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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΛΕΣ
(1947—1991)



Μετά το τραγικό δυστύχημα της 30.4.1991, στο οποίο 
έχασαν τη ζωή τους ο επίκουρος καθηγητής ΛΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΟΥΑΕΣ, η σύντροφός του ΑΡΜΑ και ο γιος τους ΚΩΝ- 
ΣΤΑΡΓΓΙΝΟΣ, ο Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων ει- 
σηγήθηκε (συνεδρία αρ. 43/16.5.1991) προς το Τμήμα να 
αφιερωθεί το παρόν τεύχος στη μνήμη του συναδέλφου.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαι
ολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιω- 
αννίνων, κατά τη συνεδρία της αρ. 102/23.5.91, έκαμε ομό
φωνα αποδεκτή την παραπάνω πρόταση.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δ. ΑΟΥΑΕ

Ο Δημήτριος Αουλές γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα, όπου και τελείωσε 
τις γυμνασιακές του σπουδές. Το 1972 αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και τον ίδιο χρόνο έγινε δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές (Master of 
Philosophy) στο King's College —Department of Byzantine and Modem 
Greek Studies— του Πανεπιστημίου του Αονδίνου, με επιβλέποντες κα
θηγητές τους Douglas Dakin και Richard Clogg. To 1974, ύστερα από 
επιτυχείς εξετάσεις στη Νεότερη Ελληνική και Βαλκανική Ιστορία τού 
δόθηκε η δυνατότητα μετατροπής της μεταπτυχιακής εργασίας του σε δι
δακτορική διατριβή, με θέμα: «Οικονομική και Δημοσιονομική Πολιτική 
του I. Καποδίστρια (1828-1831)». Το 1977 η διατριβή του έγινε δεκτή από 
την εξεταστική επιτροπή, που την αποτελούσαν οι D. Dakin, G. Campbell 
και R. Clogg κι αναγορεύτηκε διδάκτορας της Φιλοσοφίας (Ph.D.). Το κα
λοκαίρι του 1975 υπηρέτησε μέρος της στρατιωτικής του θητείας, ενώ το 
Σεπτέμβριο του 1977 πήγε στη Μόσχα και ως τα τέλη του 1979 διετέλεσε 
επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Σλαβολογίας και Βαλκανιο- 
λογίας της Ακαδημίας Επιστημών της Ε.Σ.Σ.Δ. Κατά το διάστημα της 
παραμονής του στη Μόσχα παρακολούθησε σεμινάρια με θέματα από τη 
Νεότερη Βαλκανική Ιστορία και παράλληλα πρόσφερε τις υπηρεσίες του 
για την εκπόνηση μελετών και διατριβών που αφορούσαν την Ελλάδα. 
Ταυτόχρονα ερεύνησε διάφορα αρχεία της Μόσχας και του Λένινγκραντ, 
σχετικά με θέματα της ειδικότητάς του. Την έρευνα αυτή επανέλαβε το 
1983 και το 1986.

Από το 1980 ως το 1981 υπηρέτησε το υπόλοιπο της στρατιωτικής του 
θητείας, κι άρχισε να συνεργάζεται με την εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος- 
Larousse-Britanica. Τον Ιούλιο του 1982 εξελέγη επιμελητής στην έδρα 
της Ιστορίας των Λαών της Χερσονήσου του Αίμου, της Φιλοσοφικής 
σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και τον Οκτώβριο του ίδιου χρό
νου εντάχθηκε στη βαθμίδα του λέκτορα, θέση στην οποία και μονιμο
ποιήθηκε το 1986.

Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων πραγματοποίησε έρευ
νες σε αρχεία της Ελλάδας και του εξωτερικού και με ανακοινώσεις του 
συμμετείχε σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Το 1987 εξελέγη από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Επίκουρος Κα
θηγητής στη Νεότερη Βαλκανική Ιστορία. Διετέλεσε μέλος της Εταιρείας
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Μελέτης Νέου Ελληνισμού, της Ελληνικής Εταιρείας Σπουδών Νοτιο
ανατολικής Ευρώπης, της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού, 
της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας και της Αναγνωστικής Εταιρείας Κερ- 
κύρας. Επίσης ήταν μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων Μεταπτυχιακών του 
King's College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Ο τραγικός θάνατός του τον Απρίλιο του 1991 σταμάτησε πρόωρα το 
δημιουργικό του έργο.
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΗΜΗΤΡΗ ΑΟΥΑΕ

’Αγαπημένε μας Δημήτρη,
Έλαχε σέ μένα τό πολύ σκληρό καθήκον νά σέ άποχαιρετήσω έκ μέ

ρους τού Πανεπιστημίου Ίωαννίνων, της Φιλοσοφικής Σχολής καί τοΰ 
Τμήματος Τστορίας καί ’Αρχαιολογίας, οπού μέ άγάπη υπηρέτησες. Σέ 
μένα, πού σέ υποδέχθηκα μέ πολλές προσδοκίες, όταν πρίν μερικά χρόνια 
ήλθες στην πανεπιστημιακή μας οικογένεια.

