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Αίνος Υπάτης  

Η Υπάτη και η περιοχή της από την 

αρχαιότητα έως την ίδρυση του 

νεοελληνικού κράτους  

Αθήνα, 22/9/22 

Χαιρετισμός του Πρύτανη, Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να απευθύνω 

χαιρετισμό κατά την τελετή έναρξης του Διεθνoύς 

Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο:  

«Αίνος Υπάτης: 

Η Υπάτη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως 

την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους». 
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Το Συνέδριο οργανώνουν το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας και o Δήμος Λαμιέων. 

Η Υπάτη, πόλη αρχαιότατη και ιδιαιτέρου φυσικού 

κάλλους, κατέχει, όπως γνωρίζετε, μια ιδιαίτερη θέση στην 

ελληνική ιστορία:  

Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τόσο σε όλη τη 

διάρκεια της αρχαιότητας, όσο και κατά τη βυζαντινή 

περίοδο και τους νεότερους χρόνους.  

Στα αρχαία χρόνια απετέλεσε πρωτεύουσα των Αινιάνων 

και αργότερα υπήρξε μία από τις έδρες της Αιτωλικής 

Συμπολιτείας.  

Στους ρωμαϊκούς χρόνους φαίνεται ότι έζησε περιόδους 

ιδιαίτερης ακμής, ενώ η ιστορική της πορεία ήταν εξίσου 

σημαντική και κατά τους χρόνους που ακολούθησαν, 

διαδραματίζοντας πρωτεύοντα ρόλο στην περιοχή και στις 

εξελίξεις στην κεντρική Ελλάδα.  

Βεβαίως και στον μεγάλο εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα η 

Υπάτη θα είναι παρούσα από τις πρώτες ημέρες της 

Επανάστασης, ακόμα ένα τρανό δείγμα της αγάπης για την 

ελευθερία και του πνεύματος ανεξαρτησίας των κατοίκων 

της! 

Μετά την απελευθέρωση, η Υπάτη υπήρξε στρατιωτικός 

σταθμός. Το κτίριο των στρατώνων αυτής της περιόδου, 

φιλοξενεί σήμερα το βυζαντινό μουσείο. 
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Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι κατά την Οθωνική περίοδο 

η Υπάτη πρωτοστάτησε, το 1848, σε αντιοθωνικές εκδηλώσεις με 

αποτέλεσμα να καταστραφεί από τα βαυαρικά στρατεύματα. 

Η μακρά αυτή ιστορική πορεία της πόλης εξακολουθεί, 

ωστόσο, να έχει πολλά ανεξερεύνητα σημεία τα οποία 

ευελπιστούμε ότι το διεθνές συνέδριο –που εδώ σήμερα 

εκκινεί τις εργασίες του –θα επιχειρήσει να φωτίσει.  

Ξεφυλλίζοντας κανείς το πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει τη 

δυνατότητα να διαπιστώσει την πληρότητα της θεματολογίας, 

την υψηλή ποιότητα των διακεκριμένων ομιλητών και 

ομιλητριών, αλλά και το βήμα που δίδεται σε νεότερους 

επιστήμονες.  

Θα ήθελα να συγχαρώ την Οργανωτική και την  

Επιστημονική για τη διοργάνωση αυτού του Διεθνούς 

Επιστημονικού Συνεδρίου.  

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι 

σήμερα παρόν, εδώ στην «καρδιά» της Ελλάδας, με διάθεση 

εξωστρέφειας και εξακτίνωσης της δράσης μας και του 

επιστημονικού έργου των μελών μας. Εξάλλου πλέον είμαστε και 

κομμάτι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας!  

Με την ευκαιρία αυτή, επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω 

ότι το Πανεπιστήμιό μας, το πρώτο της Χώρας και το μόνο 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, με όλα τα μέλη του, που πολλά 

διακεκριμένα βρίσκονται σήμερα και εδώ μαζί μας, έχει κάνει τα 
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τελευταία χρόνια τεράστια σταθερά βήματα προς το 

μέλλον που οραματιζόμαστε.  

Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι οι Διεθνείς Κατατάξεις 

αναδεικνύουν τη σημαντική θέση του ΕΚΠΑ ανάμεσα σε 

χιλιάδες Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.  

Στο σημείο αυτό με υπερηφάνεια σημειώνω ότι το 

Πανεπιστήμιό μας  είναι, μαζί με άλλα 9  Πανεπιστήμια 

(όπως το Sapienza της Ρώμης, το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, 

το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, το Πανεπιστήμιο του 

Σάλτσμπουργκ κ.α.), ιδρυτικό μέλος από το 2018 του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS, μιας Συμμαχίας η οποία 

έχει ως στόχο να διαμορφώσει το Πανεπιστήμιο του 

μέλλοντος. Στην πορεία αυτή καθοριστική είναι η 

συμμετοχή του Αντιπρύτανη καθηγητή Δημήτρη 

Καραδήμα! 

Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια ακόμα 

σημαντική, εμβληματική, διεθνή πρωτοβουλία ―με εθνική 

σημασία― του Πανεπιστημίου μας, ένα προσωπικό μου 

όνειρο, τη δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων 

προπτυχιακών σπουδών, που έγινε πλέον πραγματικότητα, 

με το “BA Program in the Archaeology, History, and Literature 

of Ancient Greece” και με το BA in Medicine! Και έπεται 

συνέχεια. 

 

Κυρίες και κύριοι, 
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Θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι όλες και όλους τους 

εισηγητές και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον διακεκριμένο 

συνάδελφο και συνοδοιπόρο Αντιπρύτανη καθηγητή 

Δημήτρη Καραδήμα, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, 

κύριο Φάνη Σπανό και τον Δήμαρχο Λαμιέων, κύριο 

Ευθύμιο Καραΐσκο! 

Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω το Συνέδριο και σας 

ευχαριστώ για την προσοχή. 


