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Tέλη του 19ου - αρχές του 20ού αιώνα: το γύρισμα του αιώνα επιφέρει σημαντικές αλλαγές
στην ελληνική κοινωνία. Η αναζήτηση είναι ένα μυθιστόρημα που περιγράφει τη διαδικασία
αυτού του κοινωνικού μετασχηματισμού.
Έξι διαφορετικά πρόσωπα, χαρακτηριστικοί τύποι της ελληνικής κοινωνίας της εποχής εκείνης
(ο αστός, ο έμπορος, ο δάσκαλος, ο αρχιμάστορας κ.ο.κ.), αφηγούνται την προσωπική τους
ιστορία. Μέσα από τη σύνθεση των επιμέρους ιστοριών, ξεδιπλώνεται η περιπετειώδης ζωή
του κεντρικού ήρωα Νικολή-εφέντη και η σχέση του με τους αφηγητές. Σχέσεις εξουσίας και
δεσμοί καταπίεσης, αλλά και σχέσεις φιλίας και έρωτα, ελευθερίας και δημιουργίας.
Το μυθιστόρημα εκκινεί από τα Ζαγοροχώρια και εν συνεχεία η δράση μεταφέρεται
διαδοχικά στη Λέσβο, στη Σμύρνη, για να καταλήξει στην Κωνσταντινούπολη: περιοχές που
είτε τροφοδότησαν την ελληνική διασπορά είτε αποτέλεσαν ισχυρά οικονομικά κέντρα της
Ομογένειας. Μέσα από τους έξι διαφορετικούς αφηγητές, χαρακτηριστικούς τύπους της
ελληνικής κοινωνίας της εποχής εκείνης, στις σελίδες του μυθιστορήματος αποτυπώνονται
(με σπάνια πραγματολογική λεπτομέρεια) η λαογραφία αυτών των περιοχών, οι κατά τόπους
αντιλήψεις και νοοτροπίες, το ιστορικό πλαίσιο μιας εποχής κρίσιμης για τα Βαλκάνια. Σε μια
δύσκολη πολιτική συγκυρία, με τα ελληνοτουρκικά και το γενικότερο Ανατολικό Ζήτημα σε
πλήρη εξέλιξη, τίθενται οι βάσεις για την είσοδο του νεαρού ακόμα ελληνικού κράτους στο
διεθνές πλαίσιο και για την εκβιομηχάνιση της χώρας. Ωστόσο, επιβιώνουν ακόμα δίπολα:
παράδοση-νεωτερικότητα, αγροτικός κόσμος-αστική τάξη, απομόνωση-κοσμοπολιτισμός,
διεθνισμός-μεγαλοϊδεατισμός, Ανατολή-Δύση.
Τα ζητήματα που θίγει ο Νίκος Θέμελης στην Αναζήτηση
παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα αν εντοπίσει κανείς τις
αναλογίες με τη σύγχρονη πραγματικότητα: ο σημερινός
κόσμος βρίσκεται ομοίως σε διαδικασία κοινωνικού
μετασχηματισμού. Η οικονομική και πολιτισμική
παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική επανάσταση επιφέρουν
εντυπωσιακές αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις. Οι αποστάσεις
–κυριολεκτικά και μεταφορικά– ολοένα και μικραίνουν,
συγχρόνως όμως παρατηρείται έξαρση του εθνικιστικού και
θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Υπερδυνάμεις παραπαίουν
και νέες υπερδυνάμεις αναδύονται, και, σ’ αυτό τον κόσμο που
αλλάζει, η Ελλάδα αναζητά εκ νέου τη θέση της στην ευρωπαϊκή
οικογένεια.

Η αναζήτηση είναι ένα μυθιστόρημα πλούσιο σε εικόνες,
χαρακτήρες, ιδέες, που πιστεύουμε ότι θα δώσει
τροφή για σκέψη και έμπνευση για δημιουργία στους
σημερινούς νέους.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Οι εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, κατόπιν αιτήματος πολλών υποψηφίων, παρατείνουν τη διάρκεια του
πανελλήνιου μαθητικού λογοτεχνικού διαγωνισμού που διοργανώνουν με αφορμή την
ανάγνωση του βιβλίου του Νίκου Θέμελη Η αναζήτηση. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλουν το έργο τους ταχυδρομικά έως τις 28 Φεβρουαρίου 2013.

