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Άν αποδεχθούμε πως η πολιτική είναι η επίτευξη συγκεκρι-
μένων αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει ταυτόχρονα και μια 
στρατηγική με την έννοια της υιοθέτησης στόχων και μια τακτική 
που συνίσταται στη μεθόδευση της επίτευξης των στόχων, τότε 
η συνολική δραστηριότητα των Διεθνών Οργανισμών εκφρά-
ζει μια συγκεκριμένη πολιτική. Η αποδοχή και η υιοθέτηση εκ 
μέρους των κρατών των προτάσεων των Διεθνών Οργανισμών 
αλλά και η δέσμευσή τους για την υλοποίηση των προτάσεων 
αυτών αποτελούν εκφράσεις μιας δικής τους συγκεκριμένης 
πολιτικής. Οι Διεθνείς Οργανισμοί διαμορφώνουν με τις προ-
τάσεις των εκτελεστικών τους οργάνων και τις αποφάσεις των 
κρατών-μελών τους μια δεδομένη εκπαιδευτική πολιτική με 
συγκεκριμένους στόχους και προσανατολισμό. Η αποδοχή των 
προτάσεων και η δέσμευση για την υλοποίηση αυτών έγκειται 
αποκλειστικά και μόνο στη δικαιοδοσία των κρατών-μελών που 
διαμορφώνουν στο πλαίσιο της επικράτειάς τους μια δική τους 
συγκεκριμένη εθνική πολιτική προώθησης της γενικής πολιτι-
κής των Διεθνών Οργανισμών (Τσαούσης, 2007: 150).

1.6.  Η επίδραση των Διεθνών Οργανισμών στη
 χάραξη της εσωτερικής πολιτικής των κρατών 

Στις μέρες μας οι αποφάσεις που λαμβάνονται και αφορούν 
σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής δεν πε-
ριορίζονται και δεν υπαγορεύονται μόνο από την εθνική τους δι-
ασταση, αλλά ενεργό ρόλο διαδραματίζουν και οι Διεθνείς Ορ-
γανισμοί στη χάραξη των αντίστοιχων πολιτικών. Η γνώση και 
η αφομοίωση των πολιτικών που ακολουθούνται από τους Διε-
θνείς Οργανισμούς αποτελούν για ένα κράτος απαραίτητο στοι-
χείο σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών. Άυτό δεν οφείλεται 
μόνο και μόνο στο γεγονός ότι τα κράτη που συμμετέχουν στους 
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οργανισμούς αυτούς έχουν υπογράψει συμβάσεις αλλά στο ότι 
οι οργανισμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν σύγχρονες σκέψεις με 
πολύτιμη εμπειρία, πληροφοριακό υλικό και ειδικευμένο επι-
στημονικό προσωπικό, οπότε οι απόψεις τους και τα αποτέλεσμα 
των οργανισμών αυτών πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Λόγω της φύσης του πολιτικού συστήματος που κυριαρχεί 
στις μέρες μας οι Διεθνείς Οργανισμοί διαδραματίζουν σημα-
ντικό ρόλο στη διατύπωση, στη χάραξη και στην εφαρμογή της 
εθνικής πολιτικής από τα κράτη (Σακελλαρόπουλος, 2001: 23). 
Ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα σήμερα, γιατί 
αποφασίζονται οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής, όχι μόνο σε 
παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε εθνικό. Η παρέμβασή τους εκ-
δηλώνεται σε τρία κυρίως επίπεδα: 

α) Συμμετέχουν πλέον ενεργώς στη διαμόρφωση και στον 
επηρεασμό των εθνικών αντιλήψεων και πολιτικών για κοινω-
νικά θέματα μέσω των επιστημονικών ερευνών και δημοσιεύ-
σεων, των συνεδρίων και ημερίδων, της οργάνωσης τακτικών 
συναντήσεων υπουργών, πολιτικών και τεχνοκρατών που κα-
λούνται κατόπιν να διαμορφώσουν το κοινωνικοπολιτικό πλαί-
σιο στη χώρα τους. 

β) Θέτουν κανόνες συμπεριφοράς και ρυθμίζουν δεσμευτικά 
οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, με 
σοβαρότατες συνέπειες για την ευημερία των πολιτών των χω-
ρών της παγκόσμιας κοινότητας.

γ) Συμμετέχουν ή αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες διεθνούς 
αναδιανομής πόρων, όταν τα εθνικά κράτη απέχουν ή αδυνα-
τούν να το πράξουν.

