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Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός το νέο βιβλίο της Πηνελόπης Κουρτζή με τίτλο «Το 

Πριγκιπότο». Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που μας μεταφέρει στη μαγεία της εποχής 

που ανήκει στα τέλη του 19ου αιώνα με εναρκτήριο τόπο δράσης την γραφική Κέρκυρα. 
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Παράλληλα αποτελεί δείγμα της καθημερινότητας και του τρόπου ζωής στην Κηφισιά της 

μπελ επόκ. 

Βασική ηρωίδα του βιβλίου είναι η Κλημεντίνη, της οποίας τη ζωή παρακολουθούμε από τα 

δεκαπέντε της περίπου χρόνια. Μαζί με την αχώριστη φίλη της, Αμάντα περνούσε 

ξέγνοιαστα τους καλοκαιρινούς μήνες στην Κέρκυρα. Μία σχέση πολύ δυνατή που θα 

αντέξει με το πέρασμα των χρόνων. Το παρόν βιβλίο ξεχωρίζει για την αριστουργηματική 

δόμηση των χαρακτήρων και των προσωπικοτήτων των ηρώων του. Η Κλημεντίνη, 

προερχόμενη από μία εύπορη οικογένεια σε μικρή ηλικία πληγώνεται ερωτικά. 

Προσπαθώντας να θεραπεύσει την πληγή της, διαχειρίζεται τον πόνο της δημιουργικά 

κάνοντας το όνειρο της σκοπό ζωής, να διευθύνει το δικό της ξενοδοχείο και να αποδείξει 

πως μια γυναίκα μπορεί να ανεξαρτοποιηθεί και να πετύχει επαγγελματικά σε μια 

ανδροκρατούμενη κοινωνία, επενδύοντας όλη την περιουσία της. Κάτι που καταφέρνει 

εγκαινιάζοντας το Πριγκιπότο, το ξενοδοχείο της. Με την Αμάντα μοιράζεται τις ανησυχίες, 

αγωνίες αλλά και τη χαρά της επιτυχίας. Η Αμάντα γνωρίζει τον έρωτα σε νεαρή ηλικία στο 

πρόσωπο του Αλέξιου, όμως ένας γάμος με κάποιον άλλον αλλάζει τα δεδομένα και τις 

μέχρι τότε ισορροπίες της. 

Η αφήγηση είναι σε τριτοπρόσωπη και συγχρόνως κινηματογραφική. Οι γλαφυρές και 

ζωντανές περιγραφές που φιλοξενούνται στις σελίδες του παρόντος βιβλίου δημιουργούν 

μία σχέση οικειότητας με τον αναγνώστη, ο οποίος νιώθει πως είναι ένοικος ενός από τα 

πολυτελή δωμάτια του ξενοδοχείου, παρασυρόμενος από την γοητεία της εποχής. Το 

αστυνομικό στοιχείο και η εξιχνίαση μίας άγριας δολοφονίας που παρουσιάζεται ενισχύει 

το αναγνωστικό ενδιαφέρον και την αγωνία για τον πραγματικό ένοχο. 

Ακόμη η συγγραφέας με πρωτότυπο τρόπο συνδέει αυτή την ιστορία με τα δύο 

προηγούμενα έργα της, το Κουμκουάτ και τα δεκατρία μπαλώματα με την εισαγωγή νέων 

προσώπων και ιστοριών που συνδέονται με αυτά. 



Ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα που επιτυγχάνει να μεταδώσει το έργο αυτό είναι 

πως για τον καθένα μας υπάρχει το δικό του Πριγκιπότο αρκεί να το ανακαλύψουμε. Τελικά 

θα υπάρξει το κατάλληλο άτομο, σε έναν κόσμο με απάτες και παραπλανήσεις, που θα 

αποκτήσει το «κλειδί» της καρδιάς της Κλημεντίνης, η Αμάντα θα βρει την ευτυχία; 

«Ήταν 7 Οκτωβρίου 1908, και, για πρώτη φορά, το Πριγκιπότο θα λειτουργούσε με 

πληρότητα όχι μόνο του εστιατορίου, αλλά και των δωματίων, που ήταν κλεισμένα από τον 

προηγούμενο μήνα. 

Η Κλημεντίνη έστεκε όρθια στην υποδοχή με το ένα χέρι της ακουμπισμένο στο γραφείο. 

Σήμερα απ΄ όλες τις μέρες, έλαμπε σαν να ήταν πάλι είκοσι χρονών, Και, πράγματι, ίσως 

μέσα της ήταν, επειδή, πράγμα ανεξήγητο, με το που άρχισε το ξενοδοχείο της να εχει 

πελάτες, εξαχνώνονταν μία μία οι ρυτίδες της έγνοιας που τη μεγάλωναν.» 

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: 

Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΥΡΤΖΗ γεννήθηκε στην Άρτα και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε 

Βιοτεχνολογία και εργάστηκε επί σειρά ετών στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα 

δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό χώρο και παράλληλα ασχολείται με τη συγγραφή, 

που αποτελεί και τη μεγάλη αγάπη της. Έχει ταξιδέψει αρκετά, μιλάει τέσσερις γλώσσες και 

ερασιτεχνικά ασχολείται με το αργεντίνικο τάνγκο. Είναι παντρεμένη και έχει έναν γιο. Έχει 

διακριθεί σε διαγωνισμούς ποίησης και έχει γράψει θεατρικά έργα. Από τις Εκδόσεις 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά της ΚΟΥΜΚΟΥΑΤ – ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΡΙΖΩΣΕ Η ΑΓΑΠΗ 

και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ. 

  

 


