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Στην λίμνη Κερκίνη, στον βορρά, η επιφάνεια του νερού 
προβάλλει τα είδωλα των μεγάλων πτηνών καθώς 
κερδίζουν ύψος και χάνονται αργά προς την ανατολική 
πλευρά. Θα φτάσουμε εκεί και θα μείνουμε ατενίζοντας 
προς το κέντρο της. Έχουμε ήδη αφήσει πίσω τον τόπο 
που ορίζεται από το βάρος της μορφής ενός βουνού*� 
που συγκρατεί ακόμη στις σκιές του μεγάλα κομμάτια 
ενός τμήματος του τοπικού μυθικού πανθέου. 
Που, όμως, δεν μπορεί να συγκρατήσει τη βαθμιαία 
απώλεια της ύλης του, των συστατικών της μορφής του, 
από την ισχύ των ανέμων και του νερού. 
Από τον κυματισμό της θάλασσας στην ακτή. 
Βορειότερα η ίδια υδάτινη μηχανική μορφοποιεί, 
κατατρώει, τους πρόποδες ενός άλλου βουνού*� 
καθώς ολισθαίνει παραδίδοντας το υλικό του. 
Ο γεωλογικός χρόνος, ο καιρός, ορίζει ακριβώς τον τρόπο 
με τον οποίο το μυθικό πάνθεό του χωνεύεται 
στη θάλασσα. Η λίμνη*� που θα συναντήσουμε λίγο 
αργότερα, ταξιδεύοντας δίπλα από την όχθη της έχει 
στραγγίσει και η ζωή που περιεχόταν μέσα έχει πεθάνει. 
Στη λίμνη Κερκίνη*�, στο τέρμα του οδικού ταξιδιού 
και την έναρξη της ανίχνευσης της ταυτότητας και των 
συστατικών της θα εξασκήσουμε τον εαυτό στην κοινή 
ζωή, τις απαιτητικές συζητήσεις και την προσφορά. 
Οσα επιτεύγματα κατορθώσουμε θα αποδωθούν στην 
κοινότητα που μας φιλοξενεί. Το ποτάμι, τα αναχώματα, 
το καθρέφτισμα του ουρανού, οι ποικιλίες της  ζωής 
καθοδηγούν την ζωή και την σκέψη μας. 
     

Into the ecosystem of the lake Kerkini, at the North, 
the surface of the water is projecting the eidolon (in 
greek language: image) of the big birds as they are gain-
ing altitude and slowly fly eastwards. We will soon be 
there looking at the center of that huge water tank. 
We have already left behind a landscape defined by 
the heaviness of the form of a mountain*� still contain-
ing entities of a local mythological pantheon (in greek 
language: all the gods collectively) into its deep shadows. 
A mountain that can’t hold the gradual loss of its matter 
dissolving because of the power of the wind and the fall-
ing water. From the surf of the sea to the seaside. 
As we keep traveling to the North we’ve witness the 
same powerfull process, the water falling, transforming, 
devouring, the roots of another mythical mountain*� 
as it keep drifting towards the sea, giving away its sub-
stance. Geological process, Time, is defining accurately 
the way this bedrock of myths is disappearing into the 
sea. The lake of Volvi�, another natural water tank we 
are now passing by is already dry in its most and thus 
lost all details of life once flurish. By the lake Kerkini*�, 
the end of our road journey and the beggining of an 
overall detection of its identity, we will exersice self 
to the demands of common life, long discussions 
and offer. Whatever achivements we’ll manage to con-
quer will be offered to the community. The river, 
the embankment, the reflection of the sky, 
the peculiarities of life are navigating our lives. 

*1. Όρος Πήλιον, Νομός Μαγνησίας.
*2. Όρος Ολυμπος, Νομός Ημαθίας.
*3. Λίμνη Βόλβη, Νομός Θεσσαλονίκης.
*4. Λίμνη Κερκίνη, Νομός Σερρών.

