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Η Φιλομήλα Λαπατά, γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι καρπός μιας Μακεδόνισας 
κι ενός πολίτη του κόσμου. Σπούδασε Δημόσιες Σχέσεις κι εργάστηκε στον 
ιδιωτικό τομέα. Παραμένει μόνιμη μαθήτρια της ζωής. Η πολυπλοκότητα των 
διαπροσωπικών σχέσεων την απασχολεί από πολύ παλιά και αυτός ο 
προβληματισμός αποτυπώνεται στα βιβλία της. Καθώς αγαπά την ποικιλία, ζει 
μεταξύ δύο κόσμων: της Ελλάδας και της Ιταλίας. Τιμήθηκε στην Ιταλία με το 
βραβείο «Citta Di Bocoli» και το «Premio Internationale Per La Cultura Sebetia-
Ter». Έργα της: «Οι Κόρες Του Νερού» (2002), «Lacryma Christi-Το Δάκρυ Του 
Χριστού» (2004), «Εις Το Όνομα Της Μητρός» (2005), «Επικίνδυνε Λέξεις» 
(2007), «Η Ξυπόλητη Των Αθηνών» (2010), «Η Χήρα Του Πειραιά» (2012), «Η 
Επιστροφή» (2015). 
 
Το καινούριο σας βιβλίο, με τίτλο «Η Επιστροφή», εντάσσεται σε μία σειρά. 
Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα γι’ αυτή τη σειρά και ποια ήταν η πηγή 
έμπνευσής της; 
     Η σειρά έχει τον τίτλο «ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Πρόκειται για μια 
ιστορική μυθιστορηματική σειρά από γυναίκες Ελληνίδες, μέσα από τη ζωή 
και τις περιπέτειες των οποίων δίνω την «τοιχογραφία» των τελευταίων 
διακοσίων χρόνων της ιστορίας μας.  Η σειρά δεν είναι διδακτική. Είναι 
μυθιστορηματική και ατμοσφαιρική. Πολλά από τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρομαι έχουν υπάρξει στο παρελθόν, στην Αθήνα, και έχουν σημαδέψει 
με τις ζωές τους την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης. Το πρώτο βιβλίο 
της σειράς είναι «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», μυθιστόρημα ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ, όπως και όλα 
τα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν, και καλύπτει την περίοδο από 1790 
μέχρι και 1838 με το γάμο του Όθωνα με την Αμαλία. Προσπαθώντας να 
κατανοήσω το πώς η χώρα μου έφτασε στο ελεεινό σημείο που βρίσκεται 
σήμερα, με λατρεία προς τις θεωρίες συνομωσίας και σύνδρομο του 
θύματος, ένιωσα την ανάγκη να επιστρέψω στο παρελθόν μας, 
αντιλαμβανόμενη πως όποιος δεν γνωρίζει το παρελθόν του, δεν μπορεί να 
κατανοήσει το παρόν του ούτε να σχεδιάσει και το μέλλον του. 
 
Θέλετε να μεταφέρετε κάποιο μήνυμα με αυτή και ποιο είναι αυτό; 
     Βεβαίως! Το μήνυμα είναι πως δίχως επίγνωση, τείνουμε πολλές 
συμπεριφορές που δεν είναι υγιείς να τις επαναλαμβάνουμε από γενιά σε 
γενιά. Και ένα δεύτερο μήνυμα πως το ιερότερο μάθημα απ’ όλα είναι η ίδια 
η ζωή. 
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Πόσο καιρό σας πήρε η έρευνα για το πρώτο βιβλίο της σειράς; 
     Έκανα μια εξαντλητική διετή ιστορική έρευνα. Ανέτρεξα σε βιβλιογραφία 
για την εποχή (την οποία και αναφέρω στο βιβλίο μου), συμβουλεύτηκα 
κρατικά και συμβολαιογραφικά αρχεία, επισκέφθηκα όλους τους χώρους 
στους οποίους αναφέρομαι και περιγράφω λεπτομερώς, επισκέφθηκα 
μουσεία και πήρα συνεντεύξεις από κάποιες παλιές Αθηναϊκές οικογένειες, 
οι οποίες διατηρούν τα οικογενειακά τους αρχεία. Πιστέψτε με, έζησα δυο 
χρόνια μια παράλληλη ζωή, σε μια άλλη εποχή η οποία με συνεπήρε. 
 
Σε όλα τα βιβλία σας πρωταγωνιστούν γυναίκες. Μπορείτε να μας πείτε γιατί 
συμβαίνει αυτό; 
     Σε όλα τα μυθιστορήματά μου (επτά μέχρι τώρα) πρωταγωνιστούν 
γυναίκες και άντρες. Άντρες υπάρχουν πολλοί και στους δευτερεύοντες 
ρόλους, τους οποίους θεωρώ πολύ σημαντικούς. Δεν γίνεται αλλιώς. Τους 
λατρεύω τους άντρες. Γράφω, όμως, πάντα γι’ αυτό που γνωρίζω καλά. 
Είμαι γυναίκα. Γνωρίζω τα γυναικεία συναισθήματα και τη γυναικεία 
ψυχολογία. Μου είναι πολύ εύκολο, αλλά και πιο αληθινό, να τα 
περιγράφω. 
 
