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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το οικολογικό χωριό Sieben Linden της Γερμανίας προέκυψε από την αμφισβήτηση 

του τρόπου παραγωγής και λειτουργίας της οικονομίας και της βιομηχανικής 

κοινωνίας κατά τη δεκαετία του 1980, που είχε και έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 

φυσικό περιβάλλον. Η δημιουργία του έγινε στα τέλη της επόμενης δεκαετίας. Τα 

μέλη του υλοποίησαν ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας για τις υποανάπτυκτες περιοχές της 

πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Οι μόνιμοι κάτοικοί του επιδιώκουν την αυτάρκεια 

στη διατροφή και την αυτονομία σε πηγές ενέργειας, ζώντας ως κοινότητα σε ένα 

συνεργατικό πλαίσιο αλληλεγγύης με συνειδητοποίηση του ρόλου των ανθρώπων στο 

φυσικό περιβάλλον. Μέσα από μία διαρκή εκπαίδευση για οικολογικά θέματα και 

περιβάλλοντος οι κάτοικοί του έχουν καταστήσει την κοινότητά τους πρότυπο 

διαχείρισης της φύσης και οργάνωσης της κοινωνίας τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

υπάρχει μία ισορροπία στη σχέση ανθρώπου και φύσης. 

Λέξεις κλειδιά: Sieben Linden, οικολογικό χωριό, οικολογία, φυσικό περιβάλλον 

 

Εισαγωγή  

Το οικολογικό χωριό Sieben Linden βρίσκεται στην περιοχή Altmark (Altmarkkreis 

Salzwedel). Είναι κοντά στην Κοινότητα του Poppau και ανήκει στον Δήμο 

Beetzendorf, του κρατιδίου (Bundesland) Sachsen-Anhalt της Γερμανίας [1]. 

Ιδρύθηκε το 1997 με στόχο να εφαρμοστεί στην πράξη ένας κοινός προγραμματισμός 

και να δοκιμαστεί η άμεση κοινοτική λειτουργία. Η αρχική κοινοτική έκτασή του 

επεκτάθηκε με την προσθήκη έκτασης από το γειτονικό χωριό Poppau και σήμερα 

ανέρχεται στα 100 εκτάρια, εκ των οποίων τα 64 είναι δάσος (Ökodorf Sieben Linden 

2020). Είναι μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Οικολογικών Χωριών (Global 

Ecovillage Network - GEN), που έχει ως στόχο, με τη συνεργασία όλων των 

παραγόντων, των εμπλεκομένων σ’ αυτό, «να αναπτύξει στρατηγικές για μια 

παγκόσμια μετάβαση σε ανθεκτικές κοινότητες και πολιτισμούς» (Gerace & Pollini 

2019).      

 

Ίδρυση - Ιστορικά στοιχεία 

Η ιδέα για τη δημιουργία ενός οικολογικού χωριού στη Γερμανία ξεκίνησε το 1980 

κατά τη διάρκεια του κινήματος της αντιπυρηνικής διαμαρτυρίας [2] 
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και συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα του Κόμματος των Πρασίνων το 1983, το οποίο 

διακήρυττε την άποψη για εργασία πλήρους νοήματος και για μια ζωή με αλληλεγγύη 

(sinnvoll arbeiten-solidarisch leben) (Andreas & Wagner 2012). Η ιδέα του 

«αυτάρκους, οικολογικού χωριού» (selbstversorgten, ökologischen Dorfes) ωρίμασε 

για υλοποίηση το 1989. Τη χρονιά αυτή ο Jörg Sommer, λέκτορας της Ψυχολογίας 

στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης καθόρισε τις βασικές όψεις ενός αυτόνομου 

οικολογικού χωριού για 300 κατοίκους. Ο Jörg Sommer έβλεπε τη δημιουργία του 

χωριού ως μία αυτόνομη κοινότητα με οικονομική αυτάρκεια, το οποίο θα 

αποτελούσε μία εναλλακτική πρόταση στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, γιατί το 

1989 το ενδιαφέρον των ανθρώπων ήταν η οικονομική αυτάρκεια. Ήταν ένα 

ριζοσπαστικό κίνημα. Δεν πρότεινε απομόνωση και αποστασιοποίηση από την 

υπάρχουσα κοινωνία. Το κίνημα έπρεπε να αποτελεί μία εναλλακτική λύση στη 

βιομηχανική και καταναλωτική κοινωνία και αυτό έπρεπε να έχει τις επιπτώσεις του 

στην αλλαγή της κατεστημένης κοινωνίας. Μέχρι το 1992 το αρχικό αίτημα 

εμπλουτίστηκε με οικολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.  

Πώς οραματιζόταν τη νέα κοινότητα ο J. Sommer; «Ο πρότυπος χαρακτήρας του 

προγραμματιζόμενου χωριού συνίσταται από την ολοκληρωμένη προσπάθεια να 

ενσωματώσει όλες τις σφαίρες ζωής (οικιακή ζωή, εργασία, παραγωγή, ελεύθερος 

χρόνος) ως ένα τμήμα της οικολογικής κυκλικής οικονομίας» (Gerace & Pollini 

2019).    

Το μελλοντικό χωριό έπρεπε να λειτουργεί δηλαδή ως κυκλική οικολογική οικονομία 

(στέγαση, εργασία, παραγωγή-εφοδιασμός και ελεύθερος χρόνος). Η διάσταση αυτή 

ήταν ιδεαλιστική, θεωρήθηκε ανέφικτη, αλλά προσέλκυε ως κίνηση πολλά άτομα. Ο 

J. Sommer αποστασιοποιήθηκε από το κίνημα και εγκατέλειψε την ομάδα. Ωστόσο, 

ανέλαβαν να την υλοποιήσουν άλλα άτομα με λιγότερο ριζοσπαστικό τρόπο (Gerace 

& Pollini 2019, Andreas & Wagner 2012).   

Το 1993 ιδρύθηκε ο «Συνεταιρισμός Οικοδόμησης Οικολογικού Χωριού». Αυτός 

αποτέλεσε την αρχή σχεδίασης για τη δημιουργία του οικολογικού χωριού. 

Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες για ενημέρωση των ενδιαφερομένων πώς 

θα ήταν η ζωή στην κοινότητα, ο χωρικός σχεδιασμός, η οργάνωσή της και ποιες θα 

ήταν οι ηθικές πτυχές των μελών της. Έτσι, τα μέλη της ομάδας του Συνεταιρισμού 

αγόρασαν την ίδια χρονιά το «κέντρο σχεδιασμού» Groß Chüden στην περιοχή 

Altmark [3] (25 χιλιόμετρα βόρεια από το Sieben Linden). 

Το 1996 το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος βράβευσε τον 

Συνεταιρισμό κατοικιών και οικισμών του Οικολογικού Χωριού Groß Chüden με το 

βραβείο TAT-Orte [4], το οποίο αποτέλεσε το έναυσμα για την ίδρυση του 

οικολογικού χωριού την επόμενη χρονιά (Agrarsoziale Gesellschaft 2020). Ο 

Συνεταιρισμός βραβεύτηκε για τις πολιτιστικές, οικολογικές, οικονομικές και 

κοινωνικές λύσεις που πρότεινε σε υποανάπτυκτες περιοχές της Ανατολικής 

Γερμανίας (Gerace & Pollini 2019). 

