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Στρατιωτική βία, βομβαρδισμοί νεκροί στρατιώτες και άμαχοι με
τα συνακόλουθα, βιασμοί, πτώματα σκορπισμένα στο δρόμο,
προσφυγιά καταφύγια τρόμος αλλά και λεηλασία οικοσκευών για να
μη μείνει καμιά αμφιβολία για τους φορείς αυτής της
βαρβαρότητας. Αυτός είναι γενικά ο ρεαλισμός του πολέμου και
κατά συνέπεια και του πολέμου που διεξάγεται με την εισβολή
του Ρώσικου στρατού στην Ουκρανία.
Ο αντιπολεμικός ρεαλισμός όμως δεν έχει όχι μόνο παρουσιασθεί
αλλά ούτε καν διατυπωθεί. Αδιάψευστος μάρτυρας η σιγή
νεκροταφείου που επικρατεί σε αυτή εδώ τη χώρα αλλά και σε
άλλες, μαζί και η αμηχανία ακόμη και των παραδοσιακών
“ειρηνόφιλων” και πασιφιστών μπροστά σε αυτή τη βαρβαρότητα.
Ουδέποτε έχει εμφανιστεί στα μέρη μας ο αντιπολεμικός
ρεαλισμός και τώρα που απουσιάζουν από την στρατιωτική
πρωτοβουλία αυτού του πολέμου οι Αμερικάνοι απογυμνώνεται κάθε
αντιπολεμικό ή πασιφιστικό πρόσχημα. Έτσι οι περισσότερες
καταγγελίες του πολέμου που δημοσιοποιούνται είναι αντιγραφές
η μία από την άλλη και εξαντλούνται σε μια γεωπολιτική
κοινοτοπία που δικαιολογούν τον πόλεμο.
Φυσικά ο αντιπολεμικός ρεαλισμός δεν είναι εύκολος μιας και
απαιτεί ένα ολόκληρο μπαγκράουντ πολιτικό, πολιτισμικό και
αισθητικό, δηλαδή μια ολόκληρη κοινωνία που δεν υπάρχει ή για
να μιλήσουμε αισιόδοξα που δεν έχει αναδυθεί ακόμη. Με τις
υπάρχουσες πολιτικές ομάδες-κόμματα όλων ανεξαιρέτως των
τάσεων μηδενός εξαιρουμένου αλλά και την υπάρχουσα κινηματική
κουλτούρα και το κόσμο που συγκροτείται γύρω τους, περισσότερο

νομιμοποιείται ο πόλεμος παρά ο αντιπόλεμος.
Να τους πει κάποιος καλύτερα να μην βγάζουν κάν ανακοινώσεις
για να μην καρφώνονται δεν μπορεί, αλλά μπορεί να φέρει
παραδείγματα από το παρελθόν μπας και σταματήσουν να
ασχολούνται με το πόλεμο στην Ουκρανία όπως τον ονομάζουν.
Αυτό θα κάνουμε εδώ σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε τον
αντιπολεμικό ρεαλισμό. Για να γίνουμε πιο σαφείς θα το
κάνουμε
με ονοματεπώνυμα κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε:
Ντέιβιντ Ντέλλινγκερ. Ένας τύπος με ρεπουμπλικάνικο στύλ. Θα
τον δείτε με κουστούμι και γραβάτα ανάμεσα στα φρικιά Τζέρι
Ρούμπιν και Άμπι Χόφμαν. Όσο πιστός ήταν στο ντύσιμό του άλλο
τόσο και ακόμη πιο πολύ ήταν στις ιδέες του. Περισσότερο από
όλους; Ναι, ναι, περισσότερο από όλους.

