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Από τις 9 μέχρι τις 14 Ιουλίου 2013
πραγματοποιήθηκε στην Ερμούπολη της
Σύρου το 1ο θερινό σχολείο του προγράμματος ENTITLE. Tο θερινό σχολείο διοργάνωσε το τμήμα Γεωγραφίας
του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, ένα
από τα επιστημονικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Το εκπαιδευτικό, ερευνητικό πρόγραμμα ENTITLE εντάσσεται στη
δράση «Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης
(ΙΤΝ)/Marie Curie/7ο ΠΠ» και έχει ως
στόχο την εκπαίδευση 18 διδακτορικών
και μεταδιδακτορικών φοιτητών/τριών
και ερευνητών/τριών στον τομέα της
Πολιτικής Οικολογίας. Το δίκτυο συντονίζεται από το Ινστιτούτο για την Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία
(ICTA) του Αυτόνομου Πανεπιστήμιου
της Βαρκελώνης (UAB) και συμμετέχουν 11 ακόμη ακαδημαϊκοί και μη-κυβερνητικοί εταίροι.
Το δίκτυο ENTITLE προσεγγίζει τα
περιβαλλοντικά και οικολογικά ζητήματα υπό το πρίσμα της κοινωνικής διανομής, των κοινωνικών συγκρούσεων
και των δομών εξουσίας. Μια βασική
παραδοχή, εξάλλου, της Πολιτικής Οικολογίας είναι ότι σε οποιοδήποτε οικολογικό μετασχηματισμό υπάρχουν
πάντα κόστη και οφέλη που είναι γεωγραφικά (και κοινωνικά) άνισα κατανεμημένα με βάση ταξικούς, φυλετικούς ή
έμφυλους διαχωρισμούς και όλα αυτά
πρέπει να μελετώνται. Αυτή τη ριζοσπαστική προσέγγιση, που έρχεται σε ευθεία
σύγκρουση με την κυρίαρχη αντίληψη
περί διαχείρισης και κριτηρίων αγοράς
στην «επίλυση» των περιβαλλοντικών
προβλημάτων προσπαθεί να αποτυπώσει το δίκτυο με τις δουλειές των νέων

ερευνητών/τριών, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη μέθοδο.
Στο 1ο θερινό σχολείο μετείχαν,
εκτός των συμμετεχόντων του προγράμματος, και ένας σημαντικός αριθμός
ερευνητών/τριών από διαφορετικά πανεπιστημιακά ιδρύματα ανά τον κόσμο
και από διαφορετικά επιστημονικά πεδία
(π.χ. Γεωγραφία, Αρχιτεκτονική, Πολιτικές Επιστήμες, Πολιτική Οικονομία,
Κοινωνιολογία). Συνολικά το πρόγραμμα του θερινού σχολείου παρακολούθησαν: 11 ερευνητές/τριες από την
Ισπανία, 3 από το Ηνωμένο Βασίλειο, 3
από τη Γερμανία, 2 από την Πορτογαλία, 5 από την Ελλάδα, 2 από την Τουρκία, 2 από την Ιταλία, 4 από τη Δανία, 3
από τη Σουήδια, 3 από τις Η.Π.Α, 2 από
τη Χιλή, 1 από την Ολλανδία και 1 από
την Παλαιστίνη.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε τρεις,
σχετικά διακριτές ενότητες:
1. Παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών των ερευνητών/τριών
Οι διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί
φοιτητές/τριες ολοκλήρωσαν τον Ιούλιο
το πρώτο έτος, και παρουσίασαν την
πρόοδο της έρευνάς τους. Οι ερευνητικές εργασίες, παρόλες τις διαφορετικές
αφετηρίες τους, επεξεργάζονται από κοινού ερευνητικά ερωτήματα που έχουν
να κάνουν με βασικούς τομείς της Πολιτικής Οικολογίας και των (γενικευμένων) περιβαλλοντικών συγκρούσεων
που είναι κυρίως η κοινωνική και γεωγραφική διανομή του περιβαλλοντικού
κόστους και των οφελών, η υφαρπαγή
των κοινών, η δημοκρατία και οι δομές
εξουσίας, η εμπορευματοποίηση της
φύσης και οι σχέσεις υπερεθνικών οργα-
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νισμών/κράτους/τοπικών κοινωνιών
στους κοινωνικοοικολογικούς μετασχηματισμούς.