Τον Μάρτιο του 1997 αποφασίστηκε να οικοδομηθεί το χωριό στην περιοχή Altmark, 

στην οποία υπήρχε ένα παλαιό αγρόκτημα και η περιοχή είχε επτά φλαμουριές 

(Sieben Linden), από τις οποίες έλαβε και το όνομά του. Επιπλέον, επειδή η 

τοποθεσία ήταν κοντά στο Poppau, η Κοινότητα Poppau φύτεψε στον δρόμο 

πρόσβασης προς το νέο οικολογικό χωριό επτά νέες φλαμουριές (Das Ökodorf Sieben 

Linden 2020). Τον Ιούνιο του 1997 15 άτομα -πρωτοπόροι- πήγαν στον χώρο αυτόν 

και μετέτρεψαν το παλαιό αγρόκτημα σε κτίριο της Κοινότητας και Περιφερειακού 
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Κέντρου με βάση οικολογικά κριτήρια. Το 1998 ο τοπικός Δήμος ενέκρινε ένα 

αναπτυξιακό σχέδιο για τη δημιουργία ενός αγροτικού οικισμού 300 ανθρώπων, 

καθορίζοντας μία οικοδομήσιμη περιοχή στην αγροτική έκταση, στην οποία θα 

κατασκευάζονταν οι κτιριακές εγκαταστάσεις του χωριού. Από το 1999 

δημιουργήθηκαν οι υποδομές: δρόμοι, πηγάδια (Brunnen), ηλεκτρικές και 

τηλεφωνικές γραμμές, εγκαταστάσεις για φύτευση, μικρές λίμνες, αμφιθέατρα, 

φράκτες για προστασία των καλλιεργειών κ.ά. Μία έκταση τριών εκταρίων 

διαμορφώθηκε για κήπους. Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν σπίτια, επιπλέον δωμάτια 

και εμπορικά κτίρια.  

Το 2001 το χωριό ίδρυσε το δικό του Νηπιαγωγείο για τα παιδιά της κοινότητας. 

Βάση του είναι ένα τροχόσπιτο, γιατί τα παιδιά περνούν το μεγαλύτερο μέρος της 

εκπαίδευσής τους σε εξωτερικούς χώρους όλον τον χρόνο. Οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητές τους ασκούνται στο δάσος και στο τροχόσπιτο καταφεύγουν τον 

χειμώνα για να ζεσταθούν. Εκτός από το δάσος χρησιμοποιούν σπήλαια, κούνιες και 

άλλα παιγνίδια, τα οποία κατασκευάστηκαν στους κοντινούς λόφους. Την εκπαίδευσή 

τους έχουν αναλάβει τρεις εκπαιδευτικοί και ένας νέος εθελοντής. Τα παιδιά των 

άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης πηγαίνουν σε έξι διαφορετικά σχολεία της περιοχής 

και μετακινούνται με τα τοπικά λεωφορεία (Sieben Linden Ecovillage 2015).    

Το Sieben Linden βραβεύτηκε ξανά το 2002 για την επιτυχή υλοποίηση της ιδέας σε 

χωριό (Gerace & Pollini 2019). 

Το 2010 έγινε τόσο γνωστό που άτομα από όλη τη Γερμανία προσέρχονταν σ’ αυτό 

για εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και σεμινάρια [5]. Οι κάτοικοί του 

αναγκάστηκαν να κάνουν κτιριακές επεκτάσεις (δωμάτια φιλοξενούμενων, τουαλέτες 

και αίθουσες υποδοχής και σεμιναρίων) για να ανταποκριθούν στη διαμονή των 

επισκεπτών. Το 2017 κατέγραψε 5.000 διανυκτερεύσεις για σεμινάρια και 

επιπρόσθετα 2.000 ημερήσιες επισκέψεις (Gerace & Pollini 2019). Μέχρι το 2017 

φιλοξενήθηκαν 100 εθελοντές για έναν χρόνο κάνοντας χρήση των εγκαταστάσεων 

διαμονής στο χωριό. 

 

Η εξέλιξή του μέχρι σήμερα  

Το Sieben Linden δημιουργήθηκε και στηρίχθηκε από τη γερμανική πολιτεία ως ένα 

μοντέλο για έναν μελλοντικό τρόπο ζωής, στον οποίο η εργασία, ο ελεύθερος χρόνος, 

η οικονομία, η οικολογία, ο αστικός και αγροτικός πολιτισμός μπορούν να βρουν μια 

ισορροπία. Χαρακτηρίστηκε ως πρότυπο (model) για να διερευνηθούν λύσεις σε 

πιεστικά προβλήματα της εποχής μας. Μέσω αυτού αναζητούνται λύσεις για τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον του στη βάση της δημιουργικότητας και της μάθησης. 

Δοκιμάζεται η συμβίωση του ανθρώπου με τη φύση, η οποία πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα χωρίς την εκμετάλλευση ή την καταστροφή της. 

Από την ίδρυσή του οι διαμένοντες εκεί εργάζονται για την ιδέα ενός βιώσιμου και 

απλού τρόπου ζωής και αυτό το επιτυγχάνουν μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος 

σεμιναρίων. 

Από το 1991 είχε δημιουργηθεί ο Κύκλος των Φίλων του Οικολογικού Χωριού 

(Freundeskreis Ökodorf e.V.). Είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος αυτών που 

υποστηρίζουν το οικολογικό χωριό. Λειτουργεί ως εργοδότης και προστάτης 

(Schirmherr) των διεκδικούμενων από το δημόσιο προγραμμάτων (Projekten). Το 

2014 ο αριθμός αυτών που αποτελούσαν τον Κύκλο των Φίλων ήταν σε όλη τη 
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Γερμανία 280. Τα μέλη μπορούν, αν θέλουν, να πληρώσουν μία εισφορά 80 ευρώ τον 

χρόνο για να έχουν κάποια πλεονεκτήματα στην παρακολούθηση των σεμιναρίων και 

των άλλων εκδηλώσεων του οικολογικού χωριού.  

Στόχος του Κύκλου των Φίλων ήταν και είναι να εκτελεί τις δημόσιες σχέσεις της 

κοινότητας. Αυτό γίνεται με την έκδοση τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου 

(newsletter), την αποστολή άλλων δελτίων διαδικτυακά, τη γραφή άρθρων σε 

εφημερίδες και την επιφόρτιση μελών να  κάνουν ομιλίες, να έρχονται σε επαφή με 

δημοσιογράφους και γενικά να εκπροσωπούν την κοινότητα. Παράλληλα 

προσφέρεται χώρος για διεξαγωγή σεμιναρίων, φιλοξενία διαφόρων ομάδων και 

υποδοχή σχολικών τάξεων για ενημέρωση. 

Το 1993 δημιουργήθηκε ο Συνεταιρισμός Διακανονισμού (Siedlungsgenossenschaft 

Ökodorf e.G.). Μέσω αυτού οι κάτοικοι είναι ιδιοκτήτες της γης και των υποδομών 

του χωριού. Μέλη του είναι οι ενήλικοι κάτοικοι του χωριού μέσω μετοχών που 

κατέχουν. Το 2015 τα μέλη του ήταν 70 (Sieben Linden Ecovillage 2015). Αποτελεί 

το πιο αποφασιστικό όργανο για όλα τα θέματα και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση 

του οικονομικού κεφαλαίου του χωριού. 

Το 1999 ιδρύθηκε ο Στεγαστικός Συνεταιρισμός (Wohnungsgenossenschaft Sieben 

Linden e.G.) ως φορέας για την κατασκευή των οικιών. Είναι ο ιδιοκτήτης όλων των 

κτιρίων, αφού στο Sieben Linden δεν υπάρχει ιδιωτική ιδιοκτησία. Είναι υπεύθυνος 

για τη χρηματοδότηση και κατασκευή νέων κτιρίων. Όταν μία ομάδα ατόμων 

χρειάζεται νέο κτίριο, τότε αυτά συνεισφέρουν ένα μερίδιο χρημάτων στον 

Συνεταιρισμό ή εργάζονται για την κατασκευή του, μειώνοντας έτσι τη συνεισφορά 

τους. Ο Συνεταιρισμός διαθέτει όλα τα απαιτούμενα χρήματα, αλλά οι μετέπειτα 

ένοικοι πληρώνουν ενοίκιο στον Συνεταιρισμό, έως ότου συμπληρωθεί το κεφάλαιο, 

το οποίο διέθεσε αυτός (Gerace & Pollini 2019). 

Το 2014 έγινε η ανακαίνιση και επέκταση του Εκπαιδευτικού Κέντρου 

(Bildungszentrum). 