*1. Pilion mountain, Prefecture of Magnesia, central Greece.
*2. Olympos Mountain, Prefecture of Imathia. northern Greece.
*3. Volvi lake, Prefecture of Thessaloniki. northern Greece.
*4. Kerkini lake, Prefacture of Serres. north-east Greece.
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ TRAVELING INTO THE INLAND

Οταν χαθεί το φως της ημέρας, η μικρή κοινότητα, 
στον κάμπο, δίπλα στη λίμνη, θα μεταμορφωθεί 
σε νησίδα ενός φανταστικού κόσμου. Οι αλλεπάλληλες 
λίμνες φωτός υπερασπίζονται τα υπολλείματα 
της πραγματικότητας που αχνοφαίνονται, χάνονται 
ή εμφανίζονται ανάλογα με την ένταση του ανέμου 
που συγκλονίζει τα μεταλλικά καλύμματα στις λάμπες 
του δρόμου και τινάζει το φως άτακτα 
στις επιφάνειες των τοίχων, στους θάμνους, 
στους κήπους, στις κλειστές εξώπορτες. 
Στο εσωτερικό των κτιρίων οι κάτοικοι ετοιμάζονται 
για τις ώρες της νύχτας. Τακτοποιούν τις ίδιες, 
συνηθισμένες  λεπτομέρειες ώστε να σιγουρέψουν 
την επιστροφή τους στο φως της ημέρας. 
Ωστόσω, στο κτίριο όπου κατοικούμε, εδώ όπου 
πρόκειται να επιχειρήσουμε την κατανόηση, την 
τακτοποίηση και την σύνθεση λεπτομερειών του 
χώρου, του τοπίου και της ανθρωπο-γεωγραφίας ο 
χρόνος θα εκταθεί ακόμη περισσότερο. Από την μικρή 
πόρτα που οδηγεί στη έξοδο του κτιρίου, στο σύμπαν 
ενός ακαθόριστου πιά κόσμου, την πόρτα που τώρα 
μεταμορφώθηκε σε είσοδο μιας σκηνής υποδοχής 
γεγονότων θα ξεκινήσει η τελετή του καλοσωρίσματος, 
της εκδίπλωσης της ταυτότητας αυτής της κοινότητας. 
Οι άντρες και οι γυναίκες, εμείς και αυτοί, σε λίγο 
θα αναμειχθούμε σε μία ενιαία ομάδα σχηματίζοντας 
και ακολουθώντας τις γραμμές και τους κύκλους, 
τις προσεγγίσεις και τις διασπάσεις, τα συνεχόμενα 
επεισόδια ενός χορού που καταφέρνει και πάλι, όπως 
πάντα, να αναμείξει, να ισορροπήσει, να μεταφέρει 
και να σιγουρέψει την δική μας παραμονή και την δική 
τους προσφορά.

By the end of the day, this minor community, situated 
into the plains, by the lake Kerkini, will be transformed 
into an island of an imaginary world. Multiple lighting 
spots are still holding the remainings of reality already 
dimed, gradualy enclosed by darkness. These remain-
ings, a tree, a bush, a surface, a house, a garden, a 
closed door, are fading out or re-appear due to the 
rapid move of the trembling road lighting because of 
the heavy wind. Into the scattered houses people are 
preparing to cross the night and reach the next day. 
However, into this building we are now settled and 
within which we will promote, attempt to understand, 
to arrange and compose the details of space, of the 
landscape and the human geography, time will be 
extend further.
Coming from that small door by the exit of the build-
ing, leading to the shadowy world outside, the door 
that is now the entrance of this inner stage of incom-
ing events, a group of people are entering carrying the 
welcome celebration gestures and rituals, unfolding 
the identity of this community. Men and women, them 
and us, will be mixted into a unique group of dancers, 
singers and followers, forming and following the lines 
and the circles of a dance, approaching or withdrawing, 
creating numerous events, managing to perform col-
lectively, achiving a balance. 
Conveying the idea and the will to stay, assuring every-
one for our will to offer.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ / ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ / ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ / ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
UNIVERSITY OF THESSALY / DEPARTMENT OF ARCHITECTURE / MUNICIPALITY OF IRAKLIA / COMMUNITY OF GEFIROUDI / PREFECTURE OF SERRES

26 04 2012  02 05 2012

26 04 2012small scale structures / habitats by the lake Kerkini
κατασκευές μικρής κλίμακας / κατοικήσεις στην λίμνη Κερκίνη

