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Κάτι δεν πάει καθόλου καλά όχι μόνο με τον τρόπο που ζούμε σήμερα αλλά και με τον 
τρόπο που σκεφτόμαστε τη ζωή μας. Σ’ αυτό το σύντομο αριστοτεχνικό βιβλίο, ο 
κορυφαίος ιστορικός Τόνυ Τζαντ αποκρυσταλλώνει τα δεινά που συσσωρεύονται στον 
σημερινό κόσμο και τη μεγάλη συλλογική μας δυσφορία, δείχνοντας ότι είναι ακόμα 
δυνατό να σκεφτούμε μια διέξοδο. 
 

«Ένα εξαιρετικά υποβλητικό βιβλίο, πόσο μάλλον αν αναλογιστεί κανείς τις 
εξαιρετικές συνθήκες στις οποίες γράφτηκε. Ο συγγραφέας του είναι ο διαπρεπής 
ιστορικός της μεταπολεμικής Ευρώπης, ένας μελετητής εντυπωσιακής εμβέλειας και 
ευρυμάθειας κι ένας από τους πιο εξέχοντες και ευθείς δημόσιους διανοούμενους της 
Δύσης. [Το 2008] ο Τζαντ έμαθε ότι έπασχε από μια επιθετική μορφή πλάγιας 
αμυατροφικής σκλήρυνσης (ALS). Τον Αύγουστο [του 2009] έδωσε μάλλον την 
τελευταία δημόσια διάλεξή του σ’ ένα κατάμεστο ακροατήριο στο Πανεπιστήμιο της 
Νέας Υόρκης. Μίλησε από μνήμης για ενενήντα λεπτά χωρίς διακοπή, συνεπαίρνοντας 
κατά κοινή ομολογία τους παρισταμένους. Αυτή η ομιλία, με περαιτέρω αναθεωρήσεις 
και συμπληρώσεις, έγινε το πιο πρόσφατο βιβλίο του. Πρόκειται ουσιαστικά για την 
πνευματική διαθήκη ενός ιστορικού που αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην εντατική 
μελέτη και τον βαθύ αναστοχασμό των αποτυχιών και των επιτυχιών της Δύσης από 
το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.» 

Los Angeles Times 



 

 
 
Η οικονομική κατάρρευση του 2008 έδειξε ολοφάνερα ότι το μεταπολεμικό κοινωνικό 
συμβόλαιο στην Ευρώπη και την Αμερική –μια εγγύηση ασφάλειας, σταθερότητας και 
[κοινωνικής] δικαιοσύνης– δεν είναι πια εξασφαλισμένο, κι ούτε καν υπεισέρχεται στη 
δημόσια συζήτηση. Ο Τόνυ Τζαντ υποστηρίζει, ότι αντί να τρέφουμε τυφλή 
εμπιστοσύνη στην αγορά –όπως κάνουμε με τεράστιο κόστος εδώ και τριάντα χρόνια– 
πρέπει να στραφούμε στο πρόσφατο παρελθόν μας και να αξιολογήσουμε την 
[κοινωνική] δικαιοσύνη πάνω από τη σκέτη αποδοτικότητα, αναλαμβάνοντας την 
ευθύνη για τον κόσμο όπου ζούμε. Προσφέρει έτσι μια γλώσσα στην οποία μπορούμε 
να διατυπώσουμε τις κοινές μας ανάγκες και να φανταστούμε μια νέα μορφή 
διακυβέρνησης κι έναν καλύτερο τρόπο ζωής, απορρίπτοντας τον μηδενιστικό 
ατομικισμό της υπερσυντηρητικής δεξιάς και τον ξοφλημένο σοσιαλισμό του 
παρελθόντος. 
   Παθιασμένη, σοφή, διορατική και ανθρώπινη, η συμπυκνωμένη αυτή έκφραση των 
προβληματισμών μιας ζωής έρχεται να πάρει τη θέση της δίπλα στα αληθινά μεγάλα 
πολιτικά γραπτά της σύγχρονης και κάθε άλλης εποχής. 
 
 
 
«Βλέπω τον εαυτό μου πρώτα και κύρια ως ένα δάσκαλο ιστορίας· έπειτα ως ένα 
συγγραφέα ευρωπαϊκής ιστορίας· έπειτα ως ένα σχολιαστή των ευρωπαϊκών 
υποθέσεων· έπειτα ως μια δημόσια πνευματική φωνή μέσα στην αμερικανική 
αριστερά· και μόνο μετά απ’ αυτά ως έναν ευκαιριακό συμμετέχοντα στην επώδυνη 
αμερικανική συζήτηση για το εβραϊκό ζήτημα…» 

«Τόνυ Τζαντ: Η τελευταία συνέντευξη», Prospect, Αύγουστος 2010 
 

 
Ο Tony Judt γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1948. Σπούδασε στο King’s College του 
Καίμπριτζ και στην École Normale Supérieure του Παρισιού. Δίδαξε στα πανεπιστήμια 
του Καίμπριτζ, της Οξφόρδης, του Μπέρκλεϋ και της Νέας Υόρκης·  στο τελευταίο 
ίδρυσε και διηύθυνε το Ινστιτούτο Ρεμάρκ για τη μελέτη της Ευρώπης. Έγραφε συχνά 
για το New York Review of Books, το London Review of Books και τους Times της Νέας 
Υόρκης. Το 2007 του απονεμήθηκε το Βραβείο Χάνα Άρεντ και το 2009 το Βραβείο 
Όργουελ για τη συνολική προσφορά του. Πέθανε τον Αύγουστο του 2010. Είναι ο 
συγγραφέας, του Postwar: A History of Europe Since 1945 (Βραβείο Arthur Ross του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, βραχεία λίστα για το Βραβείο Pulitzer, ένα από τα 
Δέκα Καλύτερα Βιβλία του 2005 για το Times Literary Supplement – υπό έκδοση στα 
ελληνικά από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια).  
Άλλα έργα του είναι:  La reconstruction du parti socialiste:1921-1926 (1976), Socialism in 
Provence 1871-1914:A Study in the Origins of the Modern French Left (1979), Marxism and the 
French Left: Studies on Labour and Politics in France 1830-1982 (1990), Past Imperfect:French 
Intellectuals, 1944-1956 (1992), A Grand Illusion?: An Essay on Europe (1996), The Burden of 
Responsibility: Blum, Camus, Aron, and the French Twentieth Century (1998), Reappraisals: 
Reflections on the Forgotten Twentieth Century (2008), The Memory Chalet (2010), Ill Fares 
the Land (2010 – ελλ. έκδοση: Αλεξάνδρεια), Thinking the Twentieth Century (μαζί με τον 
Timothy Snyder, 2012). 
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