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“We will have become ourselves yet no one will recognize us:
the future will carve itself  in stone in its attempt to steal our form 
on the day we return from the cities in the centre of  the world.

In this boundless space we will pick spots where there will be no 
reflection– sticker ads will seal off the fractures where the cities join 
with one another; we will have become ourselves yet no one will 
recognize us.”

Excerpt from ‘Quasar (Future Biology)’

Original English version written in early 2011,  
and published in issue 24 of  Otoliths (February 2012). 

Poems by Panayotis Ioannidis

‘Lost’ from the book The lifesaver 
(Translated by Panayotis Ioannidis and Stefanos Bacigal - 

Kastaniotis Editions, 2008)
‘The Deposition’ from the book Uncovered

(Translated by Clare Durey - Kastaniotis Editions, 2013)

Poems by Kyoko Kishida

‘Basho Bass’ Haiku 
(Published in Teflon, issue no 3, summer 2010) 

‘The Lotus Eaters’ From the collection Austerity Measures: The New Greek Poetry 
edited by Karen Van Dyck 

(Translated by Rachel Hadas - Published by 
Penguin, 2016; New York Review Books, 2017)

Poems by Theodoros Chiotis

‘21’ first published in NICE! Is return possible? 
(ed. Yiannis Grigoriadis & Yiannis Isidorou. Lo and behold!: Athens, 2016)

‘Spindle (variation)’ First published in The Hypnos issue 
(Onassis Cultural Centre: Athens, 2016).

Original poems dedicated to 

A POETS’ AGORA 

by the three guest authors

THIS IS NOT A DERVISH
FIGHT OR FLIGHT

APHORISM

Theodoros Chiotis



KOUTZALEXIS HOUSE
YEARS 1801-1868

The neo-classical building, rises on the crossroads of  Diogenous and 
Mnisikleous Streets, a few metres away from the small, yet charm-
ing  “Platanos” Square, a landmark in Plaka since 1932, due to the 
homonymous taverna, as well as the then extant coffee shop of  Rere, 
which became a meeting ground for many well known foreign and 
native writers, poets, and fine artists, as well as other intellectuals 
and politicians of  the times; amongst them, the names K.Palamas, 
A.Sikelianos, P. Kalligas, P. Byzantios, K. Parthenis, G. Sabbakis, K. 
Varnalis, G. Seferis, O. Elytis, Philip Sherrard, Patrick Leigh Fermor, 
Lawrence Durrell and Henry Miller.

The three-story home, has an original core dating from the Ottoman 
period.  In 1833, the present day semi-basement level already exist-
ed, and was probably the ground floor of  an unadorned structure of  
simple lines and traditional elements of  form, until the edifice was 
sold by the Vrizakis family in 1836 to the brothers Alexios and Ioan-
nis Koutzalexis, who in the following years, through to 1868, added 
two additional floors, conferring a neoclassical style to the structure, 
which it retains to this day.  The building first housed the Naval 
Ministry in 1837, and since changed owners several times, serving 
primarily as a residence.  An exception regards the decades of  the 
1960’s and 1970’s, since December of  1965, when the semi-base-
ment level hosted the artistic boîte “Κατακόμβη¨ (“Catacomb”), 
where, amongst others, George Marinos began his legendary musi-
cal career, whilst Poly Panou performed the song ‘Τι σου ᾽κανα και 
πίνεις᾽ (Ti sou ‘kana kai pineis), in the movie “Ολγα, Αγάπη μου” 
(Olga, my Love), which was filmed on location in 1967.  Around the 
same period, the upper floor was reconstructed and decorated by the 
renowned painter and scenographer, Yiannis Tsarouhis, to become 
home to the ’New Wave’ music boîte “Ταβάνια”  (“Ceilings”), whose 
name was inspired by the refined 19th-century decorative paintings 
that grace them.

The ceilings suffered damages during the earthquake of  1999, and  
underwent a thorough restoration by Mariza Aggelopoulou and 
Dimitri Fresey (Verdigris Architectural Painting), in the year 2000.

