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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το βιβλίο ξεκινάει με τον ερχομό του πατέρα του Γιάννη, ενός δεκάχρονου αγοριού 
που ζει στο Τρίκαλα στον καιρό της δικτατορίας. Αυτή τη φορά ο πατέρας έχει ένα 
ξεχωριστό  δώρο  για  τον  Γιάννη  από  την  Αθήνα.  Ένα  ημερολόγιο  που  θα  του 
εμπιστεύεται τα μυστικά του και τα περίεργα πράγματα που συμβαίνουν εκείνη την 
εποχή. Ο Γιάννης αρχίζει  να γράφει  πράγματα από την καθημερινή του ζωή και 
χωρίς να το καταλαβαίνει αντικατοπτρίζει την εικόνα της δικτατορίας που υπάρχει. 
Ακούει λέξεις και έννοιες όπως «η παθητική αντίσταση» και ούτε οι μεγάλοι ούτε ο 
Θοδωρής,  ο  μεγάλος  του  αδερφός,  του  εξηγεί  τι  σημαίνουν.  Οι  φίλοι  του  κατά 
κάποιον τρόπο απορρίπτουν την ιδέα του ημερολογίου κι εκείνος δε βρίσκει τίποτε 
που να έχει ενδιαφέρον για να το γράψει. Παρ’ όλα αυτά συνεχίζει να γράφει και με 
τα  πολλά έρχονται  τα  Χριστούγεννα.  Σε  λίγο  καιρό  ο  μπαμπάς του  πηγαίνει  σε 
διάφορες «διαφωτιστικές ομιλίες» και η μαμά του ανησυχεί πολύ. Αρχίζουν και οι 
συλλήψεις  και  φυλακίσεις  ανθρώπων  στη  Γυάρο,  όπως  έγινε  σε  έναν  γάμο στον 
οποίο είχε πάει ο Γιάννης και ο γαμπρός συνελήφθη πριν καλά-καλά παντρευτεί.  
Όταν ο καιρός ζέστανε, η μαμά εξήγησε στον Γιάννη τι είναι δικτατορία, λύνοντάς 
του έτσι τις περισσότερες απορίες. Το σημείο κλειδί του μυθιστορήματος είναι στην 
ομιλία  του  διευθυντή  του  για  την  Ελληνική  επανάσταση  του  ’21.  Αντί  να  τους 
μιλήσει  για τους  ήρωες  όπως  έκανε  κάθε χρόνο τους  μίλησε συμβολικά για τους 
πελαργούς που φέρνουν την άνοιξη και την ανάσταση, που δεν έχουν έρθει ακόμα 
αλλά δεν τους έχουν ξεχάσει. Ύστερα τους αποχαιρέτησε και έφυγε γνωρίζοντας ότι 
θα εξοριζόταν.  Τον έλεγαν Γιάννη Αντύπα. Καθώς περνάει  ο καιρός,  έρχεται για 
επίσκεψη η θεία του Γιάννη, η Αγλαΐα-Αίγλη, που συχνά έρχεται σε σύγκρουση με 
τον  πατέρα.  Τέλος,  μια  εβδομάδα  πριν  τη  λήξη  της  σχολικής  χρονιάς  τα  παιδιά 
πήγαν  εκδρομή  με  το  σχολείο.  Βοήθησαν  τους  αγρότες  να  θερίσουν  και  κάποια 
στιγμή ήρθαν μερικοί στρατιώτες να μαντρώσουν τα χωράφια, χωρίς την έγκρισή 
τους. Τότε, παιδιά και χωρικοί ξάπλωσαν στα χωράφια εμποδίζοντάς τους. Το βιβλίο 
τελειώνει με τον πανηγυρικό «ερχομό» της δημοκρατίας λίγο μετά την προσπάθεια 
των δικτατόρων να κατακτήσουν την Κύπρο και τους πελαργούς που τελικά γύρισαν 
και επαλήθευσαν τα λόγια του διευθυντή από κάθε πλευρά.

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΡΩΑΣ

Ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου είναι ο Γιάννης, ένα δεκάχρονο αγόρι που ζει στα 
Τρίκαλα τον καιρό της δικτατορίας. Δεν καταλαβαίνει και πολύ καλά τι συμβαίνει 
και ούτε μπορεί να ερμηνεύσει αυτά που γίνονται γύρω του παρουσιάζοντας στο 
ημερολόγιό  του μόνο την  επιφανειακή  πλευρά τους  και  χωρίς  πολύ  ενδιαφέρον. 
Έτσι,  μέσα  από  την  αφέλεια  και  την  αθωότητά  του  μας  παρουσιάζει  μια  πλήρη 
εικόνα της κατάστασης αφήνοντας μας το περιθώριο να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα 
που τόσο απλά περιγράφει.

ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΗΡΩΕΣ

Η ΜΑΜΑ, στο βιβλίο, έχει το ρόλο του ανθρώπου που ανησυχεί και προσπαθεί να 
προστατέψει την οικογένειά της. Για αυτό όταν ο άντρας της λέει κάτι που είναι κατά 
τη γνώμη της επικίνδυνο, σπεύδει να κλείσει τα παράθυρα και τις πόρτες και τον 
παρακινεί  να  μιλάει  πιο  σιγά.  Επίσης,  αποφεύγει  να  εξηγήσει  στον  Γιάννη  τις 



απορίες του σχετικά με τη δικτατορία από φόβο μήπως, πάνω στην αφέλειά του, πει 
κάτι που δεν πρέπει και τους φέρει σε δύσκολη θέση. Απ’ την άλλη, δεν αποδέχεται 
τη δικτατορία και αντιστέκεται με πιο ασφαλείς, κατά τη γνώμη της, τρόπους, όπως η 
παθητική αντίσταση.

Ο  ΜΠΑΜΠΑΣ  είναι  δημόσιος  υπάλληλος  και  ένα  ανήσυχο  πνεύμα  που  πολλές 
φορές  το  πνίγει  το  δίκιο  του  πράγμα που  αναστατώνει  τη  μαμά.  Ακούει  ξένους 
σταθμούς στο ραδιόφωνο και απορρίπτει σιωπηλά τις «διαφωτιστικές ομιλίες» που 
αναγκάζεται να παρακολουθεί για να μη χάσει τη δουλειά του. 

Η ΓΙΑΓΙΑ του Γιάννη και του Θοδωρή είναι το γηραιότερο μέλος στην οικογένεια. 
Βοηθά τη μαμά στις δουλειές του νοικοκυριού και συμμερίζεται την ανησυχία της. 
Επίσης, πολλές φορές λέει ιστορίες και μύθους στα εγγόνια της κεντρίζοντάς τους το 
ενδιαφέρον.

Ο  ΘΟΔΩΡΗΣ  είναι  ο  μεγάλος  αδερφός  του  Γιάννη.  Είναι  ο  πολύξερος  της 
οικογένειας  και  με  κάθε  ευκαιρία  επιδεικνύει  τις  γνώσεις  του.  Επίσης  αποτελεί 
πρότυπο για τον Γιάννη.

ΑΛΛΟΙ  ΗΡΩΕΣ είναι  η  κυρία  Μερόπη,  η  δασκάλα  του  Γιάννη,  ο  διευθυντής,  ο 
Σβέλτος ένα βοσκόπουλο και ο καλύτερος φίλος του Γιάννη, ο Άγγελος.

ΘΕΜΑΤΑ

Το βασικό θέμα του βιβλίου είναι η δικτατορία μέσα από τα μάτια ενός δεκάχρονου 
παιδιού καθώς και οι επιπτώσεις της στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ

Το βιβλίο ποικίλλει  όσον αφορά στους αφηγηματικούς τρόπους.  Χρησιμοποιείται 
πολύ  η  τριτοπρόσωπη  αφήγηση  αλλά  και  η  πρωτοπρόσωπη,  όταν  πρόκειται  για 
απόσπασμα  από  το  ημερολόγιο  του  Γιάννη.  Με  αυτή  την  τεχνική,  γνωρίζουμε 
καλύτερα τον ήρωα και μας παρουσιάζεται η δική του υποκειμενική ματιά εκτός από 
την  αντικειμενικότητα  της  τριτοπρόσωπης  αφήγησης  του  αφηγητή.  Επίσης, 
υπάρχουν πολλοί διάλογοι και περιγραφές προσώπων ή τοπίων. 

ΓΛΩΣΣΑ

Η γλώσσα είναι απλή, κατανοητή και με λέξεις της τοπικής διαλέκτου. Με την απλή 
γλώσσα η συγγραφέας επιτυγχάνει να δείξει καλύτερα τη ματιά του μικρού παιδιού, 
καθώς τέτοια γλώσσα περίπου χρησιμοποιεί ένα  δεκάχρονο.

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ

Ο  τίτλος  Οι  πελαργοί  θα  ξανάρθουν είναι  απόσπασμα  από  την  ομιλία  του  Γιάννη 
Αντύπα,  του  διευθυντή  του  μικρού  Γιάννη,  που  μιλάει  για  τη  δημοκρατία 
συμβολίζοντάς την με τους πελαργούς και παραλληλίζοντας το γεγονός ότι δεν έχει 
έρθει  ακόμα,  με  την καθυστέρηση των πελαργών.  Εκτός  από αυτό το  σημείο  του 
βιβλίου,  ο  τίτλος  παραπέμπει  στο  τέλος  του  βιβλίου  όπου  η  δημοκρατία  έχει 
αποκατασταθεί και τα παιδιά βλέπουν κι ότι οι πελαργοί έχουν γυρίσει επίσης. Έτσι 
τα λόγια του διευθυντή επαληθεύονται σε όλες τους τις διαστάσεις.



ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

Το αγαπημένο μου σημείο του βιβλίου είναι το τέλος του. Όταν δηλαδή έρχεται η 
δημοκρατία. Υπάρχει πολλή χαρά και πολλή έξαψη και η ατμόσφαιρα είναι πέρα 
για  πέρα  πανηγυρική.  Είναι  μια  αντίθεση  με  την  όλη  ανήσυχη  και  φοβισμένη 
ατμόσφαιρα  του  βιβλίου.  Αυτό  το  κεφάλαιο  έχει  ανεμελιά  και  ευτυχία  και 
δημιουργεί μια ηλιόλουστη εικόνα.


