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Κύρια Ευρήματα

•	 η διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με αύξη-
ση της πολιτικής ελευθερίας. Όσο πιο πολλά χρόνια μία χώρα ωρι-
μάζει ως μέλος της ΕΕ, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πολιτικές 
ελευθερίες και τα δικαιώματα, κατά μέσο όρο. ίδιαίτερα, η αύξη-
ση της πολιτικής ελευθερίας προκύπτει σε σύγκριση με ορισμένες 
από τις πιο αναπτυγμένες χώρες μέλη του οοΣα και χώρες εκτός 
ΕΕ που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του ανθρώπου.

•	 ο βασικός μηχανισμός μέσω του οποίου η ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση συνδέεται με την αύξηση της πολιτικής ελευθερίας φαίνεται 
να είναι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, πιθανώς λόγω της διασφάλι-
σης των δικαιωμάτων μέσω νομικών διαδικασιών όπως η προσφυ-
γή σε Ευρωπαϊκά δικαστήρια για παράβαση των δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνουν οι διεθνείς συνθήκες.

•	 οι χώρες που είναι περισσότερο πλούσιες, με καλύτερο ρυθμιστι-
κό πλαίσιο, που δεν είχαν ιστορικά σοσιαλιστικό καθεστώς και με 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τους να ζει σε αστικά κέντρα 
τείνουν να έχουν μεγαλύτερο σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώ-
ματα. 

•	 η προσφυγική κρίση φαίνεται να σχετίζεται με τη χειροτέρευση 
του σκορ θεμελιωδών δικαιωμάτων, με τις χώρες που δέχονται με-
γαλύτερο αριθμό προσφύγων αιτούντων άσυλο να καταγράφουν 
χαμηλότερη επίδοση. 

•	 η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει σε μεγαλύτερο βαθ-
μό την πολιτική ελευθερία, σε σύγκριση με άλλες χώρες που δε-
σμεύονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του ανθρώ-
που, αλλά δεν είναι μέλη της ΕΕ. 

•	 ο ιδεολογικός προσανατολισμός της κυβέρνησης μίας χώρας επι-
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δρά στην πολιτική ελευθερία. τα κράτη με κυβερνήσεις δεξιά ή 
στο κέντρο του πολιτικού φάσματος φαίνεται να τα πηγαίνουν χει-
ρότερα στην προστασία της πολιτικής ελευθερίας. η επίδραση του 
ιδεολογικού προσανατολισμού είναι πιο σημαντική στην κατηγο-
ρία των ατομικών ελευθεριών. 
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Εισαγωγή

ο Μίλτον Φρίντμαν στο σημαντικό του έργο Καπιταλισμός και Ελευ-
θερία αναφέρεται σε δύο βασικούς τύπους ελευθερίας, την πολιτική 
και την οικονομική ελευθερία1. Κατά τον Φρίντμαν, οι δύο αυτοί τύποι 
ελευθερίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι: δεν υπήρξε ποτέ στην αν-
θρώπινη ιστορία πολιτική ελευθερία χωρίς ένα σύστημα όπως αυτό 
της ελεύθερης αγοράς που να οργανώνει την οικονομική δραστηρι-
ότητα. αυτές οι δύο έννοιες της ελευθερίας είναι οι ακρογωνιαίοι λί-
θοι πάνω στους οποίους βασίζεται το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και αναγνωρίζονται επίσημα από το 1992 με την συνθήκη του 
Μάαστριχτ. 

η νομοκρατία, δηλαδή το κράτος δικαίου, και η προστασία τω αν-
θρώπινων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, απαρτίζουν 
την πολιτική ελευθερία και συμπεριλαμβάνονται στον Χάρτη των Θε-
μελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει κυρωθεί 
από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δι-
καιωμάτων του ανθρώπου αποτελεί μία πολύ σημαντική θεσμική δι-
ασφάλιση των δικαιωμάτων για όλα τα υπογράφοντα κράτη μέλη. οι 
ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζονται στην ελευθερία, 
στη δημοκρατία και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
των θεμελιωδών ελευθεριών και της νομοκρατίας. Μέσω του νομι-
κού πλαισίου (διεθνείς συνθήκες δικαιωμάτων) και της οικονομικής 
υποστήριξης (πρόγραμμα Δικαιώματα, ίσότητα και ίθαγένεια €439.5 
εκατομμυρίων) οι θεσμοί της ΕΕ έχουν καταφέρει έμπρακτα να ενι-
σχύσουν την πολιτική ελευθερία στην Ένωση. 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν προ-
στατέψει στον ίδιο βαθμό την πολιτική ελευθερία στο εσωτερικό των 

1 Σε αυτή την συνοπτική παρουσίαση δεν γίνεται παραπομπή στο θεωρητικό πλαίσιο και τις 
εμπειρικές έρευνες στα οποία βασίζεται η μελέτη. Για το σύνολο των βιβλιογραφικών ανα-
φορών και την πλήρη ανάλυση μπορείτε να δείτε την πρωτότυπη μελέτη, εδώ. 