Πήγε στο Βερολίνο και είδε με τα μάτια του τον ναζισμό και απο
εκεί κατευθείαν στην Ισπανία του 36. Φυσικά πήρε μέρος στον
εμφύλιο και αντιμετώπισε πρώτος-πρώτος τον ναζισμό τον φασισμό
και τον Φράνκο. Τα είδε όλα και τα επόμενα όλα τα θεωρούσε
υποδεέστερα. Είπε όχι στον Αμερικάνικο στρατό και με τη φράση
“δεν θα πολεμήσω για την General Motors έστω και αν απέναντι
είναι ο Χίτλερ” έγινε ο πρώτος αντιρρησίας συνείδησης και
πέρασε τον πόλεμο στη φυλακή. Το 51 παίρνει το ποδήλατο από
Παρίσι στη Μόσχα για μείωση των εξοπλισμών και φτάνει μέχρι τη
Σοβιετική ζώνη στη Βιέννη και με αυτή την τροχιά εμπνέει όλες

μεταγενέστερες πορείες ειρήνης. Ο Ντέιβιντ είχε ένα ραντεβού
κλείσει και ήθελε να ήταν έτοιμος γι αυτό. Συμμετείχε στο
αντιπολεμικό κίνημα στο κίνημα ενάντια στις διακρίσεις. Πέτυχε
πολλά αυτός ο ακούραστος πολέμιος του πολέμου. Τελικά τα
κατάφερε και ήταν εντάξει στο ραντεβού του πανέτοιμος
με
καινούργιο κουστούμι και γραβάτα όπως πάνε οι κύριοι του
εαυτού τους στα ραντεβού. Ήταν από νωρίς 28η Αυγούστου 1968,
στο International Amphitheatre στο Συνέδριο των Δημοκρατικών
στο Σικάγο. Και στην δίκη των 7 (8- Μπόμπι Σίλ=7) του Σικάγο
παρόν.
Τζέρι Ρούμπιν. Έγραψε το DO IT (διαβάστε το) το 1970 και εδώ ο
Χρήστος Κωνσταντινίδης το έβγαλε το 80. Μικρή η διαφορά για
τότε. Ο Χρήστος μαζί με την επιμέλεια του Νίκου Μπαλή που και
οι δύο ήταν κανονικοί Αναρχικοί και το έβγαλαν όχι για μαςείχαμε ήδη μπει στο κλίμα, αλλά για να καταγραφεί το
αντιπολεμικό βίωμα σε μια εποχή που το ΚΚΕ είχε γεμίσει τις
γειτονιές
με επιτροπές ειρήνης!!! προκειμένου να γίνει η
Σοβιετική Ένωση πρώτη πυρηνική δύναμη πράγμα το οποίο και
έγινε. Που να ήξεραν ο Χρήστος και ο Νίκος ότι σήμερα θα ήταν
χρήσιμο στους αναρχικούς που αντιγράφουν τις προκηρύξεις των
αριστεριστών χωρίς να ντρέπονται. Ευτυχώς πέθαναν νωρίς και
άφησαν σε μας τα εγκεφαλικά.