ΟΙΚΙΑ ΚΟΥΤΖΑΛΕΞΗ  
ΕΤΗ 1801-1868

Το νεοκλασικό κτἰριο υψώνεται στην διασταύρωση των οδών 
Διογένους και Μνησικλέους, λίγα μόλις μέτρα άπο την μικρή πλατεία 
του “Πλάτανου”, ορόσημο στην Πλάκα  απ᾽το 1932, λόγω της 
ομώνυμης ταβέρνας, και ταυτόχρονα του καφενείου του Ρερέ, που 
υπήρξε στέκι για πολλούς γνωστούς - τόσο ξένους όσο και ντόπιους 
- συγγραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες, καθώς και πολιτικούς της 
εποχής. Ανάμεσα τους, οι Κ.Παλαμάς, Α.Σικελιανὀς, Π.Καλλιγάς, 
Π.Βυζάντιος, Κ.Παρθένης, Γ. Σαββάκης, Κ. Βάρναλης, Γ. Σεφέρης, 
Ο. Ελύτης, Φίλιπ Σέρραρντ , Πάτρικ Λη Φέρμορ, Λώρενς Ντάρελλ 
και Χένρυ Μίλλερ.

Η τριώροφη οικία διαθέτει ένα αρχικό πυρήνα των οθωμανικών 
χρόνων. Το 1833 υπήρχε ήδη το σημερινό ημιυπόγειο, ένα λιτό 
κτίσμα, με απλές γραμμές και παραδοσιακά στοιχεία, το οποίο 
φαίνεται να ήταν τότε ισόγειο, μέχρι που το κτίσμα αγοράστηκε το 
1836 από τους αδελφούς Αλέξιο και Ιωάννη Κουτζαλέξη, οι οποίοι 
στο επόμενο διάστημα, εώς το 1868, προσέθεσαν τους επιπλέον 
ορόφους, προσδίδοντας το νεοκλασικό ύφος που διατηρεί μέχρι 
σήμερα.  Το κτίριο στέγασε αρχικά τη Γραμματεία (Υπουργείο) των 
Ναυτικών (1837) και έκτοτε, στο διάβα του χρόνου, άλλαξε διάφορους 
ιδιοκτήτες, χρησιμοποιούμενο κυρίως ως κατοικία.  Εξαίρεση 
αποτελούν οι δεκαετἰες 1960 και 1970, από τα τέλη του 1965, όταν το 
ημιυπόγειο φιλοξένησε τη μπουάτ “Κατακόμβη”, όπου ανάμεσα σε 
άλλους, ο Γιώργος Μαρίνος άρχισε την θρυλική του μουσική καριέρα, 
ενώ η Πόλυ Πἀνου εκτέλεσε το τραγούδι ‘Τι σου ᾽κανα και πίνεις’, 
στην ταινία “Ολγα Αγάπη μου” της Φίνος Φιλμ, που γυρίστηκε 
εκεί το 1967.  Περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα, στο ανώγειο, 
εγκαταστάθηκε  μπουάτ “νέου κύματος” - ανακατασκευασμένο, και 
διακοσμημένο άπ᾽τον ζωγράφο/σκηνογράφο Γιάννη Τσαρούχη - με 
το όνομα “Ταβάνια” (εμπνευσμένο από τις αξιόλογες οροφογραφίες, 
του 19ου αιώνα, που το κοσμούν), που ξεκίνησε τη λειτουργία του 
με εμφανίσεις σπουδαίων μουσικών, όπως ο Γιάννης Σπάνος, ο 
Γιώργος Ζωγράφος, και η Αρλέτα. 

Οι οροφές υπέστησαν φθορά από το σεισμό του 1999, και οι 
ταβανογραφίες αποκαταστάθηκαν από την Μαρίζα Αγγελοπούλου 
και τον Δημήτρη Fresey (Verdigris Architectural Painting),  
το έτος 2000.



Panayotis Ioannidis was born in 1967 in Athens, 
where he now lives. His poems have been published 
in three books (The lifesaver, 2008; Uncovered, 
2013; Poland, 2016 [shortlisted for the “Anagnostis” 
Prize] – all by Kastaniotis Editions); various jour-
nals (in Greek, and also in English, Polish, Swedish, 
and Turkish); and included in two English-language 
anthologies: Futures: Poetry of the Greek Crisis 
(Penned in the Margins, 2015) and Austerity Meas-
ures: The New Greek Poetry (Penguin, 2016; New 
York Review Books, 2017). He has translated sever-
al English-language poets, including S. Heaney, R. 
Creeley, T. Gunn, E.Bishop, R. Duncan, A. Motion, 
and D. Harsent. He is poetry editor for the monthly 
‘The books’ journal’; on the editorial board of the 
biannual journal for poetry, theory and the visual 
arts, ‘FRMK’; and curator of the monthly poetry 
readings, “Words (can) do it”. He teaches poetry as 
creative writing to children (on the Cavafy Archive’s 
educational programme) and adults (in the Athens 
British Council Poetry Group).