<03B5><03B4><03CE>
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χωρών τους. τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία υποχώρηση των 
αρχών της ελευθερίας που έχει προκαλέσει την αντίδραση των θε-
σμών ΕΕ. ορισμένα μόνο παραδείγματα αυτής της υποχώρησης είναι 
η συνταγματική απαγόρευση της νομικής αναγνώρισης της ταυτό-
τητας φύλου στην ουγγαρία, όπως και η απαγόρευση τεκνοθεσίας 
από Λοατ άτομα. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
του ανθρώπου καταδίκασε την ουγγαρία για παραβίαση των δικαιω-
μάτων οικογενειών αιτούντων άσυλο. Στην πολωνία, το Συνταγματικό 
Δικαστήριο απαγόρευσε σχεδόν καθολικά τις αμβλώσεις, ενώ στην 
ρουμανία η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης βρίσκεται σε κίνδυνο και  
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο καλεί την 
κυβέρνηση να δράσει άμεσα ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήμα-
τα αδιαφάνειας στο δικαιικό σύστημα της χώρας. Εντούτοις, εκτός 
από τα κράτη μέλη της ΕΕ, χώρες που βρίσκονται σε κάποιο στάδιο 
ενταξιακής πορείας ή χώρες από την περιφέρεια της Ευρώπης αμφι-
σβητούν επίσης ανοικτά το Ευρωπαϊκό κεκτημένο στα ζητήματα των 
δικαιωμάτων. οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λευκορωσία με την εκτε-
ταμένη κρατική βία εναντίον διαδηλωτών, η μη αναγνώριση γάμου 
μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών στη ρωσία και η απολυταρχική στροφή 
της τουρκίας είναι τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα περιορισμού 
της πολιτικής ελευθερίας στις χώρες γύρω από την ΕΕ.  

οι περιορισμοί της πολιτικής ελευθερίας συνιστούν απειλή των 
διακηρυκτικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμφισβητώντας το 
κεκτημένο του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου προστασίας των δι-
καιωμάτων. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα

οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ένταξη μίας 
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν τις χώρες σε μεγάλες εσω-
τερικές αλλαγές. από την στιγμή που μία χώρα αιτείται την ένταξη 
της στην ΕΕ, σχεδιάζεται μία σειρά από θεσμικές αλλαγές ώστε η 
χώρα να ενσωματώσει το νομικό και αξιακό κεκτημένο της Ένωσης. 
αυτή η διαδικασία έχει διάφορα στάδια ένταξης που απαιτούν την 
εκπλήρωση συγκεκριμένων δεσμεύσεων που έχουν τεθεί από τους 
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θεσμούς. το βασικό ερώτημα, ωστόσο,  είναι το αν η πολιτική ελευ-
θερία μίας χώρας συσχετίζεται σημαντικά με τις μεταρρυθμίσεις που 
οδηγούν εγγύτερα στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ο 
προσδιορισμός μιας τέτοιας σχέσης μεταξύ πολιτικής ελευθερίας και 
ενταξιακής διαδικασίας διερευνά το αν η ευθυγράμμιση με το θεσμικό 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης οδηγεί σε μεγαλύτερη πολιτική ελευ-
θερία, ή όχι. 

πιο συγκεκριμένα, για να προσεγγίσουμε μετρήσιμα της έννοια της 
πολιτικής ελευθερίας χρησιμοποιούμε το σκορ θεμελιωδών δικαιωμά-
των (Fundamental Rights score) που ανήκει στο The Global State of 
Democracy Indices (GSoD Indices) και δημοσιεύεται κάθε χρόνο από 
το International Institute for Democracy and Electoral Assistance 
(International IDEA). το σκορ της κατηγορίας των Θεμελιωδών Δικαι-
ωμάτων συντίθεται από το σκορ σε τρεις διακριτές υπό-κατηγορίες 
που είναι: α) η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, όπου εξετάζεται η ποιότη-
τα της νομοκρατίας (του κράτους δικαίου), β) οι ατομικές ελευθερίες, 
όπου εξετάζονται η προστασία και η ενίσχυση των ατομικών δικαιω-
μάτων και των πολιτικών ελευθεριών και γ) τα κοινωνικά δικαιώματα, 
όπου εξετάζεται η ισότητα πρόσβασης στην κοινωνική ασφάλιση, την 
παιδεία και την υγεία. 

Εκτός του βασικού ερευνητικού ερωτήματος, η ανάλυση στοχεύει 
επίσης στο να διερευνήσει τον βαθμό συσχέτισης μεταξύ της ενταξι-
ακής διαδικασίας και των τριών υπο-κατηγοριών που συνθέτουν το 
σκορ θεμελιωδών δικαιωμάτων. προηγούμενες έρευνες έχουν καταδεί-
ξει πως υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ ατομικών ελευθεριών 
και δημοκρατικών (εκλογικών) θεσμών, γεγονός που δείχνει πως αυ-
τές οι δύο έννοιες δεν είναι αυτονόητο πως συνυπάρχουν και μπορεί 
να ισχύουν σε διαφορετικό βαθμό.  
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Μεθοδολογία και δεδομένα

Οι μεταβλητές και η μεθοδολογική προσέγγιση

η ανάλυση βασίστηκε στα δεδομένα που διαθέτει το International 
Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) 
για το σκορ θεμελιωδών δικαιωμάτων (Fundamental Rights score) και 
καλύπτει ένα δείγμα 46 χωρών για ένα διάστημα 30 ετών, από το 1990 
έως το 2019. οι 46 χώρες της έρευνας περιλαμβάνουν 27 χώρες που 
το 2019 ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5 χώρες που βρίσκονται 
σε κάποιο στάδιο ένταξης που ξεκινάει με την επίσημη αίτηση τους 
να γίνουν μέλη της ΕΕ, και 14 χώρες μέλη του οοΣα και χώρες εκτός 
ΕΕ που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
ανθρώπου. 