Όσον αφορά το περιεχόμενό τους,
καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα των σύγχρονων οικολογικών ζητημάτων που
κατηγοριοποιούνται σχηματικά ως
εξής:
i) Οι εξορυκτικές δραστηριότητες και
οι πολλαπλές συνέπειές τους σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε αυτή την ενότητα οι ερευνητές/τριες παρουσίασαν την έρευνά τους
για τις εξορύξεις χρυσού στη Χαλκιδική, την παγκόσμια αγορά χρυσού, τον
«νέο εξορυκτισμό» χωρών της Λατινικής Αμερικής όπως η Βενεζουέλα και ο
Ισημερινός, τις μετα-εξορυκτικές αναπτυξιακές προτάσεις σε περιοχές με μεγάλη εξάρτηση από τις εξορυκτικές
δραστηριότητες όπως η Ρουμανία και η
Βουλγαρία, καθώς και την εξόρυξη πετρελαίου στη Χιλή υπό την οπτική των
τοπικών ιθαγενικών κοινοτήτων.
ii) Η υφαρπαγή της γης προς όφελος
της συσσώρευσης του κεφαλαίου με
παρουσίαση συγκεκριμένων ερευνών
για τις περιπτώσεις της γεωργικής γης
στην Αιθιοπία και του δάσους του Αμαζονίου στη Βραζιλία.
iii) Οι περιφράξεις των κοινών. Σε
αυτή τη θεματική παρουσιάστηκαν
έρευνες για την εντατική αλιεία στη
Μεσόγειο και τη βιομηχανική ζωοπαραγωγή στη Μαλαισία, τον αποκλεισμό
των κατοίκων της Παλαιστίνης από την
πρόσβαση στο νερό και τη δημιουργία

μεγάλων φραγμάτων στην Ινδία με
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τοπικών
κοινοτήτων από την πρόσβαση στο
νερό και την ενέργεια.
iv) Η νέα εμπορευματοποίηση της
φύσης υπό το καθεστώς της καπιταλιστικής κρίσης με ερευνητικές εργασίες που
αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων
στη Νάπολη και τη Βαρκελώνη, τη
φυγή πληθυσμών από τα μεγάλα
αστικά κέντρα προς την ύπαιθρο ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης καθώς
και την «επανοικολογικοποίηση» με ειδικό ενδιαφέρον για τις αναδασώσεις
σε περιοχές της Χιλής.
II. Διαλέξεις από διδάσκοντες/ουσες του
προγράμματος και ειδικούς προσκεκλημένους
Η ενότητα αυτή ξεκίνησε με την παρουσίαση της Stefania Barca (πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα, Πορτογαλία) για
τις Θεωρίες των Κοινών (Theories of
the Commons) και τη σύνδεσή τους με
το αντικείμενο της Πολιτικής Οικολογίας. Η διάλεξη περιλάμβανε τις θεωρητικές αφετηρίες της έννοιας των κοινών, την ιστορική διαδρομή της έννοιας, τη σχετική βιβλιογραφία καθώς
και τη σύγχρονη προβληματική γύρω
από αυτά. Η πλούσια συζήτηση που
ακολούθησε ανέδειξε τη σημασία του
προβληματισμού για τα κοινά στη νέα
εποχή της κρίσης, και τις διαφορετικές
προσεγγίσεις που αναπτύσσονται.