5
Ο ΧΟΡΟΣ THE DANCE

Το βουνό που ορίζει το βόρειο άκρο της λίμνης συγκρατεί 
σταθερά τους μύθους για τη ζωή, τις αλλαγές του καιρού, 
τη βία που συνέδεσε τις ζωές των ανθρώπων. Αποδίδει 
τους καρπούς, το νερό των κορυφών, τη σκιά, την ιδέα 
ενός συνδέσμου με το υπερ-ανθρώπινο. 
Στην περίμετρο και το εσωτερικό της λίμνης αλλά, 
ιδιαίτερα, στην περιοχή του βυθισμένου δάσους όλα 
συγκλίνουν και εναποτίθενται ώστε να συντηρηθεί 
η ζωή των πληθυσμών των πουλιών που διαπερνούν 
την τοπική γεωγραφία. Ανάμεσα σε αυτές τις φυσικές 
διεργασίες περιέχονται τα δείγματα των δράσεων 
των ανθρώπων. Ενα ερείπιο που σημαίνει μια άγρια 
στιγμή της τοπικής ιστορίας, τον πόλεμο. Ενα ερείπιο 
που σημαίνει την εγκατάλειψη μιας προσπάθειας να 
καλυφθεί το σώμα από τον δυνατό ήλιο καθώς παρατηρεί 
την υδάτινη επιφάνεια και τα σμήνη των πουλιών που 
σηκώνονται αργά και κατευθύνονται προς το βορρά. 
Μιά φωλιά ανθρώπου που εξέχει πάνω στο τεχνητό 
ανάχωμα που συγκρατεί τις θηριώδεις ποσότητες του 
νερού. Ενα κτίριο κατασκευασμένο από μεταλλικά φύλλα 
που έχουν ήδη οξειδωθεί αλλά μπορεί ακόμη 
να περιορίσει το ηλιακό φως και να προστατεύσει 
μια ομάδα ανθρώπων από τον δυνατό ήλιο. 
Αυτά είναι τα χωρικά ερωτηματικά που παραδόθηκαν. 
Το επόμενο πρωΪ θα μετασχηματιστούν σε σχέδια. 
Θα ενισχύσουν τις προθέσεις. Υπόβαθρα, για την υποδοχή 
ενός μέλλοντος επισκέπτη που πρόκειται να παραμείνει, 
να βυθιστεί στο πεδίο των ιδιοτήτων του τόπου.