ο λόγος που συμπεριλαμβάνουμε την τρίτη ομάδα, δηλαδή χώρες 
που δεν έχουν καμία θεσμική σχέση με την ΕΕ με στόχο την ένταξη, 
είναι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε έναν από τους σημαντικότε-
ρους παράγοντες που επηρεάζουν επίσης τις μεταβλητές του υπο-
δείγματος (confounders), τη διεθνή τάση των τελευταίων 30 ετών για 
φιλελευθεροποίηση και εκδημοκρατισμό, η οποία παρατηρήθηκε σε 
όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Λόγω αυτής της τάσης, 
η σύγκριση της πολιτικής ελευθερίας των κρατών της ΕΕ μόνο πριν 
και μετά την ένταξη τους, ή η σύγκριση τους με χώρες της περιφέ-
ρειας χωρίς άλλες χώρες αναφοράς, ίσως οδηγούσε στην επισήμαν-
ση μίας θετικής σχέσης, η οποία ωστόσο θα μπορούσε να αποδοθεί 
ακριβώς σε αυτή την γενική τάση φιλελευθεροποίησης και εκδημο-
κρατισμού. Με την εισαγωγή των χωρών αυτής της ομάδας, η σχέση 
που διερευνάται προκύπτει σε σύγκριση όχι μόνο με τις φτωχότερες 
και λιγότερο ανεπτυγμένες γειτονικές στην ΕΕ χώρες, αλλά και με τις 
πλούσιες χώρες μέλη του οοΣα και τις χώρες μέλη του εκτός Ευρω-
παϊκής Ένωσης.
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η εξαρτημένη μεταβλητή που χρησιμοποιούμε, η απόσταση θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων, υπολογίζεται από τη διαφορά μεταξύ της βαθ-
μολογίας της εκάστοτε εξεταζόμενης χώρας στο σκορ θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και τη βαθμολογία εκείνης της χώρας με την καλύτερη 
αντίστοιχη επίδοση για κάθε έτος (συνεπώς, καλύτερη επίδοση για 
μία χώρα σε ένα έτος σημαίνει μικρότερη απόσταση). ο υπολογισμός 
της μεταβλητής απόσταση θεμελιωδών δικαιωμάτων ακολουθεί την 
προσέγγιση που χρησιμοποιείται στους σημαντικότερους σύνθετους 
δείκτες παγκοσμίως (π.χ. παγκόσμια τράπεζα). 

η βασική ερμηνευτική μεταβλητή που χρησιμοποιούμε είναι η εγ-
γύτητα στην ΕΕ, και προκύπτει από την κατασκευή μίας μεταβλητής με 
4 επίπεδα, όπου κάθε επίπεδο δηλώνει το πόσο κοντά είναι μία χώρα 
σε ένα συγκεκριμένο έτος στο να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Για το πρώτο επίπεδο της μεταβλητής, δίνεται η τιμή ένα (1) 
και περιλαμβάνει τις χώρες που δεν έχουν καμία θεσμική ενταξια-
κή σχέση με την ΕΕ σε ένα δεδομένο έτος (δεν είναι μέλη, δεν είναι 
χώρες σε οποιοδήποτε ενταξιακό στάδιο, π.χ. αυστραλία, ουκρανία, 
ή Κροατία πριν το 2003). Για το δεύτερο επίπεδο της μεταβλητής, 
δίνεται η τιμή δύο (2) και περιλαμβάνει τις χώρες που βρίσκονται σε 
οποιοδήποτε ενταξιακό στάδιο σε ένα δεδομένο έτος (ξεκινώντας με 
το έτος που η κάθε χώρα υπέβαλε επίσημη αίτηση για ένταξη στην ΕΕ, 
ή το έτος που η χώρα ήδη βρίσκεται σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις, 
π.χ. Βόρεια Μακεδονία μετά το 2004, Κύπρος πριν 2004). Για το τρί-
το επίπεδο της μεταβλητής, δίνεται η τιμή τρία (3) και περιλαμβάνει 
τις χώρες που είναι κράτη μέλη της ΕΕ (ιδρυτικά μέλη, ή χώρες που 
εντάχθηκαν στη συνέχεια, π.χ. Βέλγιο ως ιδρυτικό, Βουλγαρία μετά το 
2007). Για το τέταρτο επίπεδο της μεταβλητής, δίνεται η τιμή τέσσερα 
(4) και περιλαμβάνει τις χώρες που είναι κράτη μέλη της ΕΕ για πάνω 
από 8 έτη (π.χ. Βέλγιο ως ιδρυτικό μέλος, Κύπρος μετά το 2013), ως ο 
μέσος χρόνος ετών που μεσολαβούν ιστορικά μεταξύ δύο διερευνή-
σεων. 

η ερμηνεία της μεταβλητής εγγύτητα στην ΕΕ, είναι ότι κάθε επίπε-
δο της αντιστοιχεί σε έναν βαθμό ευθυγράμμισης της κάθε χώρας με 
το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για 
την ένταξη. οι χώρες μπορεί να έχουν ένα ή δύο επίπεδα απόσταση 
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από την ένταξη στην ΕΕ, αναλόγως του εάν υπάρχει κάποια θεσμική 
σχέση που να  συνδέεται με την ένταξη στην Ένωση σε ένα δεδομένο 
έτος, και μπορούν να μετακινηθούν πιο κοντά σε αυτόν τον στόχο 
(δηλαδή, μπορούν να αυξήσουν την εγγύτητα τους στην ΕΕ πηγαίνο-
ντας στο επόμενο επίπεδο από την τιμή 1 στην τιμή 2,  από την τιμή 2 
στην τιμή 3, ή από την τιμή 3 στην τιμή 4). Όσο πιο υψηλή είναι η τιμή 
της μεταβλητής για μία χώρα σε ένα έτος, τόσο περισσότερο ευθυ-
γραμμισμένο θεωρείται το θεσμικό της πλαίσιο με εκείνο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (άρα ως προς την εξαρτημένη μεταβλητή αναμένουμε 
την ύπαρξη θετικής σχέσης)2. 