Ο Παναγιώτης Ιωαννίδης γεννήθηκε το 1967 
στην Αθήνα όπου και ζει. Τα ποιήματά του έχουν 
δημοσιευθεί σε τρία βιβλία (Το σωσίβιο, 2008∙ 
Aκάλυπτος, 2013∙ Πολωνία, 2016 [υποψήφιο για 
το βραβείο του «Αναγνώστη»] – όλα από τις εκδ. 
Καστανιώτη)∙ στα ελληνικά και –μεταφρασμένα 
στα αγγλικά, πολωνικά, σουηδικά, και τουρκικά– σε 
ξένα περιοδικά. Έχουν επίσης συμπεριληφθεί σε 
δύο αγγλόγλωσσες ανθολογίες: Futures: Poetry of 
the Greek Crisis (Penned in the Margins, 2015) and 
Austerity Measures: The New Greek Poetry (Pen-
guin, 2016∙ New York Review Books, 2017). Έχει 
μεταφράσει διάφορους αγγλόφωνους ποιητές, 
όπως τους: Σ.Χήνυ, Ρ.Κρήλυ, Τ.Γκανν, Ε.Μπίσοπ, 
Ρ.Ντάνκαν, Ά.Μόσιον, και Ντ.Χάρσεντ. Είναι 
υπεύθυνος για την ποίηση στο μηνιαίο περιοδικό 
“The books’ journal”∙ μέλος της συντακτικής 
ομάδας του εξαμηνιαίου περιοδικού για την 
ποίηση, τα εικαστικά και την θεωρία, «ΦΡΜΚ»∙ και 
επιμελητής των μηνιαίων ποιητικών εκδηλώσεων 
«Με τα λόγια (γίνεται)». Διδάσκει ποίηση ως 
δημιουργική γραφή σε παιδιά (στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Αρχείου Καβάφη) και ενήλικες 
(στην Ομάδα Ποίησης του Βρετανικού Συμβουλίου).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ PANAYOTIS IOANNIDIS
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ΤHIS IS NOT A DERVISH
Taksim Square, Istanbul, 2013

Dark cypress-green velvet
with wide black canvas hem
billows unfurled as he turns and turns
arms open
to the sky and earth
in the standing crowd 
clapping its hands
on the bitumen-laid
wound of  the square

But on his face –
But the face
is neither saint’s
nor man’s

The face is a mask:
a monstrous duck
Eyes capped
the beak sewed up
sealed tight 
–against the tear-gas– 
White hospital rubber
–gazeless, breathless– 
over the swelling
cypress foliage 

Stop
Stop
your clapping
Seize him
Save him
In his white diving mask
the air will soon be spent
He’ll sink to the ground
and won’t spring up

[Translated by Panayotis Ioannidis; 
unpublished]

Πράσινο σκοτεινό βελούδο τού κυπαρισσιού
ρελιασμένο με μαύρο φαρδύ καραβόπανο
απλωμένο φουσκώνει καθώς περιστρέφεται
με τα χέρια ανοιχτά
σε ουρανό και σε γη
μες στο πλήθος που όρθιο
χτυπά παλαμάκια
πάνω στην ασφαλτοστρωμένη
πληγή της πλατείας

Μα στο πρόσωπο – 
Μα το πρόσωπο
δεν είναι αγίου 
ούτε ανθρώπου

Το πρόσωπο είναι μουτσούνα
τερατόμορφης πάπιας 
Με καπάκια στα μάτια
με το ράμφος ραμμένο
βουλωμένο κι αυτό 
–για τα δακρυγόνα–
Άσπρο καουτσούκ νοσοκομείου
–δίχως βλέμμα ή ανάσα–
πάνω από το κυπαρισσένιο
φύλλωμα που κυματίζει

Πάψτε
Πάψτε
να χτυπάτε τα χέρια
Αρπάξτε τον
Σώστε τον
Μες στο άσπρο σκάφανδρο
δεν θα του φτάσει ο αέρας
Θα σωριαστεί στο χώμα
και δεν θα φυτρώσει

[Αδημοσίευτο]

AΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ
Πλατεία Ταξίμ, Κωνσταντινούπολη, 2013

9
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LOST

I saw a faun
down in the Underground –
his eyes, irritated
by the electric lights
looked out to other forests

His feet, wedged inside
climbing boots
nailed down the slabs
His chest his ribs
were violently redrawn
with every breath –
panicking beast

This was an alien land
– and that stone round his neck
a useless amulet
He craned his head, he strained
to look around
His eyelids though
still held
the deepest shade

[Translated by Panayotis Ioannidis 
and Stefanos Bacigal]