Το 2020 σε μία έκταση 8 εκταρίων υπήρχαν 13 κτιριακά οικοδομήματα για 

οικογένειες (Mehrfamilien-Wohnhäuser), το Περιφερειακό και Σεμιναρίων Κέντρο, 

το Κέντρο του διαλογισμού και άλλα μικρότερα κτίρια (εργαστήριο ξυλείας, στάβλος 

αλόγων, καλοκαιρινή κουζίνα κ.λπ.). Η συνολική επιφάνεια που καταλαμβάνουν όλα 

τα κτίρια είναι 5.124 τετραγωνικά μέτρα [6]. Εκτός από αυτά υπάρχουν και πενήντα 

περίπου ρυμουλκούμενα οικήματα (trailers).  

 

Ο πληθυσμός του χωριού παρουσίασε την εξής εξέλιξη:  

 

Έτος Κάτοικοι 

1997  15 άτομα, ιδρυτικά μέλη από το 1993, ζώντας στον οικισμό Groß 

Chüden, ξεκίνησαν τα έργα υποδομής  

2000 20 άτομα, ως πρώτοι κάτοικοι, εγκαταστάθηκαν σε δύο κτίρια στο 

Sieben Linden 
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2004  65 άτομα  

2006  100 άτομα  

2011 140 άτομα  

2019 145 άτομα 

 

Η κοινοτική λειτουργία και οι δραστηριότητες των κατοίκων του Sieben Linden 

Στόχος του οικολογικού χωριού είναι η συνεργασία (die Kooperation) ανθρώπου και 

φύσης. Προς αυτή την κατεύθυνση οι κάτοικοι του χωριού επιδιώκουν να έχουν 

διαχειρίσιμες δομές, εκτεταμένη αυτάρκεια (weitgehende Selbstversorgung) και 

προσωπική ευθύνη (Selbstverantwortung). Η λειτουργία της κοινότητας είναι 

κοσμοπολίτικη και φιλική προς τους ξένους. Δέχεται μέλη κάθε πολιτισμού, κάθε 

ηλικίας και κάθε κοινωνικής τάξης (Grundsatzpapier Ökodorf Sieben Linden 2015). 

Για την επίλυση των προβλημάτων της κοινότητας και τη διαχείρισή της τηρούνται οι 

εξής αρχές:  

1. Παρατήρηση (Wahrnehmung) 

2. Προσωπική ευθύνη 

3. Διάλογος  

4. Αμοιβαία εκτίμηση 

5. Εμπιστοσύνη 

6. Δημιουργική διαχείριση των εντάσεων και των συγκρούσεων των μελών 

7. Διαρκής ανάπτυξη μέσω της παρατήρησης 

8. Σεβασμός της άποψης του άλλου (Zuhören). 

Οι αποφάσεις για κάθε θέμα λαμβάνονται μετά από συζήτηση σε γενικές συνελεύσεις 

(Vollversammlungen) και υπάρχει η δυνατότητα του veto [7]. Για να εφαρμοστεί μία 

απόφαση πρέπει να αποφασίσουν τα 2/3 των μελών της γενικής συνέλευσης. Οι δομές 

της κοινότητας είναι αποκεντρωμένες, χωρίς ιεραρχία και γι’ αυτό δίνεται βαρύτητα 

στην προσωπική ευθύνη (Grundsatzpapier Ökodorf Sieben Linden 2015). 

Οι κάτοικοι του οικολογικού χωριού Sieben Linden εμφορούνται από τις τέσσερις 

βασικές αρχές της αναγέννησης ή της ανάπλασης (regeneration): Οικολογική,  

οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική βιωσιμότητα (GEN 2020). 

Στην Ομοσπονδιακή Γερμανία η προστασία της φύσης ως πολιτική απόφαση 

ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με πρωτοπόρα τα κρατίδια της Βάδης-

Βυρτεμβέργης, της Ρηνανίας-Παλατινάτου και του Σλέσβικγ-Χολστάϊν. Τα κρατίδια 

αυτά ψήφισαν μεμονωμένα νόμους για την προστασία της φύσης. Μέχρι τις αρχές της 

τη δεκαετίας του 1990 υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις και νομικές ρυθμίσεις 

μεταξύ των ομοσπονδιακών κρατών έναντι της κεντρικής κατεύθυνσης για 

μεταρρυθμίσεις στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Για τη μη εφαρμογή 

του ευρωπαϊκού νόμου για την προστασία της φύσης η Γερμανία βρέθηκε πολλές 

φορές απολογούμενη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το κύριο κατηγορητήριο ήταν ότι 
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δεν καθόριζε επαρκείς προστατευμένες περιοχές στα ομόσπονδα κράτη (παράβαση 

της κοινοτικής οδηγίας Habitats Directive). Το 2002 ο κυβερνητικός συνασπισμός 

(die rot-grüne Regierungskoalition) ψήφισε ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία 

της φύσης, αλλά οι κυβερνήσεις των κρατιδίων, οι οποίες ελέγχονταν από τη 

Χριστιανικο-δημοκρατική Ένωση (CDU), αρνούνταν να τον εφαρμόσουν. Το 2006 

έγινε μία αναμόρφωση του νόμου και αρκετά κρατίδια δέχθηκαν την εφαρμογή του. 

Τα κράτη αποδέχονται το μοντέλο, που συνδυάζει διάφορες μεταβλητές- παράγοντες 

και στρατηγικές δράσης που καθόρισε ο Martin Jänicke. Έτσι, τα ομόσπονδα 

κρατίδια δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε 

στρατηγικές αειφορίας, σε προγράμματα προστασίας του κλίματος, αλλά υπάρχουν 

και κρατίδια που ακολουθούν πολιτικές που ξεπερνούν τις οδηγίες και τα 

προγράμματα του ομοσπονδιακού νόμου (Volkery 2008). 

Η οικολογία στο χωριό Sieben Linden του κρατιδίου Sachsen-Anhalt αντιμετωπίζεται  

σε σχέση με την αυτάρκεια. Καθετί που καταναλώνεται έχει την επίδρασή του στην 

οικολογική και κοινωνική κατάσταση της Γης. Η κατανάλωση συνδέεται με την 

εκμετάλλευση της γης και με τη ρύπανσή της. Ως εκ τούτου δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην προσεκτική χρήση των πόρων της σε όλους τους τομείς (οικοδόμηση, 

κίνηση, χρήση νερού, χρήση και υποδομές ενέργειας, σκουπίδια, τρόφιμα κ.λπ.). Όλα 

αυτά ελέγχονται, πριν γίνει χρήση τους, αν είναι οικολογικά και κοινωνικά 

δικαιολογημένα. Στόχος των μελών είναι η αυτάρκεια της κοινότητά τους. Η 

αυτάρκεια έχει επεκταθεί από τα αγαθά και στις υπηρεσίες, όπως η ιατρική 

περίθαλψη, η διοίκηση, ο πολιτισμός, ο ενεργειακός εφοδιασμός και η εκπαίδευση. 

Το 2004 μία μελέτη της Ενιαίας Ανώτατης Σχολής του Κάσσελ έδειξε ότι το 

οικολογικό αποτύπωμα (ökologischer Fußabdruck) των κατοίκων του Sieben Linden 

ήταν κατά μέσο όρο 2.500 kg CO2 [8] ισοδύναμο ανά άτομο, μειωμένο κατά 2/3 

περίπου σε σχέση με τον ομοσπονδιακό γερμανικό μέσο όρο, που ήταν 8.000 kg CO2 

ισοδύναμο ανά άτομο (Würfel 2012, 12). «Οι κατά κεφαλήν εκπομπές στο οικολογικό 

χωριό Sieben Linden αντιστοιχούν στο 28% του γερμανικού μέσου όρου» (Μανωλάς 

2013).    

Όσον αφορά την κινητικότητα, η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, η κοινή 

χρήση του αυτοκινήτου και η αποφυγή των αεροπορικών ταξιδιών αποδίδει μείωση 

του οικολογικού αποτυπώματος κατά 50%. Οικολογικές είναι και οι πρακτικές στις 

καλλιέργειες, στο δάσος και στις άλλες δραστηριότητες. Εκτός από τρακτέρ 

χρησιμοποιούν και άλογα για τις εργασίες τους και τα κοινόχρηστα αυτοκίνητα είναι 

σταθμευμένα σε ειδικό χώρο έξω από το χωριό. Το δάσος αποτελείται κυρίως από 

πεύκα. Υλοτομείται από μία ειδική ομάδα και οι κορμοί των δένδρων τεμαχίζονται 

και μεταφέρονται με άλογα στο χωριό, όπου αποθηκεύονται και συντηρούνται, για να 

χρησιμοποιηθούν ως οικοδομικά υλικά. Εντός του δάσους υπάρχει και ο χώρος 

λιπασματοποίησης (composting site). Το υλικό που αποτίθεται εκεί μετά από κάποιο 

χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται σε φράχτες συστάδας μικρών δένδρων, σε 

περιοχές στις οποίες γίνεται αναδάσωση και ίσως και στους οπωρώνες.   

