Παρουσίαση του Ελευθεριακού
Νηπιαγωγείου
«Το
Μικρό
Δέντρο» | B-Fest (Βίντεο)
Ελευθεριακή Παιδεία: Παρουσίαση του Ελευθεριακού Νηπιαγωγείου
«Το Μικρό Δέντρο».
Παρακάτω το βίντεο της εκδήλωσης που έλαβε χώρα στις 27 Μαϊου
2018 στα πλαίσια του B-FEST 7.
Εισηγήσεις: Μέλη από τη συνέλευση δασκάλων και τη συνέλευση
γονέων του Μικρού Δέντρου.

“Το “Μικρό Δέντρο που θα γινει δάσος”, είναι ένα
αυτοοργανωμένο παιδαγωγικό εγχείρημα που δημιουργήθηκε με
σκοπό να προάγει την ελευθερία και τη βιωματική μάθηση.
Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2014 και το
“δάσος” του βρίσκεται στην περιοχή Κρυονερίου της Θεσσαλονίκης
Οι άνθρωποι που το απαρτίζουν είναι μια ομάδα παιδιών, γονέων
και παιδαγωγών. Το αρχικό «σμίξιμο» των γονέων και των
παιδαγωγών αυτών προέκυψε από την ανάγκη και την επιθυμία τους
για μια αλλιώτικη εκπαίδευση.
Μια εκπαίδευση που ξεκινάει από το σεβασμό στην ατομικότητα
του κάθε παιδιού, στους προσωπικούς του ρυθμούς και τις
ανάγκες του. Θεωρούμε βασικό να συντροφεύουμε τα παιδιά με
ενσυναίσθηση, ειλικρίνεια και αποδοχή στην ανακάλυψη της
γνώσης και στην ολόπλευρη ανάπτυξη τους.
Την εκπαίδευση αυτή αφ’ ενός παλεύουμε να την πραγματώσουμε
στο εδώ και τώρα, μέσω της λειτουργίας του Μικρού Δέντρου. Αφ’
ετέρου είναι για μας εξίσου σημαντικό να αγωνιστούμε ώστε να

ανοίξει δημόσια το θέμα της εναλλακτικής εκπαίδευσης στην
Ελλάδα.”

Forensic Architecture & Eyal
Weizman
στο
B-FEST
|
Η
Αρχιτεκτονική του Πολέμου:
Πόλεις, Βία & Εντοπισμός
(Βίντεο)
Η Forensic Architecture και ο ιδρυτής της Eyal Weizman
βρέθηκαν μεταξύ των ομιλητών της Βαβυλωνίας τον περασμένο Μάιο
στο B-FEST 7, όπου και παρουσίασαν συγκεκριμένα ευρήματα και
αποτελέσματα των ερευνών τους. Οι ίδιοι έγιναν ευρέως γνωστοί
στο ελληνικό κοινό προσφάτως έπειτα από τη μελέτη και την
παρουσίαση της τεχνικής τους έκθεσης για το χρονικό της
δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.
Παρακάτω δημοσιεύεται το πλήρες βίντεο της ομιλίας τους που
διεξήχθει στις 26/05 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στα
πλαίσια του B-FEST με θέμα: “Η Αρχιτεκτονική του Πολέμου:
Πόλεις, Βία & Εντοπισμός” με ομιλητές τους:
Eyal Weizman (αρχιτέκτονας, Goldsmiths, παν/μιο του Λονδίνου)
Χριστίνα Βαρβία & Στέφανος Λεβίδης (Forensic Architecture)
Σπύρος Τζουανόπουλος (περ. Βαβυλωνία)

Η Forensic Architecture είναι μία ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα,
η οποία χρησιμοποιεί εργαλεία της αρχιτεκτονικής για να
εντοπίσει στον χώρο κρατικά εγκλήματα. Χρησιμοποιώντας
σύγχρονες τεχνολογίες επιτήρησης και εντοπισμού, χαρτογράφησης