Η Isabebelle Anguelovski (Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης,

Ισπανία) παρουσίασε την έρευνά της
για τον Περιβαλλοντισμό των φτωχών
(Revisiting the environmentalism of the
poor)3 με ειδικά πεδία (συγκριτικής)
μελέτης την αναμόρφωση φτωχών γειτονιών και περιοχών αστικού πρασίνου
στη Βοστώνη και τη Χαβάη των
Η.Π.Α. και τη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Εξέθεσε τους προβληματισμούς
της κατά πόσο και με ποιο τρόπο τα κινήματα για περιβαλλοντική δικαιοσύνη
στα μεγάλα αστικά κέντρα εντάσσονται
στις προσεγγίσεις μας για τον περιβαλλοντισμό των φτωχών.
Ο Eric Clark (Πανεπιστήμιο του
Λουντ, Σουηδία), στη διάλεξή του για
το ζήτημα της χρηματιστικοποίησης/
εμπoρευματοποίησης των ωκεανών και
με ειδικό ενδιαφέρον στην αλιεία, ανέπτυξε την προβληματική για τις «περιφράξεις των θαλασσών» μέσα από την
οικονομική εκμετάλλευσή τους και τα
αποτελέσματα της καθώς και τη σύγκρουση δημόσιου-ιδιωτικού-κοινοτικού στη διαχείριση και προστασία
τους. Έθεσε το ερώτημα κατά πόσο τελικά υπάρχει μια κοινότητα προστασίας
της θάλασσας, πώς ορίζεται αυτή και
ποιες οι πρακτικές της π.χ. στο θέμα της
αλιείας.
Ο Gavin Bridge (Πανεπιστήμιο του
Ντάραμ, Ηνωμένο Βασίλειο) και ο
Hugo Romero (Πανεπιστήμιο του Σαντιάγκο, Χιλή) μίλησαν για τις κοινωνικές συγκρούσεις που ανακύπτουν σε
περιοχές με εξορυκτικές δραστηριότητες. Ο πρώτος επέμεινε στο θεωρητικό
πλαίσιο προσέγγισης των εξορυκτικών
δραστηριοτήτων υπό το πρίσμα της Πολιτικής Οικολογίας, Πολιτικής Οικονομίας και Γεωγραφίας. Έδωσε στοιχεία
για την παγκόσμια εικόνα των δραστηριοτήτων με ειδικό βάρος στο πετρέλαιο και το χρυσό και παρέθεσε την
άποψή του για το αυξημένο βάρος που
έχουν οι αγορές και ο ανταγωνισμός για
επενδυτές στην εύρεση νέων πεδίων
εξόρυξης. Ο δεύτερος παρέθεσε στοιχεία για τη Χιλή, μια χώρα που στηρίζει
το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής
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της δραστηριότητας στις εξορύξεις μεταλλευμάτων, ιδιαίτερα χαλκού και
χρυσού. Παρουσίασε τις διαφορετικές
κλίμακες προσέγγισης του ζητήματος
και τα (επίσης κλιμακούμενα) κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά
τους αποτελέσματα. Τέλος, εστίασε
στην ανάπτυξη κοινωνικών κινημάτων
ενάντια στις εξορύξεις με κύριο άξονα
την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής
και του περιβάλλοντος στις γύρω περιοχές.
Ο Kenneth Hermele (Πανεπιστήμιο
του Λουντ, Σουηδία) ανέπτυξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον θέμα για την Πολιτική Οικολογία, την Οικολογικά Άνιση
Ανταλλαγή. Τόσο η παρουσίαση όσο και
η συζήτηση που ακολούθησε επικέντρωσαν στη μεθοδολογική και θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος, δηλαδή στην προσπάθεια ανάπτυξης εργαλείων μέτρησης της περιβαλλοντικής
ανταλλαγής πέρα από τα (γνωστά) οικονομομετρικά εργαλεία της κυρίαρχης
αντίληψης.