Λοιπόν αυτός ο τύπος ο Τζέρι ψάχτηκε ότι έψαχναν άλλοι μετά
από 20 χρόνια. Από τα Κιμπούτς κατευθείαν στους δρόμους των
αμερικάνικων μητροπόλεων. Από τις αρχές μέχρι το τέλος του 60
για τους μαύρους και για το Βιετνάμ. Επιτροπές ημέρας Βιετνάμ
και Μαύρη δύναμη. Ο Ρουμπιν και η παρέα του πήγαν παντού και
έκαναν τα πάντα. Με το κόμμα ασφαλώς το διάσημο YIP χαχαχα
εξού και YIPPIES. Αντιπολεμικές πορείες , τείχος μπροστά σε
στρατιωτικά τραίνα, σε φορτηγά με ναπάλμ. Και στο Πεντάγωνο
απέξω διαδήλωσαν εκεί και ο Γκίνσπεργκ να απαγγέλει τα δικά
του. Και όταν έβαλε υποψήφιος για δήμαρχος στο Μπέρκλευ πήρε
20% σε μια συμμετοχή τρυκ για να καταλάβουν όλοι ότι δεν
ήταν μόνοι και έρμοι. Τα γράφει στο βιβλίο, αν το βρείτε
διαβάστε το. Πολλοί θα ντραπείτε αλλά δεν πειράζει η μισή δική
μου.
Ο Τζέρι ήταν στο ραντεβού συνεπέστατος. Νωρίς και αυτός στις
28 Αυγούστου στο Συνέδριο του Δημοκρατικού κόμματος με τον
Πήγασο τον υποψήφιο. Και φυσικά ένα χρόνο μετά παρόν στην δίκη
των 7 του Σικάγο μαζί με τον θεό Ντέλλινγκερ.
Αμπι Χόφμαν. Κολλητός με τον Ρούμπιν και ίδιες διαδρομές. Αντί
για τα Κιμπούτς σε κοινότητες-κομμούνες στην Αμερική και μετά
στους YIPPIES και στον καθημερινό βιωματικό αντιπολεμικό
αγώνα. Ήταν παντού και στο Πεντάγωνο και στο Συνέδριο και σε
όλες τις δράσεις αλλά και στη δίκη των 7 όπου και
πρωταγωνίστησε. Ήταν άλλος τύπος αυτός. Η επανάσταση για την
κάβλα της. Το έβγαλε και αυτό ο Χρήστος αλλά πολλοί δεν ήξεραν
να το διαβάζουν για να μην πω και ο ίδιος ο Χρήστος. Καλύτερα
θάταν για ανάγνωσμα η βίβλος των ηδονών του Βάνεγκεμ πιο
straight φάση. Για τότε μιλάω γιατί τώρα είναι εκτός θέματος,
Λούκατς Βέμπερ άντε και Αγκάμπεν και πολύ είναι για σήμερα. Οι
όσοι άλλοι, το Προς τους νέους, πιο χρήσιμο είναι από όλα,
αλήθεια το λέω.
Ο Χόφμαν συνέχισε ανάμεσα στο lcd και στη πολιτική δράση δίπλα
σε όλους ακόμη και στους Σαντινίστας και πάντα ενάντια στη CIA
με συνεχείς διώξεις μέχρι που την έκανε. Τι άλλο να κάνει
βλέποντας την πτώση της άλλης Αμερικής. Είχε γεννηθεί ορφανός

από Αμερική και ήταν σε άλλο έθνος όπως οι Σιού. Τα είχε πει
εξάλλου στο δικαστήριο το 1968.

Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο δικός μας “ρεπουμπλικάνος” τον οποίο
αναφέρουμε όχι μόνο επειδή έπεσε στο δρόμο από το δωσιλογικό
παρεάκι του φόν Γιοσμά αλλά επειδή έπιασε από νωρίς το νήμα
της υπόθεσης του αντιπολεμικού ρεαλισμού. Μεγάλο RESPECT στον
Λαμπράκη συντρόφια. Χωρίς καμία αριστερή κουλτούρα ο Γρηγόρης
από τα τέλη του 50 συνδέθηκε με τον Βρετανό Μπερνάρντ Ράσελ
και το κίνημα ειρήνης και αφοπλισμού. Ενώ συμμετείχε από το 61
στις παγκόσμιες συσκέψεις για την ειρήνη και τον αφοπλισμό.
Συνδέθηκε με το παραδοσιακά μεγάλο αγγλικό κίνημα ειρήνης και
μάλιστα συμμετείχε στις πορείες ειρήνης στη Βρετανία τις
οποίες μετέφερε εδώ με μεγάλη πολιτική επιτυχία. Είναι γνωστός
ο Μαραθώνιος που διοργανώθηκε από την επιτροπή νέων του
Μπέρναρντ Ράσελ και άλλα άτομα και προσωπικότητες που
ξεπερνούσαν τα όρια της ΕΔΑ ενός ούτως ή άλλως ανοικτού
δημοκρατικού κόμματος που έβρισκαν καταφύγιο δημοκράτες
άνθρωποι όλων των παρατάξεων μιας και είχαν να αντιμετωπίσουν
ένα συμμοριακό κράτος. Η δολοφονία του στέρησε την προοπτική
του κινήματος αυτού από την αγνότητα και την αθωότητα των
επόμενων εγχειρημάτων. Ο Γρηγόρης ήταν του ΄60 ευγενής και
αναστάτωσε τον κόσμο.
Αυτά. Περισσότερα θα πούμε στο επόμενο ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
2 για να μην κουράζουμε και για να μην φλυαρώντας ακυρώνουμε
την ουσία των πραγμάτων.

