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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πώς δημιουργήθηκαν –κατά το λεγόμενο Μεσαίωνα– και αναπτύχθηκαν σταδιακά τα φύτρα του καπιταλισμού στην Ευρώπη; Γιατί ο νέος τρόπος οργάνωσης
της κοινωνίας αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη και όχι σε άλλα μέρη, όπως η Κίνα, ο πολιτισμός
της οποίας προηγήθηκε κατά 1.500 χρόνια του ευρωπαϊκού; Γιατί τα πρώτα αστικά κράτη ήταν η Ολλανδία
και η Αγγλία; Πώς προσαρμόστηκε σταδιακά η πολιτική, πολιτισμική, διανοητική και θρησκευτική ζωή
της Ευρώπης ως συνέπεια της ανάπτυξης των νέων
κοινωνικών σχέσεων στην παραγωγική διαδικασία;
Αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα απαντιούνται σε
αυτό το συναρπαστικό βιβλίο, το οποίο καταπιάνεται
με τη γέννηση του καπιταλιστικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος μέσα από τη μήτρα της ευρωπαϊκής
φεουδαρχικής κοινωνίας. Σε αυτό παρουσιάζονται σε
όλο τους τον πλούτο οι «πόνοι» αυτού του «τοκετού»:
Η πάλη για τη δημιουργία της ενιαίας Ισπανικής Αυτοκρατορίας στην οποία «ο ήλιος δεν έδυε ποτέ», ο
80χρονος αγώνας των Κάτω Χωρών απέναντι στην
Ισπανία που οδήγησε στη δημιουργία του ολλανδικού
κράτους, η εσωτερική σύγκρουση για τη συγκρότηση
του αστικού βρετανικού κράτους και ο ανταγωνισμός
του απέναντι στην Ολλανδία και τη Γαλλία για την κυριαρχία των θαλασσών, οι εξεγέρσεις των χωρικών
απέναντι στους δυνάστες τους, η εμφάνιση των νέων
χριστιανικών δογμάτων σε ρήξη με τον καθολικισμό
και τον Πάπα, η αντιπαράθεση της ανερχόμενης επιστήμης με τις θρησκευτικές αντιλήψεις.
Το «ταξίδι» του αναγνώστη στις σελίδες του βιβλίου ομορφαίνει ακόμα περισσότερο από την ιδιαίτερη
λογοτεχνική ικανότητα του συγγραφέα, αλλά και από
τον εμπλουτισμό του βιβλίου με πολλές εικόνες και
τεκμήρια της εποχής.
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