Έλεγχος επιδράσεων άλλων παραγόντων

Για να διασφαλίσομε πως στα ευρήματα της έρευνας δεν επιδρούν 
άλλοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις σχέσεις που θέ-
λουμε να παρατηρήσουμε, συμπεριλαμβάνουμε στο υπόδειγμα μας 
και άλλες μεταβλητές ελέγχου που προκύπτουν από την διεθνή με-
λέτη του φαινομένου. πιο συγκεκριμένα οι μεταβλητές ελέγχου που 
εισάγουμε είναι:

I. Εισοδηματικό επίπεδο: υποθέτουμε πως, όταν όλοι οι άλλοι πα-
ράγοντες παραμένουν σταθεροί, οι χώρες με ψηλότερο εισοδημα-
τικό επίπεδο είναι σε θέση να προωθούν την πολιτική ελευθερία 
σε μεγαλύτερο βαθμό. Για να ελέγξουμε αυτή την υπόθεση συμπε-
ριλαμβάνουμε στο υπόδειγμα εκτίμησης το κατά κεφαλήν αΕπ 
(GDP per capita, PPP-adjusted) και το κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
Εθνικό Εισόδημα (GNI per capita, PPP-adjusted), σε σταθερές τι-

2 Συνεπώς, η βασική ερμηνευτική μεταβλητή Εγγύτητα στην ΕΕ είναι μία απλή κλί-
μακα τεσσάρων τιμών, για την οποία υποθέτουμε πως υπάρχει γραμμική σχέση με 
την εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματος μας. Μία πιθανή αδυναμία αυτού 
του μεθοδολογικού σχεδιασμού, η οποία είναι χρήσιμο να επισημανθεί, αφορά το 
ότι η πλήρης ένταξη ως μέλος στην ΕΕ (τιμή 3 στην κλίμακα) απέχει πολύ περισ-
σότερο από το προηγούμενο επίπεδο, τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ σε οποιοδή-
ποτε στάδιο (τιμή 2 στην κλίμακα), από όσο απέχει η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ 
(τιμή 2 στην κλίμακα) από το πρώτο επίπεδο όπου δεν υπάρχει καμία σχέση των 
χωρών με την ένταξη στην ΕΕ (τιμή 1 στην κλίμακα). Εντούτοις, λόγω της μεγάλης 
ετερογένειας αφενός των κρατών μελών και των υπό ένταξη μελών και αφετέρου 
των χωρών χωρίς σχέση ένταξης στην ΕΕ, θεωρούμε πως μία περισσότερο σύνθε-
τη και μη γραμμική προσέγγιση θα είχε πολύ μικρή επιπρόσθετη αξία.
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μές από την παγκόσμια τράπεζα. 

II. Ρυθμιστική ποιότητα: υποθέτουμε πως η θεσμική ικανότητα ενός 
κράτους για την εφαρμογή πολιτικών είναι ένας σημαντικός πα-
ράγοντας για την προώθηση της πολιτικής ελευθερίας. Χρησιμο-
ποιούμε την μεταβλητή «ρυθμιστική ποιότητα» (regulatory quality) 
από το Worldwide Governance Indicators (WGI), η οποία αντανα-
κλά την αντίληψη για την ικανότητα του κράτους να διαμορφώσει 
και να εφαρμόσει υγιείς πολιτικές και ρυθμίσεις που επιτρέπουν 
και προωθούν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. 

III. Υπογράφουσες χώρες Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔα): η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του αν-
θρώπου και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώ-
που δεν είναι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου η 
επίδραση τους στις πολιτικές ελευθερίες θα πρέπει να απομονω-
θεί από την επίδραση της ενταξιακής διαδικασίας. Για να ελέγξου-
με αυτή την επίδραση χρησιμοποιούμε μία ψευδομεταβλητή όπου 
οι χώρες που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιω-
μάτων του ανθρώπου παίρνουν την τιμή 1. 

IV. Μετα-σοσιαλιστικά καθεστώτα: κατά τη δεκαετία του 1990, οι 
πρώην σοσιαλιστικές χώρες στη συντριπτική τους πλειονότητα 
βίωσαν τη θεσμική φιλελευθεροποίηση, μεταρρυθμίζοντας ολό-
κληρο το θεσμικό τους πλαίσιο από τον κεντρικό σχεδιασμό στην 
φιλελεύθερη δημοκρατία. αν και η προσδοκία ένταξης των χωρών 
αυτών στην ΕΕ μπορεί να επηρέασε αυτήν τη μετάβαση, αυτές οι 
μεταρρυθμίσεις δεν οφείλονται σε αυτήν την προοπτική. Γι’ αυτό 
τον λόγο συμπεριλάβαμε μία ψευδομεταβλητή όπου κάθε πρώην 
σοσιαλιστικό καθεστώς παίρνει την τιμή 1. 

V. Ιδεολογία κυβερνώντος κόμματος: οι κυβερνήσεις δέχονται πιέ-
σεις στην άσκηση πολιτικής από εσωτερικούς παράγοντες, όπως 
συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες ή ομάδες πίεσης που συνδέονται 
με τα κόμματα. Θέλοντας να ελέγξουμε τη δράση τέτοιων παρα-
γόντων, υποθέτουμε πως τα κόμματα στα δεξιά του ιδεολογικού 
φάσματος δέχονται περισσότερες πιέσεις όταν λαμβάνουν υπο-
στηρικτικές πολιτικές αποφάσεις για τα δικαιώματα. Χρησιμοποι-
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ούμε τρεις ψευδομεταβλητές για τα αριστερά, κεντρώα και δεξιά 
κόμματα σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της παγκόσμιας τράπε-
ζας για τους πολιτικούς θεσμούς. 

