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Εξωτερική Πολιτική:
Η Ελλάδα Διεθνής Πρωταγωνιστής
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ*

1. Η Ελλάδα της νέας αυτοπεποίθησης: Εξωτερική Πολιτική των γαλάζιων
γραμμών
Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει:

- στην αποκατάσταση του διεθνούς κύρους της χώρας
- στην εδραίωση μιας νέας εθνικής αυτοπεποίθησης
- στην εφαρμογή μιας σύγχρονης, ανοιχτής και πολύπλευρης εξωτερικής πολιτικής, που θα χρησιμοποιεί όλες τις νέες μορφές και τα νέα μέσα κλασικής ή έξυπνης
εναλλακτικής διπλωματίας.
Η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών. Θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Οικογένειας (Ε.Ε.) και συνεπής εταίρος του ΝΑΤΟ. Αξιοποιώντας αυτήν
της την ιδιότητα η χώρα μας μπορεί και πρέπει να ξαναδραστηριοποιηθεί πρωταγωνιστικά σε όλους
τους Διεθνείς (ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, κτλ) και Περιφερειακούς (ΟΣΕΠ, Ευρωμεσογειακούς, Βαλκανικούς, κλπ)
Οργανισμούς, ενισχύοντας το ρόλο της ως περιφερειακή δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης.
Επιδίωξη της εξωτερικής πολιτικής μας είναι, μέσα από την ενδυνάμωση του διεθνούς και περιφερειακού μας ρόλου, να ενισχύσουμε τις συμμαχίες και τις συνεργασίες μας, ώστε να υπερασπιζόμαστε τα
εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα και να προωθούμε αποτελεσματικότερα τα διεθνή πολιτικά και οικονομικά μας συμφέροντα.
2. Η Αναβάθμιση των Ευρωπαϊκών Σχέσεων
Η Ελλάδα ταυτίζει την πορεία της με την Ευρώπη, χάρη στον ιδρυτή της παράταξής μας Κωνσταντίνο
Καραμανλή. Γι’ αυτό, η Νέα Δημοκρατία προτείνει την αναβάθμιση των ευρωπαϊκών σχέσεων, ώστε ο
αρμόδιος Υφυπουργός ή Αναπληρωτής Υπουργός συνεργαζόμενος

-

οριζόντια με όλα τα Υπουργεία

-

συστηματικά με τους Έλληνες τεχνοκράτες των ευρωπαϊκών οργάνων,

να συμβάλλει όχι μόνο στην εναρμόνιση της Ελληνικής στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά και στην ενίσχυση της ελληνικής παρέμβασης (lobbying) στις Βρυξέλλες, όπου διαμορφώνονται οι νέες ευρωπαϊκές
πολιτικές.
Η Νέα Δημοκρατία είναι η γνήσια ευρωπαϊκή πολιτική δύναμη της Ελλάδας, που ενισχύει το σύγχρονο
πατριωτισμό και συνειδητά πολεμά τον εθνικό απομονωτισμό, προωθώντας την οικουμενικότητα του
ελληνικού πολιτισμού και του διαχρονικού ελληνικού πνεύματος.
*Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας
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