και ανάλυσης του χώρου «αντιστρεφει» το βλέμμα και τη χρήση
τους, από εργαλεία κρατικής βίας σε αποδείξεις των κρατικών,
πολιτικών, περιβαλλοντικών εγκλημάτων και παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αποδείξεις αυτές παρουσιάζονται στη
δημόσια σφαίρα σε πολιτικά και νομικά φόρα ενώ
χρησιμοποιούνται συχνά από δικαστήρια, διεθνείς οργανισμούς
και οργανωσεις υπεράσπισης ανθρ. Δικ/των.
Ο Eyal Weizman είναι Ισραηλινός βραβευμένος αρχιτέκτονας,
καθηγητής Χωρικού & Οπτικού Πολιτισμού, διευθυντής του
Ερευνητικού Κέντρου Αρχιτεκτονικής στο Goldsmiths, παν/μιο του
Λονδίνου. Ιδρυτής της ανεξάρτητης ερευνητικής ομάδας Forensic
Architecture. Συγγραφέας πολλών βιβλίων με κύριο ενδιαφέρον
την αρχιτεκτονική ως πολιτική παρέμβαση και τον ρόλο της
πειθαρχίας στο σύγχρονο αστικό πεδίο πολέμου. Ιδρυτικό μέλος
της ομάδας Decolonizing Architecture Art Residency στη Δυτική
Όχθη της Παλαιστίνης.
Μεταξύ των βιβλίων του Eyal Weizman βρίσκεται το πρόσφατο
Forensic Architecture: Violence at the Threshold of
Detectability (2017) καθώς και τα Hollow Land: Israel’s
Architecture of Occupation, The Conflict Shoreline:
Colonialism as Climate Change, Mengele’s Skull. Στα ελληνικά
κυκλοφορεί το Μέσα από τοίχους, εκδ.Τοποβόρος (2011).

Το Χρονικό της Δολοφονίας
Φύσσα: Ολόκληρο το Βίντεο του
Forensic Architecture
Παρακάτω δημοσιεύεται στα ελληνικά το πλήρες βίντεο της
τεχνικής έκθεσης του ερευνητικού κέντρου Forensic Architecture
για το χρονικό της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.
Από το αποτέλεσμα της μελέτης προέκυψε το ακριβές
χρονοδιάγραμμα της δολοφονίας και η σχετική θέση των
εμπλεκόμενων προσώπων: του θύματος, των δραστών και της
αστυνομίας.
Η Forensic Architecture είναι μία ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα,
η οποία χρησιμοποιεί εργαλεία της αρχιτεκτονικής για να
εντοπίσει στον χώρο εγκλήματα. Χρησιμοποιώντας σύγχρονες
τεχνολογίες επιτήρησης και εντοπισμού, χαρτογράφησης και
ανάλυσης του χώρου «αντιστρεφει» το βλέμμα και τη χρήση τους,
από εργαλεία κρατικής βίας σε αποδείξεις των κρατικών,
πολιτικών, περιβαλλοντικών εγκλημάτων και παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αποδείξεις αυτές παρουσιάζονται στη
δημόσια σφαίρα σε πολιτικά και νομικά φόρα ενώ
χρησιμοποιούνται συχνά από δικαστήρια, διεθνείς οργανισμούς
και οργανωσεις υπεράσπισης ανθρ. Δικ/των.
Η Forensic Architecture και ο ιδρυτής της Eyal Weizman
βρέθηκαν μεταξύ των ομιλητών της Βαβυλωνίας τον περασμένο Μάιο
στο B-FEST 7, όπου και παρουσίασαν συγκεκριμένα ευρήματα και
αποτελέσματα των ερευνών τους.
Το παρακάτω οπτικοακουστικό υλικό παρουσιάστηκε πριν από
σχεδόν έναν μήνα κατά τη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής.
Προβλήθηκε δημόσια για πρώτη φορά την Παρασκευή 5 Οκτώβρη στον

χώρο “Κρεμλίνο” στον Πειραιά.

Δελτίο Τύπου του Forensic Architecture:
Το ερευνητικό κέντρο Forensic Architecture κλήθηκε από την
οικογένεια του Παύλου Φύσσα και τους δικηγόρους πολιτικής
αγωγής, να διενεργήσει τεχνική διερεύνηση του βιντεοληπτικού
και ηχητικού υλικού που περιλαμβάνεται στην δικογραφία για την
υπόθεση της δολοφονίας.
Η οικογένεια Φύσσα προσέγγισε το κέντρο τον Απρίλιο 2017 και η
έρευνα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2017. Από το αποτέλεσμα της
μελέτης προέκυψε μία λεπτομερής αναφορά των γεγονότων που
οδήγησαν στην δολοφονία. Η μελέτη πήρε την μορφή βίντεο 43
λεπτών και συνοδευτικής αναφοράς 49 σελίδων.
Η ερευνητική ομάδα εξέτασε βίντεο από κοντινές κάμερες
ασφαλείας, απομαγνητοφωνήσεις του εσωτερικού συστήματος
επικοινωνίας της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, και καταθέσεις
αυτόπτων μαρτύρων. Τα βίντεο συγχρονίστηκαν μεταξύ τους και
τοποθετήθηκαν στον σωστό χρόνο μέσω της σύνδεσής του με τα
ηχητικά αρχεία. Τα ηχητικά αρχεία συγχρονίστηκαν ακολουθώντας
την ροή του διαλόγου και ταυτοποιώντας μακρινούς ήχους στο
βάθος των κλήσεων.
Συμπεράσματα:
Από το αποτέλεσμα της μελέτης προέκυψε το ακριβές
χρονοδιάγραμμα της δολοφονίας και η σχετική θέση των
εμπλεκόμενων προσώπων: του θύματος, των δραστών και της
αστυνομίας.
Από το συγχρονισμένο υλικό παρατηρήθηκαν τα εξής:
Η άφιξη τεσσάρων αστυνομικών μοτοσυκλετών της ομάδας
ΔΙ.ΑΣ. στις 23:58:11. Σημειώνεται ότι περίπου τρία λεπτά
αργότερα οι αστυνομικοί δήλωσαν στο εσωτερικό σύστημα