Είδα έναν φαύνο
μες στον υπόγειο – 
τα μάτια του ερεθισμένα
απ’ το ηλεκτρικό φως
έβλεπαν σ’ άλλα δάση

Τα πόδια του σφιγμένα μέσα
σ’ ορειβατικά μποττάκια
κάρφωναν τις πλάκες
Το στέρνο τα πλευρά του
διαγράφονταν με βία
σε κάθε ανάσα – 
αλαφιασμένο ζώο

Ξένος τόπος ήταν
– κι η πέτρα στο λαιμό του
άχρηστο φυλαχτό
Τέντωνε το κεφάλι κοίταζε
γύρω με δυσκολία
Όμως τα βλέφαρά του 
βάσταγαν ακόμη
τη βαθιά σκιά

[Από Το σωσίβιο, εκδ. Καστανιώτη, 2008]

ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ
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THE DEPOSITION

In retrospect it all gets explained
–
Everyone falling asleep 
the friend acting the coward 
the way it’s always a stranger 
who tenderly performs
the final gesture

The body’s taken down,
heavy, other-worldly
They snap the arms to lay it out 
on the pristine sheet 

*

I’m looking but I can’t see the face
The image stops working – its 
strength disintegrates

Now only fragments of  imagination 
will try to recompose it 
– in vain using materials that are far 
from appropriate

The image breaks – but at last
the body can rest 
the body that felt only too late
what it had undertaken
for what it was always silently 
destined 

since all this has happened before
It’s just a repetition
of  familiar movements in a fatal sequence

[translated by Clare Durey]

Εκ των υστέρων όλα εξηγούνται
Γιατί όλοι αποκοιμήθηκαν
γιατί ο φίλος δείλιασε
γιατί θα είναι πάντα ένας άγνωστος 
αυτός που τρυφερά θα εκτελεί
την τελευταία χειρονομία

Το σώμα κατεβαίνει
βαρύ απόκοσμο
Τσακίζουνε τα χέρια για να το αποθέσουν
στο άστρωτο σεντόνι

*

Αντικρίζοντας έχανα το πρόσωπο 
Η εικόνα παύει – η δύναμή της σκορπίζεται

Από τώρα κι ύστερα θραύσματα φαντασίας 
μόνο
θα δοκιμάζουν να την ανασυνθέσουν
– μάταια με υλικά που θα απέχουν πάντα απ’ 
το να είναι
ακριβώς τα κατάλληλα

Η εικόνα σπάζει – όμως επιτέλους
το σώμα θα αναπαυθεί
το σώμα που ένιωσε πολύ αργά τι είχε 
αναλάβει
για τι προοριζόταν σιωπηλά από την αρχή

Αφού αυτά έχουν ξανασυμβεί
Είναι απλώς μια επανάληψη
γνωστών κινήσεων αναπόφευκτης 
αλληλοδιαδοχής 

[Από τον Ακάλυπτο, εκδ. Καστανιώτη, 2013]

ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
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Η Κυόκο Κισίντα (λογοτεχνικό ψευδώνυμο) 
είναι ποιήτρια, μεταφράστρια και επιμελήτρια. 
Ως ιδρύτρια και αρχισυντάκτρια του ποιητικού 
περιοδικού Τεφλόν, έχει μεταφράσει και 
παρουσιάσει στο ελληνόφωνο κοινό το έργο 
σημαντικών σύγχρονων ποιητών και ποιητριών από 
όλο τον κόσμο, όπως ο Nanni Balestrini, η Nicole 
Brossard, ο Keston Sutherland, η Audre Lorde και 
η Τσιμάκο Τάντα και έχει γράψει κριτικά κείμενα 
για θέματα όπως η ποίηση των Αφροαμερικανίδων 
λεσβιών ποιητριών (Pat Parker, Cheryl Clark κ.ά) 
και η ποιητική του χιπ χοπ. Οι πιο πρόσφατες 
μεταφράσεις της συμπεριλαμβάνουν νέες φωνές 
της αμερικανικής ποίησης (Hala Alyan, Max Ritvo, 
Ari Banias κ.ά). Από τα βιβλία που έχει μεταφράσει 
ξεχωρίζουν το κόμικ Το κορίτσι του Μπαμπά της 
Debbie Drechsler, το οποίο προτάθηκε για το 
βραβείο καλύτερης μεταφρασμένης έκδοσης του 
Comicdom Con, και Οι νεκρές πόλεις του Mike 
Davis. Από το 2009 έχει διοργανώσει μια σειρά 
από ποιητικές περφόρμανς στην Αθήνα. Το 2014 
συμμετείχε στην περφόρμανς «Poetry Is Just Words 
in the Wrong Order», η οποία κέρδισε το βραβείο 
Soundout! New Ways of Presenting Literature στο 
Βερολίνο. Ποιήματά της δημοσιεύτηκαν πρόσφατα 
στην ανθολογία Austerity Measures: The New Greek 
Poetry. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 