Η διάλεξη των Guy Baeten και Anders Lund Hansen (Πανεπιστήμιο του
Λουντ, Σουηδία) αφορούσε το θέμα
του gentrification και πιο ειδικά των
συνεπειών του στο ζήτημα της στέγης
σε διάφορες σκανδιναβικές πόλεις. Η
έρευνά τους αφορούσε κυρίως την
πρωτεύουσα της Δανίας (Κοπεγχάγη)
και την πόλη Λαντσκρόνα (Landskrona) της Σουηδίας. Το ζήτημα της
κατοικίας και οι στεγαστικές πολιτικές,

οι κοινωνικοί αγώνες αλλά και το σύγχρονο δικαίωμα στην πόλη μέσα στην
κρίση κυριάρχησαν στη συζήτηση
καθώς και οι συγκρίσεις με άλλες περιοχές του «παγκόσμιου Νότου» όπου
το πρόβλημα είναι ακόμα εντονότερο.
Ο Giacomo d’ Alisa (Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης) παρουσίασε τη διδακτορική του διατριβή για
το ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών στην Καλαβρία της Ιταλίας. Το
ιδιαίτερο ενδιαφέρον της παρουσίασης
είχε να κάνει με την ανάπτυξη νέων,
πρωτοποριακών εργαλείων και τεχνικών για τη μέτρηση του περιβαλλοντικού κόστους από τη (μη) διαχείριση
των απορριμμάτων στην περιοχή.
Οι Γιώργος Καλλής (Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης) και Giacomo d’ Alisa, με αφορμή μία έρευνά
τους για την πολιτική του ιταλικού κράτος ως προς την αποκατάσταση μιας
ιταλικής περιοχής που είχε πληγεί από
κατολισθήσεις, ανέπτυξαν τις βασικές
έννοιες του περιβαλλοντικού κινδύνου,
της περιβαλλοντικής ασφάλειας, της
τρωτότητας (vulnerability) και της προσαρμοστικότητας (adaptation) στην Πολιτική Οικολογία και τις Περιβαλλοντικές Σπουδές. Κατέληξαν στην ανάγκη
μελέτης του κράτους και των κρατικών
πολιτικών επιχειρώντας μια σύγχρονη
ανάγνωση της γκραμσιανής σκέψης και
τη σύνδεσή της με τα περιβαλλοντικά
ζητήματα.

Η Begum Ozkaynak (Πανεπιστήμιο
Boğaziçi, Ιστανμπούλ, Τουρκία) συνέδεσε το ζήτημα των περιβαλλοντικών
συγκρούσεων με το φύλο και ειδικότερα τις έμφυλες διαστάσεις των οικολογικών αγώνων. Πέρα από το θεωρητικό
πλαίσιό του, ανέδειξε ιδιαίτερες πτυχές
για την υποβάθμιση της γυναικείας καθημερινότητας (και) εξαιτίας των οικολογικών πιέσεων όσο και για την
(ισχυρή) παρουσία των γυναικών στα
κινήματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.
Πέρα των καθηγητών/τριών που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ENTITLE,
στο θερινό σχολείο συμμετείχαν και
προσκεκλημένοι ομιλητές. Η Καλλιόπη
Σαπουντζάκη (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα) έδωσε διάλεξη για τις αντιλήψεις κινδύνου με ειδική αναφορά σε
ζητήματα όπως η τρωτότητα και η διακινδύνευση, το φάσμα των σύγχρονων
κινδύνων και οι δυσκολίες στην αντιμετώπισή τους, η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία και η έννοια της διακυβέρνησης
των κινδύνων.