The mountain that define the north boundary of the lake 
is firmly containing the myths of life, the archive of the 
changes of the weather, the memory of violence that 
once had connect the lives of people living in the area. 
The mountain is giving the fruits, the water coming from 
the peaks, the shadow, the idea of a connection 
of man with the super-human. At the perimeter (in 
greek language: continuous line forming a boundary of 
a geometrical shape)  of the lake and its interior but, 
particularly, at the area of the sinking forest everything 
is converging. Consign in order to help the preservation 
of life of the birds while crossing the local geography. 
Together with these physical phenomena (in greek lan-
guage: a situation that is observed to exist or happen) 
stand the elements of human actions. 
A ruin, indicating a fierce moment in local history, during 
the war. Another ruin, indicating the abandonment of an 
attempt to shelter the body from the powerful sun while 
observing the surface of the lake and the flocks of birds 
rising and flying towards the north. 
A human nest forming over the artificial embankment 
holding the huge quantities of water. A building con-
structed from metal sheets already corroded with rust 
but still keeping away the solar light and protect a small 
group of people from the sun. These are the spatial 
questions given. Next morning these questions will be 
investigate and transformed to designs. Strenghten our 
intentions. Form the bedrocks for a proper reception of 
a future visitor who is going to abide. 
To sink into the qualities of locus.
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ΧΩΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ SPATIAL QUESTIONS Κάπου, στην όχθη της λίμνης, υπάρχει μία προβλήτα 
και στην άκρη της ένα χαμηλό δένδρο στην σκιά του οποίου 
βρίσκονται ήδη από το μεσημέρι δύο γυναίκες και συζητούν. 
Το ερείπιο πλέει στο νερό που λιμνάζει ήσυχο αφήνοντας τα 
νούφαρα να αυξηθούν τόσο ώστε να καλύψουν την επιφάνειά 
του. Ενα μεγάλο σμήνος από Σταχτόχηνες, μακρύτερα, 
σηκώνεται από την επιφάνεια του νερού και κινείται προς 
το βυθισμένο δάσος*. Στα χωράφια, στις απέραντες εκτάσεις 
των καλλιεργειών, στις πυκνές, στοιχημένες συστάδες από 
λεύκες τα μικρά κανάλια νερού διαπερνούν την γεωγραφική 
ποικιλία τροφοδοτώντας και υποστηρίζοντας την ζωη των 
φυτών. Ο ήχος από το φτερούγισμα ενός Ροδοπελεκάνου 
ορίζει τις στιγμιαίες ιδιότητες του τοπίου που προσβάλλουν 
τον παρατηρητή. Ο ήχος μιας ομάδας Νανόχηνων απλώνεται 
και σβήνει καθώς διαπερνούν γρήγορα τους θάμνους στις 
πλευρές του αναχώματος και χάνονται. Ο ήχος του ανέμου 
συσσωρεύεται και δυναμώνει στα μέτωπα με τις λεύκες. 
Bήματα. Σύντομες συζητήσεις. Οι απόπειρες της κατασκευής         
μιας τακτικής αναγνώρισης του τοπίου. Τι μπορεί να 
συνιστά το περιεχόμενο αυτής της αναγνώρισης; Μιά 
καίρια ερώτηση; Μιά παρατήρηση που συγκεντρώνει το 
ενδιαφέρον και εκτονώνει ένα επιφώνημα; Το αίνιγμα του 
χρόνου του περιπατου και της σύντομης παραμονής μας εκεί; 
Η λαμπρότητα του ηλίου και το καθρέπτισμα του ορεινού 
φράγματος στο νερό; Τι πρόκειται να αποκτηθεί, να καθορίσει 
το περιεχόμενο της παραμονής μας εδώ, και να συγκρατηθεί 
στη μνήμη; Αυτές οι στοχαστικές απόπειρες κατανόησης, 
η δράση μας στο εσωτερικό του τοπίου, τα διαστήματα 
της ησυχίας, οι εκτάσεις των βλεμμάτων, οι ποικιλίες των 
χειρονομιών, ο χάρτης με τα δείγματα των ενεργειών ίσως 
είναι το απόκτημα της περιήγησής μας. Θα επιχειρήσουμε 
να σχεδιάσουμε κατασκευές, θέσεις διαμονής. Σε αυτές, οι 
ποικιλία των ήχων, των θροϊσμάτων, των αντανακλάσεων, 
των διαβαθμίσεων της σκιάς και του φωτός πρέπει να περνούν 
ανεμπόδιστες, να συσσωρεύονται στο εσωτερικό τους, για 
λίγο. Συντροφεύοντας τον έκθαμβο επισκέπτη και κάτοικο, 
βοηθώντας τη συνείδηση να βυθιστεί στην ταυτότητα του 
τοπίου. 