Kyoko Kishida (pen name) is an Athens-based poet, 
translator and editor, born in 1983. As a founding 
co-editor of the poetry magazine ‘Teflon’, which 
publishes cutting edge literature from Greece and 
the world, she has introduced the works of Audre 
Lorde, Nanni Balestrini, Yosano Akiko, Keston Suth-
erland, Nicole Brossard, and many other contempo-
rary and experimental poets, to a Greek readership. 
Her most recent translations include the young 
American poets Hala Alyan, Max Ritvo, Wendy Tre-
vino and Ari Banias. She also writes on topics as 
varied as the poetics of hip hop and the poetry of 
African-American lesbian poets (Pat Parker, Cheryl 
Clarke etc.). Her translations include Valerie Solana’s 
Scum Manifesto and Mike Davis’ Dead Cities. In 2014 
her translation of Debbie Drechsler’s graphic novel 
Daddy’s Girl was nominated for Comicdom’s Con 
best translated comic award. She has organized and 
participated in various interdisciplinary performanc-
es, including “Poetry Is Just Words in the Wrong 
Order”, that won the Soundout! New Ways of Pre-
senting Literature Award (Berlin, 2014). She has 
collaborated with the poet Jazra Khaleed for the 
poetry short film Gone is Syria, Gone (2016), that 
was selected for the Internationale Kurzfilmtage 
Winterthur, the Kasseler Dokfest and L’Alternativa. 
Her poems were recently included in the anthology 
Austerity Measures: The New Greek Poetry (Pen-
guin, 2016; New York Review Books, 2017). 

ΚΥΟΚΟ ΚΙΣΙΝΤΑ ΚYOKO KISHIDA
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nettle, thistle, wild rose
keep by your side
the passage narrows
undrinkable water
bewitched pair of  shoes 
soles that wear out fast

you run
a closet on your back
do you want the red pill 
or the blue one, they ask

stifling nocturnal anatomy
errorist scarecrows
terrorist scapegoats
obscure marks on
your wrists and ribs

a copper coin 
underneath the tongue
red protection 
against black magic

civilisation’s smoked meat 
twirls in the gut

fluid catalytic cracking
steam cracking
catalytic reforming

stretching of  the spine
adrenaline

desires and demands 
asterisks drowned 
in petrochemicals

FIGHT OR FLIGHT

τσουκνίδα, αγιάγκαθο, άγρια ρόδα
κράτα κοντά
το πέρασμα στενεύει
το νερό δεν πίνεται
τα παπούτσια είναι μαγεμένα 
και λιώνουν γρηγορότερα

τρέχεις με την ντουλάπα στην πλάτη
σε σταματάνε να σε ρωτήσουν 
αν θες το κόκκινο ή το μπλε χάπι

πνιγηρή νυχτερινή ανατομία
λαθομανή σκιάχτρα
αποδιοπομπαία τρομοκρατία
σκοτεινά σημάδια
στους καρπούς των χεριών
και στα πλευρά

χάλκινο νόμισμα 
κάτω απ’ τη γλώσσα
κόκκινη προστασία απέναντι 
στη μαύρη μαγεία

το καπνιστό κρέας του πολιτισμού 
στριφογυρίζει στο έντερο

ρευστή καταλυτική πυρόλυση
ατμοπυρόλυση
καταλυτική αναμόρφωση

τεντώνεται η ραχοκοκαλιά
αδρεναλίνη

πόθοι και ανάγκες  
αστερίσκοι βουλιαγμένοι 
σε πετροχημικά

ΜΑΧΗ Η ΦΥΓΗ
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Αυτή η σιωπηλή κατανόηση
δε χωρά στις ντουζίνες χρόνια που μου 
δόθηκαν.
Φόνευσε τη.
Δηλητηρίασέ τη σταδιακά
όπως μόλυνε κι αυτή εμάς
που πάντα την αποστρεφόμασταν.
Ποιος φύτεψε χαλίκια μέσα στα ζαχαρωτά;
Ποιος έδεσε αμόνια στα φτερά των γλάρων;
Γιατί χρησιμοποιούμε ακόμα το επίρρημα 
<<στωικά>>;

Σεβασμό;
Σε ποιους;
Στους λωτοφάγους;

Μετάρφαση: Rachel Hadas

ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ

This unspoken understanding
doesn’t fit into the dozens of  years I have left.
Murder it.
Poison it piecemeal
just as it contaminated us-
we who had always turned away from here.
Who planted pebbles in the candy?
Who tied anvils to the seagulls’ wings?
Why do we still use the adverb ‘stoically’?

