
 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΥΛΛΑ 2018      

 

 

Πρακτικό συνεδρίας της Κριτικής Επιτροπής του Βραβείου  

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 12.00 στα γραφεία του Ιδρύματος 

Θουκυδίδου 13, Αθήνα 

 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 έληξε η προθεσμία υποβολής κειμένων για το Βραβείο στη 

μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά 2018, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης (η 

οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό). Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 21 συνολικά 

εργασίες (ο σχετικός κατάλογος επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό). Τέσσερις εξ 

αυτών απορρίφθηκαν διότι δεν πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης (οι δύο ήταν 

πάνω από το όριο των 11.000 λέξεων και οι άλλες δύο κάτω από το ελάχιστο όριο 

των 8.000 λέξεων). 

Οι εργασίες 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. Τα μέλη της  Επιτροπής, έχοντας ήδη λάβει από τον Οκτώβριο και τα 21 

κείμενα που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, τα μελέτησε, τα αξιολόγησε και στην 

παρούσα συνεδρία αποφάσισε τα ακόλουθα:  

 

1. Σκόπιμες επισημάνσεις  

 

α.  Η έκταση της μελέτης δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει τα προβλεπόμενα όρια λέξεων 

(8.000-11.000, συνυπολογιζομένων των σημειώσεων, της βιβλιογραφίας και τυχόν 

παραρτημάτων). 

β. Με τον όρο μελέτη νοείται η ερευνητική εργασία που εξετάζει ένα ζήτημα με 

προσοχή και διατυπώνει με επιχειρήματα την προσωπική ερμηνευτική άποψη του 

συντάκτη της, η οποία χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, λογική οργάνωση και 

σαφήνεια και βρίσκεται σε διάλογο με τη βιβλιογραφία. 

γ. Εργασίες που δίνουν έμφαση σε χρήσιμες στατιστικές μετρήσεις, βιβλιογραφικές 

παρουσιάσεις ή αποτελούν μεταφράσεις και απλές εκδόσεις δεν εμπίπτουν στον όρο 

μελέτη. 



δ. Η εκτενής και αυτοτελής παρουσίαση της σχετικής βιβλιογραφίας είτε στην 

κατεύθυνση της γραμματολογικής ένταξης είτε στην κατεύθυνση της θεωρητικής 

πλαισίωσης, δεν συμβάλλουν και μάλλον εμποδίζουν την οργανική ανάπτυξη της 

μελέτης. 

ε. Με δεδομένη και την προβλεπόμενη έκταση, η οργάνωση της μελέτης σε κεφάλαια 

και υποκεφάλαια με πρόλογο και επίλογο/συμπεράσματα κατά κανόνα οδηγεί σε 

κατακερματισμό υπονομεύοντας την πραγμάτευση του θέματος.  

στ. Στην ολοκλήρωση της μελέτης συμβάλλουν επίσης η συντακτική, φιλολογική και 

τυπογραφική επιμέλειά της. 

 

2. Βραχεία λίστα 

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. Γιάννης Στάμος, Πολιτιστική διανόηση και «Τρίτος Ελληνικός   

Πολιτισμός»: Κουλτούρα, ιδεολογία και λόγος περί μέλλοντος υπό το καθεστώς 

Μεταξά (1936-1940) 

 

  β. Ελένη Πετρίδου, Σολωμός και Ρουσσώ 

 

 γ. Νικόλαος Καγκελάρης, Το ζωτικό ψεύδος στους Henrik Ibsen (Η 

Αγριόπαπια), Arthur Miller (Το Τίμημα) και Δημήτρη Κεχαΐδη – Ελένη 

Χαβιαρά (Δάφνες και Πικροδάφνες) 

 

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα το Βραβείο στη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά 

2018 να απονεμηθεί στην Ελένη Πετρίδου για την εργασία της Σολωμός και Ρουσσώ.  

 


