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(( Μαθαίνεις νά ζείς,

αύτό θά έπρεπε νά σημαίνει δτι μαθαίνεις νά πεθάνεις,

νά λαμβάνεις ύπ' 5ψιν, γιά νά τήν άποδεχθείς, τήν άπόλυτη θνητότητα

[ ... ].

Άπό τόν Πλdτωνα καί έφεξης πρόκειται γιά τό παλαιό Φιλοσοφικό κέλευ

σμα: ΦιλοσοΦείς σημαίνει μαθαίνεις νά πεθάνεις. Πιστεύω σέ τούτη τήν
dλήθεια χωρίς νά παραδίδομαι σ'.αύτήν. "Όλο καί λιγότερο. ΔΈV έχω μάθει
νά τόν άποδέχομαl, τόν θάνατο. Είμαστε όλοι έπιζώVΤες μέ άναστολή ».
ΖΑΚ ΝΤΕΡΡΙΝΤΑ

Τ

ΟΝ

AyrOmO ΤΟΥ 2004, λίγο περισσότερο από ενα μήνα πριν από
τόν θάνατό του ( 8.10.2004 ), δημοσιεύτηκε Γι ανά χείρας τελευ

ταία συνέντευξη του Ζάκ Ντερριντά, εν μέσ~ μιας θανατηΦόρας
ασθένειας. 'Εδω ό Γάλλος Φιλόσοφος πραγματεύεται, μεταξυ άλλων,
τη μή αντιθετική η μή διαζευκτική σχέση ζωης και θανάτου, όρίζον
τας την επιβίωση ως τό δομικό στοιχείο του ανθρώπου . "Αν γιά τόν

Μπλανσό είμαστε ηδη νεκρσί, γιά τόν Ντερριντά είμαστε κατά βάθος
ωιζώντες. Αυτό δέν σημαίνει δτι Γι ντερριντιανή άποδόμηση είναι μέ
τό μέρος του θανάτου και της θανάτωσης, αλλά αντίθετα στι προ
τάσσει τό δικαίωμα ατή ζωή, προκρίνοντας τη ζωή από τόν θάνατο,

καταΦάσκοντος την επιβίωση ως την κοτά τό δυνατόν εντονότερη
ζωή. 'Ωστόσο Γι ~ατάΦαση της ζωης ως επιζωης αφορα γενικότερα

την ηθική, τό δίκαιο και τήν πολιτική . Συναφείς πρός αυτό είναι οί
αναΦορές στήν κριτική του θεσμου της μονογαμίας, ατήν ύποστήρι
ξη του γάμου μεταξυ όμοΦυλοΦίλων, στή σταδιακή άποδόμηση της
κρατικο-εθνικης κυριαρχίας, ατήν ανάγκη αλλαγης του καταστατικου
του ΟΗΕ και της άπομάκρυνσής του από τη Νέα Ύόρκη, ατή θετική

αποτίμηση μιας ελευσόμενης Ευρώπης που θά είναι δύναμη προ
άσπισης της είρήνης και επιβολης ένός νέου διεθνους δικαίου απέ
ναντι ατήν κυριαρχική, ηγεμονική πολιτική των ΗΠΑ και του αραβο

ισλαμικου θεοκρατισμου. 'Ιδιαίτερα διαΦωτιστικές είναι επίσης οί

αναφορές του Ντερριντά στή γραΦή, ατήν προνομιακή σχέση του μέ
τή γαλλική γλώσσα, στήν αποτίμηση της γενιας του, στή σύνθετη

κατάΦαση της iουδαϊκότητάς του.
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