Συνέδριο με θέμα την Ελληνική Λογοτεχνική Κριτική
αφιερωμένο στη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά

Διακεκριμένη μορφή των Νεοελληνικών Γραμμάτων, ο Παναγιώτης Μουλλάς
έφυγε από τη ζωή στις 11 Σεπτεμβρίου του 2010, σε ηλικία 75 ετών. Η
σταδιοδρομία του αναπτύχθηκε συστηματικά μέσα από επιτυχημένες επιλογές, οι
οποίες τον οδήγησαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών, στην Αθήνα, και από εκεί στο Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο της
Σορβόννης. Από το 1977 και έπειτα ο Μουλλάς εργάστηκε στη Φιλοσοφική Σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το πλούσιο επιστημονικό του έργο παρουσιάζει πολλές όψεις, με κύριους
πάντως θεματικούς άξονες την λογοτεχνική κριτική, την ιστορία της λογοτεχνίας,
την ιστορία των ιδεών, τον αυτοβιογραφικό λόγο, κ.ά. Το ενδιαφέρον του για τη
λογοτεχνική κριτική αποτυπώθηκε άλλωστε νωρίς, ήδη στη διατριβή του, που είχε
θέμα τους ποιητικούς διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου Αθηνών (1851-1877), αλλά
και σε μεταγενέστερες δημοσιεύσεις, η πιο γνωστή από τις οποίες είναι το βιβλίο
του Η Δέκατη Μούσα.
Πολλά είναι τα έργα που δημοσίευσε ο Παναγιώτης Μουλλάς, έργα τα οποία
έχουν καταξιωθεί στα ελληνικά Πανεπιστήμια, όπως και στο εξωτερικό, και
αποτελούν πολύτιμη συνεισφορά στην επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας.
Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα βιβλία:






Για τη μεταπολεμική μας πεζογραφία. Κριτικές καταθέσεις
Ο λόγος της απουσίας. Δοκίμιο για την επιστολογραφία με σαράντα
ανέκδοτα γράμματα του Φώτου Πολίτη (1908-1910)
Ο χώρος του εφήμερου. Στοιχεία για την παραλογοτεχνία του 19ου
αιώνα
Γ.Μ. Βιζυηνός, Νεοελληνικά Διηγήματα , επιμέλεια Παν. Μουλλάς
Γ.Μ. Βιζυηνός, Στους δρόμους της λογιοσύνης. Κείμενα γνώσης,
θεωρίας και κριτικής, φιλολογική επιμέλεια Παν. Μουλλάς

Ο Παναγιώτης Μουλλάς έλαβε, για την όλη δράση του, το βραβείο εξαίρετης
πανεπιστημιακής διδασκαλίας, το έτος 2001.
Οι μαθητές του, μεγαλύτεροι και νεότεροι, εργάζονται με υπευθυνότητα και
επιτυχία, εμβαθύνοντας σε ποικίλους κλάδους της Νεοελληνικής Φιλολογίας,
ακολουθώντας τους δρόμους σκέψης που άνοιξε ο δάσκαλός τους.

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., και ειδικότερα η Βιβλιοθήκη,
δέχθηκε, σε δύο συμπληρωματικές δωρεές, που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2012
και 2013, το πλήρες ‘σώμα’ της λογοτεχνικής και επιστημονικής βιβλιοθήκης του
Καθηγητή Παναγιώτη Μουλλά, συνοδευόμενο από τεκμήρια της επιστημονικής του
σταδιοδρομίας, καθώς και τμήμα της επίπλωσης του γραφείου του. Η δωρεά αυτή,
η οποία εστάλη στο Τμήμα μας χάρη στον κληρονόμο του Μουλλά, Καθηγητή της
EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) των Παρισίων Γιάννη Τσιώμη,
αποτελεί πολύτιμη ενίσχυση για τη βιβλιοθήκη μας.
Ανταποκρινόμενοι στην κίνηση αυτής της δωρεάς, αποφασίσαμε να
διοργανώσουμε Συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά, με
θέμα την ‘Ελληνική Λογοτεχνική Κριτική’, κλάδο της φιλολογικής επιστήμης, αλλά
και σημαντικό τμήμα της γραμματείας μας, τον οποίον θεράπευσε συστηματικά ο
τιμώμενος. Στο Συνέδριο αυτό θα συμμετάσχουν καθηγητές ελληνικών
πανεπιστημίων, μαθητές ή συνεργάτες του Παναγιώτη Μουλλά, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται με επιτυχία στον συγκεκριμένο κλάδο, αλλά και κριτικοί, οι
οποίοι ασκούν την κριτική στις μέρες μας, μέσα από εφημερίδες και περιοδικά.
Επιπλέον, θα συνεισφέρουν με ανακοινώσεις τους νέοι ερευνητές του Τμήματός
μας.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο μεταξύ 4-6 Δεκεμβρίου του
2015, στην έδρα του Τμήματος, στην Πανεπιστημιούπολη της Κομοτηνής.
Καλούμε τους αγαπητούς συναδέλφους και τους φοιτητές μας, προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς, να ενισχύσουν με την παρουσία τους το συνέδριό μας στην μνήμη
του Παναγιώτη Μουλλά.

Η οργανωτική επιτροπή.
Βασιλική Κοντογιάννη
Ελισάβετ Αρσενίου
Νίκος Μαυρέλος
Σοφία Βούλγαρη

