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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

H ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἦταν τό πρῶτο ἐπιτυχημένο ἐθνικοαπελευθερωτικό κίνημα στόν Παλαιό Κόσμο τῆς Εὐρώπης. Οἱ
Ἕλληνες δέν ἐφηῦραν τό ἔθνος-κράτος, ἀλλά ἦταν οἱ πρῶτοι πού τό ἔκαναν
πράξη στήν Εὐρώπη.
Πρίν ἀπό 200 χρόνια οἱ Ἕλληνες διεκδίκησαν καί ἔγιναν ἀπό ὑπόδουλοι,
ἐλεύθεροι καί ἀπό ὑπήκοοι, πολίτες. Συγκρότησαν ἔθνος καί ἵδρυσαν κράτος
δημοκρατίας καί δικαιοσύνης. Στήν πορεία γιά τήν ἐθνική παλιγγενεσία ἡ Θεσσαλία ἔχει διακριτή, πολύτιμη συνεισφορά καθώς ἀποτέλεσε τό ἰδεολογικό
ἐργαστήριο τοῦ σύγχρονου ἑλληνισμοῦ: Ρήγας, Κούμας, Κωνσταντᾶς-Φιλιππίδης, εἶναι μόνο κάποια ἀπό τά ὀνόματα πού προετοίμασαν ἰδεολογικά τήν
ἑλληνική ἐπανάσταση, πού συνέλαβαν καί ὁλοκλήρωσαν τήν ἰδέα ἑνός ἐθνικοῦ ὁράματος χειραφέτησης καί ἐλευθερίας. Ἡ Θεσσαλία διατήρησε τήν
ἐκπαιδευτική σπίθα ζωντανή, δημιούργησε τήν σπουδαία παράδοση τῶν Διδασκάλων τοῦ Γένους καί συγκρότησε μαζί μέ τήν προωθημένη ἀστική της τάξη
καί Ἱεράρχες ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδας τήν ζύμωση πού ὁδήγησε στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
Πατρίδα καί Ἐλευθερία εἶναι οἱ δύο βωμοί πάνω στούς ὁποίους ὁ Ἕλληνας
ἐναποθέτει τό εἶναι του. Πατρίδα καί Ἐλευθερία εἶναι οἱ δύο παντοτινοί φάροι
πού φωτίζουν τήν ἱστορική πορεία τῆς φυλῆς, πού ἑνωμένη, μεγαλουργεῖ.
«Εἴμαστε στό ἐμεῖς ὄχι στό ἐγώ» τά σοφά λόγια τοῦ στρατηγοῦ Μακρυγιάννη.
«Νά ᾽στε μονιασμένοι», τά τελευταῖα λόγια τοῦ Κολοκοτρώνη πρίν πεθάνει.
Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821 πέτυχε γιατί ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς
θέλησης καί τῶν προσπαθειῶν ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Ἡ ἑλληνική ἐπανάσταση
ἦταν ὁλότελα ἐθνική. Ἦταν ἐθνεγερσία κατά τοῦ ξένου κυριάρχου. Εἶχε σάν
μοναδικό στόχο τήν Ἐλευθερία. Καί λάβαρο τήν ἑλληνική σημαία, τό ἱερότερο
σύμβολο τοῦ Ἔθνους, πού περικλείει στίς πτυχές της τούς ἀγῶνες, τίς θυσίες
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καί τίς μαρτυρίες τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς, ἐκφράζει τήν ἐθνική μας ἑνότητα, τήν
θρησκευτική μας πίστη καί ἐνσαρκώνει τά ὁράματα τοῦ λαοῦ μας γιά ἐλευθερία, δημοκρατία καί ἐθνική ἀναδημιουργία.
«Ν᾽ ἀγαπᾶς τήν εὐθύνη. Νά λές: Ἐγώ, ἐγώ μονάχος μου ἔχω χρέος νά
σώσω τή γῆς. Ἄν δέ σωθεῖ, ἐγώ φταίω», ἔλεγε ὁ στοχαστής Καζαντζάκης.
Σήμερα, ἡ ἔννοια τῆς ἀμοιβαίας εὐθύνης φωτίζεται μέ ἕνα νέο ἀλλά ἐξίσου
σημαντικό περιεχόμενο. Ποτέ τό παρόν δέν ἦταν τόσο φευγαλέο ὅσο εἶναι
σήμερα. Ποτέ τό αὔριο τόσο ἄγνωστο. Φέτος, στήν ἰδιαίτερη χρονική συγκυρία
ὅπου τά 200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης συμπίπτουν μέ τά 40 χρόνια ἀπό τήν ἔνταξη τῆς χώρας μας στήν Εὐρωπαϊκή Οἰκογένεια οἱ δυό ταυτότητές μας, ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή συναντῶνται καί συνομιλοῦν δημιουργικά. Ἡ εὐθύνη γιά τήν διατήρηση τῆς ταυτότητάς μας, τοῦ καθενός ὡς
ἀτομικῆς ταυτότητας καί ὅλων μας ὡς ἐθνικῆς ταυτότητας, ἡ ἀτομική εὐθύνη
πού ἀνάγεται σέ συλλογική γιά νά ἀπαντήσει μέ ἐνσυναίσθηση στίς πρωτόγνωρες κρίσεις πού μᾶς ἀπειλοῦν, εἶναι ἴσως πολύ βαρύτερη ἀπό τήν εὐθύνη
τῶν Ἑλλήνων σέ ὁποιαδήποτε παλαιότερη ἐποχή. Καί νοηματοδοτεῖ τήν
ἀνάγκη νά σκύψουμε στήν ἐθνική μας ψυχή γιά νά ἐνδυναμώσουμε τήν ἐθνική
μας αὐτογνωσία.