Somewhere, by the shore of the lake Kerkini, there is a rocky 
pier. At its far end stands a small tree sheltering two women 
talking under its shadow. A ruined structure is floatting over 
the tranquil water surface while numerous water lilies are 
growing and cover every inch. A huge flock of stakto-hines 
(Anser anser) is rising and smoothly fly towards the sinking 
forest*. Through the fields, the vast areas of cultivations 
and the dense clusters of aspen trees many water canals are 
piercing the geographical diversity supplying and sustaining 
the life of plants. We’ve witnessed the flutter of a rodo-
pelecanos (Pelecanus onocrotalus) activating the momentary 
properties of a landscape detail and force them towards 
an observer. We’ve met the sounds emerging from a group 
of nano-hines (Anser erythropus) as they fly through the 
buches, their sounds that spread and dissolve away. We’ve 
felt the sound of the wind while accumulating, becoming 
powerful, because of the aspen trees barriers. Steps and 
short discussions. An attempt to construct a reconnaissance 
strategy for the landscape. What could the elements of such 
an attempt be? A crucial question?  An observation spread to 
the members of the group, thus, igniting interest and, finally, 
activating an exclamation?  This riddle-like walk by the lake 
and the short duration of our stay? The brightness of the sun 
and the mirroring of the moyntainous barrier on the sur-
face of the water? What will be the fortune to be hold into 
the memory? All these stochastic attempts to understand, 
the actions into the landscape, the tranquil intervals, the 
momentary extentions of views, the varieties of gestures, 
progressively formed a map showing all signs of emergencies 
and actions, the outcome of our parambulation. 
We will soon make the first attempt to design some struc-
tures to shelter the body standing before this ecosystem. 
While standing inside these structures, the variety of sounds, 
the rustle, the mirrorings and gradations between light and 
shadow should enter and accumulate for a short period of 
time. Engulfing  the ecstatic visitor and soon the inhabitant 
of the place, navigating consciousness to enter 
into the identity of the landscape. 
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ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΕΣ COLLECTIONS AND NAVIGATIONS
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Το ανάχωμα συγκρατεί και ορίζει το σχήμα της λίμνης, ορίζει 
τα συστατικά της γεωγραφίας της, τους τοπικούς μύθους 
που άνθησαν από την γέννησή της. Ορίζει τις τελετές της ζωής 
στη διάρκεια της ημέρας που αποδίδουν το ρυθμό και την 
ποικιλία στο οικο-σύστημά της, τις συλλογές των ήχων που 
βαθμιαία εξασθενούν και παύουν τη νύχτα, πληθαίνουν και 
καλύπτουν τις παρόχθιες ζώνες, το ξημέρωμα. Στο ανάχωμα 
εμπιστευτήκαμε τη δύναμη του συλλογισμού, συλλέξαμε 
άφθονες λεπτομέρειες κατασκευάζοντας ένα κατάλογο για 
τις εδαφικές ταυτότητες, τις μορφές και τα είδη της χλωρίδας, 
τα αναρίθμητα σημεία όπου σταματήσαμε και κοιτάξαμε 
σταθερά προς τον ορίζοντα. Εδώ, μπορέσαμε  να 
καταγράψουμε τα γεγονότα που θα συστήσουν το ίχνος μιας 
συλλογικής και μιας προσωπικής πορείας. Το μείγμα τους, 
τις διαφορές τους, τις συνδέσεις τους. Καθώς το φως χάνεται 
πίσω από τα βουνά οι ήχοι των πτηνών συγκρατούν ακόμη 
την ταυτότητά της λίμνης, καθορίζουν το περίγραμμα και 
την έκτασή της ενώ η παρουσία της αργοσβήνει, βυθίζεται 
στη βαθιά νύχτα. Θα αποδώσουμε μία κατασκευή που θα 
ενεργοποιήσει μία πρόσκαιρη σημειακή ταυτότητα, ένα 
αναγνωριστικό σύνδεσμο, μία σχέση που θα συνδέει αυτή την 
κατασκευή, το πλάσμα που θα ακουμπήσουμε στις πλαγιές 
του αναχώματος, με τα εντοπισμένα και τα ευρύτερα φυσικά 
συστατικά της, τα σημεία που ορίζουν τη διάρκεια και το 
περιεχόμενο της παρατήρησής, τις θέσεις της ανόρθωσης 
ή της κάλυψης του σώματος του παρατηρητήz. Εκεί όπου 
θα ακουμπήσουμε τις λεπτές, ελάχιστες, ελαφρές κατασκευές 
για το νερό, για τα πουλιά, για τα δένδρα, για τις καλλιέργειες, 
τους περαστικούς επισκέπτες, τους στοχαστές που επιχειρούν 
να συνδέσουν τον εαυτό τους με τον κόσμο, θα δημιουργηθεί 
ένα περιθώριο δυνατότητας, το πεδίο ενός συσχετισμού. 
Στο ανάχωμα, λοιπόν, πρόκειται να διερευνηθεί η ακρίβεια των 
λεπτομερών σημειώσεων για το πλάτος, τη διέλευση, τη φωνή, 
το βλέμμα, τον ουρανό, το καθρέπτισμα, το στοχασμό, 
το βάπτισμα και την επιθυμία. Στο ανάχωμα θα εμφανιστούν, 
σε λίγο, οι θέσεις της μαθητείας για τη φύση. 