Τα σπίτια είναι κατασκευασμένα από ξύλο, άχυρο [9] και πηλό και η ενέργεια, που 

χρησιμοποιούν οι ένοικοί τους, προέρχεται από ξύλο, ήλιο και γεωθερμία. Ο τρόπος 

κατασκευής των σπιτιών μειώνει τη θέρμανση με ξύλο κατά 2/3. Η κύρια πηγή 

ενέργειας που χρησιμοποιείται είναι αειφόρος, αφού προέρχεται κυρίως από 

φωτοβολταϊκά συστήματα και γίνεται εξοικονόμησή της κατά μεγάλο ποσοστό. Η 
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ιδιωτική κατανάλωση ενέργειας είναι 400 KWh ανά άτομο έναντι 1.750 KWh του 

εθνικού μέσου όρου ανά άτομο.  

Για την άρδευση των κήπων χρησιμοποιείται νερό από τα δύο υπάρχοντα πηγάδια και 

με άλλες τεχνικές η μείωση της χρήσης νερού είναι στο ήμισυ ανά άτομο σε σχέση με 

τον εθνικό μέσο όρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και στη μείωση των λυμάτων. 

Η βιολογική κηπουρική που εφαρμόζεται δίνει επάρκεια στο χωριό κατά 70% σε 

λαχανικά, φρούτα και βότανα. Τα υπόλοιπα είδη τα προμηθεύονται από αγροκτήματα 

της περιοχής ή από βιολογικό χονδρεμπόριο. Η κοινή μαγειρική, στην κοινή κουζίνα, 

είναι αποκλειστικά χορτοφαγική. Τα νοικοκυριά που θέλουν να μαγειρεύουν στο 

σπίτι τους έχουν οποιαδήποτε δική τους επιλογή. Το 100% των τροφίμων, 

ανεξάρτητα αν κάποια από αυτά αγοράζονται από προμηθευτές εκτός του χωριού, 

είναι βιολογικά. Τα προϊόντα που παράγονται εντός του χωριού δεν πουλιούνται σε 

άτομα εκτός του οικολογικού χωριού, γιατί είναι απαραίτητα στους ίδιους (Sieben 

Linden Ecovillage 2015).   

Τα είδη οικιακού εξοπλισμού, τα ρούχα και τα οικοδομικά υλικά αγοράζονται από 

οικολογικούς κατασκευαστές και είναι καθιερωμένο να προτιμούνται 

μεταχειρισμένες συσκευές. Συχνά οι κάτοικοί του ανταλλάσσουν επίσης ρούχα 

μεταξύ τους. Υπάρχει δηλαδή ένα ποσοστό αυτάρκειας, το οποίο αντίστοιχα μειώνει 

την κατανάλωση ενέργειας για μεταφορές και κατασκευή προϊόντων (Das Ökodorf 

Sieben Linden 2014).  

Αυτό που κινεί την οικονομία στο χωριό είναι ο Συνεταιρισμός Διακανονισμού 

(Siedlungsgenossenschaft Ökodorf e.G.) στη βάση της ισότητας και της δίκαιας 

κατανομής. Οι κάτοικοι έχουν μερίδιο στη γη, τις υποδομές του χωριού, τα κτίρια της 

κοινότητας, το δάσος, τις λίμνες κ.ά. Για τα τρέχοντα έξοδα του συνεταιρισμού στα 

συνεχιζόμενα έργα οι κάτοικοι πληρώνουν ένα μηνιαίο ποσό των 115-130 ευρώ. 

Ο συνεταιρισμός είναι ταυτόχρονα και εργοδότης για τους κατοίκους που θέλουν να 

απασχοληθούν σε εργασίες στο δάσος, στον κήπο, στη διοίκηση του συνεταιρισμού, 

στα θέματα που σχετίζονται με τον Κύκλο των Φίλων (σεμινάρια, ενημέρωση 

επισκεπτών, δημόσιες σχέσεις) και σε διάφορες εταιρείες, όπως διεκπεραίωση 

παραγγελιών φυσικών προϊόντων, βοτάνων, αλληλογραφίας κ.λπ. Αρκετοί κάτοικοι 

απασχολούνται εντός του χωριού ως τεχνίτες, κηπουροί, μηχανικοί και θεραπευτές 

(Therapeut/ Therapeutinnen). Υπάρχουν άτομα που εργάζονται έξω από το χωριό, 

αλλά το χρήμα αυτών ανακυκλώνεται στη συνέχεια και στην κοινότητα (Das Ökodorf 

Sieben Linden 2014).  

Η οικονομία του οικολογικού χωριού στηρίζεται ασφαλώς στην εργασία του κάθε 

μέλους για την προσωπική του συντήρηση. Κοινοτικές όμως οικονομικές ανάγκες 

αντιμετωπίζονται από τον συνεταιρισμό της στέγασης. Αν η κοινότητα έχει ανάγκη 

από εξωτερικές επιχειρήσεις και ανθρώπους, ο συνεταιρισμός της στέγασης συνάπτει 

συμβάσεις με διάφορες νομικές μορφές. Η εργασία είναι αυτοδιαχειριζόμενη, 

αυτοοργανωμένη και προσανατολισμένη στην ομάδα. Την εργασία που ασκεί κάποιος 

την ασκεί σύμφωνα με τη δεξιότητά του και τη θέλησή του. Αξιοποιείται δηλαδή ο 

καθένας εκεί που μπορεί να προσφέρει περισσότερα και καλύτερα χωρίς καταπίεση, 

με έναν ευχάριστο συνεργατικό τρόπο (Grundsatzpapier Ökodorf Sieben Linden 

2015).  

Το Sieben Linden λειτουργεί ως κοινότητα, πράγμα που σημαίνει σεβασμός και 

εκτίμηση των αναγκών και των χαρακτηριστικών του κάθε μέλους. Οι σχέσεις των 
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μελών διέπονται από διαφάνεια, εμπιστοσύνη και ειλικρινή επικοινωνία. Άτομα 

διαφορετικών ηλικιών συναποφασίζουν μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο. Τα 

νοικοκυριά ζουν ανάλογα σε κοινόχρηστα κτίρια, οικογενειακά διαμερίσματα και 

σκηνές. Τα περισσότερα νοικοκυριά έχουν τη δική τους υποδομή. Τα κτίρια της 

κοινότητας είναι οι χώροι για κοινά γεύματα, γιορτές, ησυχασμό (Klausurzeit), χορό, 

θέατρο, κινηματογράφο, διαλέξεις, στοχασμό (Meditation) και συναντήσεις. Στις 

σχέσεις των μελών δεν υπάρχει καμία κοσμοθεωρία για να ακολουθήσουν και δεν 

υπάρχει καμία πνευματική καθοδήγηση. Οι αποφάσεις για ό,τι αφορά την κοινότητα 

λαμβάνονται με ανοιχτές διαδικασίες αναζήτησης και πειραματισμού.  

Στον πολιτισμό επικρατεί η κουλτούρα της συνύπαρξης με αυτο-ευθύνη 

(Selbstverantwortung) και σεβασμό για όλα τα άλλα έμβια του κόσμου. 

Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί πώς σκέπτονται οι κάτοικοι του Sieben Linden 

τη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα. Στο χωριό υπάρχουν έξι άλογα, αρκετές γάτες 

(βρήκαν μόνες τους καταφύγιο εκεί), μερικά ινδικά χοιρίδια και μερικά ψάρια. Δεν 

έχουν άλλα ζώα, γιατί δεν θέλουν να τα σκοτώνουν για κατανάλωση κρέατος. 