VI. Πολιτισμικές διαστάσεις: υποθέτουμε πως οι χώρες που μεγα-
λύτερο μέρος του πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές, όπου ο 
βαθμός πολυπολιτισμικότητας είναι μεγαλύτερος, συμβάλουν πε-
ρισσότερο στην ενίσχυση των πολιτικών υπέρ των δικαιωμάτων. 
Ελέγχουμε αυτήν την επίδραση χρησιμοποιώντας το ποσοστό από 
το σύνολο του γενικού πληθυσμού που ζει σε αστικές περιοχές. 
Επίσης ελέγχουμε την επίδραση της επικρατούσας θρησκείας, 
εισάγοντας δύο ψευδομεταβλητές για τον Χριστιανισμό και το 
ίσλάμ. Όλες οι πληροφορίες προέρχονται από τη βάση δεδομένων 
της παγκόσμιας τράπεζας για τους πολιτικούς θεσμούς. 

VII. Επιδράσεις μεταναστευτικών ροών: υποθέτουμε πως οι μετανα-
στευτικές ροές που εντάθηκαν προς την Ευρώπη τα τελευταία 
χρόνια κυρίως μετά το 2012 λόγω του πολέμου στην Συρία, δημι-
ούργησαν αρκετές πολιτικές εντάσεις. Για να ελέγξουμε αυτή την 
υπόθεση χρησιμοποιούμε τις εκτιμήσεις της παγκόσμιας τράπε-
ζας για τον αριθμό μεταναστών και των προσφύγων που αιτού-
νται άσυλο σε κάθε χώρα. Μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών και 
προσφύγων ενδέχεται να δημιουργεί μεγαλύτερες υποχωρήσεις 
στην υποστήριξη των δικαιωμάτων αυτών των ομάδων. 

Οι μέθοδοι εκτίμησης

Για να εκτιμήσουμε την επίδραση της μεταβλητής Εγγύτητα στην ΕΕ, 
στη μεταβλητή  απόσταση θεμελιωδών δικαιωμάτων χρησιμοποιούμε τη 
μέθοδο σταθερών επιδράσεων, με τυπικά σφάλματα διορθωμένα ως 
προς την ετεροσκεδαστικότητα, λόγω της μεγάλης ετερογένειας του 
δείγματος των χωρών που χρησιμοποιούμε. 
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αποτελέσματα

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υποδειγμά-
των που εκτιμήσαμε για να ελέγξουμε τη βασική μας σχέση. Χρησιμο-
ποιούμε τέσσερα υποδείγματα εκτίμησης με εξαρτημένη μεταβλητή 
την απόσταση θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

το ύπόδειγμα 1 αποτελεί το βασικό μας μοντέλο (σταθερών επι-
δράσεων), όπου εκτός από τη βασική ερμηνευτική μεταβλητή εγγύτη-
τα στην ΕΕ, εισάγεται ακόμη η ψευδομεταβλητή υπογράφουσες χώρες 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η ψευδομε-
ταβλητή πρώην σοσιαλιστικό καθεστώς, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η ψευ-
δομεταβλητή δεξιό κυβερνητικό κόμμα, η ψευδομεταβλητή κεντρώο 
κυβερνητικό κόμμα και η μεταβλητή πρόσφυγες αιτούντες άσυλο. 

το ύπόδειγμα 2 έχει τις ίδιες ερμηνευτικές μεταβλητές με το ύπό-
δειγμα 1 και την ρυθμιστική ποιότητα. 

το ύπόδειγμα 3 περιλαμβάνει, εκτός από τη βασική ερμηνευτική 
μεταβλητή εγγύτητα στην ΕΕ, τη ψευδομεταβλητή υπογράφουσες χώρες 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), τη ψευδο-
μεταβλητή πρώην σοσιαλιστικό καθεστώς, πρόσφυγες αιτούντες άσυλο, 
τις ψευδομεταβλητές για τις επικρατούσες θρησκείες (Χριστιανισμό και 
Ισλάμ), το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (AEE) και την με-
ταβλητή πληθυσμός αστικών περιοχών. 

το ύπόδειγμα 4 έχει τις ίδιες ερμηνευτικές μεταβλητές με το ύπό-
δειγμα 3 και τη ρυθμιστική ποιότητα. 

τέλος, στους πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται (με την ίδια μεθοδο-
λογία) τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων 2 και 4 που εκτιμήσαμε 
για να ελέγξουμε ποια από τις τρεις υποκατηγορίες που συνθέτουν 
το σκορ θεμελιωδών δικαιωμάτων (πρόσβαση στην δικαιοσύνη, ατομικές 
ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα) συνδέεται περισσότερο με την είσο-
δο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα. Εξαρτημένη μεταβλητή: απόσταση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.

