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Συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης παραχώρησε στο Eviaportal με αφορμή το καινούργιο της 

βιβλίο με τίτλο «Η Επιστροφή» η συγγραφέας Φιλομήλα Λάπατα. 

 
Φιλομήλα Λάπατα 

Eviaportal: Τι σας παρακίνησε να ασχοληθείτε με τη συγγραφή;  

 

Ήταν παιδικό μου όνειρο ανεκπλήρωτο. Πέρασαν τα χρόνια, ωρίμασα ψυχικά και πνευματικά και πολύ 

αργότερα η ζωή μού τα «μαγείρεψε» έτσι ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να το πραγματοποιήσω. Αυτό που 

λέμε: ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. 

 

Eviaportal: Πότε κάνατε την πρώτη σας συγγραφική απόπειρα; Πως νιώσατε; 

 

Το 1999 άρχισα να γράφω το πρώτο μου μυθιστόρημα  «Οι κόρες του νερού», βασισμένο εξ ολοκλήρου 

στην ιστορία της οικογένειάς μου.  Εκδόθηκε το 2002 (Εκδόσεις Καστανιώτη) και κατόπιν πήραν σειρά και 

τα υπόλοιπα έξη. Όταν το είδα τυπωμένο ένιωσα πως δεν πρέπει ποτέ να παραιτούμαστε από τα όνειρά μας 

και πως μετά από περιπλάνηση ετών είχα επιτέλους φτάσει στον στόχο μου. 

 

Eviaportal: Υπήρχε κάποιος συγγραφέας που σας επηρέασε με το έργο του; 

 

Από πολύ μικρή υπήρξα μια «αδηφάγα» αναγνώστρια. Είχα ξεκινήσει με Έλληνες λογοτέχνες (Λουντέμη, 

Βενέζη, Καζαντζάκη, Σαμαράκη), μελέτησα όλο τους το έργο, αλλά εκείνος που μπορώ να πω πως με 

συνεπήρε και με επηρέασε αργότερα, όσον αφορά στην αναπαράσταση εποχής, ήταν ο Τάσος Αθανασιάδης. 

 

Eviaportal: Πείτε μας δυο λόγια για το βιβλίο σας «Η Επιστροφή» 

 

«Η Επιστροφή» (Εκδόσεις Ψυχογιός) είναι το πρώτο αυτοτελές μυθιστόρημα μιας ιστορικής 

μυθιστορηματικής και ατμοσφαιρικής σειράς με τον τίτλο «Οι Κόρες της Ελλάδας» για τα τελευταία 

διακόσια χρόνια της ιστορίας της χώρας μας και της Αθήνας. Η σειρά δεν είναι διδακτική, είναι καθαρά 

μυθιστορηματική παρόλο που βασίζεται εξ ολοκλήρου σε αληθινά γεγονότα και πρόσωπα, τα οποία 

σημάδεψαν με τη ζωή και τις περιπέτειές τους την κοινωνική ζωή της Αθήνας του 1800. 

 

Τι θα θέλατε να πείτε στους αναγνώστες του Eviaportal.gr; 

 

Τη κεντρική ιδέα του μυθιστορήματος «Η Επιστροφή»: Το ιερότερο μάθημα απ’ όλα είναι η ίδια η ζωή! 

 

Το βιβλίο της Φιλομήλας κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 
- See more at: http://www.eviaportal.gr/content.asp?ID=40812#sthash.0D2KYHSa.dpuf  
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