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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η Ευρώπη και κατά συνέπεια η Ευρωπαική Ενώση μαστίζεται την τελευταία πενταεατία απο την 

πρωτοφανή παγκόσμια οικονομική κρίση.Η περίοδος ομώς αυτή που διάVΥOυμε δεν εινάι απλώς 

μια κακή περίοδος για το οικονομικοτραπεζικό συστημά που απλά θα εχέι για ορισμένα χρόνια 

δυσχερείς συνέπειες στην ζωή των Ευρωπάιων πολιτών.Ειναι μια κρίση βαθία οχι απλά 

οικονομικής φύσεως αλλα κυρίως μια εκ θεμελίων κρίση θεσμών και αξιών.Με πρώτο θύμα τον 

κλονίσμο της σημαντικότερης θεσμίκης και πολιτειακής αξίας την οποία η ίδια η Ευρώπη 

γεννήσε,της Δημοκρατίας .Ολόι εμείς οι πολίτες των 27 χώρων που ζόυμε κατώ από την 

ομπρέλα της Ευρωπαικής Ενωσής με το ξέσπαμα της οικονομίκης κρίσης βρεθήκαμε να 

βιώνουμε συνθήκες οχι μόνο οικονομίκης μιζέριας αλλα κυρίως να αισθανόμαστε οτί ζουμέ σε 

ενα αποπνοκτικό περιβάλον στο οποίο τα δημοκρατικά μας δικαιώματα και η συμετοχή μας 

στην λήψη αποφάσεων εχουν περάσει δυστυχώς σε δευτέρη μοιρα. Η Ευρώπη τα τελευτάια 

χρόνια μετατραπήκε σε άγριο τοπίο στο οποίο κυριαρχούν οι οικονομίκες αλλα κυρίως οι 

κοινωνικές ανισότητες.Απο την μια οχθή οι χωρές κυρίως του νότου που μαστιζονται απο την 

Υ φεση και αναγκάζονται συνεχώς να βρίσκονται στον φαύλο κύκλο του δανεισμόυ και απο την 

αλλη οι ισχυρώτερες οικονομικά χώρες με προτεργάτη κυρίως την Γερμανία οι οποίες εχοντας 

το ρόλο του δανειστή στραγγαλίζουν τις ειδη προβλήματικες οικονομίων των πιο αδυνάμων 

οικονομικά χωρών.Η ευρωπαική ενωσή της ισότητας και της αλλυλεγυήσης μεταξύ των 

εταίρων,οπώς επησυμένετω στην ιδρυτική της διακήρυξη εχει μετατραπέι σε ενα ιεραρχοταξικό 

οργανίσμο στον οπόιο την πρωτοκαθερδία και τον πρώτο λόγο στις αποφάσεις εχουν ορισμένοι 

ισχυροί οικονομικά αλλα και πολιτικά εταίροι.Παρακολουθώντας ακομά και το πώς εχουν 

διαμορφωθεί οι ρόλοι των θεσμικών οργάνων μέσα στην Ευρωπαική Ενώση και στη διαδικάσια 

λήψής των αποφάσεων κεφάλαιο που θα εξετάσουμε και ως μέρος της παρακάτω μελέτης,ενας 

προσέκτικος παρατηρήτης δεν είναι δύσκολο να διαπίστωσει οτί τα λειτουργικά όργανα της Ε.Ε 

πασχουν σε θεσμικό επίπεδο απο δημοκρατικό έλειμα.Τι φταίει ομώς για όλα αυτά μηπώς η 

οικονομική κρίση και η μετατροπή της σε κρίση αξίων και κατ επεκτασή η δημοκρατική φθορα 

που προκαλέιται απο την διάσπαση του κοινωνικόυ ιστού.Η μήπως η περίοδος αυτή ητάν η 

αφορμή για να δόυμε επιτέλους πραγματικότητε.ς που για χρόνια βιωνάμε αλλα 

απωσιωπόυσαμε 

Στην παρακάτω μελέτη θα προσπαθήσουμε να θεσουμέ πρωβληματισμόυς γυρώ απο το πώς η 

οικονομική κρίση επηρέασε τους δημοκρατικόυς θεσμόυς μεσά στην Ευρωπαική 

Ενωση.Εξετάζωντας κατ αρχήν της αλλαγές που επήλθάν στην ζωή των Ευρωπαίων πολιτών 

μετά το ξέσπάσμα της οικονομικής κρίσης του 2008,η οποία επέφερε την μεγάλη αυτή 

ανισότητα στο Ευρωπαικό κοινωνικοοικονομικό πεδίο,τις ουρές των ανέργων και τα 

εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολίτων στις χώρες που μαστίζωνταί απο την οικονομική κρίση,να 

βρίσκονταί στο όριο της φτώχειας. Στην συνέχεια εξετάζουμε δυό μεγάλα θεμάτα τα οποία 

αφορόυν το παρόν αλλα και κυρίως το μέλλον της Ευρωπαικής Ενωσης,μέσα στον κικαιώνα της 


