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Ο Άιθρελη Αχλζηάηλ έιεγε πφς όηαλ αλεβαίλοσκε ζηης πιάηες ηφλ προγόλφλ κας
βιέποσκε καθρύηερα. Όποηος αλέβεη ζηης πιάηες ηοσ Άιληο Λέοποιλη ζα δηαπηζηώζεη
πφς δελ βιέπεη καθρύηερα κόλο κε ηα «κάηηα ηοσ κσαιού», αιιά θαη κε ηα «κάηηα ηες
υστής». H γλώζε ηες δφής θαη ηοσ έργοσ ηοσ Άιληο Λέοποιλη οπιίδεη κε θοσράγηο,
κατεηηθόηεηα θαη επαλαζηαηηθόηεηα ηοσς επηζηήκολες ηες άγρηας παλίδας, ηδίφς όηαλ
έτοσλ λα ποσλ κε πάζος θάηη θαηλούργηο.
Ο Άιλην Λένπνιλη γελλήζεθε ζηηο 11/1/1887 ζην Μπάξιηλγθηνλ ηεο Αηόβα,
θνληά ζηνλ πνηακό Μηζηζηπή. Από παηδί αθόκα αθνινπζνύζε ηνλ παηέξα ηνπ ζην
θπλήγη. Πξηλ αθόκα ραξάμεη έπαηξλαλ ην ηξέλν θαη πήγαηλαλ ζηα βαιηνηόπηα γηα
πάπηεο. Όηαλ ην ακεξηθαληθό θξάηνο δελ είρε αθόκα ζεζπίζεη θπλεγεηηθέο πεξηόδνπο,
ν παηέξαο ηνπ Άιλην θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ήηαλ ιαλζαζκέλν λα θπλεγνύλ
όηαλ ηα πνπιηά εηνηκάδνληαη γηα αλαπαξαγσγή. Με ην ηέινο ηνπ ρεηκώλα ινηπόλ
ζηακαηνύζαλ ην θπλήγη ηεο πάπηαο, κηα θπλεγεηηθή εζηθή πνπ δελ ράζεθε θαη ζην γην
ηνπ.
Ωο έθεβνο Άιλην Λένπνιλη δαπαλνύζε άπεηξεο ώξεο πεδνπνξώληαο,
θπλεγώληαο θαη ςαξεύνληαο θνληά ζηα αγαπεκέλα ηνπ δάζε, ιηβάδηα θαη πνηάκηα. Η
επαθή ηνπ κε ηε θύζε ηνλ νδήγεζε λα ζπνπδάζεη δαζνινγία ζηε Γαζνινγηθή ρνιή
ηνπ Ύαιε, ηελ πξώηε παλεπηζηεκηαθή ζρνιή δαζνινγίαο ησλ ΗΠΑ. Απνθνίηεζε κε
κεηαπηπρηαθό δίπισκα ην 1909, θαη πξνζιήθζεθε από ηε Γαζηθή Τπεξεζία ησλ
ΗΠΑ. Σν ίδην έηνο πξνζπάζεζε λα ηδξύζεη έλα θαηαθύγην ζεξακάησλ, ε Γαζηθή
Τπεξεζία όκσο απέξξηςε ηελ ηδέα ηνπ επεηδή εθείλε ηελ επνρή δελ ζεσξνύζε ηελ
πξνζηαζία ηεο άγξηαο παλίδαο ζεκαληηθή.
ηελ ειηθία ησλ 25 εηώλ δηεύζπλε ην Δζληθό Γάζνο ηνπ Carson (4.000 Km²)
ζην Νέν Μεμηθό. Δθεί ζπλάληεζε ηνλ έξσηα ηεο δσήο ηνπ, ηελ Maria Alvira Estella
Bergere, ηελ θόξε ελόο εύπνξνπ θηελνηξόθνπ. ύληνκα παληξεύηεθαλ, θαη ν
Λένπνιλη έρηηζε ην ζπίηη ηνπ κε ζέα ηελ παλέκνξθε θνηιάδα ηνπ Ρίν Γθξάληε. Ωο
δαζνιόγνο ν Λένπνιλη αζρνιήζεθε κε ην ζρεδηαζκό ζέζεσλ αλαςπρήο θαη πάξθσλ
πόιεσλ, ηελ πξνζηαζία ησλ εδαθώλ από ηε δηάβξσζε, ηε ιηβαδνπνλία θαη ηελ
ίδξπζε πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ.