Κατοικίδια ζώα, όπως σκύλοι και γάτες, δεν επιτρέπονται, γιατί «θα μπορούσαν να 

διαταράξουν τον βιότοπο των πουλιών και της άγριας ζωής στο παρακείμενο δάσος» 

(Becker 2013). Η έλλειψη γης και μεγάλων λιβαδιών δεν τους επιτρέπει επίσης να 

κάνουν εκτροφή αγελάδων για γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Τα μέλη της κοινότητας αποδέχονται την ποικιλομορφία και τις διαφορετικότητες. 

Εάν προκύπτουν διαφορές, αντιμετωπίζονται με εποικοδομητικό τρόπο. Ο M. Würfel 

αναφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανεκτικότητας που υπάρχει μεταξύ των 

μελών του. Υπάρχουν κάτοικοι, οι οποίοι κάνουν τις διακοπές τους με ποδήλατο 

διατρέχοντας ακόμα και χιλιάδες χιλιόμετρα και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι κάνουν 

ένα ταξίδι δύο εβδομάδων στην Ταϋλάνδη με αεροπλάνο. Ωστόσο, αυτοί οι 

τελευταίοι δεν αποβάλλονται από το χωριό, επειδή συμμετέχουν σε μία 

περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται από τις πτήσεις των αεροπλάνων (Würfel 

2012). 

Συμπληρωματικά πρέπει να επισημανθεί ότι η εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσα στα 

μέλη φαίνεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καθόλου αστυνομία. Δεν υπάρχει 

επίσης εκκλησία [10] και βέβαια δεν ξεχωρίζουν άτομα με πλούτο ή με ελιτίστικη 

συμπεριφορά (Würfel 2012). Πολλά πολιτιστικά στοιχεία (χορωδία, τελετές, 

εποχιακές γιορτές, γενέθλια, κ.λπ.) είναι συνδετικοί κρίκοι της κοινότητας και 

ενδυναμώνουν τις σχέσεις τους.   

Στο οικολογικό χωριό διεξάγονται διαρκώς σεμινάρια [11] για την ενημέρωση των 

κατοίκων με την ακόλουθη θεματολογία και τις αντίστοιχες δραστηριότητες: 

• Γνωριμία του οικολογικού χωριού. 

• Επικοινωνία και γνώση της κοινότητας. 

• Οικολογική κατασκευή. Κατασκευή με άχυρο, με πηλό και οικολογική 

ανακαίνιση παλαιών κτιρίων.  

• Οικολογικές τεχνικές: ηλιοθερμία, φωτοβολταϊκά, θέρμανση αεριοποίησης 

ξύλου (Holzvergaserheizung), θέρμανση από πυρήνα (warmer Kern), 

επεξεργασία λυμάτων και οικολογικές τουαλέτες.  

• Γεωργία και δασοκομία. Οικολογικές διαχειρίσεις στα προϊόντα των τομέων.  
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• Διατροφή. 

• Δράση σε παγκόσμιο επίπεδο για την υποστήριξη του οικολογικού χωριού. 

Εκπαίδευση στον σχεδιασμό οικολογικού χωριού και γνώση της βαθειάς 

οικολογίας (Tiefenökologie).  

• Θέματα για το σώμα, το πνεύμα και την ψυχή. 

• Δημιουργικότητα και πολιτισμός: Χορός, τραγούδι, θέατρο, παιγνίδια, 

πολιτιστικά φεστιβάλ.  

• Διεθνή σεμινάρια για εκπαίδευση στον σχεδιασμό οικολογικού χωριού (Das 

Ökodorf Sieben Linden 2014). 

Για να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο βιωσιμότητας η κοινότητα καθόρισε κανόνες 

στους τομείς των κατασκευών, της διατροφής και της κινητικότητας. 

Στα κτίρια:  

• Σχεδιασμός ενός νέου σπιτιού πρέπει να περιλαμβάνει τρεις ενήλικες το 

λιγότερο ως κατοίκους. 

• Κατασκευή του σπιτιού από τους μελλοντικούς κατοίκους με συνεργασία. Θα 

χρησιμοποιούνται εξωτερικοί επαγγελματίες, μόνον εάν καθίσταται αναγκαίο. 

• Ο προσωπικός χώρος που αναλογεί στο άτομο καθορίστηκε κάτω από 16 

τετραγωνικά μέτρα.  

• Η διαδικασία της κατασκευής είναι τέτοια, ώστε το κτίριο να μπορεί να 

ενοικιαστεί από κάθε άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, εκπαίδευσης, δεξιότητας 

και προέλευσης. 

• Η κατασκευή πρέπει να αποδίδει τη χαμηλότερη δυνατή στάθμη 

απορριμμάτων.  

• Χρήση οικολογικών τεχνικών και υλικών δόμησης. Τα υλικά πρέπει να είναι 

ξυλεία, πηλός από τη γη του χωριού και άχυρο από τους αγρότες της περιοχής.  

• Χρήση ηλιακών συστημάτων για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και 

θέρμανση νερού.  

• Θέρμανση με σόμπες ξύλου και χρήση των καυσόξυλων της περιοχής [12].  

• Καθορισμός χαμηλών λειτουργικών προτύπων ενέργειας.   

• Επαναχρησιμοποίηση υδάτων μετά από την απαραίτητη επεξεργασία. 

• Χρήση ειδικών τουαλετών (dry composting toilets).     

Στη διατροφή:  

• Παραγωγή φρούτων, λαχανικών και δημητριακών από τους κατοίκους του 

χωριού. 

• Αποκλειστική χρήση τεχνικών βιολογικής καλλιέργειας. 

• Στην κοινοτική κουζίνα τα φαγητά είναι αποκλειστικά χορτοφαγικά.   

Στην κινητικότητα: 

• Απαγόρευση χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων εντός του χωριού. 
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• Τα μονοπάτια είναι στρωμένα με χαλίκι για την διαπερατότητα (permeability) 

του εδάφους.  

• Μη χρήση νυχτερινού εξωτερικού φωτισμού, εκτός από το κτίριο της 

κοινότητας και του εξωτερικού χώρου της στάθμευσης αυτοκινήτων, στα 

οποία ο φωτισμός τους γίνεται από λαμπτήρες led, που παράγεται από ηλιακά 

συστήματα.  

• Κοινή χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων (Gerace & Pollini 2019).   

Οι κάτοικοι του Sieben Linden λειτουργούν ως ένας μικρόκοσμος απάντησης των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει όλη η ανθρωπότητα. Εκτός από τη μείωση της 

κατανάλωσης των φυσικών πόρων και του σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον 

δείχνουν πώς μπορεί να είναι μία μελλοντική κοινωνία και οικονομία έχοντας ως 

βάση τη στήριξη του ενός προς τον άλλον.  

 

Οι προοπτικές του  

Για να γίνει κάποιος κάτοικος του Sieben Linden, αφού προαιρετικά διέλθει μια 

δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, μετά από μια ενημέρωση δύο εβδομάδων, απαιτείται 

να αγοράσει μετοχές στο ποσόν των 13.325 ευρώ. Για την ένταξή του στην κοινότητα 

θα πληρώσει άλλα 1.500 ευρώ ως είσοδο και για τα έξοδα διαμονής και διατροφής 

του χρειάζεται να διαθέτει ένα ποσό από 500 έως 1.000 ευρώ τον μήνα. Αυτά 

υπολογίζονται ως έξοδα κίνησης (laufende Kosten) και για την κατασκευή του 

σπιτιού. Αν ο νεοεισερχόμενος προσφέρει την εργασία του, τότε μπορεί να μειωθεί το 

κόστος της κατασκευής του σπιτιού. 

Νέοι μέχρι την ηλικία των 27 ετών μπορούν να ζήσουν μία εθελοντική χρονιά στο 

οικολογικό χωριό για απόκτηση εμπειρίας από τη ζωή εκεί. Μένουν σε μία περιοχή 

καθορισμένη ειδικά για τους νέους εθελοντές, στην οποία υπάρχουν τροχόσπιτα και 

μία κοινή κουζίνα.  