Τι συμβαίνει στους ήρωες των βιβλίων σας, όταν τελειώνει η συγγραφή; 
     Μπαίνουν σε περίοδο σιωπής. Περνούν για λίγο καιρό μια κρίση 
ταυτότητας, μέχρι να εκδοθεί το βιβλίο, οπότε αρχίζουν δυναμικά τη… 
δημόσια ζωή τους. 
 
Ποιος είναι ο πρώτος αναγνώστης των κειμένων σας; 
     Ο επιμελητής μου και, βέβαια, ο Εκδότης μου. 
 
Γράφοντας, έχετε ανακαλύψει πράγματα για τον εαυτό σας; 
     Πάντα μου συμβαίνει αυτό! Είναι κανόνας, θα έλεγα, και νομίζω πως 
συμβαίνει και στους περισσότερους συγγραφείς. Δεν γίνεται αλλιώς. Η 
συγγραφή τελικά είναι μια διαδικασία ψυχοθεραπείας. Με αυτόν τον τρόπο 
ξορκίζω τους δαίμονές μου 
 
Υπήρξε κάτι στη διάρκεια της συγγραφής που σας ανέτρεψε κάποια πεποίθηση; 
     Οι ήρωές μου έρχονται σιωπηλά και με βρίσκουν. Έχουν τη δική τους 
φωνή. Τον δικό τους χαρακτήρα. Είναι επίμονοι. Πεισματάρηδες. Πολλές 
φορές προσπάθησα να δώσω το δικό μου τέλος σε κάποια από τα 
μυθιστορήματά μου, αλλά τελικά δεν με άφησαν. Έτσι συμβαίνει και μου 
ανατρέπουν πεποιθήσεις που έχω για τη ζωή. Με αναγκάζουν να σκεφτώ, 
να εμβαθύνω, να επανατοποθετηθώ απέναντι σε λανθασμένες αντιλήψεις 
μου. 
 
Σας αρέσει να συνομιλείτε με τους αναγνώστες σας; 
     Εγώ γράφω για τους αναγνώστες μου! Είμαι πάντα ανοιχτή σε αυτούς, 
στα σχόλιά τους, στις ευχαριστίες τους, στην αγάπη τους, στα προβλήματά 
τους. Επικοινωνούν μαζί μου και όλες τις φορές απαντώ στα μηνύματά τους. 
 
Σε συζητήσεις με αναγνώστες, έτυχε να σας «υποδείξουν» πτυχές του έργου 
σας, που εσείς δεν είχατε φανταστεί ότι υπάρχουν; 
     Βεβαίως! Αυτό συμβαίνει γιατί ο καθένας αντιλαμβάνεται τα πρόσωπα και 
την ιστορία του μυθιστορήματος που διαβάζει ανάλογα με τη ζωή που έχει 



ήδη ζήσει ο ίδιος, τις εμπειρίες του, και αυτά που βιώνει στο παρόν του. 
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα να μου εμπιστεύονται οι αναγνώστες 
την άποψή τους, την ευχαρίστηση και τον θυμό τους ακόμα, για τα πρόσωπα 
των μυθιστορημάτων μου. Αμέσως καταλαβαίνω τι ακριβώς συμβαίνει στην 
προσωπική τους ζωή. 
 
Υπάρχει κάποιος συγγραφέας που θεωρείτε ότι σας επηρέασε; 
     Όχι κάποιος συγκεκριμένος, αλλά από μικρή λάτρεψα τους Έλληνες 
πεζογράφους και τον μαγικό ρεαλισμό των Λατινοαμερικάνων συγγραφέων. 
 
Είναι εύκολη ή δύσκολη διαδικασία η συγγραφή και τι είναι το γράψιμο για σας; 
     Το γράψιμο είναι μια διαδικασία πολύ προσωπική. Είναι ένα ταξίδι στο 
κέντρο της ύπαρξης. Παρόλο που λίγοι έχουν επίγνωση γι’ αυτό, σε όλους 
μας, υπάρχει ένα σιωπηλό σημείο μέσα μας, κάτω από τη «φινιρισμένη» 
προσωπικότητά μας, που συνδέεται κατευθείαν με την αναπνοή μας, τις 
λέξεις μας, τον θάνατό μας. Τα βιβλία μου έρχονται κατευθείαν από αυτό το 
σημείο. 
 
«Η Επιστροφή», έχει πάρει το δρόμο της. Τι να περιμένουμε στη συνέχεια; 
     Το επόμενο ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ μυθιστόρημα της σειράς ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, το οποίο θα καλύπτει την ιστορική περίοδο από το 1840 μέχρι και 
το 1890. 
 
 
Σας ευχαριστώ. 

 


