
 1 

Χαιρετισμός του Υφυπουργού  

παρά τω Πρωθυπουργώ  

και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, 

Βουλευτή Φθιώτιδας  

κ.  Ιωάννη Οικονόμου 

 

 

Αίνος Υπάτης 

 

Μέχρι σήμερα υπάρχει μια διάσπαση στην ιστορική έρευνα. Το 

ενδιαφέρον της κοινωνίας στρεφόταν κυρίως στα κομβικά, τα μεγάλα 

και γνωστά ιστορικά γεγονότα, αντιμετωπίζοντας συχνά την τοπική 

ιστορία με όρους υποτίμησης ή, μερικές φορές, με γραφικό τρόπο. 

Αντίθετα, οι επιστήμονες εδώ και αρκετές δεκαετίες έχουν στρέψει 

την έρευνά τους στην τοπική ιστορία, η μελέτης της οποίας μας 

προσφέρει πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες, τόσο στενά 

επιστημονικές όσο και ευρύτερα κοινωνικές και οικονομικές. Το 

συνέδριο που ξεκινά σήμερα έρχεται να γεφυρώσει αυτό το χάσμα και 

να αποτελέσει ένα βήμα εμπρός στην ιστορική επιστήμη.  

Αξίζουν ειλικρινή συγχαρητήρια στους εμπνευστές και τους 

διοργανωτές του συνεδρίου ««Αίνος Υπάτης: Η Υπάτη και η περιοχή 

της από την αρχαιότητα έως την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους», 

οι οποίοι καθιστούν την ιστορία της Υπάτης μια μελέτη περίπτωσης 

για την περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής ιστορίας στην πατρίδα μας, 
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με όρους επιστημοσύνης και σοβαρότητας. Η συνεργασία του 

παλαιότερου και εμβληματικότερου Πανεπιστημίου στα Βαλκάνια 

και τη Νοτιανατολική Μεσόγειο, του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του 

Δήμου Λαμιέων αποτελεί εχέγγυο ποιότητας και αποτελεί οδηγό για 

αντίστοιχες δράσεις και στην υπόλοιπη Ελλάδα.  

Η τοπική ιστορία ξεκινά από τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες 

μιας τοπικής κοινωνίας, συνδέεται με τους τοπικούς θεσμούς και 

ανατροφοδοτεί την τοπική ταυτότητα και αυτογνωσία. Είναι ένας 

νέος τρόπος μελέτης του παρελθόντος, όπου κάθε τόπος και κάθε 

στοιχείο του τόπου (ποτάμι, γεφύρι, κτίριο, έθιμα) εγγράφονται στο 

χρόνο και αποκτούν νόημα μέσω ενός συνολικού αφηγήματος. Στο 

συνέδριο για τον Αίνο Υπάτης, ο «τόπος» δεν προσδιορίζεται 

μονοδιάστατα- γεωγραφικά, αλλά είναι δεμένος με όλο το φάσμα της 

τοπικής κοινωνικής ζωής. Η τοπική ιστορία είναι εξόχως 

διαφωτιστική, διότι φέρνει στην επιφάνεια νέα στοιχεία. Παράλληλα, 

δεν καλλιεργεί υπερσυναισθηματισμό έναντι του τοπικού ούτε 

τοπικισμό, με τον εξωραϊσμό των πάντων. Κατά συνέπεια, 

σφυρηλατείται ο δεσμός με τον τόπο διαμονής και υποβοηθείται η 

κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι γενικότερα. 

Συνέδρια σαν αυτό που ξεκινά σήμερα συμβάλλουν στην 

απόκτηση γνώσεων για την ιστορία του τόπου, την ενίσχυση της 

τοπικής συλλογικής μνήμης, τη γνώση των ειδικών χαρακτηριστικών 

της τοπικής κοινωνίας, και τη συνειδητοποίηση της σχέσης της 

ιστορίας με την καθημερινή ζωή του ανθρώπου και τις πολιτικές, 

κοινωνικές, πολιτισμικές αναζητήσεις του σήμερα και του αύριο. Το 

πιο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι νιώθουν περήφανοι για αυτό που 
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είναι, πράγμα απαραίτητο στη σύγχρονη εποχή με τις τεράστιες 

γεωπολιτικές και γεωανθρωπολογικές ανακατατάξεις.  

Παράλληλα, προσφέρονται πολλές δυνατότητες ανάπτυξης της 

τοπικής κοινωνίας. Μιας και ο τουρισμός σήμερα έχει ξεφύγει από το 

παραδοσιακό μοντέλο και εστιάζεται στο βίωμα, η γνώση που 

προκύπτει από τέτοια συνέδρια δίνει ευκαιρίες στην τοπική κοινωνία 

να τραβήξει πάνω της τα φώτα της προσοχής και να προσφέρει στον 

επισκέπτη ολοκληρωμένες εμπειρίες, με χαρακτήρα, χρώμα και 

άρωμα τοπικό, μακριά από τη βαρετή τυποποίηση. Το συνέδριο αυτό 

αποτελεί μια αλλαγή παραδείγματος για την Υπάτη.  