Όποιος θέλει απλά να επισκεφθεί το χωριό για να το γνωρίσει μπορεί να προσέρχεται 

κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα και να περιηγείται στον χώρο για τρεις ώρες, από τις 

14:00΄ έως τις 17:00΄. Στους επισκέπτες απαγορεύεται να κάνουν χρήση του κινητού 

και των ασύρματων δικτύων εντός του χωριού και το κάπνισμα επιτρέπεται μόνον σε 

ειδικό χώρο καπνίσματος. Αν θέλουν κάποιοι να διανυκτερεύσουν στο χωριό, τους 

παρέχεται στέγη είτε στην περιοχή με τα τροχόσπιτα είτε σε δωμάτια διαφόρων 

κτιρίων, τα οποία είναι μονόκλινα έως τετράκλινα.  

Το 2019 το Sieben Linden είχε 145 κατοίκους (105 ενήλικες και 40 παιδιά). Οι 

ηλικίες τους ήταν από 1-80 έτη. Στόχος του χωριού από την ίδρυσή του είναι να 

αποκτήσει 300 μόνιμους κατοίκους. Μετά από 22 χρόνια δεν έχει επιτύχει τον στόχο 

του πληθυσμού του. Αυτό δείχνει μία δυσκολία στην προσέλκυση νέων μόνιμων 

κατοίκων, παρ’ όλη τη δημοσιότητα που έχει το χωριό από τα ΜΜΕ και τη γερμανική 

πολιτεία. Υπάρχει μία πληθώρα αφιερωματικών ρεπορτάζ και video προς ενημέρωση 

των ενδιαφερομένων, αλλά το αποτέλεσμα για αύξηση του πληθυσμού του δεν είναι 

το αναμενόμενο. Τα αίτια της μη αύξησης του πληθυσμού πιθανολογούμε πως πρέπει 

να αναζητηθούν στις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και στη λειτουργία του 

οικολογικού χωριού. Οι υποψήφιοι προς εγκατάσταση κάτοικοι δεν είναι 

διατεθειμένοι να αφήσουν τις ανέσεις που προσφέρει ο πολιτισμός των αστικών 

κέντρων. 
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Έτσι, οι προοπτικές του χωριού πρέπει να αναζητηθούν στους ήδη εγκαταστημένους 

κατοίκους του, στο κατά πόσο δηλαδή θα μείνουν αυτοί εκεί και με την παρέλευση 

των χρόνων, θα δημιουργήσουν οικογένειες και θα αυξηθεί αυτό πληθυσμιακά. 

Υπάρχουν εθελοντές, οι οποίοι πηγαίνουν στο χωριό για να έχουν μία εμπειρία της 

ζωής εκεί, αλλά αυτοί μετά από ένα χρονικό διάστημα αποχωρούν. Από τον Μάρτιο 

έως τον Οκτώβριο κάθε έτους το χωριό δέχεται τους εθελοντές και έναντι της 

διαμονής τους εκεί αυτοί είναι υποχρεωμένοι να ασκήσουν έργο ή δραστηριότητα 

32,5 ωρών εβδομαδιαίως. Οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν συνεισφορά στη συλλογική 

εργασία 6 ώρες την εβδομάδα. Συνήθως είναι εργασίες καθαριότητας στο εστιατόριο 

και συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές (De Silva 2019).  

Αξιοσημείωτη περίπτωση ανθρώπου που εγκατέλειψε τη ζωή στην πόλη για να ζήσει 

στο οικολογικό χωριό Sieben Linden είναι αυτή του γνωστού στη Γερμανία 

συγγραφέα και σκηνοθέτη Michael Würfel. Ζει στο χωριό από το 2007. Μέσα από τα 

βιβλία [13] του μεταφέρει την εμπειρία του στο χωριό. 

Μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες δεν χάνονται η προσωπική ελευθερία και οι 

προσωπικές επιλογές. Σε μία συνέντευξή του στη  L. Siewert του Spiegel ο Michael 

Würfel περιγράφοντας την εμπειρία του στο οικολογικό χωριό λέει: 

Αισθάνομαι ολοκληρωμένος. Το μείγμα εδώ είναι ποικιλόχρωμο: από νέους 

ανθρώπους της αυτοσυντήρησης έως γονείς, οι οποίοι αναζητούν ένα άλλο 

περιβάλλον για τα παιδιά τους. Πληρώνω μηνιαίως ένα ποσό στο ταμείο για 

φαγητό και μπορώ να πάρω στην κουζίνα ό,τι επιθυμώ. Είναι δική μου 

υπόθεση, εάν θα φάω το βράδυ μαζί με τους άλλους στο κεντρικό κτίριο ή αν 

θα αποσυρθώ στο δικό μου οίκημα με μία φέτα ψωμιού με βούτυρο.  

Για τον ίδιο όμως η λύση σε πολλά ατομικά προβλήματα είναι η συλλογικότητα: 

Να ζούμε με κοινοκτημοσύνη. Στο Sieben Linden δεν υπάρχουν απλοί 

άνθρωποι, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνον για τη βιωσιμότητα 

(Nachhaltigkeit). Μόνον σε μια μεγάλη κοινότητα αναζητά κάποιος τις 

λύσεις σε ατομικό επίπεδο. Η βιωσιμότητα και η κοινότητα συμβαδίζουν. Σ’ 

αυτόν τον χώρο μοιραζόμαστε αυτοκίνητα και χλοοκοπτικά, φροντίζουμε 

μαζί τους χώρους των λαχανικών και την κατασκευή των σπιτιών. Επειδή η 

κάθε εργασία είναι προς το καλό όλων των κατοίκων, έχουμε μια καλή 

οικολογική ισορροπία (Ökobilanz).  Αυτή είναι σχεδόν αδύνατη να επιτευχθεί 

μόνη της (Siewert 2012). 

Ο ίδιος επίσης ισχυρίζεται πως «όσο ζούμε όλο και πιο πολύ ως ατομιστές και όλο πιο 

πολύ ως ανεξάρτητοι από τους συνανθρώπους μας δεν θα επιτύχουμε ποτέ έναν 

πραγματικά βιώσιμο τρόπο ζωής» (Würfel 2012). Η βασική τάση του σημερινού 

πολιτισμού είναι να καλλιεργεί την κουλτούρα του ατομικισμού και να εξυμνεί τον 

χωρισμό της κοινωνίας σε πολλά μικρά κομμάτια (Würfel 2012).  

Οι συμβιβασμοί αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής. «Είμαστε ένας 

μικρόκοσμος που αντικατοπτρίζει όλα τα προβλήματα του έξω κόσμου», λέει 

ο Dieter Halbach, περιγράφοντας το κλίμα της κοινότητας. «Υπάρχουν 

διαφορές εισοδήματος, σχέσεις που αποτυγχάνουν, κυρίαρχοι και ντροπαλοί 

άνθρωποι». Ωστόσο, οι διαφορές θεραπεύονται, επειδή επιτρέπεται να έρθουν 

στο φως. Η πρόκληση είναι να συμπεριληφθούν ανάλογα όλες οι ευκαιρίες, οι 

δεξιότητες και οι ικανότητές τους. Στο Sieben Linden υπάρχει μια 

δημοκρατική βάση στη λήψη των αποφάσεων. Τα παιδιά μπορούν επίσης να 

έχουν λόγο στις υποθέσεις της κοινότητας. Η πρωταρχική αρχή είναι η 

επικοινωνία χωρίς βία. Γι’ αυτό δεν υπάρχει κανένας χαμένος (Jäger 2012). 
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Τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, οι οικονομικές κρίσεις, η εκμετάλλευση 

ανθρώπων και φυσικών πόρων είναι θέματα που απασχολούν το σύνολο της 

ανθρωπότητας. Μπροστά στον φόβο και στην ανασφάλεια των ανθρώπων της εποχής 

μας το οικολογικό χωριό Sieben Linden αντιμετωπίζει την κοινωνία και την 

οικονομία με ολιστικό τρόπο και κυκλικά (mit Ganzheitlichkeit und Zirkularität) [14] 

για ένα διαφορετικό σχεδιασμό του μέλλοντος (Lüdtke 2020).  