Το θέμα του διαγωνισμού είναι

«Τι σημαίνει για σένα Η αναζήτηση του Νίκου Θέμελη; Εκφράσου ελεύθερα…».
Στόχος, η δημιουργική επαφή των εφήβων με ένα από τα κορυφαία μυθιστορήματα
της σύγχρονης ελληνικής πεζογραφίας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου, όλων των δημόσιων
και ιδιωτικών σχολείων της χώρας, οι οποίοι, με αφορμή την ανάγνωση του βιβλίου, θα δημιουργήσουν
πρωτότυπο λογοτεχνικό έργο. Το έργο αυτό μπορεί να είναι πεζό, ποιητικό ή θεατρικό.
Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές. Ο διαγωνισμός ξεκινά
στις 10 Οκτωβρίου 2012 και δεκτά γίνονται τα έργα που θα υποβάλλονται ταχυδρομικά
ως τις 28 Φεβρουαρίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από τους: Ευάγγελο Μαυρουδή, συγγραφέα, Θανάση Μήνα,
υπεύθυνο ελληνικής λογοτεχνίας των εκδόσεων Κέδρος και Δημήτρη Σωτάκη, συγγραφέα.
Θα βραβευτούν τα τρία καλύτερα έργα ανεξαρτήτως μορφής. Επίσης, θα απονεμηθεί ένα ειδικό
βραβείο συμμετοχής στο σχολείο με τους περισσότερους διαγωνιζόμενους μαθητές.
1ο Βραβείο: βιβλία των εκδόσεων Κέδρος αξίας 500€
2ο Βραβείο: βιβλία των εκδόσεων Κέδρος αξίας 350€
3ο Βραβείο: βιβλία των εκδόσεων Κέδρος αξίας 200€
Ειδικό Βραβείο Συμμετοχής σε σχολείο: βιβλία των εκδόσεων Κέδρος αξίας 500€
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα αποτελέσματα
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
θα αναρτηθούν
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές των τριών
τάξεων του Λυκείου, όλων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας, οι
στην ιστοσελίδα
οποίοι, με αφορμή την ανάγνωση του βιβλίου, θα δημιουργήσουν πρωτότυπο λογοτεχνικό
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έργο: πεζό, ποιητικό ή θεατρικό.
2 . Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ένα έργο.
3. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές.
4. Όσον αφορά στις ομαδικές συμμετοχές, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ατόμων που μπορούν να
συμμετάσχουν σε κάθε ομάδα.
5. Διευκρινίζεται ότι κάθε ομαδική συμμετοχή θα θεωρηθεί σαν έναν διαγωνιζόμενος και σε περίπτωση βράβευσης το
έπαθλο θα είναι ένα για όλα τα μέλη της ομάδας.
6. Έγκυρα θα θεωρηθούν τα έργα που υποβάλλονται ταχυδρομικά έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2013 (σφραγίδα
ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Εκδόσεις Κέδρος, Γ. Γενναδίου 3, 106 78 Αθήνα, με την ένδειξη: για το Μαθητικό Διαγωνισμό.
Κάθε έργο πρέπει να συνοδεύεται από υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής και να υποβάλλεται πληκτρολογημένο, σε τρία (3)
όμοια αντίτυπα.
7. Όσον αφορά στις ομαδικές συμμετοχές, κάθε ομάδα θα ορίσει έναν υπεύθυνο ομάδας ο οποίος θα υποβάλει το έργο,
συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο, την ηλικία και το σχολείο όλων των υπόλοιπων μελών της ομάδας στο αντίστοιχο πεδίο της
αίτησης συμμετοχής.
8. Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.kedros.gr
9. Η αιτιολόγηση της αξιολόγησης της κριτικής επιτροπής για τα έργα που δεν θα προκριθούν δεν είναι ανακοινώσιμη.
10. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.kedros.gr στις 10 Μαΐου 2013.
11. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.
12. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική τελετή το Μάιο του 2013.
13. Τα βραβεία αντιστοιχούν σε: βιβλία των εκδόσεων Κέδρος αξίας 500€ (1ο βραβείο), βιβλία των εκδόσεων Κέδρος
αξίας 350€ (2ο βραβείο), βιβλία των εκδόσεων Κέδρος αξίας 200€ (3ο βραβείο), βιβλία των εκδόσεων Κέδρος
αξίας 500€ (ειδικό βραβείο συμμετοχής στο σχολείο με τους περισσότερους συμμετέχοντες μαθητές). Η
επιλογή των βιβλίων θα γίνει από τους νικητές.
14. Οι Εκδόσεις Κέδρος διατηρούν το δικαίωμα ανάρτησης των έργων που θα διακριθούν στην
ιστοσελίδα www.kedros.gr και στις σελίδες των εκδόσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
www.kedros.gr
(ενδεικτικά: facebook, twitter) για μη κερδοσκοπική χρήση, με την υποχρέωση
αναφοράς του ονόματος του δημιουργού.
facebook.com/kedros.gr
15. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό σημαίνει την
twitter.com/ekdoseis_kedros
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