Άπόρροια των παραπάνω είναι και το γεγονός πως τα τελευ-
ταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι μελετητές εστιάζουν το 
ερευνητικό τους ενδιαφέρον στη σχέση που αναπτύσσεται με-
ταξύ διεθνών και εσωτερικών θεσμών και δρώντων στη χάραξη 
πολιτικών. Άλλωστε, ζώντας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης 



Διεθνείς Οργανισμοί και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση42

η έννοια του εθνικού κράτους τείνει να χάσει τον πρωταγωνι-
στικό της ρόλο δίνοντας τη θέση της σε άλλους δρώντες στη 
διεθνή σκηνή. Σύμφωνα με την Άσδεράκη (2008) «πολλές είναι 
και οι μελέτες που επικεντρώνονται στην αμοιβαία επιρροή των δι-
εθνών θεσμών και των εσωτερικών πολιτικών διαδικασιών» (Άσ-
δεράκη, 2008: 135). Οι εσωτερικοί δρώντες, που βρίσκονται σε 
αδύναμη θέση στην υιοθέτηση και χάραξη μιας πολιτικής, στρέ-
φονται ευκολότερα στο διεθνές επίπεδο. Άλλοι πάλι δρώντες 
ασκούν πιέσεις με στόχο την απορρύθμιση των αγορών και αυ-
τό έχει ως αντίκτυπο πολλά θέματα που αφορούν την εσωτερι-
κή πολιτική ατζέντα να μεταφέρονται σε διεθνές επίπεδο (Άσδε-
ράκη, 2008: 135). Οι ομάδες συμφερόντων κάθε χώρας έχουν 
ως βασική τους επιδίωξη την ικανοποίηση των συμφερόντων 
τους πιέζοντας αντίστοιχα τις κυβερνήσεις να προβούν στην υι-
οθέτηση φιλικών προς αυτούς μέτρων και πολιτικών. Βασική 
επιδίωξη των πολιτικών από την πλευρά τους είναι η απόκτηση 
δύναμης μέσω της δημιουργίας ευνοϊκών συσχετισμών ανάμε-
σα σε αυτούς και στις ομάδες συμφερόντων.

Στη διεθνή πολιτική σκηνή, οι κυβερνήσεις καταβάλλουν 
προσπάθειες να μεγιστοποιήσουν τη δική τους ικανότητα έχο-
ντας διττό σκοπό. Άπό τη μια πλευρά να ικανοποιήσουν τις εσω-
τερικές ομάδες πίεσης και από την άλλη να ελαχιστοποιήσουν 
τις δυσμενείς συνέπειες από τις διεθνείς εξελίξεις. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο, οι κυβερνήσεις καλούνται να ισορροπήσουν ανάμε-
σα σε αυτά τα δύο επίπεδα άσκησης εξουσίας μην μπορώντας 
να παραγνωρίσουν και να υποτιμήσουν κανένα από τα δύο δε-
δομένης και της αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών. Ώστόσο, 
μια πολιτική που φαίνεται αποδεκτή από το ένα επίπεδο μπορεί 
από το άλλο να απορρίπτεται. Τότε η μέση οδός που καλείται να 
ακολουθήσει η κυβέρνηση είναι η επιδίωξη της επίτευξης μιας 
συμφωνίας πακέτο έτσι ώστε να ικανοποιήσει τους διεθνείς δια-
πραγματευτές αλλά και τις εσωτερικές ομάδες πίεσης. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΎΤΕΡΟ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ο Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Άνάπτυξης

«Η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί δια μιας, ούτε σε ένα 
συνολικό οικοδόμημα· θα διαμορφωθεί μέσα 

από συγκεκριμένα επιτεύγματα που θα δημιουργήσουν 
πρώτα μια πραγματική αλληλεγγύη». (Σούμαν, 1950)11

2.1.  Εισαγωγικά 

Η εμπειρία που προέκυψε από τις καταστροφικές συνέπειες των 
δύο παγκοσμίων πολέμων αφενός άφησε ανεξίτηλα σημάδια 
στη Γηραιά Ήπειρο και αφετέρου ανέδειξε ποιο είναι το κοινό αν-
θρώπινο συμφέρον, ανεξάρτητα από το γεωγραφικό μήκος και 
πλάτος, τις εθνικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις. Οι καταστρο-
φές τόσο σε υποδομές αλλά κυρίως το μεγάλο κόστος σε αν-
θρώπινες ζωές, πρόβαλε ως επιτακτική την ανάγκη για τη δη-
μιουργία ενός ειρηνικού πλαισίου ανάμεσα στους λαούς της 
ευρωπαϊκής ηπείρου. 

11. https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schu-
man-declaration_el. Ημερομηνία προσπέλασης: 02/05/2020.