The embankment supports and give form to the shape 
of the lake. It defines the details of its geography and the 
diversity of the local myths flurished becauce of its birth. 
It produces the variety and the rhythm of the eco-system 
during the day. The collections of sounds that gradually 
fade away and cease in the night, multiply and spread over 
the banks at dawn. While standing on it we’ve rely to the 
power of meditation, collect multiple details and build 
a list containing the identities of the ground, the variet-
ies and the forms of flora and fauna, the numerous spots 
we’ve stopped and looked steadily towards the horizon. 
We’ve manage to record the sequence of incidents consti-
tuting the trace/path of a collective and a personal course. 
Their mixture, their differences, their adjunctions. 
As the light of the day slowly fades behind the mountains, 
whistlings and twitterings are still sustaining the identity of 
the lake, defining its outline and its form while sinking into 
the deep night. Finally, we will create and offer a structure 
that will activate a temporary site specific identity, a recon-
naissance connector, a relationship that will link this body 
case with the soon to be detected natural characteristics, 
either close enough or in a distance. These characteristics 
are mainly define the duration and the core meaning of ob-
servations, the moments, when the observer should stand 
up or hide away. At the places where we will put these 
delicate, minimal, light structures, designed to shelter a 
human being detecting the water, the birds, the sinking 
trees, the cultuvations of aspen trees, to host a passing 
by visitor and the meditator trying to connect self with 
the environment, an area of possibility, a field of a correla-
tion will be emerge. On the embankment an exersice will 
be occure to help discover the accuracy of all listed details 
about the width, the discipline of walking by, the sound 
of a bird, the envisagement, the sky and the desire. 
Soon, on the embankment, there will be appear the posts 
for the learning of the nature. 
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ΤΟ ΑΝΑΧΩΜΑ THE EMBANKMENT

Το όγδοο 8 εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε στο δ.δ. Γεφυρουδίου, του δήμου Ηράκλειας μετά από πρόσκληση 
και υποστήριξη από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ηράκλειας. Συμμετείχαν δώδεκα 12 φοιτητές και φοιτήτριες υπό τη διεύθυνση 
του Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιορδάνη Στυλίδη. 
Θέματα του εργαστήριου ήταν οι κατασκευές διημέρευσης στο ανάχωμα και την περίμετρο της λίμνης 
καθώς και η λειτουργική και αισθητική ολοκλήρωση του ανοικτού θεάτρου της κοινότητας. 

01. ΓΙΩΡΓΟΣΑΜΒΡΑΖΗΣ, 02. ΜΑΡΙΑΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, 03. ΑΓΓΕΛΙΚΗΔΑΓΚΑ, 04. ΔΑΝΑΗΑΒΑΡΑΚΗ, 
05. ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣΟΦΙΑΔΗ, 06. ΧΡΗΣΤΟΣΜΠΛΕΤΣΑΣ, 07. ΧΑΡΙΛΑΟΣΣΙΑΡΑΒΑΣ, 08. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
09. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΨΩΜΙΑΔΗ, 10. ΜΑΡΙΑΑΛΕΞΙΟΥ, 11. ΙΡΓΚΕΝ ΣΑΛΙΑΝΙ, 12. ΒΑΣΙΑΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ.

Τα τελευταία επτά χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί ένδεκα 11 
τοπικά, διεθνή και πολυεθνικά εργαστήρια Τεκμηρίωσης και 
Σχεδιασμού. Τα εργαστήρια αυτά, όπως αυτό στην περιοχή 
της λίμνης Κερκίνη, βασίζονται στον πειραματικό έλεγχο 
της συνθήκης της Συμβίωσης. Πρόκειται για μετακινήσεις 
και συγκροτήσεις κοινής ζωής μετά από προσκλήσεις κοινοτήτων, 
ιδίως στην ελληνική περιφέρεια. Εκεί, παρέχεται η φιλοξενεία 
(διαμονή-διατροφή) και η ομάδα των συμβιωτών (όντας σε ένα 
άλλο τόπο και ένα νέο, κάθε φορά, τοπίο) επιχειρεί να επιλύσει 
ένα ή περισσότερα χωρικά αινίγματα που ανατίθενται από την 
κοινότητα. Εκεί, κάθε μέλος της ομάδας πλέκεται στην ύφανση 
μιας κοινής απόπειρας συσχετισμού με την ομάδα, με την 
κοινότητα, με τον τόπο, με το τοπίο, με τις πολιτισμικές σταθερές 
και τις εγκαταλείψεις των στερεοτύπων... επιχειρείται δηλαδή 
η επαλήθευση των καταστατικών προϋποθέσεων της Ευτοπίας. 


