
1. Δεκαοχτώ μήνες μετά τις εκλογές του Απριλίου του 2000 το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται 

στους Έλληνες πολίτες, σε όλη την ελληνική κοινωνία, προκειμένου να 

επιβεβαιώσει, να επικαιροποιήσει και να ενδυναμώσει τις βασικές πολιτικές του 

θέσεις - το κυβερνητικό του πρόγραμμα της τετραετίας 2000-2004 που έχει εγκρίνει ο 

Ελληνικός λαός.

Το ΠΑΣΟΚ έχει πλήρη συνείδηση της ευθύνης του απέναντι στον τόπο, 

γνωρίζει που και γιατί υπάρχουν προβλήματα και αδυναμίες ή έγιναν σφάλματα και 

αντιλαμβάνεται το Συνέδριό του ως ένα μεγάλο εξωστρεφές πολιτικό γεγονός που 

ενδιαφέρει όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις.

2. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα, δεμένο με την 

παράδοση της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και τους αγώνες του ελληνικού 

λαού για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Η Δημοκρατία, το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος που εγγυάται την 

κοινωνική ασφάλεια, αλληλεγγύη και συνοχή, η ανάπτυξη της χώρας, η ευημερία 

όλων των Ελλήνων, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας είναι ο αστερισμός των 

βασικών ιδεών στις οποίες πάντοτε πίστευε και πιστεύει το ΠΑΣΟΚ. Κοινός 

παρανομαστής όλων αυτών είναι ο άνθρωπος, η προτεραιότητα της ανθρώπινης 

αξίας.

3. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πολυσυλλεκτικό, πλειοψηφικό κόμμα εξουσίας, που 

εκφράζει το γενικό συμφέρον του Ελληνικού λαού μέσα από τον κοινωνικό διάλογο 

και ασκώντας μια προοδευτική, διαφανή και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Ο 

κοινωνικός διάλογος, η αναζήτηση της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης, η διαφάνεια 

στη λειτουργία των κρατικών οργάνων και στη σχέση πολιτικής, οικονομικής και 

επικοινωνιακής εξουσίας, η μετρήσιμη αποτελεσματικότητα, η εξατομικευμένη αλλά 

και συλλογική ευθύνη συγκροτούν το πλαίσιο ενός σύγχρονου συστήματος 

διακυβέρνησης. Το αναθεωρημένο Σύνταγμα της χώρας προσφέρει το πλαίσιο και τη 

βάση για την εξειδίκευση και την εφαρμογή όλων των θεσμικών μέτρων που 

σχηματίζουν αυτό το νέο σύστημα διακυβέρνησης.

4. Μέσα σε αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο που είναι αποδεκτό από όλα τα 

μέλη και τα στελέχη του, η ύπαρξη διαφορετικών απόψεων για επιμέρους θέματα ή 

διαφορετικών αισθητικών και φιλοσοφικών αντιλήψεων, είναι τελικά η μεγάλη



δύναμη και το μεγάλο πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ. Γιατί με την ενότητα και την 

δυναμική του το ΠΑΣΟΚ έχει την δυνατότητα να συνθέτει όλες τις απόψεις σε ένα 

ενιαίο πολιτικό πρόγραμμα, σε μία δέσμη καθαρών πολιτικών αποφάσεων με σαφή 

προοδευτικό χαρακτήρα, με κοινωνική ευαισθησία και πολιτική αποτελεσματικότητα 

χάριν όλων των Ελλήνων πολιτών και ιδίως αυτών που έχουν ανάγκη.

Το ενιαίο και μεγάλο ΠΑΣΟΚ, το όλον ΠΑΣΟΚ βρίσκεται βαθιά μέσα στη φύση 

της ελληνική κοινωνίας.

Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει γνήσια την ελληνική κοινωνία. Τα προβλήματα και οι 

προβληματισμοί της διαπερνούν και τελικά προσανατολίζουν το ΠΑΣΟΚ, τις 

αποφάσεις του, την κυβερνητική του πολιτική.

5. Οργανωτικά το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό, δημοκρατικό, σύγχρονο κόμμα. Ένα 

κόμμα που συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις της. Ένα 

κόμμα -δίκτυο οργανώσεων που έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά και λειτουργούν 

μέσα στην τοπική κοινωνία με φερέγγυο και αξιόπιστο τρόπο.

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα αποκεντρωμένο, μαζικό, με στελέχη ικανά να 

εκφράζουν την κοινωνία και τις ανάγκες της στο δημόσιο διάλογο στον οποίο είναι εκ 

των πραγμάτων καθοριστικός ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης.

