Εμπρός για τα επόμενα 31
χρόνια – το Café Klatsch στο
Βίζμπαντεν θα μείνει!
Ralf Dreis (Χάφη)*
Όποτε έβλεπες τις τελευταίες δεκαετίες σε γερμανικές πόλεις το
σύνθημα “… θα μείνει!” σε τοίχους, αφίσες ή αυτοκόλλητα,
ήξερες ότι κάποια κατάληψη, κάποιο αυτόνομο στέκι ή αναρχική
κολεκτίβα απειλείται με εκκένωση, πώληση ή χρεοκοπία. Συνήθως
μετά από λίγο καιρό το απειλούμενο εγχείρημα αποτελούσε
παρελθόν. Γνωστές εξαιρέσεις του κανόνα είναι τα πρώην
κατείλημμενα και νυν συνεταιριστικά σπίτια της Hafenstraße και
η ακόμη κατείλημμενη Rote Flora στο Αμβούργο ή η Köpi στο
Βερολίνο.
Μια
παρόμοια
σπουδαία
επιτυχία
για
τα
αναρχικά/αυτόνομα/εναλλακτικά κινήματα μπορεί να γνωστοποιηθεί
για την νέα χρονιά στο Βίζμπαντεν. Στην πρωτεύουσα του
κρατιδίου της Έσσης η επιτυχία αυτή δεν καταφέρθηκε με
αποφασισμένες μάχες στα οδοφράγματα ή μεγάλες διαδηλώσεις αλλά
με τους τοπικούς συσχετισμούς δυνάμεων, με τη συλλογική αγορά
του Café Klatsch που λειτουργεί από το 1984 σαν κολεκτίβα στο
ίδιο μέρος. Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα της καμπάνιας
υπεράσπισης του καφέ Κλατς είναι εντυπωσιακό.
Από το κίνημα – για το κίνημα
Τέλος Σεπτεμβρίου του 2015 ο τότε ιδιοκτήτης των χώρων όπου
στεγάζεται το καφέ Κλατς, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να το
πούλησει κάτι που θα σήμαινε τον άμεσο κίνδυνο ένας
καινούργιος ιδιοκτήτης να διώξει την κολεκτίβα για να ανοίξει
ένα κυριλέ μαγαζί στη θέση του καφέ Κλατς. Σε μόλις δυο μήνες
οι ακτιβιστές και ακτιβίστριες κατάφεραν – με μια πρωτίστως
τοπική – αλλά και πανγερμανική εκστρατεία, να μαζέψουν τα
απαραίτητα 270.000 ευρώ για την αγορά των χώρων του κάφε

Κλατς, τους συμβολαιογράφους και τους φόρους μεταβίβασης
ακινήτων. Τέλος Δεκεμβρίου του 2015 ο σύλλογος Linksroom e.V.
που ιδρύθηκε μόνο για αυτό το λόγο, υπέγραψε το συμβόλαιο
αγοράς του ακινήτου. Περίπου 220 δωρητές και δωρήτριες,
κολεκτίβες και συνδικάτα βάσεως δώσανε περίπου 35.000 ευρώ. 25
δανειστές και δανείστριες, ανάμεσά τους μερικά σπίτιαεγχειρήματα στα οποία μένει κόσμος συλλογικά μαζί
(Wohnprojekte) δάνεισαν 225.000 ευρώ και σε δύο συναυλείες
αλληλεγγύης, λαϊκές κουζίνες και συνελεύσεις μαζεύτηκαν άλλα
10.000 ευρώ. Η αποπληρωμή των δανείων ξεκίνησε ήδη από τον
Ιανουάριο του 2016. Ο σύλλογος Linksroom e.V. είναι ο
καινούργιος ιδιοκτήτης των χώρων του κάφε Κλατς και το
νοικιάζει στην κολεκτίβα. Ο σύλλογος που αποτελείται από
συντρόφους, συντρόφισσες και μέλη της κολεκτίβας δεν έχει το
δικαίωμα να επέμβει στις αποφάσεις της κολεκτίβας, απλά
αποπληρώνει με το νοίκι τα δάνεια. Έτσι εξασφαλίζεται από τη
μια η αυτονομία της κολεκτίβας και ταυτόχρονα αποσύρεται το
ακίνητο από την καπιταλιστική αγορά ακινήτων επειδή η
κολεκτίβα δεν έχει δικαιώματα πάνω στο ακίνητο και στον
σύλλογο δεν επιτρέπεται η πώλησή του χωρίς την έγκριση της
κολεκτίβας.
Η ιστορία
Klatsch

