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Ψήφισμα της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας για τον θάνατο της Προέδρου
Βασιλικής Παπούλια
Με βαθύτατη οδύνη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστορικής
Εταιρείας ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο της επί χρόνια Προέδρου του Βασιλικής
Παπούλια, Ομότιμης Καθηγήτριας του Α.Π.Θ., που υπηρέτησε τη Φιλοσοφική Σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επί 35 χρόνια, στην έδρα της
Ιστορίας των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της
Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, Γενική Γραμματεύς και από το 1998 έως το θάνατό της
Πρόεδρος.
Η Βασιλική Παπούλια σπούδασε στην Αθήνα και στο Μόναχο δίπλα σε
μεγάλους βυζαντινολόγους, τον Διονύσιο Ζακυθηνό, τον Franz Dölger και H-G.
Beck, τον Τουρκολόγο Franz Babinger και τον Hans-Joachim Kissling. Παράλληλα
με τις ιστορικές σπουδές παρακολούθησε μαθήματα Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας,
γεγονός που της επέτρεψε να προχωρήσει όχι μόνο στη μελέτη των πολιτικών
γεγονότων και εξελίξεων, αλλά και στη διεύρυνση των προβληματισμών και στην
αναζήτηση των πνευματικών διεργασιών και των πολιτικών και πολιτιστικών
εξελίξεων στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το 1975 εξελέγη στην έδρα της
Ιστορίας των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου της Φιλοσοφικής Σχολής του
Α.Π.Θ., που κατείχε παλαιότερα ο αείμνηστος Μιχαήλ Λάσκαρης. Η Βασιλική
Παπούλια έδωσε νέα διάσταση στην ιστορία των χωρών της χερσονήσου του Αίμου.
Διεύρυνε τους ορίζοντές της προς το παρελθόν: Στο πρόβλημα της μετάβασης από
την Αρχαιότητα στους Μέσους Χρόνους, τον πολιτικό κατακερματισμό, την
εθνογένεση των διαφόρων λαών, τόνισε τον ελληνικό παράγοντα ως καταλύτη των
διαφόρων εξελίξεων.
Η προσφορά της Βασιλικής Παπούλια δεν περιορίστηκε στο διδακτικό και
συγγραφικό έργο, που έχει αναδημοσιεύσει σε τέσσερις τόμους, αλλά και στην
ενεργό συμμετοχή της στις πιο σημαντικές διεθνείς οργανώσεις ιστορικών σπουδών,
όπου ως Πρόεδρος εκπροσώπησε επάξια την Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, που είναι
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μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Ιστορικών Σπουδών (Comité International des
Sciences Historiques). Επίσης ως Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών
Νοτιοανατολικής Ευρώπης προήγαγε τον συντονισμό της έρευνας και τη συνεργασία
για τη μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού των Βαλκανικών λαών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστορίας Εταιρείας στη συνεδρίαση της 29ης
Απριλίου 2014 αποφάσισε τα εξής:
1) Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της εκλιπούσης.
2) Να παραστεί στην κηδεία.
3) Να καταθέσει αντί στεφάνου ποσό προς ενίσχυση των ακαδημαϊκών δράσεων
της Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
4) Να δημοσιευθεί το παρόν στον Ημερήσιο Τύπο.
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