκαε Χαρ
δούβεληε έκανε αίτηση για υποτροφία στο Χάρβαρντ. Το 
κορυφαίο αμερικανικό πανεπιστήμιο τού προσέφερε πλήρη 
υποτροφία, γεγονόε το οποίο είναι ιδιαίτερα σπάνιο στα 
διεθνή πανεπιστήμια. Η κατάσταση των οικονομικών τηε 
οικογένειάε του δεν είχε αλλάξει, γι' αυτό δούλευε παράλ
ληλα με τη φοίτησή του. Πληροφορίεε αναφέρουν ότι η 
πρώτη του δουλειά ήταν στο καφενείο του πανεπιστημίου 
Χάρβαρντ, όπου έπαιρναν το πρωινό τουε οι φοιτητέε, και 
αμέσωε μετά εργάστηκε στην ομάδα ασφαλείαε, δύο νύχτεε 
την εβδομάδα. Η υποτροφία του είχε διάρκεια 4 έτη. Ο Εκί
καε Χαρδούβεληε όμωε ήθελε να κάνει και μεταπτυχιακέε 
σπουδέε για τιε οποίεε δεν είχε χρήματα. Με στοχοπροσή
λωση και εργατικότητα, ο νέοε υπουργόε Οικονομικών κα
τάφερε στα 4χρόνια(1975-1978)να πάρει και το πρώτο του 
πτυχίο και το μεταπτυχιακό του στα Εφαρμοσμένα Μαθημα
τικά. Σήμερα είναι μέλοε του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ελληνικού Ιδρύματοε Χάρβαρντ και μάλιστα υπογράφει τιε 
υποτροφίεε των σπουδαστών.

Εχει διδακτορικό δίπλωμα στα Οικονομικά, για το οποίο 
φοίτησε στο Μπέρκλεϊ, τηε Καλιφόρνια(1983). Και εκεί βρέ
θηκε με υποτροφία, η οποία ωστόσο δεν κάλυπτε τη διαμο
νή του. Αυτήν, πλέον, την κάλυψε με τη δουλειά του, αφού 
εργάστηκε δίπλα σε καθηγητέε. Στο Μπέρκλεϊ γνώρισε και

τη σύζυγό του, με την οποία αργότερα απέκτησαν δύο παι
διά. Πρόκειται για Αρμένισσα από τον Αίβανο, αριστούχο 
σπε σπουδέε χημικού μηχανικού, και η καριέρατηε με εξί
σου σημαντική καριέρα, αφού την έχουν εμπιστευτεί πολυ- 
εθνικέε εταιρείεε για τη θέση οικονομικήε διευθύντριαε.

Οσο για τον ίδιο, μετά την ολοκλήρωση και του διδακτο
ρικού του, εργάστηκε στην Αμερική.

Εχει διατελέσει επίκουροε καθηγητήε στο κολέγιο Μπάρ- 
ναρντ, στο πανεπιστήμιο Κολούμπια (1983-1989) και ανα- 
πληρωτήε -και στη συνέχεια τακτικόε καθηγητήε- στο πα
νεπιστήμιο Ράτγκερε στο Νιου Τζέρσεϊ (1989-1993).

Την καριέρα του στιε ΗΠΑ ανέκοψε η πρόταση, που απο
δέχτηκε, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών να γυρίσει ωε κα
θηγητήε. Ετσι, επέστρεψε. Η πρώτη του εργασία εκτόε Πα
νεπιστημίων ήταν όταν ανέλαβε ωε οικονομικόε σύμβουλοε 
στην Τράπεζα τηε Ελλάδοε επί διοικητού Λουκά Παπαδήμου 
(1994-1995), όπου υπήρξε αναπληρωτήετου διοικητή στην 
ΈΚΤ, και σύμβουλοε ερευνών στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα 
τηε Νέαε Υόρκηε (1987-1993). Το 1996 ανέλαβε τη θέση 
του οικονομικού συμβούλου του Ομίλου τηε Εθνικήε Τρά- 
πεζαε Ελλάδοε και το 2000 έφυγε από την ETE για να γίνει 
διευθυντήε του Οικονομικού Εραφείου του πρωθυπουργού, 
Κώστα Σημίτη, έωε το 2004. Αμέσωε μετά τιε εκλογέε του 
2004 και την αλλαγή εξουσίαε, ο κ. Χαρδούβεληε ανέλαβε 
οικονομικόε σύμβουλοε και επικεφαλήε Οικονομικών Με
λετών του ομίλου τηε Eurobank, ενώ παράλληλα διατήρησε 
τη θέση του καθηγητή στο Τμήμα Χρηματοοικονομικήε και 
Τραπεζικήε Διοικητικήε του Πανεπιστημίου Πειραιώε.
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ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ

Πήρε άδεια άνευ αποδοχών 
για να βοηθήσει στο PSI
Σ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ τηε κυβέρνησηε συνεργασίαε 

στην Ελλάδα (Νοέμβριοε 2011 - Μάιοε 2012) 
διετέλεσε διευθυντήε του Οικονομικού Εραφείου 
του πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου, καθώε η 
πρότερη συνεργασία τουε ήταν άψογη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, όταν κάλεσε ο Αουκάε 
Παπαδήμοε τον Γ κίκα Χαρδούβελη για να αναλάβει 
τη θέση του οικονομικού συμβούλου, πήρε άδεια 
άνευ αποδοχών από τη Eurobank όπου εργαζόταν, 
με τη συμφωνία να γυρίσει μετά το πέραε τηε συ- 
γκυβέρνησηε (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΛΑΟΣ) «ειδικού σκο
πού». Σε αυτήν την κυβέρνηση, του Α. Παπαδήμου, 
ο πιο σημαντικόε στόχοε ήταν το «κούρεμα» του 
δημόσιου χρέουε από τουε ιδιώτεε (PSI+), στο οποίο 
τόσο ο Εκ. Χαρδούβεληε όσο και ο Φ. Σαχινίδηε δι
αδραμάτισαν κομβικό ρόλο.

Ο κ. Χαρδούβεληε από την αρχή του μνημονίου 
έλεγε ότι για να βγει το πρόγραμμα πρέπει να ενι- 
σχυθούν οι δράσειε προε την κατεύθυνση τηε ανά-

πτυξηε και να περιοριστούντα μέτρα που προκαλούν 
τη βαθιά ύφεση. Εχει πάρει αποστάσειε από σειρά 
συγκεκριμένων μέτρων του προγράμματοε και ιδι
αίτερα από αυτά που αφορούν υφεσιακέε επιλογέε. 
Γνωρίζεται καλά με τουε εκπρόσωπουε των δανει
στών μαε, εδώ και καιρό, αφού ήταν συνομιλητήε 
τουε και κατά την εργασία του στη Eurobank στην 
οποία ήταν μέλοε τηε ομάδαε που διαπραγματευ
όταν με την τρόικα, αλλά και από την περίοδο τηε 
πρωθυπουργίαε Λ. Παπαδήμου.

Ομωε, όπωε του υπαγορεύει ο χαρακτήραε του, 
δεν συγκρούεται εύκολα. Απολάμβανε πάντα την 
προστασία του οργανισμού που δούλευε και θα 
είναι η πρώτη φορά που μένει έκθετοε στουε κομ- 
ματικούε μηχανισμούε που «δουλεύουν» για άλ- 
λουε στόχουε. Αυτοί είναι και οι λόγοι για τουε 
οποίουε πολλοί αμφιβάλλουν αν θα μπορέσει να 
ισορροπήσει τη «βάρκα» τηε τρόικαε με εκείνεε τηε 
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ...


