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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ποια μονοπάτια της Ιστορίας οδηγούν έναν παντοδύναμο βασιλιά, που η απλή επιθυμία του αρκούσε κάποτε
για να τον ακολουθήσουν τυφλά εκατοντάδες χιλιάδες απ’
άκρη σ’ άκρη του βασιλείου του, να σέρνεται πλέον «σαν
αιχμάλωτος από 4.000 γυναίκες και έναν οπλισμένο όχλο
20.000-30.000 ατόμων στην ίδια του την πόλη»; Ποια γεγονότα μεταμορφώνουν ένα νεαρό δικηγόρο, που πρώτα
στεκόταν με δέος μπροστά στον αυτοκράτορα, σε τρομερό
κατήγορο που θ’ απαιτήσει τον αποκεφαλισμό του Γάλλου
μονάρχη; Μέσα σε ποιες μάχες σμιλεύονται οι λαμπερές
προσωπικότητες του Ροβεσπιέρου, του Σαιν-Ζυστ, του
Μαρά, του Δαντόν και του Ντεμουλέν;
Ο συγγραφέας Σάντορ Φέκετε ξεναγεί τον αναγνώστη
στους δρόμους του Παρισιού όπου διαδραματίζονται λαϊκές εξεγέρσεις μ’ επικεφαλής τους Αβράκωτους. Στη μάχη
για την κατάληψη της τρομερής φυλακής της Βαστίλης
και του παλατιού του Κεραμικού. Στις συνεδριάσεις της
Εθνοσυνέλευσης με τους φλογερούς λόγους σχετικά με
την πορεία και το μέλλον της επανάστασης. Στις αίθουσες του Παλατιού και στα σαλόνια των ευγενών όπου οργανώνονται οι αντεπαναστατικές δυνάμεις. Στην επαρχία
της Γαλλίας που ξεδιπλώνεται η σφοδρή σύγκρουση των
υποστηρικτών του βασιλιά και των υπερασπιστών της επανάστασης. Στα γεγονότα της ανόδου και της πτώσης του
Ναπολέοντα Βοναπάρτη.
Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια συνοπτική, αλλά περιεκτική εισαγωγή σε όλ’ αυτά τα γεγονότα που άνοιξαν
το δρόμο της πολιτικής κυριαρχίας της αστικής τάξης της
Γαλλίας και σηματοδότησαν την αρχή ενός αιώνα αντίστοιχων διεργασιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μεγάλο της
προτέρημα είναι ότι συμβάλει στην υλιστική-διαλεκτική
προσέγγιση της ιστορίας της περιόδου, χωρίς να προϋποθέτει γνώσεις για τα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα,
ούτε για τις κοινωνικές και οικονομικές νομοτέλειες που
οδηγούν στη Γαλλική Επανάσταση.
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