ηελ ειηθία ησλ 37 εηώλ ν Λένπνιλη απνδέρζεθε ηε ζέζε ηνπ αλαπιεξσηή
δηεπζπληή ζην Ιλζηηηνύην Γαζηθώλ Πξντόλησλ ζην Μάληηζνλ ηνπ Οπηζθόλζηλ. Σν
Ιλζηηηνύην αζρνινύληαλ θπξίσο κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ μύινπ, θάηη ην νπνίν δελ έρεη
θακία ζρέζε κε ην ελδηαθέξνλ ηνπ Λένπνιλη γηα ηελ άγξηα παλίδα. Απηό ηνλ
δπζαξεζηνύζε ηδηαίηεξα, κε απνηέιεζκα λα εγθαηαιείςεη ην Ιλζηηηνύην θαη λα
αζρνιεζεί πιένλ απνθιεηζηηθά κε ηελ άγξηα παλίδα. Αλαιπηηθόηεξα:
Σν 1928, αλαιακβάλεη απνγξαθέο ζεξακάησλ ζε ελλέα πνιηηείεο, πνπ
ρξεκαηνδνηεί ην Ιλζηηηνύην Βηνκεράλσλ Δηδώλ Κπλεγίνπ. Σν ίδην έηνο
άξρηζε λα παξαδίδεη καζήκαηα ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Οπηζθόλζηλ. Μαδί
κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ πξαγκαηνπνηνύζε εμνξκήζεηο ζην ύπαηζξν.
Μεξηθνί από απηνύο έγηλαλ ζηε ζπλέρεηα ζπνπδαίνη ζεξακαηνιόγνη.

Σν 1930, σο πξόεδξνο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Θεξεπηηθήο Πνιηηηθήο,
ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ηεο Ακεξηθαληθήο Θεξεπηηθήο Πνιηηηθήο, ε
νπνία πηνζεηείηαη ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο.
Σν 1933 δεκνζηεύεηαη ην βηβιίν ηνπ Game Management, ην νπνίν ζέηεη
ηα ζεκέιηα ηεο επηζηήκεο θαη αζρνιείηαη κε εκπεηξίεο θαη ηερληθέο ζηε
δηαρείξηζε ησλ πιεζπζκώλ ηεο άγξηαο παλίδαο. Γηα πξώηε θνξά
έξρνληαη ζε επαθή νη επηζηήκεο ηεο δαζνινγίαο, ηεο γεσπνλίαο, ηεο
δσνινγίαο, ηεο νηθνινγίαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο
θνηλσληνινγίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, θαη δεκηνπξγείηαη κηα λέα ζύλζεηε
επηζηήκε, ε Γηαρείξηζε Άγξηαο Παλίδαο. Σν ίδην έηνο, ν Λένπνιλη
αλαιακβάλεη θαζεγεηήο Γηαρείξηζεο Θεξακάησλ ζην ηκήκα Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Οπηζθόλζηλ.
Σν 1936 ζπκβάιιεη ζηελ ίδξπζε ηεο Wildlife Society, ηεο εηαηξείαο ησλ
εηδηθώλ επηζηεκόλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο άγξηαο παλίδαο ησλ ΗΠΑ.
Σν 1939 ν Λένπνιλη γίλεηαη πξόεδξνο ζε έλα λέν ηκήκα ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Οπηζθόλζηλ, ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Άγξηαο Παλίδαο.
Σν 1948 ν Λένπνιλη πεζαίλεη από θαξδηαθό επεηζόδην, βνεζώληαο ηνπο
γείηνλέο ηνπ ζην ζβήζηκν ρνξηνιηβαδηθήο ππξθαγηάο.

Ο Άιλην Λένπνιλη απνηειεί έλαλ από ηνπο πξσηνπόξνπο ζηε δηαηήξεζε ηεο
θύζεο. Τπήξμε επηζηήκνλαο, θηιόζνθνο θαη ραξηζκαηηθόο ζπγγξαθέαο. Τπνζηήξημε
ηελ νξζή ρξήζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πξηλ γίλεη πνιηηηθώο απνδεθηή. Έγξαςε
πεξηζζόηεξα από 350 άξζξα επηζηεκνληθνύ θαη πνιηηηθνύ πεξηερνκέλνπ. Σν 1960, ην
βηβιίν ηνπ "A Sandy County Almanac" επαλεθδίδεηαη θαη γίλεηαη γλσζηό ζην επξύ
θνηλό. Μεηά ην ζάλαηό ηνπ, ηα πέληε παηδηά ηνπ ηδξύνπλ ην Aldo Leopold Institute,
έλα κε θεξδνζθνπηθό νξγαληζκό κε ζθνπό λα δηδάμεη ζηνπο αλζξώπνπο ηελ νξζή
ρξήζε ηεο θύζεο. Αξγόηεξα, δύν αθόκα ζρεηηθά ηλζηηηνύηα ηδξύνληαη ζηηο ΗΠΑ.