Μεταβλητές ύπόδειγμα 1 ύπόδειγμα 2 ύπόδειγμα 3 ύπόδειγμα 4

Εγγύτητα στην 
ΕΕ

-0.00834*** -0.0143*** -0.0102*** -0.0128***

(0.00247) (0.00453) (0.00256) (0.00364)

ΕΣΔα -0.0323*** -0.0731** -0.0456*** -0.0481

(0.0108) (0.0309) (0.0124) (0.0370)

πρώην σοσιαλι-
στικό καθεστώς

0.268*** 0.193*** -0.241*** 0.155***

(0.0145) (0.0182) (0.00672) (0.0404)

Κατά κεφαλήν 
αΕπ

-0.00107*** -0.000955***

(8.90e-05) (0.000170)

Δεξιό κυβερνη-
τικό κόμμα

0.00642*** 0.0116***

(0.00173) (0.00221)

Κεντρώο κυβερ-
νητικό κόμμα

0.0116*** 0.0132***

(0.00249) (0.00356)

πρόσφυγες αι-
τούντες άσυλο

4.35e-05*** 2.66e-05* 3.50e-05*** 3.54e-05***

(1.08e-05) (1.42e-05) (3.48e-06) (4.07e-06)

ρυθμιστική 
ποιότητα

-0.0272*** -0.00762

(0.00725) (0.00643)

Χριστιανισμός -0.0963*** -0.0805***

(0.0137) (0.0116)

ίσλάμ 0.237*** -

(0.0152)

Κατά κεφαλήν 
αΕΕ

-0.000984*** -0.000694***

(0.000189) (0.000268)
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Μεταβλητές ύπόδειγμα 1 ύπόδειγμα 2 ύπόδειγμα 3 ύπόδειγμα 4

πληθυσμός 
αστικών περι-
οχών

-0.00125*** -0.00115***

(0.000307) (0.000433)

Σταθερά 0.111*** 0.212*** 0.423*** 0.265***

(0.0156) (0.0388) (0.0256) (0.0353)

παρατηρήσεις 829 510 1,134 860

R2 0.975 0.980 0.966 0.967

Προσδιοριστικοί παράγοντες της πολιτικής ελευθερίας 

ο πίνακας 2 περιέχει τα αποτελέσματα των 4 βασικών υποδειγμά-
των, όπου όλα καταλήγουν σε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα 
για τη σχέση μεταξύ της πολιτικής ελευθερίας και της ένταξης στην 
ΕΕ. 

η ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την διαδικασία έντα-
ξης μέχρι την ωρίμανση ως μέλος, συσχετίζεται θετικά με την πολιτική 
ελευθερία. Όσο πιο κοντά βρίσκεται μία χώρα στο θεσμικό πλαίσιο 
της ΕΕ, τόσο καλύτερη είναι η επίδοση της στο σκορ θεμελιωδών δικαι-
ωμάτων.  Επίσης, η επίδραση αυτή φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από 
την επίδραση των δεσμεύσεων που ισχύουν για τις χώρες που έχουν 
υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
που επίσης προστατεύει τα δικαιώματα.

Σχεδόν όλα τα υποδείγματα καταδεικνύουν μία στατιστικά σημα-
ντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ πολιτικής ελευθερίας και αριθμού 
προσφύγων και μεταναστών που ζητούν άσυλο. Ωστόσο, δεν είναι ξε-
κάθαρο εάν η χειροτέρευση του σκορ θεμελιωδών δικαιωμάτων οφεί-

Στην παρένθεση τυπικά σφάλματα διορθωμένα ως προς την ετεροσκεδαστικότητα
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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λεται στην ανεπαρκή διαχείριση των νέων αφίξεων ή σε μία γενικό-
τερη απολυταρχική στροφή της εγχώριας πολιτικής. Θα πρέπει να 
σημειωθεί εντούτοις, πως ο σχετικός συντελεστής είναι πολύ μικρός, 
γεγονός που δείχνει πως μόνο μεγάλες εκτοπίσεις πληθυσμών όπως 
αυτές που προέκυψαν από τον πόλεμο στην Συρία μπορεί να επηρε-
άσουν την πολιτική ελευθερία. 

Επίσης, ο έλεγχος των υπόλοιπων μεταβλητών εμφανίζει τα ανα-
μενόμενα πρόσημα στη σχέση τους με την πολιτική ελευθερία. Όταν 
οι άλλοι παράγοντες παραμένουν σταθεροί, οι χώρες που είναι πε-
ρισσότερο πλούσιες, με καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο, που δεν είχαν 
ιστορικά σοσιαλιστικό καθεστώς και έχουν μεγαλύτερο πληθυσμό 
που ζει στα αστικά κέντρα τείνουν να έχουν μεγαλύτερο σεβασμό 
για τα θεμελιώδη δικαιώματα. οι χώρες με επικρατούσα θρησκεία 
το ίσλάμ φαίνεται να έχουν χειρότερη επίδοση στο σκορ θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, αν και αυτό το εύρημα πρέπει να αντιμετωπίζεται με 
προσοχή λόγω του μικρού δείγματος των χωρών που συμπεριλαμβά-
νονται στην ανάλυση. 

Μηχανισμοί μέσω των οποίων η ένταξη στην ΕΕ επηρεάζει 
την πολιτική  ελευθερία

οι πίνακες 3 και 4 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σχετικά με τις 
υποκατηγορίες που συνθέτουν το σκορ θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και 
οι τρεις υποκατηγορίες, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ατομικές ελευθερί-
ες και κοινωνικά δικαιώματα, συνδέονται στατιστικά σημαντικά με την 
είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. η κατηγορία πρόσβαση στη δικαιοσύ-
νη, έχει την ισχυρότερη σχέση με την ενταξιακή διαδικασία, πιθανώς 
λόγω της διασφάλισης των δικαιωμάτων μέσω νομικών διαδικασιών 
όπως η προσφυγή σε Ευρωπαϊκά δικαστήρια για παράβαση των δι-
καιωμάτων που κατοχυρώνουν οι διεθνείς συνθήκες. 

