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ΓΚΟΎΡΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΕΤΡΑ.
Ήταν το δικό μου βουνό αυτός ο λόφος  
από σκίνα και πέτρα.
O ήλιος έκαιγε το χώμα και οι οχιές  
άφηναν το δέρμα τους.
Πέτρα, σκίνα, φρύγανα, γαϊδουράγκαθα.
Βουνό ήταν μέσα μου.
Μεγάλο, δυσπρόσιτο.
Σ’ αυτόν το βραχώδη τόπο άφηνα  
κάθε καλοκαίρι το δικό μου δέρμα.
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Μια ιστορία για ένα χωριό, ένα τσούρμο παιδιά κι έναν αγριάνθρωπο.
Κάθε καλοκαίρι, μόλις έρχονταν οι αμερικάνες, το τσούρμο παρασυρόταν σε ακόμη με-
γαλύτερες σκανταλιές κι αταξίες, κάνοντας το χωριό άνω κάτω. Όμως κανείς δεν περί-
μενε πως εκείνο τον αύγουστο ένα δωδεκάχρονο κορίτσι από την αθήνα θα προκαλού-
σε τις αμερικάνες και θα έκανε τα πάντα για ν’ ανακαλύψει πώς χάθηκε πριν από χρόνια 
μια κοπέλα. Διακοπές στο χωριό με τη γιαγιά. Κάτω από έναν ήλιο που καίει την πέτρα 
χτίζονται παιδικές φιλίες, γιορτάζεται η ελευθερία και τολμηροί μικροί ντετέκτιβ απο-
καλύπτουν μεγάλα μυστικά.
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ΘΕΟΔΏΡΑ ΚΑΤΣΙΦΉ
Γεννήθηκα το 1974 και λέω ιστορίες από τότε 

που θυμάμαι τον εαυτό μου. 
Στα δεκατρία μου σκέφτηκα για πρώτη φορά 

πως θέλω να γίνω συγγραφέας και δυο χρόνια 
αργότερα απέκτησα την πρώτη μου γραφομη-
χανή, χριστουγεννιάτικο δώρο των γονιών μου. 

Σπούδασα υποκριτική στη Δραματική Σχολή 
του Θεάτρου Τέχνης. Εργάστηκα στον τραπεζι-
κό χώρο, στον τομέα της επικοινωνίας και των 

δημοσίων σχέσεων, μέχρι το Δεκέμβριο του 2016, οπότε αποφάσισα ν’ 
αφιερωθώ ολοκληρωτικά στη συγγραφή. 

Έχω γράψει σενάρια για την τηλεόραση και θεατρικά έργα για μεγά-
λους και μικρούς. 

Το 2018 το παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο μου Η κίτρινη σημαδούρα 
ήταν στη Βραχεία Λίστα των Λογοτεχνικών Βραβείων του περιοδικού 
Αναγνώστης. 

Το Γκούρι σημαίνει πέτρα είναι το πρώτο μου αφήγημα.