Είμαστε όλοι τόσο συγκλονισμένοι άπό τό αναπάντεχο κακό ώστε ό 
λόγος δέν μπορεί νά έκφράσει τη συντριβή μας. Είχες μιά άξιόλογη έπι- 
στημονική σταδιοδρομία καί είχες δημιουργήσει μιά εύτυχισμένη οικογέ
νεια. όταν σάς ξερίζωσε ό θάνατος τόσο νέους, μέ ένα ωραίο μέλλον 
μπροστά σας.

Ό  Δημήτρης Λουλές γεννήθηκε στίς 7 ’Ιουλίου 1947 άπό γνωστή οίκο- 
γένεια άγωνιστών. Μετά τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, με
τεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο τοΰ Λονδίνου στη Νεώτερη Ιστορία καί 
στό Πανεπιστήμιο Λομονόσωφ τής Μόσχας. Στίς 17 Αύγούστου 1977 
άναγορεύτηκε διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου. Τό 1982, μέ 
πρότασή μου, έκλέχτηκε λέκτορας στήν Ιστορία των Λαών τής χερσονή
σου τοΰ Αίμου άπό τη Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Ίωαννίνων. 
’Από τό Νοέμβριο τοΰ 1982 ύπηρετοΰσε ώς λέκτορας καί άπό τό 1987 
ώς επίκουρος καθηγητής στή Νεώτερη Βαλκανική Ιστορία. ’Αξιόλογος 
άρχειακός έρευνητής, έρεύνησε καί έξέδωσε σημαντικό άνέκδοτο άρχειακό 
υλικό τών ελληνικών καί εύρωπαϊκών ’Αρχείων, πού διαφωτίζει ένδια- 
φέροντα ζητήματα τής νεώτερης Ιστορίας. Δημοσίευσε δεκάδες μελέτες 
πού άναφέρονται σέ θέματα τής Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας καί τής 
Βαλκανικής Ιστορίας, καθώς καί στίς σχέσεις τών Βαλκανικών Λαών μέ 
τή Ρωσία, κυρίως κατά τον κρίσιμο 19ο αιώνα. Άπό τό συγγραφικό του 
έργο άναφέρω ιδιαίτερα τή διδακτορική του διατριβή γιά τον Καποδίστρια 
καί τήν τελευταία μελέτη του γιά τήν Ανατολική Ρωμυλία, πού είναι έτοι
μη γιά έκδοση. Τό χειμερινό εξάμηνο τοΰ 1990-91 δίδαξε ελληνικά στό 
Πανεπιστήμιο τής Άγκυρας ώς έπισκέπτης καθηγητής.

Πανεπιστημιακός δάσκαλος μέ άγάπη γιά τούς νέους, ό Δημήτρης 
Αουλές ήξερε νά πλησιάζει τούς φοιτητές του καί ένδιαφερόταν γιά τά 
προβλήματά τους.

Αγαπημένε μας Δημήτρη, μέσα σέ μιά κοινωνία σκληρή καί άνταγω-
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νιστική ξεχώριζες με τήν έμφυτη ευγένεια καί τήν καλωσύνη σου, μέ τήν 
εύθύτητά σου —σπάνια στις μέρες μας—, τήν καλλιέργεια καί τήν ανθρω
πιά σου. Πιστός στις αρχές σου, ήσουν ανοικτός καί χωρίς προκαταλήψεις 
στις Ιδέες καί τούς άνθρώπους, πρόθυμος νά βοηθήσεις καί νά εξυπηρε
τήσεις όλους. Γι’ αύτό είχες κατακτήσει τήν αγάπη όλων μας.

Είχες μεγάλη λαχτάρα γιά τή ζωή, χαιρόσουν τή ζωή, ήθελες νά γνω
ρίσεις τον τόπο καί τόν κόσμο καί ήσουν πολύ ευτυχισμένος μαζί μέ τήν 
άξια σύντροφό σου, τή γλυκύτατη “Αννα μας, καί τό μικρό σας Κωνστα
ντίνο. Ό  θάνατος σάς ξερίζωσε καί άφησε συντετριμμένους μέ ένα τερά
στιο κενό τις αγαπημένες σου μητέρα καί αδελφή, τούς συγγενείς καί φί
λους. “Αφησες μεγάλο κενό στήν πανεπιστημιακή μας κοινότητα, στούς 
συναδέλφους καί τούς φοιτητές σου' καί σέ μένα πού χάνω ένα στενό 
συνεργάτη, μέ τόν όποιο μέ συνέδεε άνέφελη, ειλικρινής καί έποικοδομη- 
τική συνεργασία καί βαθιά οικογενειακή φιλία.

Τό Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων θρηνεί τό χαμό σου.
Δέν σέ άποχαιρετοΰμε, Δημήτρη. Γιατί όσο θά υπάρχουμε, θά ζεΐς πά

ντα στή σκέψη μας.
ΜΑΡΙΑ Ν ΥΣΤΑΖΟΠΟ ΥΛΟ Υ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ



ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 
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