 

Μια κριτική αποτύπωση της λειτουργίας του   

Το Sieben Linden είναι μία κοινότητα, η οποία έχει σε μεγάλο βαθμό μία αυτάρκεια 

στη διατροφή και στη χρήση της ενέργειας. Οι κάτοικοί του είναι συνειδητοποιημένοι 

ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και στη χρήση των φυσικών πόρων. Για 

θέματα περιβάλλοντος έχουν διαρκή ενημέρωση και η συνειδητοποίηση ως προς αυτό 

είναι μόνιμη. 

Χαρακτηρίζεται ως ένα από τα καλύτερα παραδείγματα ενός οικολογικού χωριού (De 

Silva 2019). Το χωριό δεν κρίνεται μόνον από το αποτύπωμά του στη μείωση των 

αρνητικών επεμβάσεων του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον. Το ζήτημα που θέτει 

η λειτουργία της κοινότητας του Sieben Linden είναι πολιτιστικό και πολιτικό. 

Επιμένουμε στο παρόν μοντέλο ανάπτυξης ή αποφασίζουμε να μεταβούμε σε ένα νέο; 

Το γερμανικό χωριό λειτουργεί ως ένα ισχυρό μοντέλο και προσφέρει λύσεις σε ένα 

επίπεδο κοινωνικής και πολιτιστικής καινοτομίας. Ο τρόπος ζωής των κατοίκων του 

και η μείωση των φυσικών πόρων για τη συντήρησή τους αποτελεί παράδειγμα για 

την αποσύνδεση του σύγχρονου ανθρώπου από την κατανάλωση, η οποία επιφέρει τη 

ρύπανση του περιβάλλοντος ή την εξάντληση των πόρων του (Bocco 2019). Οι 

κάτοικοί του έχουν τη δική τους κοσμοθεωρία: «Στόχος είναι να χρησιμοποιείται 

τόση ενέργεια, χώρος και πρώτες ύλες, τα απαραίτητα, ώστε να παραμένουν επαρκείς 

πόροι για κάθε άλλο άτομο στον πλανήτη, έτσι που και αυτό να μπορεί να ζήσει κατά 

τον ίδιο τρόπο» (Würfel 2012). 

Η ιδέα για τη δημιουργία της κοινότητας ξεκίνησε ως μία ριζοσπαστική πρόταση για 

αλλαγή του τρόπου ζωής, που καθιέρωσε η βιομηχανική κοινωνία και ο 

καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής με έμφαση στην κατανάλωση των βιομηχανικών 

προϊόντων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μείωση των φυσικών πόρων, η ρύπανση του 

περιβάλλοντος και η ανισορροπία στην οικολογία. Η ιδέα έγινε κίνημα, αλλά στην 

πορεία του έχασε τον ριζοσπαστισμό του και αυτό φάνηκε με την παραίτηση του Jörg 

Sommer. Οι μένοντες στο κίνημα ήρθαν σε συνδιαλλαγή με το σύστημα, το οποίο 

θεωρητικά αμφισβητούσαν. «Έπρεπε να πάρουμε την έγκριση από την κυβέρνηση για 

την Κοινότητα» παραδέχεται ο Dieter Halbach [15], ένας από τους πρώτους 

κατοίκους του χωριού (Becker 2013). Δέχθηκαν βράβευση και υποστήριξη από το 

πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα προβλήματα στο φυσικό 

περιβάλλον. Η Γερμανία είναι από τα πιο αντιπροσωπευτικά κράτη με καπιταλιστικό 

τρόπο παραγωγής. Ίσως να χρησιμοποιείται αυτή η υποστήριξη στα τεκταινόμενα στο 

χωριό Sieben Linden ως ένα άλλοθι ότι, παρά τα προβλήματα στο φυσικό 

περιβάλλον, το πολιτικό σύστημα κάνει προσπάθειες να βρει λύσεις. Οι επισκέψεις 

σχολείων, εθελοντών, τα σεμινάρια, η κίνηση των ανθρώπων προς το Sieben Linden 

αποφέρει χρήματα στο κράτος από φόρους στον κύκλο εργασιών και επομένως το 

χωριό δεν είναι αντίπαλός του. Το οικολογικό χωριό Sieben Linden (ÖSL) 

αντιμετωπίζεται [16] ως «κοινωνικό – οικολογικό μοντέλο οικισμού» και 

«ερευνητικό πρόγραμμα για τρόπους ζωής προσανατολισμένους στο μέλλον» 
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(“Sozial-ökologische Modellsiedlung” und “Forschungsprojekt für zukunftsorientierte 

Lebensweisen”) (Centgraf 2009).  

Αυτά που εφαρμόζονται στο Sieben Linden δεν είναι αμελητέα και δεν χάνουν την 

αξία τους, επειδή υποστηρίζονται από το πολιτικό σύστημα. Το πρόβλημα είναι κατά 

πόσο θα μπορέσει να απελευθερωθεί από την αιγίδα του και να δημιουργήσει 

συνθήκες πραγματικής αυτόνομης οικονομίας και να σταθεί μακριά από λογικές 

κατοχής μετοχών γης, διαφημίσεις, εισιτήρια εισόδου στα σεμινάρια κ.λπ. Υπάρχει 

δηλαδή ο κίνδυνος οι άνθρωποί του να ενστερνιστούν τη λογική του κέρδους [17] 

από πηγές που δεν αποτελούν μία παραγωγική βάση, η οποία θα το καθιστούσαν 

πραγματικά αυτόνομο και ανεξάρτητο. 

Ανεξάρτητα όμως τι κάνουν οι κάτοικοι του Sieben Linden, «πόσοι άνθρωποι [18] θα 

έχουν το θάρρος να ακολουθήσουν αυτήν την τάση και να αφήσουν μια αξιόλογη 

κληρονομιά για τις γενιές που θα ακολουθήσουν;» (De Silva 2019). Ο M. Würfel, ο 

οποίος ζει στο χωριό, παραδέχεται πως «το Sieben Linden ίσως να μην λειτουργεί ως 

πρακτικό παράδειγμα για οικολογικά ενδιαφερόμενους κατοίκους, οι οποίοι δεν θα 

ήταν διατεθειμένοι να μοιραστούν ένα κοινό διαμέρισμα και να ζήσουν με άλλα 

άτομα σε ένα κοινό νοικοκυριό» [19]. Υπάρχουν άνθρωποι στις πόλεις, οι οποίοι 

πιθανόν να ακολουθούν και αυτοί έναν οικολογικό τρόπο ζωής, αλλά, κατά τον 

Würfel, μόνον η κοινοτική διαβίωση και η αυτοδιοίκηση μπορούν να παράσχουν 

πιθανές βιώσιμες λύσεις (possible sustainable solutions) (Würfel 2012).          

 

Συμπεράσματα  

Το οικολογικό χωριό Sieben Linden αποτελεί ένα πείραμα, για να εξαχθούν 

συμπεράσματα για μία διαφορετική προσέγγιση της φύσης από τον άνθρωπο και της 

οργάνωσης της κοινωνίας έτσι, που να είναι συμβατή με το περιβάλλον. Εφαρμόζεται 

σε μία μικρή κοινότητα ανθρώπων, οι περισσότεροι των οποίων είναι 

συνειδητοποιημένοι για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και έχουν τη θέληση να 

περιορίσουν τις καταναλωτικές ανάγκες τους ή να αρνηθούν τον βιομηχανικό τρόπο 

ζωής, γιατί διαθέτουν την ανάλογη παιδεία και ενημέρωση στην πράξη. Βρίσκεται σε 

μία αγροτική περιοχή της πρώην Ανατολικής Γερμανίας και έχει τον επαρκή χώρο για 

να λειτουργήσει ως ένα μικρό χωριό. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι: 

Μπορεί μία τέτοια συνεργατική κοινωνία να υπάρξει και να οργανωθεί σε 

πληθυσμιακά μεγέθη χιλιάδων και εκατομμυρίων ανθρώπων και σε αστικές περιοχές, 

οι οποίες δεν έχουν τον αναγκαίο χώρο για την αυτονομία στα είδη διατροφής και 

στις πηγές ενέργειας; Από ειδικούς επί τους θέματος η απάντηση είναι: «Τα 

οικολογικά χωριά δεν είναι η απάντηση στην κρίση που αντιμετωπίζουμε» (Μανωλάς 

2013). Την κοινότητα (του Sieben Lieden) την αντιμετωπίζουμε «ως πρόκληση, ως 

πραγματική και πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση έναντι του ατομικού 

πολιτισμού, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί» (Würfel 2012).  

