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ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ 

Εισαγωγή 

Στον πυρήνα της ΕΕ βρίσκονται τα κράτη μέλη —οι 28 χώρες που 

ανήκουν στην Ένωση και οι πολίτες τους. Η ιδιαιτερότητα της ΕΕ είναι 

ότι, παρά το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη είναι χώρες που διατηρούν 

την κυριαρχία και την ανεξαρτησία τους, έχουν εκχωρήσει ένα μέρος 

της «κυριαρχίας» τους, ώστε να αποκτήσουν δύναμη και να 

επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα κλίμακας. Η εκχώρηση της 

εθνικής κυριαρχίας σημαίνει στην πράξη ότι τα κράτη μέλη 

μεταβιβάζουν ορισμένες από τις εξουσίες λήψης αποφάσεων που 

διαθέτουν στα κοινά θεσμικά όργανα, τα οποία έχουν συστήσει τα ίδια, 

ούτως ώστε οι αποφάσεις για συγκεκριμένα θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος να μπορούν να λαμβάνονται δημοκρατικά σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΕ, δηλαδή, βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο 

πλήρως ομοσπονδιακό σύστημα που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες 

και στο χαλαρό διακυβερνητικό σύστημα συνεργασίας που συναντάμε 

στα Ηνωμένα Έθνη. 

Η ΕΕ έχει καταφέρει πολλά από τότε που ιδρύθηκε, το 1950. Έχει 

δημιουργήσει μια ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών που εκτείνεται 

σε 28 χώρες με 500 εκατομμύρια πολίτες, ελεύθερους να μετακινηθούν 

και να εγκατασταθούν όπου επιθυμούν. Δημιούργησε το ενιαίο 

νόμισμα, το ευρώ, που τώρα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

νομίσματα παγκοσμίως, και το οποίο κάνει πιο αποτελεσματική την 

ενιαία αγορά. Αποτελεί, επίσης, τον μεγαλύτερο προμηθευτή 

αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων στον κόσμο. Όλα 

αυτά αποτελούν μόνο μερικά από τα επιτεύγματα της ΕΕ έως τώρα. Για 

το μέλλον, η ΕΕ προσπαθεί να βγάλει την Ευρώπη από τη σημερινή 

οικονομική κρίση. Είναι πρωτοπόρος στον αγώνα κατά της κλιματικής 

αλλαγής και των συνεπειών της· επειδή η ΕΕ σκοπεύει να συνεχίσει να 

μεγαλώνει, βοηθά τις γειτονικές χώρες να προετοιμαστούν για την 

προσχώρηση σε αυτήν και αναπτύσσει μια ενιαία εξωτερική πολιτική 

που θα συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια να διαδοθούν οι 