Respect?
For whom?
The lotus eaters?

Translated by Rachel Hadas

THE LOTUS EATERS

so many frequencies
all along your passageway
none of  them bass
—
a few wise walkways
on every side of  them
tigers echoing
—
bass overflows in 
to the deepness of  the night
it foments, inflames
—
a black razorblade
the panther’s funeral
hides in the mouth

BASHO-BASS

τόσες συχνότητες
στο μονοπάτι σου
καμιά τους μπάσα
—
σοφές ατραποί
σε κάθε τους άκρια
ηχούν οι τίγρεις
—
μπάσα ξεσπάσματα
της νύχτας το βάθος
υποδαυλίζει
—
μαύρο ξυράφι
το ξόδι του πάνθηρα
κρύβει στο στόμα

ΜΠΑΣΟ-ΜΠΑΣO
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O Θοδωρής Χιώτης γεννήθηκε το 1977. Έχει 
επιμεληθεί τον τόμο Futures: Poetry of the Greek 
Crisis (Penned in the Margins, 2015) ενώ πρόσφατα 
εκδόθηκε ο τόμος Screen (σε συνεργασία με τον 
φωτογράφο Νικόλα Βεντουράκη- Paper Tigers 
Books, 2017) και το limit.less: towards an assem-
bly of the sick (Litmus, 2017). Ζει στην Αθήνα όπου 
εργαζεται ως Συντονιστής Έρευνας και Ψηφιακής 
Ανάπτυξης του Αρχείου Καβάφη ( Ίδρυμα Ωνάση). 
Έχει λάβει Υψηλό Έπαινο από τα Forward Prizes for 
Poetry και το Dot Award for New Media Writing από 
το Institute for the Future of the Book.

Theodoros Chiotis was born in 1977. Amongst his 
publications are Futures: Poetry of the Greek Crisis 
(Penned in the Margins, 2015), Screen (in collabora-
tion with photographer Nikolas Ventourakis; Paper 
Tigers Books, 2017) and limit.less: towards an assem-
bly of the sick (Litmus, 2017). He lives in Athens and 
works as the Co-ordinator of Scholarly Research and 
Digital Development of the Cavafy Archive (Onassis 
Foundation). He has received a High Commenda-
tion from the Forward Prizes for Poetry and the Dot 
Award for New Media Writing from the Institute for 
the Future of the Book.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΤΗEODOROS CHIOTIS
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Kafka writes in the Aphorisms: 
      “From the true opponent, a limitless courage flows into you”.
But what 
               is it that 
you seek to escape 
               in 
this dim road?
All of  this 
               additional time 
will be taken 
               from you.
The ruins linger 
in the same spot. 

The machine of  our 
      interactions 
    leaves behind 
spare 
    parts &
crooked 
    teeth. 

A self-portrait does not have to be complete to show the face: only viewers need 
to appear whole even though inside they might be full of  holes. 

                                                Like Jude, 
one continues to 
wish oneself
                             out of  the world &
one mistakes the city 
                 for the person.

APHORISM
(THE BETRAYAL OF IMAGES V)

O Κάφκα γράφει στους Αφορισμούς: 
      “Από τον πραγματικό αντίπαλο, κουράγιο δίχως τέλος ρέει μέσα σου”.
Αλλά τι 
           είναι αυτό από το οποίο
προσπαθείς να δραπετεύσεις 
               σε 
αυτό τον σκοτεινό δρόμο;
Όλος αυτός ο 
               παραπανίσιος χρόνος 
θα σου 
             αφαιρεθεί.
Τα ερείπια παραμένουν 
στο ίδιο σημείο. 

Η μηχανή των 
      συναλλαγών μας 
    αφήνει πίσω της
ανταλλακτικά 
              &
στραβά 
     δόντια. 

Μια αυτοπροσωπογραφία δεν είναι αναγκαίο να είναι ολοκληρωμένη για να αποκαλύψει 
το πρόσωπο: μόνο οι θεατές χρειάζεται να φαίνονται ολόκληροι ακόμη κι αν είναι από 
μέσα διάτρητοι. 

