Published on Νέο Αριστερό Ρεύμα (http://narnet.gr)
Home > Τετράδια Μαρξισμού: Κυκλοφόρησε το τεύχος 8

Τετράδια Μαρξισμού: Κυκλοφόρησε το τεύχος 8
2.12.18
Κυκλοφόρησε το τεύχος 8 του θεωρητικού περιοδικού "Τετράδια Μαρξισμού", χειμώνας
2018-2019, με πολύ πλούσια ύλη και θεματολογία.
Αφιέρωμα του 8ου τεύχους η διεθνής διάσταση του κινήματος του 1968, οι αγώνες σε μια σειρά
χώρες και οι θεωρητικές προσεγγίσεις σημαντικών διανοητών στο ζήτημα της ανατρεπτικής πάλης.
Επίσης στο περιοδικό υπάρχουν σημαντικά άρθρα για την ιστορία, την οικονομία, την πολιτική
θεωρία, τον πολιτισμό, καθώς και μια σειρά βιβλιοκριτικές και σχόλια.
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