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Χαιρετισμός του Υπουργού  

των Οικονομικών και Βουλευτή 

Φθιώτιδας , κ. Χρήστου Σταϊκούρα 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Θέλω να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς 

Επιστημονικού Συνεδρίου «Αίνος Υπάτης: Η Υπάτη και η περιοχή 

της από την αρχαιότητα έως την ίδρυση του νεοελληνικού 

κράτους» για την πρόσκληση που μου απηύθυνε να συμμετάσχω 

και να χαιρετίσω την έναρξη των εργασιών του. 

Θέλω, όμως, και να συγχαρώ την Eπιτροπή για την πρωτοβουλία 

της διεξαγωγής ενός άρτιου, σε οργάνωση και θεματολογία, 

Συνεδρίου. 

Συνέδριο το οποίο, για το επόμενο τριήμερο, τοποθετεί την 

ευρύτερη περιοχή της Υπάτης στο κέντρο του επιστημονικού 

ενδιαφέροντος. 

Συνέδριο που αναμένεται να φέρει στο φως σημαντικά στοιχεία 

και επιστημονικά ευρήματα για την παρουσία και εξέλιξη της 

Υπάτης στο χώρο και τον χρόνο, από την αρχαιότητα έως την ίδρυση 

του πρώτου Ελληνικού Κράτους.  

Στοιχεία και ευρήματα, τα οποία αποτελούν κομμάτια ενός 

ιστορικού, λαογραφικού, αρχαιολογικού και θρησκευτικού πάζλ, που 

συνθέτουν το προφίλ της περιοχής. 

Περιοχή, όπου μύθοι, θρύλοι, μορφές Αγίων, πολιτισμοί, λαογραφία 

και ιστορία συναντιούνται στον χρόνο, αφήνουν το αποτύπωμά 
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τους αναλλοίωτο μέχρι σήμερα, και καθιστούν την περιοχή σημείο 

αναφοράς στην Επιστήμη της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της 

Θεολογίας.  

Γι’ αυτή την μακραίωνη ιστορία και πορεία μέσα στον χρόνο, 

αισθάνομαι υπερηφάνεια.  

Και είμαι μαζί σας σήμερα, εδώ, με ιδιαίτερη ικανοποίηση. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Η Υπάτη αριθμεί 2.500 χρόνια ζωής. 

Διαδραμάτισε ρόλο σημαντικό, στο πέρασμα των αιώνων. 

Στους κλασσικούς, Ελληνιστικούς, και Βυζαντινούς χρόνους, στην 

Τουρκοκρατία, στα χρόνια της Παλιγγενεσίας και του νέου 

Ελληνικού κράτους, σε σημαντικές στιγμές της Νεότερης Ιστορίας.  

Ρόλο στρατηγικό και διοικητικό, αλλά και πρωταγωνιστικό σε 

απελευθερωτικούς αγώνες, όχι μόνο κατά του Τουρκικού ζυγού, πριν 

και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, αλλά και εναντίον των 

κατοχικών δυνάμεων το 1944. 

Ρόλο, με τον οποίο επέδειξε λεβεντιά και θυσίασε αίμα. 

Και γι’ αυτό το ρόλο έχει καταχωρηθεί, η περιοχή και οι ήρωες της, 

στις λαμπρές σελίδες της Ιστορίας.  

Είναι η πρωτεύουσα των Αινιάνων, με το όνομα Ύπατα για τον 

Σταγειρίτη φιλόσοφο Αριστοτέλη.  

Είναι το κέντρο των μαγισσών κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, με τους 

θρύλους να τις θέλουν να βρίσκονται σε μια βαθιά σχισμή στην 

άκρη της πόλης. 
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Είναι όμως και κοιτίδα του Χριστιανισμού, τον 2ο μ.Χ. αιώνα, με τον 

Απόστολο Ηρωδίων να κηρύσσει το Ευαγγέλιο και να 

χειροτονείται πρώτος Επίσκοπος. 

Είναι η έδρα του Δουκάτου «Νέαι Πάτραι» κατά τον Μεσαίωνα. 

Είναι περιοχή μεγάλου ενδιαφέροντος κατά τη Φραγκοκρατία. 

Είναι η πατρίδα του Ηγούμενου Αθανασίου Μετεωρίτη, ο οποίος, 

κατά τον 14ο αιώνα, ακολούθησε τον μοναχικό βίο και ίδρυσε τη 

Μοναστική Πολιτεία στα Μετέωρα. 

Είναι το «Πατρατζίκι» κατά την Τουρκοκρατία, Αρματολίκι και 

ορμητήριο αγώνων.  

Είναι, από το 1836, μετά την απελευθέρωση, η Υπάτη, η μετέπειτα 

Μαρτυρική Πόλη, της 17ης Ιουνίου 1944.  

Είναι, σήμερα, η όμορφη Υπάτη, με τα πολλαπλά σημεία 

ενδιαφέροντος, με τις ιαματικές πηγές. 

Πηγές, για τις οποίες η σημερινή Κυβέρνηση, με συγκεκριμένα 

βήματα, προχωράει στοχευμένα στην κατεύθυνση αξιοποίησής 

τους, ώστε η ευρύτερη περιοχή της Υπάτης να αναβαθμιστεί. 

Με την ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης να ενημερώσω ότι 

η διαδικασία επικαιροποίησης του ΕΣΧΑΔΑ από τον μελετητή 

προσεχώς ολοκληρώνεται. 

Επιπλέον, με τη σύμφωνη γνώμη του ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΤΑΔ ολοκλήρωσε 

επιτυχώς διαγωνισμό για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ABIO.  

Πολύ σύντομα, το κατάστημα θα λειτουργήσει, με νέο μισθωτή.  

Επίσης, σήμερα, κατόπιν αιτήματος της ΕΤΑΔ, το ΤΑΙΠΕΔ έδωσε την 

έγκρισή του για τη βραχυχρόνια μίσθωση άλλων δύο καταστημάτων.  

Η ΕΤΑΔ θα προβεί, άμεσα, σε διαδικασίες ωρίμανσης και σε 

διαγωνιστική διαδικασία.  
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Τέλος, η ΕΤΑΔ έδωσε, σήμερα, παράταση λειτουργίας της 

επιχειρηματικής μονάδας των Λουτρών, για όλο τον Οκτώβριο. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Για όλα όσα, κωδικοποιημένα, μόλις ανέφερα, και για άλλα τόσα, η 

διεξαγωγή ενός Συνεδρίου για την Υπάτη δεν θα ήταν μόνο «Αίνος» 

προς αυτή, όπως εύστοχα αναφέρετε στην πρόσκληση, αλλά και 

σημαντική παρακαταθήκη για όλους μας, καθώς μας δίνεται η 

ευκαιρία να αντλήσουμε πολύτιμα στοιχεία, επιστημονικά 

τεκμηριωμένα υπό το πρίσμα της Αρχαιολογίας, της Λαογραφίας, της 

Ιστορίας και τη Θεολογίας. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Εν μέσω διαδοχικών και επάλληλων δοκιμασιών – πανδημία, 

κλιματική κρίση, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, γεωπολιτική 

και ενεργειακή κρίση, επιθετικότητα των γειτόνων μας–, σας καλώ 

να αντλήσουμε χρήσιμα συμπεράσματα, να αναστοχαστούμε και 

να προσδώσουμε ένα νέο νόημα στις αξίες που θα μας οδηγήσουν 

στη εθνική αυτογνωσία, μετατρέποντας την εμπειρία του χθες σε 

καύσιμο πορείας για το αύριο. 

Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου. 