                                                Σαν τον Jude, 
κανείς συνεχίζει να 
επιθυμεί να εξαφανιστεί
                             από τον κόσμο &
κανείς λανθασμένα μπερδεύει την πόλη 
                                 με το άτομο.

 

ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ 
(Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 5)
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Το σώμα επιστρέφει εκεί
όπου παλιά 
α
να
τρι
χι
α
ζε
     
τα κόκκαλα τρίβονται 
η ακτινογραφία αποκαλύπτει 
ότι οι ώμοι έχουν γίνει 
             χωράφια -

ποιος έβαλε την κόκκινη σαύρα 
     που τυλίγεται 
     γύρω από το μπράτσο 
                                 του δέντρου
                                 που έχει γύρει 
                                 προς τη θάλασσα 

(αν εδώ συμπληρώναμε
ότι το δέντρο γέρνει 

προς την θάλασσα
χωρίς ποτέ να την αγγίζει,

θα βλέπαμε 
πόσο πολύ 

αναζητούμε 
το κλισέ - είναι και αυτό

μια επιστροφή)
       ο  χρόνος 
               ακρόλιθο της 
αμνηστίας. 
 
Σημείωση: οι στίχοι 28-29 προέρχονται 
από το μυθιστόρημα Έξι νύχτες στην Ακρόπολη 
του Γιώργου Σεφέρη 
(Αθήνα: Ερμής, 1998, σ. 17-18).

Κάθε χάρτης
είναι η τεκμηρίωση ενός 
εξ
    ορ
  κ
        ισμού: 
   φυτεύουμε πλοκάμια
στη γη των ματιών μας
και             μαθαίνουμε στους εαυτούς μας να 
βλέπουμε          τα σύνορα
                         από απόσταση ασφαλείας.

Το σώμα χαράζει μια διαδρομή που αρχικά φαίνεται άγνωστη, στη συνέχεια γνώριμη και 
μετά από καιρό απειλητική. Πρώτα γίνεται η εγγραφή του σώματός στον χώρο και μετά 
η μνήμη του χώρου αναδιπλώνεται και εγγράφεται σε κάθε σημείο του σώματος.  

         Μασουλάμε τη ρητίνη που εκπέμπει το φως των φαναριών της πόλης και 
φτύνουμε χάρτες: 

περνάμε από τη μια νησίδα 
στην άλλη μέχρι να 
φύγουμε από την
πόλη και 
τα πρόσωπά μας
αποκτούν ράμφη που ξηλώνουν 
τις ραφές των πεζοδρομίων.

Το μεγάφωνο 
στη μέση της πλατείας βραχυ
                                                     κυκλώνει:

    “αισθήματά                                                                                                            

                                                         Μόδες                         ηδονής                           
ΣΠΛΕΝΤΙΤ».

‘21’
“Ένα νησί δεν παύει να είναι ερημωμένο επειδή κατοικείται”
(Gilles Deleuze)
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The body returns to the point where
it used to
qu
i
ver
    
the bones are ground to dust
the x-ray reveals
the shoulders have become
                 flatlands -

who was it that placed the crimson lizard
    wrapping itself
    around the arm 
                           of  the tree
                           which stoops
                           towards the sea  

(if  we noted here
that the tree stoops 

towards the sea 
without ever touching it,

we would see 
how earnestly 

we are looking 
for a cliche - and that is in itself  

a return)
           time 
               a spandrel 
to amnesty. 

Note: the lines 28-29 come from the novel 
Six Nights at the Acropolis by George Seferis
(Athens: Ermis, 1998, p. 17-18)
 

Every map 
is the evidence of  an
ex
    or
  c
         ism: 
  we sow tentacles
in the soil of  our eyes
and             we teach ourselves to
observe              the borders
                 from a safety distance.

Τhe body traces a route that initially seems unfamiliar, then familiar and finally menac-
ing. First, the body is inscribed on space and then the memory of  space unfolds inscrib-
ing itself  everywhere on the body. 

        We chew on the resin emitted by the city stoplights and spit out
maps:

we jump from one islet
to another until we
leave the 
city
and our faces
grow beaks that unpick
the seams of  the pavements.

The loudspeaker
in the middle of  the square short
                                                          circuits: 
       “sentiments                                                                                                            

                                                        Fashions                         of  desire                           
SPLENDID”.

‘21’ 
“An island doesn’t stop being deserted simply because it is inhabited.” 
(Gilles Deleuze)
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       Νομίζουμε ότι κοιμόμαστε

       πέτρες που τις λιώνει 
το αίμα που κολλάει 
       στα πέλματα.

