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Ο κόσμος να γίνει εικόνα. Αυτή θα είναι η τελευταία ζωή 
των ανθρώπων – να τους σκεπάσει μια εικόνα. 

Απομακρύνθηκε ο ορίζοντας. Η ζωή φάνηκε πρώτα 
στους τοίχους. Είναι ένας τοίχος αλειμμένος μ’ ένα υλικό 
σαν σημασία. Αλλού οι τοίχοι εξογκώνονταν και εξείχαν 
σαν να γεννούσαν αγάλματα κι άμορφα ακόμα που μόλις 
σχηματίζονταν εκρέμονταν από τους τοίχους. Αργά εκατέ
βαινε ο ουρανός. Υπέροχος κεφαλόδεσμος από λοξά βα
ριά καλύμματα λύθηκαν κι έπεφταν αργά για να φανεί ξανά 
πόσο καλό είναι το φως. 

Ο Γιώργος Χειμωνάς γεννήθηκε στην Καβάλα το 1938. Έζησε τα 
παιδικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Το 1962 εγκαταστάθηκε 
με την οικογένειά του μόνιμα στην Αθήνα. Σπούδασε Ιατρική στα 
Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Αθήνας, Παρισιού. Πρωτοπαρουσιά
στηκε στα ελληνικά γράμματα το 1960 με το πεζογράφημα Πεισί-
στρατος που δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη και κέρδισε το Λο
γοτεχνικό Βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εξέδωσε ακόμα τα 
πεζογραφήματα: Η εκδρομή (1964), Μυθιστόρημα (1966), Ο γιατρός 
Ινεότης (1971), Ο γάμος (1974), Ο αδελφός (1975), Οι χτίστες (1979), Τα 
ταξίδια μου (1984), Ο εχθρός του ποιητή (1990). Επίσης έχουν εκδο
θεί τα δοκίμιά του: Έξι μαθήματα για τον Λόγο (1984), Έβδομο μάθη-
μα για τον Λόγο: Λόγος, ο Χρόνος και το Σύμβολο (1984), Η δύσθυμη 
Αναγέννηση: Όγδοο μάθημα για τον Λόγο (1987), Τα όνειρα της αϋπνίας 
(1994), Ένατο μάθημα για τον Λόγο (2001). Επίσης μετέφρασε την 
Ηλέκτρα του Σοφοκλή, τις Βάκχες, τη Μήδεια και τον Ορέστη του 
Ευριπίδη, τον Άμλετ και τον Μάκβεθ του Σαίξπηρ. Έγραψε το λι
μπρέτο της όπερας Πυλάδης που ανέβηκε στο Μέγαρο Μουσικής 
σε σκηνοθεσία και σκηνογραφία Διονύση Φωτόπουλου και μου
σική Γιώργου Κουρουπού. Πέθανε στο Παρίσι το 2000. 

Ο Κωνσταντίνος Χατζής γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι σκηνοθέ
της και ιδρυτής της Ομάδας Χρώμα, με την οποία έχει παρουσιά
σει από το 2008 μέχρι σήμερα τις παραστάσεις: Μέσα από τα μάτια 
της και Μην πάμε απόψε πουθενά (Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, 2008), 
Δεσποινίς Μαργαρίτα του Ρομπέρτο Ατάιντε (2009), Σωτηρία Μπέλ-
λου - Edith Piaf (Θέατρο 104, 2010) και Ενοποιημένος τηλεφωνικός κα-
τάλογος (Θέατρο 104, 2011), Θυμάσαι τη φωνή μου; Σωτηρία Μπέλλου 
- Edith Piaf (Θέατρο Προσωρινός, 20112012), Ο ουρανός κατακόκ-
κινος – Σ’ εσάς που με ακούτε της Λούλας Αναγνωστάκη (Θέατρο 
Προσωρινός, 2012), Julius του Κωνσταντίνου Χατζή (Θέατρο Προ
σωρινός  Βυρσοδεψείο, 2013), Ταξίδι στην άκρη της νύχτας του Σε
λίν (Θέατρο Προσωρινός, 20132014), Η τριλογία της πόλης της Λού
λας Αναγνωστάκη (Φεστιβάλ Αθη νών, 2014). Για τις παραπάνω πα
ραστάσεις συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τις Λυδία Κονιόρδου, 
Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, Αγλαΐα 
Παππά, Μαρία Κατσανδρή.
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