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα συλλογικός διανοούμενος, που παράγει πολιτική. Που 

μπορεί να αναλύει να κατανοεί και ιδίως να αλλάζει τις κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτικές καταστάσεις.

6. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που αφομοιώνει τα δεδομένα της ψηφιακής εποχής 

και της μεταβιομηχανικής κοινωνίας της πληροφορίας και μπορεί να παρεμβαίνει 

πολιτικά μέσα στα νέα αυτά συμφραζόμενα.

7. Παράλληλα το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει, σέβεται και εκφράζει την ιδιοσυστασία της 

ελληνικής κοινωνίας , την ελληνική εθνική ταυτότητα, βασικό στοιχείο της οποίας 

ήταν πάντοτε η οικουμενικότητα του Ελληνισμού. Μια οικουμενικότητα που 

υποστηρίζει με το έργο του και την παρουσία του ο απόδημος Ελληνισμός. Στο 

πλαίσιο αυτό τοποθετούνται και οι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας που είναι σχέσεις 

ρυθμισμένες και οριοθετημένες συνταγματικά με πληρότητα και σαφήνεια. Το 

Σύνταγμα διασφαλίζει πλήρως τη θρησκευτική ελευθερία όλων των πολιτών, τη 

θεσμική θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος, τη διεθνή θέση του Οικουμενικού



Πατριαρχείου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πολιτειακά, ιστορικά, κοινωνικά και 

εκκλησιολογικά δεδομένα.

8. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την ανάγκη για μια Ελλάδα με αυτοσυνειδησία αλλά και 

αυτοπεποίθηση. Για μια Ελλάδα που ξέρει να διεκδικεί τη θέση της μέσα στον κόσμο, 

μέσα στην Ευρώπη. Για μια Ελλάδα που αξιοποιεί τις περιφερειακές της ταυτότητες 

και ιδίως την βαλκανική και τη μεσογειακή, καθώς και τους προνομιακούς τους 

δεσμούς με τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας.

9. Θεμελιώδης υποχρέωση του ΠΑΣΟΚ είναι η υπεράσπιση του κύρους, της 

αξιοπιστίας και της αυτονομίας της πολιτικής απέναντι σε κάθε είδους 

αμφισβητήσεις και άτυπες εστίες εξουσίας. Η υπεράσπιση της πολιτικής είναι 

υπεράσπιση της δημοκρατίας. Αυτό όμως προϋποθέτει αφενός μεν ικανότητα 

επικοινωνίας με μια μεταβιομηχανική κοινωνία που εξελίσσεται συνεχώς και 

επιδιώκει να εκφραστεί, αφετέρου δε διαρκή απόδειξη του λόγου ύπαρξης της 

πολιτικής, δηλαδή της δυνατότητας της να λαμβάνει αποφάσεις και να χειρίζεται τα 

θέματα που η ίδια η κοινωνία θεωρεί κρίσιμα, δηλαδή πολιτικά.



Βασικός μας στόχος: Ανάπτυξη με Δικαιοσύνη και Ασφάλεια

10. Το ευρωπαϊκό βιομηχανικό μοντέλο ανάπτυξης συνδυάστηκε τόσο με το 

ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δηλαδή με τον ευρωπαϊκό τύπο κοινωνικού κράτους, 

όσο και με το ευρωπαϊκό πολιτικό μοντέλο, δηλαδή με το κράτος δικαίου και την 

αντιπροσωπευτική δημοκρατία.

Η ίδια σχέση πρέπει να διασφαλιστεί και στη μεταβιομηχανική εποχή, την εποχή της 

ψηφιακής οικονομίας και της λεγάμενης παγκοσμιοποίησης.

11. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας -  και μέσα σ’ αυτήν της 

ελληνικής -  δεν μπορεί ποτέ να βρεθεί μέσα από την υποβάθμιση του κοινωνικού 

κράτους ή τη μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων. Η παραγωγικότητα στη 

Ευρώπη ήταν και εξακολουθεί να είναι συνυφασμένη με το υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης, κατάρτισης, υγείας, πρόνοιας, πολιτισμού, προστασίας του 

περιβάλλοντος, με όλα αυτά που συνθέτουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό, πολιτιστικό και 

πολιτικό κεκτημένο.

12. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μέσα σ’ αυτήν η Ελλάδα, καλείται να αξιοποιήσει τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα μέσα στις συνθήκες της νέας οικονομίας, 

ακολουθώντας ένα μεταβιομηχανικό μοντέλο ανάπτυξης.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό όλες σχεδόν οι κλασικές διαρθρωτικές αδυναμίες της 

ελληνικής οικονομίας : ο εκτεταμένος πρωτογενής τομέας, το μικρός βάθος της 

παραγωγικής δομής της μεταποίησης, το συγκριτικά μικρό ποσοστό μισθωτών και το 

συγκριτικά μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχολουμένων, ο μεγάλος αριθμός μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων κ.ο.κ., μπορούν να λειτουργήσουν ως συγκριτικά 

πλεονεκτήματα.

Αυτό όμως προϋποθέτει ότι ο ερασιτεχνισμός και η προχειρότητα θα δώσουν τη θέση 

τους στην ευελιξία, σε νέες μεθόδους διαχείρισης του χρόνου παραγωγής, 

αποθήκευσης και μεταφοράς, στην ποιότητα, στην ευέλικτη εξειδίκευση, στο 

διανοητικό κεφάλαιο και τη φαντασία. Έτσι μπορεί να διαμορφωθεί και να 

εφαρμοστεί στην πράξη ένα πραγματικά νέο μοντέλο ανάπτυξης με ολοκληρωμένες 

τις βασικές υποδομές της χώρας χάρις και στο Γ' ΚΠΣ.



13. Έτσι μπορεί να αξιοποιηθούν νέα μεγάλα «κοιτάσματα» απασχόλησης στο 

πεδίο τόσο της συμβατικής όσο και της νέας οικονομίας αλλά και στο πεδίο του 

λεγάμενου τρίτου τομέα που εφάπτεται με τον κοινωνικό εθελοντισμό και τις 

κοινωνικές υπηρεσίες. Η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας (με 

μετρήσιμους και συνεχώς ελεγχόμενους στόχους στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης για την Απασχόληση) είναι η πρώτη πολιτική μας προτεραιότητα. Η πλήρης 

απασχόληση δεν είναι μία ιδεολογική ανάμνηση της Ευρωπαϊκής αριστερός αλλά 

κύρια επιδίωξη της.

Στόχος είναι πάντοτε το 35ωρο ως συμβολισμός της επιδίωξης για μείωση του 

χρόνου εργασίας και για αύξηση του ελεύθερου χρόνου με τη γενναία και ουσιαστική 

ενίσχυση όλων των σχετικών συμφωνιών των κοινωνικών εταίρων, λαμβάνοντας 

βέβαια υπόψη το γεγονός πως το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, η αυταπασχόληση 

και η οικογενειακή εργασία κυριαρχούν στην ελληνική οικονομία.

14. Το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει καλά πόσο δύσκολο είναι για ένα κόμμα εξουσίας να 

διατηρεί και να αποδεικνύει στην πράξη τις κοινωνικές και πολιτικές του 

ευαισθησίες, να συμβιβάζει αυτά που φαίνονται ασυμβίβαστα. Μπορεί όμως και 

θέλει να το πετύχει.

Στην αυγή του 21ου αιώνα και μετά την ένταξη στην ΟΝΕ που επιτεύχθηκε χάρις στις 

θυσίες του Ελληνικού λαού και ιδίως των εργαζομένων, ο κεντρικός στόχος του 

ΠΑΣΟΚ είναι διπλός. Αφενός μεν να διατηρήσει το κεκτημένο της ένταξης στην 

ΟΝΕ και να προστατεύσει τη διεθνή και ιδίως την ευρωπαϊκή θέση της χώρας. 

Αφετέρου δε να εφαρμόσει, σ’ όσο γίνεται μεγαλύτερο βαθμό, μια πολιτική 

ανακατανομή του κοινωνικού πλεονάσματος που θα μειώνει τις ανισότητες και θα 

διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή μέσα από τους μηχανισμούς ενός σύγχρονου 

λειτουργικού και αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους. Το κοινωνικό πλεόνασμα 

για να ανακατανεμηθεί πρέπει βέβαια να υπάρχει. ΓΤ αυτό στη βάση της η πολιτική 

μας είναι μια αναπτυξιακή πολιτική.

Ο διπλός αυτός στόχος διαπερνά όλα τα μεγάλα ζητήματα :

Ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας δεν νοείται χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη.

Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενδιαφέρει την κοινωνία συνολικά μόνον όταν 

συνοδεύεται από εγγυήσεις κοινωνικής ασφάλειας για όλους και από μέτρα που 

διασφαλίζουν την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων.



Η οικονομική ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν γίνεται αντιληπτή ως κοινωνική 

ανάπτυξη, ως βελτίωση του επιπέδου ζωής για όλους.

Η αποτελεσματικότητα του κράτους δικαιώνεται μόνον όταν συνοδεύεται από 

εγγυήσεις διαφάνειας και τον σεβασμό του πολίτη από το κράτος.

15. Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται για μια δίκαιη, συνεκτική και ακέραιη κοινωνία των 

τριών τρίτων. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει πολιτικά και όσους νιώθουν ασφαλείς και 

ανταγωνιστικοί μέσα στις σημερινές συνθήκες. Εκφράζει όμως και όλους εκείνους 

που νιώθουν φόβο, αβεβαιότητα και ανασφάλεια και χρειάζονται τη βοήθεια και την 
στήριξη του κράτους.

Βασικός στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μια σύγχρονη κοινωνία χωρίς 

αποκλεισμούς. Άρα και ένα σύγχρονο κράτος και μια σύγχρονη οικονομία χωρίς 

αποκλεισμούς.

Ο στόχος αυτός εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα και αφορά κάθε Έλληνα πολίτη 

ατομικά, ανάλογα με την κοινωνική και οικονομική του κατάσταση.

Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει:
- για τον άνεργο δυνατότητα συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

- για τις επιχειρήσεις πρόσβαση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

- για τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο συμμετοχή σ’ ένα κοινωνικοασφαλιστικό 

σύστημα που λειτουργεί με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο στο πλαίσιο που με

σαφήνεια διατύπωσε η Ειδική Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στις 1 

και 2 Ιουνίου του 2001.

- για τον αγρότη μηχανισμούς στήριξης τους εισοδήματος του, μέσα σε ένα αγροτικό 

τομέα που αναδιαμορφώνεται με διορατικότητα και διέπεται από μια σύγχρονη 

αντίληψη για την αγροτική επιχειρηματικότητα.

Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει για κάθε οικογένεια και για κάθε νέο και νέα 

εγγυημένη και ίση δυνατότητα συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο 

πολιτιστικό γίγνεσθαι, στην ενημέρωση, στην κοινωνική ζωή. Εια κάθε άτομο με 

αναπηρίες διασφάλιση του δικαιώματος συμμετοχής και πρόσβασης στην 

εκπαίδευση, στην εργασία, στον πολιτισμό της καθημερινής ζωής.

Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει για όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, 

οικονομική θέση και εκπαιδευτικό επίπεδο, δυνατότητα συμμετοχής στις ευκαιρίες 

της ψηφιακής εποχής και την κοινωνία της πληροφορίας.



16. Η λεγάμενη παγκοσμιοποίηση κακώς ταυτίζεται από πολλούς με τον όγκο του 

διεθνούς εμπορίου και την έκταση της διεθνούς ροής των κεφαλαίων. Αυτά είναι 

φαινόμενα παλιά και μόνιμα που δεν χαρακτηρίζουν μια νέα εποχή.

Το νέο στοιχείο είναι ιδεολογικό, πολιτιστικό, επικοινωνιακό, αισθητικό, πολιτικό 

και στρατιωτικό. Η καλλιέργεια μιας μονοδιάστατης πολιτικής αντίληψης για τη 

διεθνή οικονομία, η επιβολή ενός ενιαίου και ομοιόμορφου πολιτιστικού 

ψυχαγωγικού και επικοινωνιακού μοντέλου, η κατάρρευση του «υπαρκτού 

σοσιαλισμού» και η διαμόρφωση μιας νέας διεθνούς τάξης γύρω από έναν και μόνο 

πόλο, η επικράτηση νέων απόψεων για τη διεθνή έννομη τάξη και τη σχέση της με τις 

«παρεκκλίνουσες» συμπεριφορές ορισμένων εθνικών κρατών συνιστούν όψεις ενός 

συνολικού φαινομένου που ονομάζεται συνήθως παγκοσμιοποίηση.

Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι η Ελλάδα και οφείλει και μπορεί να έχει θέση και 

πολιτική για το φαινόμενο αυτό. Όχι ως μια μικρή ή μια μεσαία χώρα αλλά ως μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μεγάλα προβλήματα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, 

της ισότητας, της αλληλεγγύης και κυρίως της ανθρώπινης ύπαρξης και επιβίωσης 

διογκώνονται καθώς ανυψώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η παγκοσμιοποίηση μας φέρνει συνεπώς αντιμέτωπους με τα μεγάλα προβλήματα 

του πλανήτη : Την παιδική θνησιμότητα, την πείνα, το χρέος των χωρών του Τρίτου 

Κόσμου. Απάντηση στα προβλήματα αυτά μπορεί να δοθεί μόνο μέσα από την 

πολιτικοποίηση της παγκοσμιοποίησης. Μέσα από αξιόπιστους θεσμούς διεθνούς 

αλληλεγγύης με οικονομική δυνατότητα και ισχύ.

Αν για τις δυτικές κοινωνίες το πρόβλημα είναι η διασφάλιση της συνοχής τους 

και η άρση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, για πολλές χώρες του Τρίτου 

Κόσμου το πρόβλημα είναι η επιβίωση. Μόνο στο πολιτικό επίπεδο μπορούν να 

τεθούν και να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα αυτά. Καμία αυτορύθμιση, καμία 

διεθνής αγορά δεν μπορεί να δώσει απάντηση.

17. Αναδεικνύεται έτσι και η κοινωνική, οικονομική και πολιτική βάση της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υπάρχει μόνο ως ένωση 

βασισμένη στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, το κοινωνικό κράτος, τη συνείδηση της κοινής πολιτιστικής αναφοράς.

Το μέλλον της Ευρώπης διέρχεται πολιτικά μεν μέσα από την ομοσπονδιακή της 

προοπτική, οικονομικά και αναπτυξιακά δε μέσα από την πραγματική σύγκλιση, την 

αύξηση των ιδίων πόρων, την ενίσχυση των διαρθρωτικών πολιτικών. Μέσα από την



προώθηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού 

μοντέλου ανάπτυξης.

Το μελλοντικό ευρωπαϊκό σύνταγμα πρέπει να συμπυκνώνει και να διασφαλίζει 

τη σύνθεση και την ισορροπία όλων αυτών των στοιχείων, στο επίκεντρο των οποίων 

βρίσκεται ο ευρωπαίος πολίτης.

18. Το σύγχρονο κοινωνικό κράτος κινείται μέσα σ’ αυτά τα διεθνή και ευρωπαϊκά 

συμφραζόμενα και βασίζεται στη λειτουργία των μεγάλων συστημάτων που 

σηματοδοτούν ιστορικά το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος: υγεία, πρόνοια, κοινωνική 

ασφάλιση, εκπαίδευση.

Σ’ αυτά προστίθενται νέοι θεσμοί, νέες εγγυήσεις, νέες λειτουργίες, που 

εξειδικεύουν και εξατομικεύουν τις κοινωνικές παροχές και διασφαλίζουν μέσα στις 

σημερινές συνθήκες τις ίδιες πάντοτε αρχές της ισότητας, της αλληλεγγύης, της αξίας 

του ανθρώπου.

Το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης είναι το σύστημα που συμπληρώνει σε 

ατομικό και οικογενειακό επίπεδο όλα τα κενά του κοινωνικού κράτους και 

διασφαλίζει στον καθένα ένα ελάχιστο εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα ως σύστημα' 

παροχών και δικαιωμάτων πρόσβασης που προστατεύουν την υπόσταση και 

αξιοπρέπεια κάθε πολίτη.

19. Το σύγχρονο κοινωνικό κράτος οφείλει επίσης να είναι αποτελεσματικός 

διαχειριστής κρίσεων, γιατί μόνο έτσι μπορεί να προσφέρει στον πολίτη αίσθημα 

πλήρους ασφάλειας. Η λειτουργικότητα των πόλεων, η προστασία του 

περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, η υγιεινή των τροφίμων, 

τα ναρκωτικά και η εγκληματικότητα είναι οι κύριες όψεις αυτής της αποστολής του 

κράτους.

20. Θεμελιώδης όμως άποψη του Κράτους, είναι πάντοτε η διατήρηση της ειρήνης 

τόσο με την έννοια της κοινωνικής ειρήνης όσο και με την κλασική έννοια που έχει ο 

όρος στις διεθνείς σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτό ασκείται η ελληνική εξωτερική πολιτική 

με πρωτοβουλίες και ευελιξία αλλά και με σταθερές πάντοτε τις βασικές μας θέσεις 

ως προς το Κυπριακό και κυρίως την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, το 

σεβασμό των υφισταμένων συνόρων στα Βαλκάνια