επικοινωνίας τους ότι ήταν μόνο μία ομάδα (2
μοτοσυκλέτες/4 αστυνομικοί) παρούσα. Επίσης στις
καταθέσεις τους δήλωσαν ότι έλαβαν την κλήση για να
παρέμβουν μόνο στις 23:59.
Η άφιξη μίας πομπής αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών με
κατεύθυνση από την λεωφόρο Σαλαμίνος (που οδηγεί στα
γραφεία της Χρυσής Αυγής Νίκαιας) προς την καφετέρια
Κοράλλι (όπου ξεκίνησε η εμπλοκή) στις 23:59:08. Το
πρώτο εκ των αυτοκινήτων ταιριάζει στην περιγραφή του
αυτοκινήτου του Γ. Ρουπακιά – ένα ασημί Nissan Almera.
Στις 23:59:40 οι τέσσερις αστυνομικές μοτοσυκλέτες
ξαναεμφανίσθηκαν επί της οδού Τσαλδάρη – εκτιμάται ότι
έκαναν τον κύκλο του οικοδομικού τετραγώνου (γεγονός που
δεν μεταβίβασαν στο κέντρο τους ούτε ανέφεραν στις
καταθέσεις τους).
Στις 00:01:49 φάνηκαν άτομα να τρέχουν επί της οδού
Τσαλδάρη και να στρίβουν ανατολικά στην οδό Ξάνθου.
Παρατηρήθηκε επίσης η άφιξη ενός αυτοκινήτου ασημί
Nissan Almera, ο οδηγός τους οποίου, εκτιμάται ότι ήταν
ο Γ. Ρουπακιάς, ο οποίος εξήλθε κοίταξε προς το σημείο
του εγκλήματος και ύστερα ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο,
έκανε οπισθογωνία και εισήλθε στην οδό Τσαλδάρη ενάντια
στο ρεύμα της κυκλοφορίας (00:02:10-00:03:00).
Η δολοφονία υπολογίζεται
των 00:03:23 και 00:04:06.

ότι

έλαβε

χώρα

μεταξύ

Εντός του χρονικού πλαισίου της δολοφονίας,
στις 00:03:35, ένας εκ των αστυνομικών διαβίβασε στο
κέντρο επιχειρήσεων της ΔΙ.ΑΣ. οτι ‘προσπαθούν να
χωρίσουν τα άτομα’.
Στις 00:05:20, οι αστυνομικοί διαβίβασαν στο Κέντρο
επιχειρήσεων της ΔΙ.ΑΣ. ότι ο Παύλος Φύσσας είχε
τραυματιστεί.
Η μελέτη επιβεβαίωσε την οργανωμένη φύση της επίθεσης αλλά και
έθεσε νέα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των αστυνομικών στην
υπόθεση και την αποτυχία τους να αποτρέψουν τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα.

Λονδίνο, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Fake News: «Imprimatur και
Ιεροί Λογοκριτές» | B-FEST 7
(Βίντεο)
«Imprimatur και Ιεροί Λογοκριτές» | Γιατί τα Μέσα που
δημιουργούν τα fake news κηρύσσουν σταυροφορίες εναντίον τους;
Παρακάτω το βίντεο της εκδήλωσης που έλαβε χώρα στις 26 Μαϊου
2018 στα πλαίσια του B-FEST 7.
Εισηγήσεις:
Μαρίνα Μεϊντάνη (Ασύνταχτος Τύπος)
Λουκάς Σταμέλλος (omniatv)
Γιώργος Παπαχριστοδούλου (περ. Βαβυλωνία)
+ προβολή βίντεο, γραφικών & ντοκουμέντων

Πόλη & Νέα Αστικά Κινήματα |
B-FEST 7 (Βίντεο)
“Πόλη & Νέα Αστικά Κινήματα”. Παρακάτω το βίντεο της εκδήλωσης
που έλαβε χώρα στις 27 Μαϊου 2018 στα πλαίσια του B-FEST 7.
Στη συζήτηση συμμετείχαν μέλη αστικών κινημάτων από του
Φιλοπάππου ως τα ρέματα της Αττικής.
Εισήγηση:
Νίκος Ιωάννου (περ. Βαβυλωνία)