Σα ιόγηα ηνπ Λένπνιλη, όπσο απηά ζηε ζπλέρεηα, αο ζπλνδεύνπλ ηηο
κειινληηθέο γελεέο.

«πλεηδεηνπνηνύκε όηη ε βηνκεραλία, πνπ είλαη ν θαιόο ππεξέηεο καο, κπνξεί λα καο
θάλεη θησρνύο αθέληεο;» - Aldo Leopold
«Γηα καο, ηε κεηνλόηεηα, ε επθαηξία λα δνύκε ρήλεο είλαη ζεκαληηθόηεξε από ηελ
ηειεόξαζε, θαη ε επθαηξία λα βξνύκε κηα αλεκώλε είλαη έλα δηθαίσκα ηόζν
αλαθαίξεην όζν θαη ε ειεύζεξε νκηιία.» - Aldo Leopold
«Έρσ ηξεηο γηνπο θαη έρσ έκθπην ηνλ ππξεηό ηνπ θπλεγηνύ. Οη γηνη κνπ από κηθξά
παηδηά έπαηδαλ κε ηνπο θξάρηεο θαη κε μύιηλα ηνπθέθηα… Δύρνκαη λα έρνπλ πγεία,
κηα θαιή εθπαίδεπζε, θαη κηα νηθνλνκηθή επάξθεηα. Αιιά, ηη ζα θάλνπλ εάλ δελ
ππάξρνπλ πιένλ ειάθηα ζηα βνπλά, θαη νξηύθηα ζηνπο θάκπνπο; Δάλ δελ κπνξνύλ λα
αθνύζνπλ ηε θσλή ηνπ ζθπξηρηαξηνύ ζην βάιην… όηαλ ηα άζηξα ηνπ πξσηλνύ
ζβήλνπλ ζηελ αλαηνιή;» - Aldo Leopold
«Δμέηαζε θάζε εξώηεζε σο πξνο ην ηη είλαη εζηθά θαη αηζζεηηθά ζσζηό, θαζώο
επίζεο θαη ηη είλαη νηθνλνκηθά πξνζνδνθόξν. Έλα πξάγκα είλαη ζσζηό όηαλ δηαηεξεί
ηελ αθεξαηόηεηα, ηε ζηαζεξόηεηα, θαη ηελ νκνξθηά ηεο βηνθνηλόηεηαο. ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε είλαη ιαλζαζκέλν.» - Aldo Leopold
«Όηαλ βιέπνπκε ην νηθνζύζηεκα σο θνηλόηεηα ζηελ νπνία αλήθνπκε, ηόηε κπνξνύκε
λα ην ρξεζηκνπνηνύκε κε αγάπε θαη ζεβαζκό.» - Aldo Leopold
«Οη πξάμεηο ηεο δεκηνπξγίαο είλαη ζπλήζσο δηαηεξεκέλεο γηα ηνπο ζενύο θαη ηνπο
πνηεηέο, αιιά θαη έλαο θνηλόο άλζξσπνο κπνξεί λα παξαθάκςεη απηόλ ηνλ
πεξηνξηζκό εάλ γλσξίδεη ηνλ ηξόπν. Γηα λα θπηέςεη έλα πεύθν, παξαδείγκαηνο ράξηλ,
δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη νύηε ζεόο, νύηε πνηεηήο, κηαο αλάγθεο έρεη ρξεία, ελόο θαινύ
θηπαξηνύ. Σόηε, θαη έλαο απιόο ρσξηθόο κπνξεί λα πεη: Αο γίλεη εθεί έλα δέληξν - θαη
ζα γίλεη.
Δάλ ε πιάηε ηνπ είλαη δπλαηή θαη ην θηπάξη ηνπ αηρκεξό, κπνξνύλ ηειηθά λα
θπηεπηνύλ δέθα ρηιηάδεο δέληξα. Καη ζην έβδνκν έηνο κπνξεί λα θιίλεη επάλσ ζην
θηπάξη ηνπ, θαη λα θνηηάμεη ζηα δέληξα ηνπ, θαη λα δεη όηη ην έξγν ηνπ ήηαλ θαιό.» Aldo Leopold
«Φαίλεηαη ηειηθά πσο επηζηξέθνπκε πάληα ζηελ εζηθή, σο βάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο. Δίλαη δύζθνιν λα πείζεηο έλαλ άλζξσπν, αθόκα θαη κε ηελ πίεζε ηνπ
λόκνπ ή ησλ ρξεκάησλ, λα θάλεη έλα πξάγκα ην νπνίν δελ πεγάδεη θπζηθά από ηελ
πξνζσπηθή ηνπ αίζζεζε.» - Aldo Leopold