 

Σημειώσεις 

[1] Η πλήρης διεύθυνσή του είναι: Sieben Linden Ecovillage / Poppau, Sieben Linden 

/38489 Beetzendorf / Germany (Würfel 2014, 2).  

[2] Οι διαμαρτυρίες αυτές ξεκίνησαν από την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης 

να χρησιμοποιήσει το Gorleben της Κάτω Σαξωνίας ως αποθετήριο αποβλήτων από 

πυρηνικούς αντιδραστήρες. 
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[3] Η περιοχή Altmark είναι αραιοκατοικημένη, έχει αγροτικό πληθυσμό, μεγάλα 

ποσοστά ανεργίας (13,5% το 2008) και υποφέρει από γήρανση του πληθυσμού της. 

Χαρακτηρίζεται επίσης από το φαινόμενο της μετανάστευσης των νέων  από την 

περιοχή τους (Centgraf 2009, 38-39 και 69).  

[4] Το βραβείο TAT-Orte απονέμεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της 

Γερμανίας (DBU), το Γερμανικό Ινστιτούτο Αστικών Σπουδών (Difu) και την 

Αγροτικο-κοινωνική Εταιρεία (Agrarsoziale Gesellschaft) σε νέες ιδέες και 

υποδειγματικές πρακτικές μικρών κοινοτήτων ή άλλων πρωτοβουλιών στις περιοχές 

της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Αυτές οι βραβεύσεις έχουν ως σκοπό να 

λειτουργήσουν ως πρότυπα, ώστε να ακολουθήσουν την ιδέα ή το έργο και άλλες 

κοινότητες. Οι ιδέες ή τα έργα έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. 

Κάθε χρόνο απονέμονται έως και πέντε βραβεία. 

[5] Η δημοσιότητα, που έχει προσλάβει η ύπαρξη του χωριού, προσελκύει πολλούς 

«περίεργους» εκεί και οι άνθρωποι του χωριού δεν είναι πάντα διατεθειμένοι να 

δίνουν απαντήσεις στο ερώτημα: Το Sieben Linden είναι ένα μοντέλο και ένα 

ερευνητικό σχέδιο (model and research project); Αποφεύγουν όμως να απαντούν σε 

ένα τέτοιο ερώτημα, γιατί, όπως εξηγεί ένας κάτοικος του χωριού Christoph Strünke, 

«δεν θέλουμε να γίνουμε πίθηκοι στον ζωολογικό κήπο» (Andreas & Wagner 2012, 

135). 

[6] Στοιχεία του 2017.  

[7] Μέχρι το 2012 δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ το veto από κάποιο μέλος, γιατί οι 

κανόνες που ισχύουν στο οικολογικό χωριό δεν είχαν παραβιαστεί ποτέ και γι’ αυτό 

οι αποφάσεις υποστηρίζονται από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του (Würfel 

2012, 13).  

[8] Διοξείδιο του άνθρακα. 

[9] Στο Sieben Linden υπάρχει ένα από τα δύο παραρτήματα του FASBA 

(Fachverband Strohballenbau Deutschland e.V.), δηλαδή του μη κερδοσκοπικού 

συνδέσμου που κατασκευάζει σπίτια με άχυρο. Το παράρτημα στο χωριό 

πραγματοποιεί έρευνες στο αντικείμενό του, συγκεντρώνει και διαδίδει σχετικές 

γνώσεις και δημιουργεί δίκτυα οικοδόμησης με άχυρο. Συμμετέχει σε ερευνητικά και 

αναπτυξιακά προγράμματα του Υπουργείου Τροφίμων και Γεωργίας 

(Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) και του Υπουργείου  

Περιβάλλοντος της Γερμανίας (DBU).   

[10] Οι κάτοικοι είναι «ανοικτοί» στη θρησκεία και στον τρόπο ζωής διαφορετικών 

ανθρώπων. Υπάρχουν χριστιανοί, βουδιστές, άθεοι, άνθρωποι με μια πνευματικότητα 

και οπαδοί της βαθιάς οικολογίας. Τους ενώνει το όραμα του χωριού: Να 

κατανοήσουν όλοι ότι ο εαυτός τους αποτελεί μέρος ενός συνόλου, μέρος της ομάδας 

και της φύσης και γι’ αυτό πρέπει να ζήσουν σεβόμενοι όλη τη Δημιουργία (Becker 

2013).   

[11] «Πολλά οικολογικά χωριά λειτουργούν ως κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης» 

(Μανωλάς 2013, 9). 

[12] Τα καυσόξυλα δεν δημιουργούν περιβαλλοντικό πρόβλημα και δεν επικρίνεται η 

χρήση τους για θέρμανση (Bocco 2019, 85- 86).  

[13] Εκτός από τα αναφερόμενα στη βιβλιογραφία άλλα βιβλία του Würfel είναι: 
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α. Würfel, M. (2014). Eurotopia: Leben in Gemeinschaft: Verzeichnis von 

Gemeinschaften und Ökodörfer στην Ευρώπη. Poppau (Bandau): Würfel Verlag. 

β. Würfel, M. (2014). Öko Dorf Welt eine Reise ins Ökodorf Sieben Linden, von und 

mit Michael Würfel. Beetzendorf: Blühende Landschaften. 

[14] Με την έννοια ότι άνθρωποι, ζώα και φύση δεν είναι ξεχωριστές ενότητες, αλλά 

έχουν αλληλοεπιδράσεις και αλληλοεξαρτήσεις.  

[15] O Dieter Halbach είναι Κοινωνιολόγος από την πρώην Ανατολική Γερμανία και 

εκφράζει την απογοήτευσή του για την αποτυχία του πραγματικού υπαρκτού 

σοσιαλισμού και ανησυχεί για την απώλεια της αλληλεγγύης που παρατηρείται στους 

πολίτες μετά την πτώση της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Για την άλλη πλευρά, την 

πρώην Δυτική Γερμανία, πιστεύει πως οι άνθρωποί της έχουν τους δικούς τους 

λόγους να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για το περιβάλλον (Jäger 2012).   

[16] Τα Ηνωμένα Έθνη (UN) το 2006-2007 και το 2008-2009 αναγνώρισαν το χωριό 

ως ένα πρόγραμμα (Projekt) «Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη» της επόμενης 

δεκαετίας (Centgraf 2009, 34).   

[17] Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κύκλο εργασιών των 

οικολογικών χωριών για το κέρδος. Στην Αυστραλία υπάρχει μία τέτοια εταιρεία, η 

οποία κατασκευάζει οικολογικά χωριά.   

[18] Οι κάτοικοι του χωριού παραδέχονται πως το οικολογικό χωριό τους δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό όλων των κοινωνιών που λειτουργούν σε διάφορα πλαίσια και ότι 

αυτοί είναι ανεπαρκείς να επεκτείνουν τις δικές τους ιδέες στην ευρύτερη κοινωνία. 

Γι’ αυτό χαρακτηρίζεται περισσότερο ως «μία ενοποιημένη πηγή έμπνευσης» και 

λιγότερο ως μοντέλο. Είναι για τους κατοίκους του ένας τόπος έμπνευσης για 

διαβίωση και μάθηση και αυτά τα επιτυγχάνουν μέσα από την έρευνά τους (Andreas 

and Wagner 2012, 139 και 147).  

[19]  «Η Simone Britsch και ο Christoph Strünke πλένουν τα μαλλιά τους με το ίδιο 

σαμπουάν, χρησιμοποιούν το ίδιο σαπούνι, μοιράζονται το φαγητό τους, όχι επειδή 

είναι ζευγάρι, αλλά επειδή ζουν στο ίδιο χωριό. Και οι άλλοι κάτοικοι κάνουν το 

ίδιο...» (Becker 2013).  
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