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Για τον οικοσοσιαλισμό

Η καπιταλιστική καταστροφή του περιβάλλοντος και η οικοσοσιαλιστική εναλλακτική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Michael Löwy: Πρόλογος στην ελληνική έκδοση, σελ.9

Εισαγωγή, σελ.13

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1. Η οικολογική καταστροφή επιταχύνεται, σελ.15

1. Σχεδόν όλοι οι δείκτες είναι στο κόκκινο, σελ.15

2. Τα σημεία μη επιστροφής έχουν ήδη ξεπεραστεί, σελ.17

3. Κλιματική αλλαγή - ο μεγάλος κίνδυνος, σελ.19

4. Ανυπολόγιστες οι επιπτώσεις μετά τον +1,5ο C, σελ.23

5. Για ριζική μείωση των εκπομπών, σελ.24

6. Οι απώλειες της βιοποικιλότητας απειλούν με κατάρρευση, σελ.26

7. Οι ωκεανοί κινδυνεύουν από ασφυξία, σελ.27

8. Αποσταθεροποίηση των κύκλων αζώτου και φωσφόρου, σελ.28

9. Έλλειψη γλυκού νερού, σελ.29

10. Υποτιμημένες και όχι υπερτιμημένες απειλές, σελ.31

11. Ένας μεγάλος ενισχυτής της κοινωνικής κρίσης, σελ.33

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2. Οικολογική κρίση, κρίση του καπιταλισμού, σελ.37

1. Μια συστημική κρίση του καπιταλισμού, σελ.37

2. Η ώρα της αλήθειας για την “καταστροφική πρόοδο”, σελ.40

3. Η απάτη του “πράσινου καπιταλισμού”, σελ.41

4. Ανανεώσιμες, πυρηνικές και νέες “τεχνολογίες”, σελ.46

5. Λαϊκισμός, εθνικισμός, κλιματο-αρνητισμός, σελ.49

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3. Η οικοσοσιαλιστική εναλλακτική, σελ.53

1. Καθυστέρηση της οικοσοσιαλιστικής εναλλακτικής, σελ.53

2. Μισθωτή εργασία, αλλοτρίωση και οικοσοσιαλισμός, σελ.60

3. Αγώνες γυναικών και οικοσοσιαλισμός, σελ.63

4. Αγροτικό ζήτημα και οικοσοσιαλισμός, σελ.65

5. Ιθαγενείς, “ευ ζειν” και οικοσοσιαλισμός, σελ.69



6. Αυτοδιαχείριση, έλεγχος και πολιτική διέξοδος, σελ.70

7. Τεχνολογίες, αυτοδιαχείριση και αποκέντρωση, σελ.74

8. Περιβαλλοντική στράτευση των επιστημόνων, σελ.75

9. Αυτοοργάνωση των πληττόμενων πληθυσμών, σελ.76

10. Οικοσοσιαλισμός και διεθνισμός, σελ.77

11. Η κατάσταση του κινήματος, σελ.80

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4. Συζητήσεις, διευκρινίσεις, ανοιχτά ζητήματα, σελ.87

1. Ιδεολογική μάχη και κοινωνική επανάσταση, σελ.87

2. Απολογισμός του “υπαρκτού σοσιαλισμού”, σελ.88

3. Η οικολογία του Μαρξ, ατελής έμπνευση, σελ.90

4. Αποανάπτυξη και οικοσοσιαλισμός, σελ.94

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Οικοσοσιαλισμός και επανάσταση, σελ.97

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, σελ.101 [κείμενα απεικόνισης κυρίως κειμένου αντίστοιχης σελίδας]

1. Πώς να μετριαστεί η κρισιμότητα της κλιματικής αλλαγής, σελ.103 [απεικόνιση σελ.19]

2. Η άνοδος του επιπέδου των ωκεανών υποτιμάται, σελ.107 [απεικόνιση σελ.23]

3. Ένας τόνος πλαστικών για πέντε τόννους ψαριών, σελ.109 [απεικόνιση σελ.28]

4. Ο κόσμος θέλει νερό από τη βρύση, σελ.110 [απεικόνιση σελ.31]

5. Αναγκαστικές κλιματικές μεταναστεύσεις , σελ.112 [απεικόνιση σελ.35]

6. Γερμανία: Η αλήθεια της ενεργειακής μετάβασης, σελ.113 [απεικόνιση σελ.43]

7. Ανανεώσιμες που ενισχύουν τις στερήσεις των ντόπιων, σελ.114 [απεικόνιση σελ.46]

8. BECCS και γεωμηχανική: Οι μαθητευόμενοι μάγοι, σελ.116 [απεικόνιση σελ.49]

9. Αμαζονία, ιθαγενείς και οικολόγοι στο στόχαστρο, σελ.118 [απεικόνιση σελ.52]

10. Δύο απόψεις για τη φορολόγηση του άνθρακα, σελ.120 [απεικόνιση σελ.60]

11. Η μεγάλη συνεισφορά του οικοφεμινισμού, σελ.124 [απεικόνιση σελ.65]

12. Η Via Campesina - κλειδί των αγώνων, σελ.126 [απεικόνιση σελ.66]

13. Οι αντικαπιταλιστικοί αγώνες των ιθαγενών λαών, σελ.128 [απεικόνιση σελ.69]

14. Για να κερδίσουμε, τους χρειαζόμαστε όλους, σελ.130 [απεικόνιση σελ.72]

15. Μιντανάο: Εναλλακτικές στον αγροτοπαραγωγισμό, σελ.132 [απεικόνιση σελ.83]

16. Καταστροφές του σταλινισμού: Η λίμνη Αράλ, σελ.134 [απεικόνιση σελ.88]
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