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Ο Παντελής Τσιμπισκάκης γεννήθη-
κε στη Θεσσαλονίκη το 1979. Σπού-
δασε γλώσσες και τέχνη στην Αγγλία 
και την Αμερική. Είναι πτυχιούχος 
Γλωσσολογίας του πανεπιστημίου 
του Lincoln, κάτοχος Master Με-

ταφραστικών Σπουδών από το πανεπιστήμιο του 
Portsmouth και απόφοιτος του πανεπιστημίου της 
Νέας Υόρκης στον τομέα της Διοίκησης Τεχνών. Ασχο-
λείται με την τέχνη και την ποίηση από νεαρή ηλι-
κία και ποιήματά του έχουν βραβευθεί στο παρελθόν.
Eργογραφία: 
«Θυρανοίξια», 2008, εκδ. Μπαρμπουνάκης, «Ἀβλέμ-
μων βυθός» το 2010, Εκδόσεις Ζήτη, «Θρυαλλίς» το 
2012, Εκδόσεις Ζήτη, «Θύραθεν», 2014, Εκδόσεις Ζή-
τη, «Πολλαχώς» το 2016, Εκδόσεις Ζήτη, «Ατρέπτως», 
2018, Εκδόσεις Ζήτη. 

Pantelis Tsibiskakis was born in �essaloniki in 1979. 
He studied languages and art in England and America. 
He has a degree in Modern Languages from the Uni-
versity of Lincoln, a Master of Arts in Translation Stud-
ies from the University of Portsmouth and he is a New 
York University Arts Administration graduate. He is re-
lated to art and poetry since his childhood and his po-
etry has been awarded in the past.
Works:
“�iraniksia”, 2008, Barbounakis Editions, “Avlemon 
vithos”, 2010, Ziti Publications, “�ryallis”, 2012, Zi-
ti Publications, “�yrathen”, 2014, Ziti Publications,  
“Pollahos”, 2016, Ziti Publications, “Atreptos”, 2018, 
Ziti Publications. 

Από την απαρχή της ιστορίας του ο λόγος ήταν 
το βασικό στοιχείο που ξεχώριζε τον άνθρωπο 
από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο και η γλώσσα 
ήταν το μαγικό μέσο της συνεννόησης, του δια-
λόγου και της έκφρασης κάθε συναισθήματος, 
ιδέας και έμπνευσης που γεννιόταν στην ψυχή 
του ανθρώπου. Η ποίηση, σαν ζωντανός οργανι-
σμός, συνυπήρχε και εξελισσόταν μαζί με τον άν-
θρωπο, τροποποιούνταν, εμπλουτιζόταν και προ-
σαρμοζόταν ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες 
και απαιτήσεις και λόγω της αξίας και της θαυμα-
στής της πολυμορφίας αντανακλούσε πάντα, 
όπως και σήμερα, τις συνθήκες των εποχών και 
τις ανάγκες των ανθρώπων.

Since the beginning of history logos was the basic 
element that distinguished man from the rest of 
the animal kingdom and language was the 
magical mean of communication, dialog and 
expression of every emotion, idea and inspiration 
born in the human psyche. Poetry, like a living 
organism, coexisted and evolved, it was modi�ed, 
enriched and adapted to the various conditions 
and demands and thanks to its wonderful 
diversity and value re�ected always, as it does 
today, the conditions of the era and the needs of 
people.
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Επιμέλεια εξωφύλλου
Άρης Σύρμος

Σελιδοποίηση, επεξεργασία εικόνων
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Η επιστροφή των θεριστών

Κάποτε αναπαυόμαστε μα πάντα αδημονούμε 
και πάντοτε επιστρέφουμε στα αγαπημένα εδάφη,
χρυσά πεδία με λεπτό φεγγάρι για δρεπάνι.

Άλλη χαρά δεν έχουμε από μια αγκαλιά χρυσάφι,
που έπειτα το μοιράζουμε στάχυ το στάχυ σε όλους
ψωμί να γίνει της ψυχής, καρδιές για να γλυκάνει,

και για μελλούμενες σοδειές

νέους θεριστές να κάμει.
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