του

Café

Η κολεκτίβα του καφέ Κλατς είναι μια από τις πλέον παλαιότερες
κολεκτίβες του εναλλακτικού κινήματος της τότε δυτικής
Γερμανίας και λειτουργεί από το 1984. Στο πλούσιο και

μικροαστικό Βίζμπαντεν το καφέ Κλατς ακόμα και σήμερα είναι
μοναδικό.
Στο αντιδραστικό κλίμα που επικρατούσε στις αρχές της
δεκαετίας του ΄80 στο Βίζμπαντεν, μια ομάδα ακτιβιστών και
ακτιβίστριων αποφάσισε να ανοίξει έναν χώρο αντίστασης στην
πόλη. Γνωρίζονταν από τις μάχες ενάντια στο διάδρομο
απογείωσης του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης (Startbahn West)
και την διοργάνωση της αντίστασης ενάντια στη διεθνή έκθεση
στρατιωτικού οπλισμού (MEDE) που έλαβε χώρο στο Βίζμπαντεν
εκείνα τα χρόνια. Σιγά-σιγά δημιουργήθηκε μια σταθερή ομάδα.
Το 1984 κατάφεραν να νοικιάσουν ένα άδειο γωνιακό μαγαζί σε
μια όμορφη κεντρική γειτονιά της πόλης, το Rheingauviertel. Με
τη βοήθεια συντρόφων και συντροφισσών ανακαίνισαν το μαγαζί.
Και μετά κάνει μπαμ στην πόλη.
Από τα εγκαίνια κιόλας και όλες τις επόμενες εβδομάδες και
τους επόμενους μήνες στο καφέ Κλατς γίνεται το «έλα να δεις».
Ο κατακλυσμός επισκεπτών, πελατών, συντρόφων είναι κάτι
πρωτοφανές. Η αρχική κολεκτίβα των 11 ατόμων διευρύνεται
γρήγορα σε 33 άτομα. Τα ακόλουθα χρόνια το Κλατς εξελίσσεται
και πέρα από το Βίζμπαντεν σε ένα γνωστό μέρος
αντιπληροφόρησης, εκθέσεων, μουσικής, θεάτρου, πάρτυ και
πολιτικών εκδηλώσεων. Στο μαγαζί υπάρχουν πολλές αναρχικές,
αυτόνομες και ακροαριστερές εφημερίδες και περιοδικά,
προκηρύξεις, αφίσες και ο ημερήσιος τύπος.
Η κολεκτίβα συμμετέχει στη διοργάνωση δράσεων αλληλεγγύης στη
μεγάλη απεργία των βρετανών μεταλλωρύχων το 1984/85 όταν
φιλοξενούνταν τα παιδιά των απεργών για έξι εβδομάδες στη
Γερμανία. Μέλη της κολεκτίβας διοργανώνουν με άλλους το
μποϊκοτάζ της πανγερμανικής απογραφής πληθυσμού το 1987
(Volkszählungsboykott) στην πόλη. Αργότερα το Κλατς ξεκινάει
την εκστρατεία “Οπλα για το Ελ Σαλβαδόρ”. Διοργανώνει
εκδηλώσεις υπεράσπισης για τον απελευθερωτικό αγώνα στην
Λατινική Αμερική και αυξάνει για τρεις μήνες τις τιμές του
μαγαζιού για ένα δέκα τοις εκατό. Τα μαζεμένα λεφτά στέλνονται
στους αντάρτες στο Ελ Σαλβαδόρ το 1988. Την ίδια χρονιά άλλοι

