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«Από τι θα αποτελείται το αύριο;» ρωτά ο Βίκτωρ Ουγκώ. Ένας φι

λόσοφος και μία ιστορικός απαντούν στη διάρκεια ενός πυκνοίι 

και απαιτητικού διαλόγου. Γιατί αποφάσισαν να γράψουν από κοι

νοίι τούτο το βιβλίο; Λόγω μιας μακράς φιλίας, εν ονόματι μιας 

κοινής ιστορίας, δυνάμει της ποιότητας μιας αδιάκοπης συνομι

λίας που άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν η νεαρή 

φΟΙΤΠτΡια ανακάλυψε πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο -μεγαλύτε

ρός της κατά 15 χρόνια- στοχαστής που αφύπνιζε, μαζί με άλ

λους, το κριτικό πνεύμα μιας ολόκληρης γενι άς. 

Εάν οι οπτικές γωνίες διαφέρουν. η διανοητική κληρονομιά εί

ναι κοινή. Αυτήν ακριβώς την κληρονομιά επιχειρούν να καταγρά

ψουν, προτού περάσουν στις κρίσιμες διακυβεύσεις του καιροίι 

μας: Πώς να σκεφτούμε τη διαφορά μέσα στην οικουμενικότητα; 

Η οικογένεια θα συνεχίσει να υπάρχει; Η ελευθερία του ανθρώ

που θα περιοριστεί στη δυνατότητα κατανόησης των εξαναγκα

σμών που ασκούνται πάνω του ή η επιθυμία και το απρόβλεπτο θα 

παίζουν πάντα το ρόλο τους; Τι μπορούμε να αντιληφθούμε από 

την οδύνη των ζώων; Η αποτυχία του κομουνισμού σηματοδοτεί 

το τέλος της επανάστασης; Είναι δυνατό να καταργήσουμε διά πα

ντός τη θανατική ποινή; nOIEC; θα είναι αύριο οι νέες μορφές αντι

σημιτισμού και πώς μπορούμε να τις αποκρούσουμε; Το βιβλίο 
·~ . 

ολοκληρώνεται με ένα εγκώμ.ιο στην ψυχανάλυση, η οποία απο· 

τελεί κοινπ. αναφορά σε όλη τη διάρκεια αυτού του διαλόγου. 

ο Jacques Derrida (1930-2004) "ππρξε ένας από το"ς σπ μαντικότερο"ς 
φι λοσόφους του 200ύ α ιώνα . Π ολλά οπό τα βιβλία του έχουν μεταφραστε ί 
ΚΟΙ κυκλοφοροίιν και στα ελληνι κά. 

Η Elisabeth Roudinesco είνα ι ιστορι κός τπς Ψυχανάλυσης και διδάσκε ι 

στην Eco le pratique des hautes etudes. 
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