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Ένα διπλό  ταξίδι  που  ξαναζεί  η  αφηγήτρια  κατά  την  επιστροφή  της  στην 
Ιερουσαλήμ.  Οι  μνήμες  επιστρέφουν  και  τη  γυρίζουν  πίσω  στην  εποχή  του  Β΄ 
Παγκοσμίου  Πολέμου,  όταν  μαζί  με  την  οικογένειά  της  εγκατέλειπαν  τη  Σάμο 
εξαιτίας  των  βομβαρδισμών  του  νησιού  για  να  ζήσουν  ως  πρόσφυγες  στην 
Ιερουσαλήμ.  Η  οικογένεια  της  αφηγήτριας  ζει   στο  νησί  της  Σάμου,  όταν  οι 
βομβαρδισμοί των Γερμανών καταστρέφουν σχεδόν ολοκληρωτικά το νησί. Τα μέλη 
της  οικογένειας  αναγκάζονται  να  ζήσουν  ως  πρόσφυγες  στην  Ιερουσαλήμ.  Εκεί 
αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα καθώς ζουν σε ένα στρατόπεδο χωρίς  χρήματα 
και  εργασία.  Τελικά  μετά  από  αρκετά  χρόνια  η  Σάμος  θα  ελευθερωθεί  και  η 
οικογένεια μαζί και με όλους τους άλλους πρόσφυγες θα καταφέρουν να επιστρέψουν 
στη Σάμο.

Κεντρικός ήρωας του βιβλίου αυτού είναι η Ευαγγελία. Ένα μικρό κορίτσι 
από τη Σάμο που μας περιγράφει, τη ζωή της στο νησί αλλά και στην Ιερουσαλήμ. 
Μας μιλά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια της  στο στρατόπεδο όπου 
ζει  σε  σκηνές.  Για  το  πώς  καταφέρνει  να  κάνει  καινούργιους  φίλους  αλλά  και 
καινούργιους εχθρούς. Ακόμα για τα όνειρα που κάνει για την επιστροφή της στη 
Σάμο, τα οποία τελικά  πραγματοποιούνται.

Είναι  ένα  βιβλίο  για  τις  καταστροφικές  συνέπειες  του  πολέμου.  Για  την 
δύναμη που κρύβει μέσα του ο κάθε άνθρωπος και το πώς καταφέρνει να επιβιώσει 
κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες. Για την δύναμη τέλος της πραγματικής φιλίας η 
οποία δεν σβήνει ποτέ.

Κύριος   αφηγηματικός  τρόπος  του  βιβλίου  αυτού  είναι  η  πρωτοπρόσωπη 
αφήγηση,  που  επιτρέπει  να  παρακολουθούμε  τις  βαθύτερες  σκέψεις  και  τα 
συναισθήματα της ηρωίδας.

Ο τίτλος  του βιβλίου είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη ζωή της αφηγήτριας. 
Καθώς αρχικά ζει στην Ιερουσαλήμ λόγω του πολέμου και μετά από αρκετά χρόνια 
επιστρέφει πάλι εκεί κάτω από άλλες συνθήκες, ως επιστήμονας που συμμετέχει σε 
ένα διεθνές συνέδριο, και το παρελθόν σμίγει με το παρόν.

Δικό μου αγαπημένο σημείο είναι όταν η κυρά Ελένη μαζί με τις κόρες της 
αποφασίζουν να δουλέψουν φτιάχνοντας γαμήλια στέφανα. Από  εκεί και έπειτα η 
οικογένεια μπορεί ξανά να αγοράζει τα απαραίτητα, να ζει μια καλύτερη ζωή και να 
ελπίζει. 

 


