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Ερωτήσεις στην Πηνελόπη Κουρτζή: «Η 
ερωμένη των φάρων». Εκδ. Ψυχογιός. 

 

Ερωτήσεις Κατερίνας Σχισμένου. 
 

Ξαναεμφανίζεστε μετά το Πρικγιπότο με μια πολύ 
ενδιαφέρουσα ιστορία μιας γυναίκας και πάλι, της 
ερωμένης των Φάρων. Τι σας οδήγησε σ΄αυτήν; 
Καταρχάς ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Η 
Ερωμένη των Φάρων είναι η πιο εκκεντρική 
ιστορία με την οποία έχω ασχοληθεί εως τώρα και 
η αλήθεια είναι πώς η έρευνα και η πλοκή κράτησε 
πολλά χρόνια, συγκεκριμένα υπήρχε στο μυαλό 
μου πολύ πριν από το Πριγκιπότο. Οι φάροι και η 
ιστορία τους, τα μυστικά τους, το σύμβολο του 
φωτός και του όλου του φαρικού συστήματος της 
Ελλάδος όπως αυτό έχει σηματοδοτηθεί όλα αυτά 
τα χρόνια, αποτέλεσε την απόλυτη έμπνευση για 
μένα. Ωστόσο, μιας που αναφέρατε το 
Πριγκιπότο, να προσθέσω πως στην ιστορία από 
την αρχή της, γνωρίζουμε εκτός της Νατάσας, της 
ηρωίδας μου και έναν άντρα μυστηριώδη ο 
οποίος κινεί γη και ουρανό ώστε να ανακαλύψει 
τα πάντα γύρω από τον θρύλο της Ερωμένης των 
Φάρων. Ο άντρας αυτός φέρει στα γονίδια του το 
θυμό του έρωτα και έχει σχέση με το Πριγκιπότο, 
αλλά δεν θα σας πω κάτι παραπάνω καθώς θα 
προτιμούσα να τα πούνε οι πρωταγωνιστές τα 
υπόλοιπα από μόνοι τους! 

Κατά πόσο ο τόπος σας, μιας και η Άρτα έχει έναν φάρο, τον φάρο της Κόπραινας σας 
επηρέασε σε αυτή τη σύλληψη; 
Κατά πολύ είναι η αλήθεια. Στα περισσότερα βιβλία μου η Άρτα αποτελεί έμπνευση και 
πράγματι ο φάρος της Κόπραινας είναι από τους πιο όμορφους και γαλήνιους φάρους της 
Ελλάδος. Έτσι, όπως θα δείτε μέσα στο βιβλίο αν το διαβάσετε, στο συγκεκριμένο φάρο 
εκτυλίσσεται ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πλοκής και ο φάρος αυτός αποτελεί σταθμό 
για την Νατάσα και για την εξέλιξη της ιστορίας της… 

Πόσο εύκολο είναι σήμερα μια γυναίκα συγγραφέας και επιπλεύσει  στην φουρτούνα της 
λογοτεχνικής παραγωγής; 
Για να είμαι ειλικρινής, όσο και αν πραγματικά με κάνει ευτυχισμένη όταν ένα βιβλίο μου 

γνωρίζει αποδοχή και επιτυχία, την στιγμή που 
γράφω ποτέ δεν είναι αυτό το ζητούμενο στο μυαλό 
μου και η προτεραιτότητα.. σαφώς η λογοτεχνική 
παραγωγή έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και 
σίγουρα είναι δύσκολο να επιλέξει κανείς ανάμεσα σε 
τόσα βιβλία, όμως τείνω να πιστεύω όπως άλλωστε 
μου συμβαίνει και εμένα πώς ο καθένας μας αποκτά 
αγαπημένες πένες που ακολουθεί. Έτσι εκτός της 
ευτυχίας που βιώνω από την ίδια την διαδικασία της 
συγγραφής, είμαι αισιόδοξη πως με τον καιρό, και 
αυτό ισχύει για όλους τους ομότεχνους, θα βρούμε 

αγκαλιές και βιβλιοθήκες να μας υποδεχτούν. Όσο η συγγραφή εξελίσσεται, τόσο το ταξίδι 
το δικό μας γίνεται ούριο… 
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Τι θα συμβουλεύατε τους νέους  για την ενασχόλησή τους με τη λογοτεχνία και ως τωρινούς 
αναγνώστες και ως μελλοντικούς δημιουργούς; 
Θα έλεγα αυτό που συμβουλεύω και τον εαυτό μου και κάνω πάντα ανελλιπώς. Να 
διαβάζουν πολύ. Και μετά ακόμα πιο πολύ. Και έπειτα ακόμα περισσότερο. Το βαθύ πιστεύω 
μου είναι πώς ένας συγγραφέας είναι πάνω από όλα ένας δεινός αναγνώστης.  
Σας ευχαριστώ πολύ. 
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Είναι πάντα συγκινητικό να δίνω συνεντεύξεις στην πατρίδα 
μου που αγαπώ ιδιαίτερα! 
 

 
 
 

 
 
 
 


