
 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΥΛΛΑ 2016       

 

 

Πρακτικό συνεδρίας της Κριτικής Επιτροπής του βραβείου 

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, ώρα 12.00 στα γραφεία του Ιδρύματος 

Θουκυδίδου 13, Αθήνα 

 

Παρόντες τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για το 2016: Αλέξης Πολίτης (ομότιμος 

καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος του Δ.Σ. 

του ΜΙΕΤ), Βενετία Αποστολίδου (καθηγήτρια νεοελληνικής λογοτεχνίας και 

λογοτεχνικής εκπαίδευσης στο ΑΠΘ), Βασιλική Κοντογιάννη (καθηγήτρια 

νεοελληνικής φιλολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Μίλτος 

Πεχλιβάνος (καθηγητής ελληνικών και λατινικών σπουδών στο Ελεύθερο 

Πανεπιστήμιο του Βερολίνου), Έρη Σταυροπούλου (καθηγήτρια νεοελληνικής 

φιλολογίας στο ΕΚΠΑ). Παρίσταται ο διευθυντής του Ιδρύματος Διονύσης Καψάλης.  

 

Στις 31 Μαΐου 2016 έληξε η προθεσμία υποβολής κειμένων για το Βραβείο στη 

μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά 2016, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης (η 

οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό). Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 22 συνολικά 

εργασίες. Οι εργασίες αυτές στάλθηκαν σε όλους τους κριτές ανωνύμως, δηλαδή 

αφού απαλείφθηκε από την έντυπη ή την ηλεκτρονική μορφή του κειμένου κάθε 

ένδειξη για το πρόσωπο του συγγραφέα και για την επαγγελματική ή άλλη ιδιότητα ή 

πανεπιστημιακή του συνάφεια. Η Κριτική Επιτροπή, έχοντας ήδη λάβει από τον 

Ιούνιο και τα 22 κείμενα που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, τα μελέτησε, τα αξιολόγησε 

και σε ειδική συνεδρία αποφάσισε τα ακόλουθα: 

 

1. Η μικρή λίστα, όπως προκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή, αποτελείται 

από τις κάτωθι τρεις εργασίες, οι οποίες, εφόσον συμφωνήσουν και οι 

συγγραφείς τους, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος:  

      α. Άννα-Μαρία Σιχάνη, Ζει το λογοτεχνικό παρελθόν; Πρακτικές μνήμης γύρω από  

      λογοτεχνικό παρελθόν στη μακρά δεκαετία του ’60    

      β. Φιόνα Αντωνελάκη, Ποίηση στο ραδιόφωνο, 1945-1960: Πολιτιστική πολιτική  

      και οι ποιητές της «γενιάς του τριάντα»    

      γ. Σίμος Ζένιου, Ο ποιητής ως προφήτης και ως πιερότος στην ποίηση του Ρώμου                     

      Φιλύρα    

 

2. Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα το Βραβείο στη μνήμη του Παναγιώτη    

      Μουλλά 2016 να απονεμηθεί στη Φιόνα Αντωνελάκη για την εργασία της Ποίηση   

      στο ραδιόφωνο, 1945-1960: Πολιτιστική πολιτική και οι ποιητές της «γενιάς του  

      τριάντα»         


