
Έρθ Δθμθτριάδθ 

“both, as yet unwearied, will keep pretty well together” 

επιμζλεια: Γαλθνι Λαηάνθ 

 

«Κάποια τοπωνφμια θρηνοφν ςιωπηρά πωσ πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα να 

μνημονευτεί, αφηγοφνται μια ιςτορία του ανίςχυρου υπό τη μορφή ενόσ μακρινοφ 

απόηχου, εντοπιςμζνη ουςιαςτικά πουθενά.»  

Paul Connerton, “How Modernity Forgets” 

 
Η ζκκεςθ “both, as yet unwearied, will keep pretty well together” αφορά ςτθν 
ανάδειξθ τθσ ιδιάηουςασ ταυτότθτασ τθσ νθςίδασ του Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνασ, 
ενόσ τόπου με μακρά –αλλά ελάχιςτα γνωςτι– ιςτορία, του οποίου θ μνιμθ 
κινδυνεφει να χακεί. 
 
Η χριςθ που ζχει χαρακτθρίςει τον Άγιο Γεϊργιο είναι θ λειτουργία του ωσ 
λοιμοκακαρτιριο από τα μζςα του 19ου αιϊνα μζχρι το 1947, όπου και ζγινε ζδρα 
των Γερμανϊν κατακτθτϊν. Τα μετζπειτα χρόνια χρθςιμοποιικθκε ξανά ωσ τόποσ 
περιοριςμοφ, αλλά αυτι τθ φορά ψυχιατρικά αςκενϊν, μζχρι το 1967, χρονιά που 
μεταβιβάςτθκε ςτο Πολεμικό Ναυτικό, γεγονόσ που το κακιςτά ερειπωμζνο και 
απροςπζλαςτο μζχρι και ςιμερα. Υπιρξε διαχρονικά ζνασ τόποσ με ξεχωριςτι 
υπόςταςθ και ιδιότυπουσ όρουσ λειτουργίασ, με τθ κάλαςςα να κζτει ζνα ξεκάκαρο 
όριο, το οποίο όμωσ τόςο οι κάτοικοι του νθςιοφ όςο και οι κάτοικοι τθσ απζναντι 
ακτισ προςπακοφςαν επανειλθμμζνα να ςπάςουν.  
 
Το εικαςτικό ζργο τθσ Δθμθτριάδθ υλοποιείται ςε δφο μζρθ, που ζρχονται να 
διατυπϊςουν τθ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ προςωπικισ και τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ και 
των «ευρθμάτων» αυτϊν ςτισ μνιμεσ των ςθμερινϊν κατοίκων τθσ Σαλαμίνασ. Το 
πρϊτο μζροσ αφορά ςε δφο θχθτικζσ και μια γλυπτικι εγκατάςταςθ πάνω ςτο ferry 
boat τθσ γραμμισ Πζραμα – Σαλαμίνα, που κα εκτελεί το ςυνθκιςμζνο δρομολόγιο 
ςε κυκλικζσ διαδρομζσ και είναι ειδικά ναυλωμζνο για τισ ανάγκεσ τθσ ζκκεςθσ. Το 
θχθτικό κομμάτι αποτελείται από τθν καταγραφι ςυνεντεφξεων από κατοίκουσ τθσ 
Σαλαμίνασ, που αφθγοφνται –με περιςςό ςυναίςκθμα– όςα κυμοφνται από το νθςί. 
Οι γλυπτικζσ καταςκευζσ παρουςιάηουν μια ςειρά από καλάκια καταςκευαςμζνα 
από χϊμα και γφψο, εμπνευςμζνεσ από μία πολφ ιδιαίτερθ διιγθςθ των κατοίκων, 
που κινείται μεταξφ πραγματικότθτασ και μυκοπλαςίασ. Λζγεται ότι, ζνασ 
θλικιωμζνοσ τρόφιμοσ από τθν εποχι που το νθςί λειτουργοφςε ωσ ψυχιατρείο, 
προςπακοφςε επανειλθμμζνα να αδειάςει τθ κάλαςςα με ζνα καλάκι, 
επιδιϊκοντασ ζτςι να γεφυρϊςει το χάςμα ανάμεςα ςε αυτόν και τουσ κατοίκουσ 
τθσ Σαλαμίνασ και να επικοινωνιςει μαηί τουσ.  
 
Το δεφτερο μζροσ τθσ ζκκεςθσ αφορά ςε μια παρζμβαςθ ςτο ίδιο το νθςί του Αγίου 

Γεωργίου, που ςυνίςταται ςτθ φωταγϊγθςθ οριςμζνων από τα εγκαταλελειμμζνα 

κτίςματα, δίνοντασ ζτςι τθν αίςκθςθ ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ ζκκεςθσ που κα 

βρίςκονται πάνω ςτο ferry boat, ότι ακόμα κατοικείται. Εκεί που δεν υπάρχει λοιπόν 

τίποτα πλζον να κατοικθκεί, κατοικεί θ μνιμθ και μάλιςτα ςτθ δικι μασ περίπτωςθ 



μια μνιμθ από απόςταςθ. Αποτίκεται ςτο ζδαφοσ αυτοφ του τόπου μζςω τθσ 

κάλαςςασ κάποιεσ από τισ χιλιάδεσ φορζσ που τα πλοία εκτελοφν τθ ςυνικθ τουσ 

διαδρομι. Ακόμα και αν πρόκειται για λθκαργικι μνιμθ, μοιάηει να είναι ό,τι πιο 

ηωντανό ζχει απομείνει ςε αυτόν τον τόπο. 

Στο πζραςμα των πλοίων τα εξοριςμζνα αυτά ςϊματα κατάφεραν να αξιϊςουν 

μνιμθ, να ςυςχετιςτοφν με τθν αντίπερα όχκθ και μάλιςτα με ζνα αναντίρρθτο 

δεςμό, ακριβϊσ γιατί αυτι θ επαφι δεν υπζκυψε ςε κοινωνικοφσ ςυςχετιςμοφσ και 

καταςκευζσ, δεν διαςτρεβλϊκθκε υπό το βάροσ των επιταγϊν μιασ κοινωνικισ 

ςυγκρότθςθσ. Αυτι θ επικοινωνία κεμελιϊκθκε ςε μια ωμι επικυμία και των δφο 

πλευρϊν, ςχεδόν ανομολόγθτθ και ακαριαία, που κρφβει μία αμοιβαία ανάγκθ, 

αυτι τθσ απλισ, κακθμερινισ, ανκρϊπινθσ επικοινωνίασ. 

 

Πλθροφορίεσ 

Τα δρομολόγια του ferry boat για τθν ζκκεςθ κα πραγματοποιθκοφν από το 

Πορκμείο Περάματοσ – Σαλαμίνασ (Λεωφ. Δθμοκρατίασ 1, Πζραμα 188 63) τισ 

κάτωκι θμζρεσ και ϊρεσ (με επιςτροφι): 

Παραςκευι 25 Ιουνίου, 20:30, εγκαίνια 

Σάββατο 26 Ιουνίου, 20:30 

Παραςκευι 09 Ιουλίου, 20:30 

Σάββατο 10 Ιουλίου, 20:30 
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