Ειδικό βάρος είχε, τέλος, η συμμετοχή του David Harvey (Graduate
Center του City University της Νέας
Υόρκης, Η.Π.Α.). Ο ριζοσπάστης γεωγράφος συνέδεσε το επιστημονικό αντικείμενο της Πολιτικής Οικολογίας με
αυτό της Πολιτικής Οικονομίας και της
Ριζοσπαστικής Γεωγραφίας και παρουσίασε τη δική του οπτική για τη λειτουργία και τη συσσώρευση του κεφαλαίου. Παράλληλα παρουσίασε μέρος
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του νέου του βιβλίου Οι 17 αντιφάσεις
και το τέλος του καπιταλισμού, που
αναφέρεται στο πώς οι συστημικές
αντιφάσεις του κεφαλαίου4 «κατασκευάζονται» χωρικά και κοινωνικά, και στο
κατά πόσο αυτές οι αντιφάσεις και οι
ανισότητες δημιουργούν τη βάση για
εναλλακτικές πολιτικές και πολιτισμικές πορείες πέρα από τον καπιταλισμό.
III. Δημόσιες συζητήσεις και στρογγυλό
τραπέζι για τη σύνδεση της Πολιτικής
Οικολογίας με τα κοινωνικοοικολογικά
ζητήματα, τις συγκρούσεις και τα κινήματα των τοπικών κοινωνιών
Στην προσπάθεια σύνδεσης της Πολιτικής Οικολογίας με τις περιβαλλοντικές
συγκρούσεις και τα τοπικά κινήματα
σήμερα, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του θερινού σχολείου μια σειρά από
συζητήσεις-εκδηλώσεις:
Αρχικά, υπήρξε μια συζήτησηστρογγυλό τραπέζι με τον τίτλο «Πώς
ορίζεται το πολιτικό εντός της Πολιτικής
Οικολογίας;». Ο Erik Swyngedouw
άνοιξε τη συζήτηση θέτοντας τη διάκριση μεταξύ Πολιτικού (Political) και
συγκεκριμένων πολιτικών (Politics)
καθώς και την προσέγγισή του για αυτό
που ονομάζει διευρυμένη μεταδημοκρατία του σύγχρονου καπιταλισμού, δηλαδή μια προσπάθεια απομάκρυνσης
του πολιτικού από τη δημόσια σφαίρα
ως έκφραση των αιτημάτων και συμφερόντων των διαφορετικών τάξεων και
κοινωνικών ομάδων σε ένα πλαίσιο συναίνεσης για τα «κοινά» προβλήματα
(π.χ. η κλιματική αλλαγή). Παράλληλα
έθεσε προτάσεις για την υπέρβαση
αυτού του «ολοκληρωτικού» πλαισίου
υποστηρίζοντας ότι τα διαφορετικά ταξικά συμφέροντα και η άνιση διανομή
του περιβαλλοντικού κόστους παραμένουν στο προσκήνιο και πρέπει να διεκδικηθούν πολιτικές προς όφελος των
αδυνάτων. Ο Joan Martinez-Alier από
την πλευρά του πρότεινε την ανάγκη να
πάρουμε μαθήματα (σε πολιτικό αλλά
και επιστημονικό/θεωρητικό επίπεδο)
από τις τοπικές κοινωνίες, τα τοπικά κι-

νήματα και τους αγώνες και διεκδικήσεις στη «μικρή κλίμακα» και να στρέψουμε ευρύτερα την προσοχή μας προς
τα εκεί προκειμένου να απαντήσουμε
και το ζήτημα του Πολιτικού. H Isabelle
Anguelovski και η Stefania Barca επέμειναν στην ανάγκη σύνδεσης τριών
πτυχών της Πολιτικής Οικολογίας: της
προστασίας των κοινών ενάντια στην
προσπάθεια περίφραξής τους από το κεφάλαιο, των τοπικών κοινωνικο-οικολογικών αγώνων και μετασχηματισμών και
της ευρύτερης πολιτικής αντιπαράθεσης
με τις πολιτικές εμπορευματοποίησης
της φύσης εις βάρος και των τοπικών
κοινωνιών. Ο Felipe Milanez (Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα) και η Irina Velicu
–εκ μέρους των φοιτητών– ανέπτυξαν το
ζήτημα της δημοκρατίας ως συστατικό
στοιχείο κατανόησης του Πολιτικού
εντός της Πολιτικής Οικολογίας.