κολεκτιβιστές βρίσκονται στη Νικαράγουα για να υπερασπίσουν
την επανάσταση των Σαντινίστας ενάντια στον πόλεμο των
ακροδεξιων κόντρας και των ΗΠΑ.
Μέλη της κολεκτίβας συμμετέχουν στη διοργάνωση των “Ημερών της
Αναρχίας” το 1987 και 1993 στη Φρανκφούρτη, δραστηριοποιούνται
στο αντιπυρηνικό κίνημα και αποτελούν ενεργό κομμάτι του
κινήματος καταλήψεων ή της αντιφά.
Άλλα τοπικά εναλλακτικά εγχειρήματα όπως το συνεδριακό και
πολιτισμικό κέντρο στο Ραουεντάλ (Kultur- und Tagungshaus
Rauenthal), έξω από το Βίζμπαντεν ή το κέντρο υγείας γυναικών
Σιρόνα (Frauengesundheitszentrum Sirona) ξεφύτρωσαν από το
Κλατς ή ξεκίνησαν με την οικονομική – και όχι μόνο –
υποστήριξη της κολεκτίβας.
Τα τελευταία δέκα, δεκαπέντε χρόνια στο Κλατς γίνονται τακτικά
εκδηλώσεις ενημέρωσης και αλληλεγγύης σχετικά με τις πολιτικές
εξελίξεις στην Ελλάδα και τα ανταγωνιστικά κινήματα που
αντιστέκονται στην καπιταλιστική λεηλασία των τελευταίων
χρονών. Μαζευτήκανε λεφτά για την οικονομική ενίσχυση διάφορων
αυτοδιαχειριζόμενων εγχειρημάτων της Θεσσαλονίκης όπως η
Βιο.Με, το Μικρόπολις, το Sabot, το Σχολείο, το ΚΙΑ κ.α.
Εδώ και τρεις δεκαετίες ο κόσμος κλείνει ραντεβού στο Κλατς
για να πάει σε πορείες ή συναυλίες. Αντιρατσιστικές και
αντισεξιστικές κινητοποιήσεις ανήκουν το ίδιο στο πρόγραμμα
όπως και η παγωμένη μπύρα μετά την πετυχημένη δράση και το
καλό φαγητό σε προσιτές τιμές, συνήθως από παραγωγούς που
καλιεργούν με βιολογικό τρόπο.
Εδώ και 31 χρόνια το Κλατς λειτουργεί χωρίς αφεντικά. Όλες οι
αποφάσεις παιρνόνται από τη συνέλευση, όλες οι δουλειές (μπαρ,
κουζίνα, σέρβις, καθαρισμός, ψώνια, γραφείο) πληρώνονται το
ίδιο. Η συνέλευση κάθε Δευτέρα κανονίζει τις βάρδιες του
εστιατορίου/μπαρ/καφέ, αποφασίζει για την υποστήριξη άλλων
πρωτοβουλιών και εξασφαλίζει καλές συνθήκες εργασίας. Κανένας
άνθρωπος που μπαίνει στην κολεκτίβα δεν πληρώνει οτιδήποτε,

όποιος φεύγει από την κολεκτίβα φεύγει χωρίς λεφτά. Με αυτό
τον τρόπο τα τελευταία 31 χρόνια έχουν δουλέψει και έχουν
βγάλει τα λεφτά τους περίπου 200 άτομα στην κολεκτίβα. Πολλοί
και πολλές συνεχίζουν με διάφορους τρόπους και μετά την
αποχώρισή τους να δραστηριοποιούνται σε διάφορα κινήματα.
Για άλλα 31 χρόνια Café Klatsch, για άλλες επαναστατικές
προσπάθειες, ατελείωτες συνελεύσεις και εξτατικά γλέντια δεν
υπάρχούν εμπόδια…
*Ο γράφων ήταν μέλος της κολεκτίβας από το 1986 μέχρι το 1996.