Ὑποκλινόμαστε στή θυσία τῶν μαρτύρων τῆς πίστης καί τῆς πατρίδας πού
ἀγωνίστηκαν γιά τήν ἐλευθερία τοῦ τόπου.
Ἐμπνεόμαστε καί διδασκόμαστε ἀπό τό 1821.
Ζοῦμε σέ ἀναθεωρητική ἐποχή καί ἡ στροφή στήν ἐθνική μνήμη εἶναι ὄχι
μόνο χρήσιμη ἀλλά καί ἀναγκαία. Χρειάζεται νά ἀναζητήσουμε σταθερά
σημεῖα μέσα σέ ἕναν ἀνησυχητικά ἀσταθῆ κόσμο. Κατανοῶντας τό παρελθόν,
ἑρμηνεύουμε τό παρόν. Ἡ ἱστορική μνήμη σώζει καί μᾶς ὁδηγεῖ μέ ἀσφαλῆ
βήματα στό μέλλον.
Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή πού καλούμαστε νά ὑπηρετήσουμε μέ νέους τρόπους
καί νέες διαδικασίες.
Μέ ταχύτητα, ρυθμό, ἁπλοποίηση καί αὐτοματισμό ἐνεργειῶν γιατί μόνο
μέ ταχύτητες μεγάλες ἡ ζωή μας καί ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νά ἀλλάξει.
Μέ τήν ἀναγκαία μετάβαση ἀπό τήν περιφερειακή αὐτοδιοίκηση στήν
περιφερειακή διακυβέρνηση, γιατί ἰσχυρή Περιφέρεια σημαίνει πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα
ἰσχυρή τοπική κοινωνία.
Μέ τήν πολιτική φιλοσοφία τῆς συλλογική ἡγεσίας ὅπου καλοῦνται νά
ἀποφασίσουν αὐτοί πού καλοῦνται καί νά ὑλοποιήσουν.
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Μέ σύμμαχο τή φύση καί τίς φυσικές διεργασίες.
Μέ βιολογική ἀφύπνιση τῶν λαῶν, γιατί τό ὀφείλουμε στίς ἑπόμενες γενιές
πού θέλουν καί πρέπει νά ζήσουν καλύτερα ἀπό τούς γονεῖς μας.
Μέ προσήλωση στίς μικρές, καθημερινές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων. Γιατί
ὅποιος παραγνωρίζει τό μικρό, ἀδιαφορεῖ καί γιά τό μεγάλο. «Τό μικρό μιλᾶ
γιά τό μεγάλο» εἶναι ἡ δική μας ἀντίληψη, ὡς πρακτική καί ὡς φιλοσοφία διοίκησης.
Θέλουμε νά κτίσουμε τό αὔριο, σήμερα. Νά προεξοφλήσουμε τό μέλλον καί
ὄχι νά μελλοποιοῦμε τό παρόν. Αὐτό εἶναι τό ἰσχυρότερο ἐργαλεῖο πού ἔχουμε
στή διάθεση μας γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τίς μεγαλύτερες προκλήσεις τῆς μετά
-covid ἐποχῆς, πού εἶναι ἡ βιώσιμη ἀνάπτυξη γιά ὅλους καί ἡ δημιουργία θέσεων ἐργασίας. Γιά νά πᾶμε τήν Ἑλλάδα πιό μπροστά, πιό ψηλά. Γιά νά ἐπιστρέψει ἡ κοινωνία στήν φυσική της ἰσορροπία.
Ἡ ἐνέργεια, ἡ πίστη, ἡ ἀφοσίωση πού φέρνουμε σέ αὐτή τήν προσπάθεια
ἄς φωτίσει τήν πατρίδα μας καί ὅλους ὅσοι τήν ὑπηρετοῦν. Μέ ἥσυχη συνείδηση ὡς μόνη σίγουρη ἀνταμοιβή, μέ τήν ἱστορία τελικό κριτή τῶν πράξεών
μας, ἄς προχωρήσουμε καί ἄς δουλέψουμε γιά τήν Ἑλλάδα πού ἀγαπᾶμε
ζητῶντας τήν εὐλογία τῆς Παναγίας, ἀλλά γνωρίζοντας ὅτι ἐδῶ στή γῆ τό ἔργο
τῆς Παναγίας εἶναι στήν πράξη τό δικό μας, ἀνθρώπινο ἔργο.
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