Η σημαντικότερη δημόσια συζήτηση έλαβε χώρα στο κτίριο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με τίτλο «Πολιτική
Οικολογία σε καιρούς κρίσης», υπό την
αιγίδα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων.
Ο Κωστής Χατζημιχάλης (Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο) παρουσίασε το πρόγραμμα ENTITLE και τις επιδιώξεις
του δικτύου Πολιτικής Οικολογίας. Στη
συνέχεια, ανέπτυξε τα ζήτηματα που
πραγματεύεται η Πολιτική Οικολογία
στο πλαίσιο της Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και της σύνδεσης με
τους τοπικούς φορείς. Ο Νίκος Αλμπανόπουλος (Αντιδήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης) στην παρέμβασή του έδωσε
παραδείγματα συγκεκριμένων οικολογικών διλημμάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι τοπικές κοινωνίες (και
που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Κυκλάδες) όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων και η ανάπτυξη των ΑΠΕ. Ο
Joan Martinez-Alier και η Stefania
Barca στις ομιλίες τους επικεντρώθηκαν στα σύγχρονα προβλήματα του χρέους, των οικολογικών πιέσεων και την
προοπτική της απο-ανάπτυξης.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η
συζήτηση με τη συμμετοχή προσκεκλημένων ερευνητών και ακτιβιστών που
μελετούν ή (και) δραστηριοποιούνται σε
σημερινές περιβαλλοντικές συγκρούσεις
στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Μελισσουργός
(Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) εστίασε
στο ζήτημα των τουριστικών δραστηριοτήτων και των πιέσεων που ασκούνται στις τοπικές κοινωνίες ενώ η Μαίρη
Χριστιανού (Επιτροπή Κατοίκων ενάντια
στα μεταλλεία χρυσού στις Σκουριές
Χαλκιδικής) μετέφερε τις εμπειρίες της
από τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη
του χρυσού στη Χαλκιδική.
Το δίκτυο ENTITLE θα πραγματοποιήσει το επόμενο θερινό σχολείο στο
Λουντ της Σουηδίας τον Μάρτιο του
2014 με θέμα «Πολιτική Οικολογία και
Κοινωνικά Κινήματα» με τη συμμετοχή
ερευνητών/τριών και καθηγητών/τριών
από όλα τα σχετιζόμενα με την Πολιτική Οικολογία πεδία. Το θερινό σχολείο της Σύρου κρίθηκε επιτυχημένο
καθώς από τη μία έθεσε τις βάσεις για
μια πιο συστηματική και ενιοποιητική
μελέτη και έρευνα στο πλαίσιο της Πολιτικής Οικολογίας και, από την άλλη,
προσπάθησε να ανοίξει την προβληματική σε συνομιλία με τις τοπικές κοινωνίες, τις συγκρούσεις και αντιφάσεις
αυτών και τα υπαρκτά σημερινά κοινωνικοοικολογικά προβλήματα.

Σημειώσεις
3. Ο όρος «Environmentalism of the
poor» έχει εισαχθεί στη διεθνή βιβλιογραφία από τον Joan Martinez-Alier (Καθηγητή
Οικονομικών και Οικονομικής Ιστορίας στο
Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της ΒαρκελώνηςUAB, Ισπανία) επίσης μέλος του δικτύου
ENTITLE. Ενδεικτικά: Martinez-Αlier, J.
(2003), The environmentalism of the poor. A
study of ecological conflicts and valuation,
Edward Elgar Publishing.
4. Μία από τις σημαντικότερες αντιφάσεις του κεφαλαίου, κατά τον Harvey,
αφορά το σύγχρονο οικολογικό ζήτημα.

