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Οαρμόδιοβ επί ins Οικονομίαε επί- τροποε ins Ευρωπαϊκήβ Ενωσηε Ισπανόε Χοακϊν Αλμούνια είναι παλαιόβ μαβ γνώριμοβ και χειριστήβ ίων ελληνικών οικονομικών υποθέσεων από ίο 2004. Διαδέχθηκε στην Κομισιόν τον Πέδρο Σόλμπεε, όταν εκείνο5 μετοίκησε στην Ισπανία προκειμένου να ανα- λάβει τη θέση του υπουργού Οικονο- pias. Η τοποθέτησή του στην Κομισιόν σχεδόν συνέπεσε με την πολιτική αλλαγή του 2004 στην Ελλάδα και την ανά- ¡ύιψη διακυβέρνησή ins xcopas από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε τη φαεινή ιδέα ins περιβόητηβ δημοσιονομι- κήβ απογραφήε. Ο κ. Αλμούνια υπήρΕε χειριστήε ins απογραφήε και εκείνοβ που τη νομιμοποίησε, αποδεχόμενοβ 
tis εισηγήσειβ ενόε δογματικού γερμα- νού γενικού διευθυντή ins DG2, που έφερε το όνομα Κλάουε Ρέγκλινγκ και ετύγχανε να είναι φίλοε του νέου τότε υπουργού OiKovopias κ. Γ. Αλογοσκού- φη. Ο κ. Ρέγκλινγκ, που πολλέε φορέβ μετά το 2004 βρέθηκε στην Αθήνα φι- λοΕενούμενοβ του κ. Αλογοσκούφη, ήταν αυτόβ που επέμεινε και έπεισε τον κ. Αλμούνια να αλλάΕει, κατά παράβαση των κανόνων ins Eurostat, ο iponos καταγραφήε των αμυντικών δαπανών. Αποδέχθηκε σε εκείνη τη συγκυρία η

ΑλμούνιαΕυρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ότι οι αμυντικέε δαπάνεβ έπρεπε να καταγράφονται στον χρόνο παραγγελίαε των όπλων και όχι κατά την παραλαβή τουε. Εκτινάχθηκε τότε το έλλειμμα του 2004 στο 7,4% του ΑΕΠ και κάπωε έτσι η χώρα μαβ ενετάχθη σε καθεστώε διετούβ επιτήρησηβ και ο κ. Καραμανλήε ηγεμόνευσε πολιτικά, χτίΕονταε το επυίεί- ρημα ότι παρέλαβε κατεστραμμένη οικονομία από τον κ. Σημίτη.
Π αρά τιβ διαμαρτυρίεΒ των οικονομολόγων που είχαν χειρισθεί τιε δημοσιονομικέε υποθέσειβ τηβ χώραε, οι κκ. Αλμούνια και Ρέγκλινγκ δεν πτοήθηκαν. Οι κκ. Γιάννηβ Στουρνά- ραβ, Βασίληβ Ράπανοε και Νίκοβ Καρα- βίτηε απέστειλαν επιστολή διαμαρτυ- ρίαβ προε τον κ. Ρέγκλινγκ, αλλά απάντηση επί τηε ουσίαε δεν έλαβαν. Ηταν ο δογματισμόε του γερμανού διευθυντή μέγα5 και η πολιτική στόχευση ευθεία, που δεν επέτρεπε άλλεβ προσεγγίσει. Η χώρα διεσύρθη από τον ευρωπαϊκό και διεθνή Τύπο, αμφισβητήθηκε κατά τρόπο σκαιότατο η ένταΕη στην ευρωζώνη και ο κ. Αλμούνια έχτισε καριέρα στιε ΒρυΕέλλεε εμφανιΕόμενοε ωε προ- στάτηβ-άγγελοβ τηβ δημοσιονομικήε σταθερότηταβ. Ομωε καιρόε φέρνει τα

Του Α ντωνη Καρακουςηλάχανα, Kaipós τα παραπούλια. Γρήγορα η Eurostat αναγκάστηκε να αναιρέσει την απόφασή in s, επαναφέρονταε τον προηγούμενο τρόπο καταγραφήε των αμυντικών δαπανών και αποδεχόμενη ότι είναι ορθότερο να υπολογίζονται κατά τον χρόνο παραλαβήε των οπλικών συστημάτων. Επιπλέον, προϊό- VTOS του χρόνου, ο κ. Αλμούνια προδό- θηκε από tous προστατευομένουε του και εΕετέθη ανεπανόρθωτα. Οι κκ. Κα- ραμανλήβ και Αλογοσκούφηε δεν τήρησαν lis  δεσμεύσει tous. Ουδέποτε ασχολήθηκαν επισταμένωε με τα δημόσια οικονομικά.
Τ ο έλλειμμα χρόνο με τον χρόνο Εε- χείλωνε, ο κ. Αλμούνια tous κάλυπτε, το 2007 μάλιστα tous προσέφερε την έΕοδο από την επιτήρηση και δύο χρόνια μετά παρέλαβε έλλειμμα 12,5% του ΑΕΠ. Και χθεε auiós ο γίγανταβ ins ευρωπαϊκήβ οικονομικήε πολιτικήε, που το 2008 εΕεπλάγη από τη μεγάλη κρίση και κρυβόταν επί μήνεβ, το έπαι- 
Ζζ αυστηρόε και anamvtiKÓs. Φέρει ευ- θύνεε ο κ. Αλμούνια, είναι συνυπεύθυ- 
vos για την κατάντια των ελληνικών δημοσίων οικονομικών και ουσιαστικά δεν δικαιούται διά να ομιλεί.
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