Δεν γνωρίζουμε τα ονόματα
       τα χέρια βυθίζονται στους χάρτες 
       οι οπές του προσώπου καλύπτονται
από χώμα 
το στόμα ανοιγοκλείνει

είμαστε σίγουροι ότι είμαστε άλλοι μα 
όλοι ονειρεύομαστε
ότι είμαστε ο ίδιος
άνθρωπος: μοιραζόμαστε το ίδιο δέρμα:
ίσως έτσι να κάνουμε αυτό που θέλουμε 
                                                                        [με το σώμα του άλλου]:
μετά θα εξαφανίσουμε
το κουφάρι.

Νομίζουμε ότι κοιμόμαστε

       κολλάμε τη μύτη μας πάνω στην οθόνη
που παίζει σε λούπα
              ένα βιντεο από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης: το    ίδιο 
 πρόσωπο  μπλε 
                σκούρο μπλε σχεδόν 
μαύρο.

Σημείωση: το παράθεμα της Σαπφούς στο στίχο 2 προέρχεται από τον τόμο Greek 
Lyric, Volume I: Sappho and Alcaeus (Loeb Classical Library No. 142). Eπιμ. David A. 
Campbell (Harvard University Press: Cambridge, MA, 1982).

Το σώμα                                            αρχιπέλαγος
                                                                                                                            
                                                                             [ὀφθάλμοις δὲ μέλαις νύκτος ἄωρος . . 
] 
         νομίζουμε        ότι κοιμόμαστε 
αλλά στα μάτια μας 
         παραμονεύουν 
οι ώρες 
                η διχαλωτή γλώσσα               που φτιάχνει 
         μια καμπύλη                   που διεκδικεί
                                                                                       [τ]η[ν]         αναπνοή                                                             
       το σώμα ένας κύκλος
 που                                  γίνεται 
μισοφέγγαρο και μετά
                               χάν  
                                                             ε 
                                                 ται στο 
                                                                      νερό.

Νομίζουμε ότι κοιμόμαστε
                            κρατάμε 

   στα                    χέρια μας
τα φύλλα και 

                        τις     σαύρες
που μαζεύονται στο κρεβάτι

& τρέχουν πάνω κάτω
στην σπονδυλική στήλη που 

μοιραζόμαστε         με        το αγόρι
που τραβάει      φωτογραφίες συνέχεια 

                    μπροστά 
από τις κάμερες του  

κλειστου κυκλωματος  παρακολούθησης.

λες: 
“είναι               ώρες τώρα που είμαι εδώ πάνω και δεν 
το παίρνω απόφαση να πεθάνω”,
τα δάκτυλα        ενωμένα με μεμβράνη 
                        φτερά   νυχτερίδας:
οι αρτηρίες πάλλονται
                                    οι λέξεις  εντοπίζουν πλέγματα. 

Άτρακτος (παραλλαγή)
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      We think we are asleep

      rocks eroded by 
the blood sticking to 
      the soles of  the feet.

We do not know the names
      the hands sink inside the maps
      the holes on the face are covered 
by soil 
the mouth opens and then shuts  

we proclaim we are unlike others but
when we dream,
         we   are the same
person: we are sharing the same skin:
perhaps we might even be able to do what it is we want
                                                                      [using someone else’s body]:
afterwards we shall simply toss
the carcass aside. 

We think we are asleep

      we stick our nose on the screen
playing on a loop a video 
                      from the CCTV: it is the    same 
face  blue 
               dark blue   nearly 
black.

Note: The offset quotation in lines 2-3 is from Anne Carson, 
If  Not, Winter: Fragments of  Sappho. Vintage Books: New York, 2002.

The body                                             an archipelago
                                                                               
                                                           [and on the eyes
black sleep of  night] 

        we think        we are asleep 
but behind our eyes 
it is the hours that         
                are lurking 
              the forked tongue               draws 
        a curve                   competing
                                                                                      for         [a] breath
     the body a circle
which                                  transforms into a
halfmoon before
                              its im  
                                                            mer 
                                        sion in water.

We think we are asleep
                           we clutch 
  in                    our hands

the leaves and 
                       the     lizards

which gather on the bed 
running up and down 

the spine we 
share         with        the boy

taking      pictures incessantly 
                   in front of   

the CCTV  
cameras.

you say: 
“I have been up here for                hours            and
I have yet to make the decision to die”,
the space between the fingers               is now a fleshy cobweb 

                        wings of  a       bat:
the arteries are throbbing
                                   the words locate grids. 

Spindle (variation)
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