τα ευρήματα επίσης καταδεικνύουν μία ανεπίσημη κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 
του ανθρώπου (ΕΔΔα) και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. το 
ΕΔΔα επηρεάζει περισσότερο την κατηγορία ατομικές ελευθερίες ενώ 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις κα-
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τηγορίες πρόσβαση στη δικαιοσύνη και κοινωνικά δικαιώματα. το γε-
γονός πως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου 
μπορεί και λαμβάνει ατομικές αιτήσεις σχετικά με παραβάσεις δικαι-
ωμάτων, μπορεί και εξηγεί σε έναν βαθμό τις θεσμικές αποτυχίες της 
Ένωσης σε επίπεδο κρατών μελών. η κατηγορία ατομικές ελευθερίες 
αλληλοεπιδρά περισσότερο με την εγχώρια πολιτική, όπου τα κυβερ-
νώντα κόμματα δεξιά του πολιτικού φάσματος σχετίζονται με πλημ-
μελείς επιδόσεις περισσότερο σε αυτή την κατηγορία σε σύγκριση με 
τις άλλες δύο. 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα. Εξαρτημένη μεταβλητή: Υποδείκτες θεμελιωδών 
δικαιωμάτων: πρόσβαση στην δικαιοσύνη, ατομικές ελευθερίες και κοινωνικά 
δικαιώματα, (μέτρηση: απόσταση από τον καλύτερο), Υπόδειγμα 2. 

VARIABLES απόσταση 
πρόσβαση στην 

δικαιοσύνη

απόσταση  
ατομικές 

ελευθερίες 

απόσταση 
κοινωνικά 

δικαιώματα

Εγγύτητα στην ΕΕ -0.0189*** -0.0108 0.00651*

(0.00460) (0.00704) (0.00376)

ΕΣΔα -0.0500* -0.190*** 0.00910

(0.0292) (0.0373) (0.0301)

πρώην 
σοσιαλιστικό 
καθεστώς

0.197*** 0.0150 0.381***

(0.0221) (0.0303) (0.0194)

Κατά κεφαλήν αΕπ -0.000217 -0.00246*** -0.000819***

(0.000215) (0.000355) (0.000244)

Δεξιό κυβερνητικό 
κόμμα

0.0112*** 0.0143*** 0.00808*** 

(0.00261) (0.00355) (0.00221)

Κεντρώο 
κυβερνητικό κόμμα

0.0101*** 0.0187*** 0.0160***

(0.00338) (0.00699) (0.00541)
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VARIABLES απόσταση 
πρόσβαση στην 

δικαιοσύνη

απόσταση  
ατομικές 

ελευθερίες 

απόσταση 
κοινωνικά 

δικαιώματα

πρόσφυγες 
αιτούντες άσυλο

1.39e-05 3.02e-05 6.30e-05***

(1.72e-05) (2.85e-05) (2.41e-05)

ρυθμιστική 
ποιότητα

-0.0240*** -0.0489*** -0.0173**

(0.00713) (0.0141) (0.00841)

Σταθερά 0.145*** 0.508*** 0.0649

(0.0420) (0.0552) (0.0409)

παρατηρήσεις 510 510 510

R2 0.976 0.937 0.979

Πίνακας 4. Αποτελέσματα. Εξαρτημένη μεταβλητή: Υποδείκτες θεμελιωδών 
δικαιωμάτων: πρόσβαση στην δικαιοσύνη, ατομικές ελευθερίες και κοινωνικά 
δικαιώματα (μέτρηση: απόσταση από τον καλύτερο), Υπόδειγμα 4. 

VARIABLES απόσταση 
πρόσβαση στην 

δικαιοσύνη

απόσταση  
ατομικές 

ελευθερίες 

απόσταση 
κοινωνικά 

δικαιώματα

Εγγύτητα στην ΕΕ -0.0144*** -0.0115** -0.0226***

(0.00368) (0.00579) (0.00377)

ΕΣΔα -0.00349 -0.182*** -0.0249

(0.0316) (0.0420) (0.0308)

πρώην 
σοσιαλιστικό 
καθεστώς

0.151*** 0.0984* 0.0476

(0.0357) (0.0508) (0.0406)

πρόσφυγες 
αιτούντες άσυλο

3.46e-05*** 4.55e-05*** 1.15e-05***

(4.76e-06) (5.79e-06) (3.40e-06)

Στην παρένθεση τυπικά σφάλματα διορθωμένα ως προς την ετεροσκεδαστικότητα
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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VARIABLES απόσταση 
πρόσβαση στην 

δικαιοσύνη

απόσταση  
ατομικές 

ελευθερίες 

απόσταση 
κοινωνικά 

δικαιώματα

ρυθμιστική 
ποιότητα

-0.00341 -0.0290*** 0.0124

(0.00666) (0.0111) (0.00804)

Χριστιανισμός -0.0680*** -0.0282 -0.0818***

(0.0107) (0.0192) (0.0183)

ίσλάμ - - -

Κατά κεφαλήν αΕΕ -0.000155 -0.00204*** -0.00192***

(0.000271) (0.000466) (0.000408)

πληθυσμός 
αστικών περιοχών

-0.000339 -0.00303*** -0.00535***

(0.000446) (0.000803) (0.000667)

Σταθερά 0.137*** 0.558*** 0.754***

(0.0365) (0.0659) (0.0558)

παρατηρήσεις 860 860 860

R2 0.962 0.898 0.952

Στην παρένθεση τυπικά σφάλματα διορθωμένα ως προς την ετεροσκεδαστικότητα
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Επίλογος

τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ατομικές και οι πολιτικές ελευθερίες 
είναι ο θεμέλιος λίθος των σημερινών φιλελεύθερων δημοκρατιών, 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1992 με τη συνθήκη του Μάαστριχτ 
έχει αναγνωρίσει τη σημασία της προστασίας και της ενίσχυσης της 
πολιτικής ελευθερίας για όλους τους πολίτες της. τις τρεις τελευταί-
ες δεκαετίες η Ένωση έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα στιβαρό 
θεσμικό πλαίσιο προστασίας της πολιτικής ελευθερίας, με σεβασμό 
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισό-
τητα και τη νομοκρατία. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, και κράτη υπό ένταξη,  έχουν αμφισβητήσει ανοιχτά τις 
αξίες της πολιτικής ελευθερίας, περιορίζοντας ατομικά δικαιώματα 
και καταστέλλοντας πολιτικές ελευθερίες. αυτές οι παραβιάσεις θέ-
τουν εύλογα ερωτήματα για τον βαθμό που οι θεσμοί της ΕΕ είναι σε 
θέση να παρέμβουν για να διαφυλάξουν τις φιλελεύθερες αξίες και να 
μείνουν ευθυγραμμισμένοι με το πλαίσιο προστασίας και σεβασμού 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

η παρούσα έρευνα εξετάζει εμπειρικά  το κατά τόσο η ένταξη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση επιδρά στην πολιτική ελευθερία, σε ένα διάστημα 
30 ετών από το 1990 μέχρι το 2019. η πολιτική ελευθερία προσεγγί-
ζεται ποσοτικά βάσει του σκορ θεμελιωδών δικαιωμάτων, που δημοσι-
εύεται από Global State of Democracy Indices. το βασικό ερώτημα 
συνίσταται στο αν δομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται από την 
ΕΕ ώστε μία χώρα να ευθυγραμμιστεί με το θεσμικό πλαίσιο της Ένω-
σης, οδηγούν σε προστασία και ενδυνάμωση της νομοκρατίας, των 
ατομικών ελευθεριών και της κοινωνικών δικαιωμάτων. 

τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν πως η διαδικασία ένταξης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με αύξηση της πολιτικής ελευθε-
ρίας. Όσο μία χώρα προοδεύει στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και 
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όσο πιο πολλά χρόνια ωριμάζει ως μέλος της ΕΕ, τόσο περισσότερο 
προστατεύονται και ισχυροποιούνται οι πολιτικές ελευθερίες και τα 
δικαιώματα, κατά μέσο όρο. η αύξηση της πολιτικής ελευθερίας λόγω 
της ευθυγράμμισης με το θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης, προκύπτει σε 
σύγκριση με ορισμένες από τις πιο αναπτυγμένες χώρες μέλη του 
οοΣα και χώρες εκτός ΕΕ που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμ-
βαση Δικαιωμάτων του ανθρώπου. η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
συνδέεται περισσότερο με την αύξηση της πολιτικής ελευθερίας στην 
κατηγορία πρόσβαση στην δικαιοσύνη, πιθανώς λόγω της διασφάλισης 
των δικαιωμάτων μέσω νομικών διαδικασιών όπως η προσφυγή σε 
Ευρωπαϊκά δικαστήρια για παράβαση των δικαιωμάτων που κατο-
χυρώνουν οι διεθνείς συνθήκες. οι πιο πλούσιες χώρες, με καλύτερο 
ρυθμιστικό πλαίσιο, που δεν είναι πρώην σοσιαλιστικά καθεστώτα  και 
με πληθυσμό που ζει στα αστικά κέντρα τείνουν να έχουν μεγαλύτερο 
σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επίσης, η προσφυγική κρίση 
φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά με την πολιτική ελευθερία, με τις χώ-
ρες που δέχονται μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων αιτούντων άσυλο 
να καταγράφουν χαμηλότερη επίδοση στον δείκτη θεμελιωδών δικαι-
ωμάτων. τέλος, ο ιδεολογικός προσανατολισμός της κυβέρνησης μίας 
χώρας φαίνεται πως επιδρά στην πολιτική ελευθερία, όπου κεντρώες 
ή δεξιές κυβερνήσεις σημειώνουν χειρότερες επιδόσεις, κυρίως στην 
κατηγορία των ατομικών ελευθεριών. 

η παρούσα μελέτη έρχεται να συμπληρώσει την έρευνα σχετικά με 
την ένταξη στην ΕΕ και την οικονομική ελευθερία3 και να απαντήσει 
στο αν η ένταξη στην ΕΕ οδηγεί τις χώρες σε περισσότερη οικονομι-
κή και πολιτική ελευθερία, συνολικά. Και οι δύο έρευνες καταλήγουν 
πως οι μεταρρυθμίσεις που οδηγούν ένα βήμα πιο κοντά στην ευθυ-
γράμμιση των χωρών με το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(από την αίτηση για ένταξη μέχρι την ωρίμανση ως μέλος), οδηγούν 
σε αύξηση της οικονομικής και της πολιτικής ελευθερίας. η σύνδεση 
που εντοπίζεται καταδεικνύει την σταθερή και διαχρονική δέσμευση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές της ελευθερίας και της φιλελεύ-
θερης δημοκρατίας, παρά τις πρόσκαιρες διακυμάνσεις. Εντούτοις, 

3 Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οικονομική ελευθερία. 

https://kefim.org/entaxi-stin-eyropaiki-enosi-kai-oikonomiki-eleytheria/


24   Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτική ελευθερία
 Μία εμπειρική ανάλυση της επίδρασης της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην πολιτική ελευθερία

η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης θα πρέπει να συνεχίσει να 
στηρίζεται στις φιλελεύθερες αρχές που συνδέονται με την αύξηση 
της ευημερίας, ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα που την απειλούν 
όπως ο λαϊκισμός και ο Ευρωσκεπτικισμός.
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