Βίντεο
από
την
εκδήλωση
“Ελεύθερες
&
Δωρεάν
Μετακινήσεις στην Πόλη”
Βίντεο από την εκδήλωση και τη συζήτηση που ακολούθησε με
τίτλο “Ελεύθερες & Δωρεάν Μετακινήσεις στην Πόλη: Προοπτικές
και Τρόποι Υλοποίησης”. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 25/07/18 με
βασικούς άξονες συζήτησης το δικαιώμα στην πόλη, την πρόταση
για πραγματικά δημόσιες-ελεύθερες-κοινωνικές συγκοινωνίες και
την κριτική στη σύγχρονη κουλτούρα του αυτοκινήτου.
Ομιλητές:
Γιώργος Δαρεμάς (Διδάκτωρ Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας
παν/μιο Sussex, Δίκτυο Πολιτών Ηρακλείου). Εισήγησή του ΕΔΩ
Κώστας Φωτεινάκης (Φίλοι της Φύσης). Εισήγησή του ΕΔΩ
Yavor Tarinski (περ. Βαβυλωνία, TRISE). Εισήγησή του ΕΔΩ
Στο Συνεργατικό Καφενείο Περιμπανού
Διοργάνωση: περ. Βαβυλωνία και Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικής
Οικολογίας (TRISE)

Πετρέλαια,
Εξορύξεις,
Φράγματα: Ενέργεια για Τι &
για
Ποιον;
|
B-FEST
7
(Βίντεο)
“Πετρέλαια, Εξορύξεις, Φράγματα: Ενέργεια για Τι & για
Ποιον;”. Παρακάτω το βίντεο της εκδήλωσης και της συζήτησης
που έλαβε χώρα στις 26 Μαϊου 2018 στα πλαίσια του B-FEST 7.
Στην εκδήλωση συμμετέχουν κινήματα για την ενέργεια και το
νερό.
Εισηγήσεις:
Βασίλης Καραπάνος (Ανοιχτή Συνέλευση στα Γιάννενα ενάντια στις
Εξορύξεις Πετρελαίου)
Τάσος Κεφαλάς (Δίκτυο «Μεσοχώρα-Αχελώος SOS)

Στέφανος Μπατσής (περ. Βαβυλωνία)
Video by omniatv, Αντώνης Δημόπουλος

Πολιτικός Λόγος & Ποδόσφαιρο:
Το
Πείραμα
της
Αυτοδιαχείρισης | B-FEST 7
(Βίντεο)
Πολιτικός
Λόγος
&
Ποδόσφαιρο:
Το
Πείραμα
της
Αυτοδιαχείρισης. Παρακάτω το βίντεο της ομιλίας και της
συζήτησης που έλαβε χώρα στις 25 Μαϊου 2018 στα πλαίσια του B-

FEST 7.
Εισηγητές:
Μάκης Διόγος (αθλητικός δημοσιογράφος)
Πάνος Παπαγεωργίου (περ. Βαβυλωνία)
Στη συζήτηση συμμετέχουν μέλη αυτοοργανωμένων ομάδων αλλά και
απλοί φίλαθλοι.
Video by omniatv, Αντώνης Δημόπουλος

Είναι ο Φεμινισμός το Κίνημα
της
Εποχής;
|
B-FEST
7

(Βίντεο)
Συζήτηση για την Ατζέντα που Διαμορφώνουν το #metoo & τα
Κινήματα Πολιτικοποιήσης της Έμφυλης Βίας: «Είναι ο Φεμινισμός
το Κίνημα της Εποχής;». Παρακάτω το βίντεο της ομιλίας και της
συζήτησης που έλαβε χώρα στις 25 Μαϊου 2018 στα πλαίσια του BFEST 7.
Εισηγήσεις:
Λίνα Θεοδώρου (ομάδα Κιουρί@)
Parvus Princeps (ακτιβιστής)
Ελιάνα Καναβέλη (διδάκτωρ κοινωνιολογίας, περ. Βαβυλωνία)
Video by omniatv, Αντώνης Δημόπουλος

Άμεση
Δημοκρατία
&
το
Παράδειγμα
των
Κούρδων
(Βίντεο της εκδήλωσης στο BFEST)
“Η Υπόσχεση της Άμεσης Δημοκρατίας & το Παράδειγμα των
Κούρδων”. Παρακάτω το βίντεο της ομιλίας και της συζήτησης
που έλαβε χώρα στις 27 Μαϊου 2018 στα πλαίσια του B-FEST 7.
Ομιλητές:
Debbie Bookchin (Αμερικανίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας – με
τηλεδιάσκεψη)
Sven Wegner (Διεθνιστικό Κέντρο Δρέσδης)
Yavor Tarinski (TRISE, περ. Βαβυλωνία)
Μεταφραστής: Θοδωρής Καρυώτης
Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της ομιλίας της Debbie Bookchin
βρίσκεται ΕΔΩ
Video by omniatv, Αντώνης Δημόπουλος

