Δυναμική τοποθέτηση Κ. Παπακώστα στο 14ο Συνέδριο της ΝΔ

Με δυναμική παρουσία στο 14ο Συνέδριο της Νέας Δημο-κρατίας, η Τρικαλινή
Βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα, η οποία συμμετείχε και ως κεντρική ομιλήτρια
κατά την...

δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου, αναφορικά με τη θεματική: «Η Νέα Δημοκρατία
τολμά να εξελίσσεται παραμένοντας σταθερή στις αξίες της
.
»

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση της Βουλευτή:

«Σε έναν κόσμο, που τα πάντα αλλάζουν...
Σε έναν κόσμο που το σήμερα δεν θυμίζει σε τίποτα το χθες...

Σε έναν κόσμο που οι επάλληλες και αλλεπάλληλες κρίσεις, αλλά και προκλήσεις
άλλαξαν άρδην όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμασταν μέχρι και χθες,
αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμασταν, επικοινωνούσαμε, αλλά και
λειτουργούσαμε σε όλες τις πτυχές της ζωής μας...

Σε έναν κόσμο όπου για παράδειγμα από το ΙΝΤΕΡΝΕΤ του χθες βρισκόμαστε ήδη
σήμερα στο METAVERSE, ήτοι σε μια άλλη εκδοχή αυτού, όπου μπορούμε να
κινούμαστε μέσα σ' αυτό, ως ένα AVATAR, μια ψηφιακή δηλαδή εκδοχή του εαυτού
μας...

Σε έναν κόσμο όπου η πανδημία του COVID 19, αλλά και ο Ρωσοουκρανικός Πόλεμος
ανέτρεψαν ισορροπίες, αλλά και δεδομένα δεκαετιών...
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Η Νέα Δημοκρατία, αυτή η μεγάλη Φιλελεύθερη, κεντροδεξιά παράταξη, δεν μπορεί
παρά να προσλαμβάνει τα μηνύματα την εποχής, να αφουγκράζεται τις κοινωνικές,
οικονομικές, πολιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις, διαμορφώνοντας την
πολιτική της παρουσία μέσα από τις διαχρονικές της αξίες και αρχές, όπως της
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ευημερίας της
ελληνικής κοινωνίας, αποδεικνύοντας, αλλά και εδραιώνοντας κατ' αυτόν τον
τρόπο την δυναμική, που οφείλει να έχει ως κόμμα εξουσίας...

Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν τολμά , παρά τις δυσχερείς συγκυρίες , να μένει πιστή
στις αξίες της, ανυψώνοντας το πολιτικό της ανάστημα και στοχεύοντας
υψηλότερα από τις επιταγές των καιρών...

Τολμά να επιλέγει συνειδητά και διαχρονικά την υπευθυνότητα και την αλήθεια
σφυρηλατώντας τον πολιτικό της χαρακτήρα και εκφράζοντας αυθεντικά την
ελληνική κοινωνία ...

Τολμά να εξοστρακίζει τις λαϊκίστικες κορώνες, τους μικροπολιτικούς
τακτικισμούς και τις ανέξοδες ρητορικές και να στέκεται με αποφασιστικότητα,
διαύγεια, υπευθυνότητα και σχεδιασμό συνεπής στις προεκλογικές της
δεσμεύσεις...

Τολμά να επιλέγει την ενότητα και όχι τον διχασμό, την σύνθεση και όχι την
άρνηση, την δημιουργική πολιτική και όχι την στείρα αντιπαράθεση...

Τολμά να συγχρονίζεται με το εκάστοτε διαμορφωμένο πλαίσιο και να δρα στην
αιχμή των εξελίξεων και όχι ως ουραγός αυτών, εδραιώνοντας την σχέση σεβασμού
και εμπιστοσύνης με τον πολίτη...

Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει τις εξελίξεις, εργάζεται γι αυτές, εξελίσσεται,
οραματίζεται και προχωρά αγέρωχη στο διηνεκές αποδεικνύοντας για μια ακόμη
φορά το τρίπτυχο...
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Libens-Volens-Potens
Έτοιμοι – Πρόθυμοι -Ικανοί!»
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