Ο ΑΓΏΝΑΣ ΤΟΥ

Ευαισθητοποίηση
για τη φύση
και τα λάθη
της κοινωνίας της
προόδου.

ΧΈΝΡΙ ΝΤΈΪΒΙΝΤ
ΘΌΡΟ
Το Γουόλντεν ή Η ζωή στο δάσος είναι
το διασημότερο βιβλίο του Χένρι Ντέιβιντ
Θορό, όπου αφηγείται δύο χρόνια από τη
ζωή του στην καλύβα στις όχθες του βάλτου Γουόλντεν στη Μασαχουσέτη. Εκεί ζει
μόνος του από το 1845 έως το 1847, καλλιεργώντας και παρατηρώντας τη φύση,
την ομορφιά της και την οργάνωσή της. Με
την απλή αυτή ζωή, και σε αρμονία με τα
στοιχεία της φύσης, ο Θορό αντιτίθεται
στη σύγχρονη κοινωνία που έχει ήδη αρχίσει να την καταστρέφει στο όνομα της
προόδου και να καταναλώνει υπερβολικά.
Τα γραπτά του έθεσαν τις βάσεις της οικολογικής σκέψης, στις Ηνωμένες Πολιτείες
και αλλού.
Συμβολή

Πολλοί οικολόγοι
που είναι
υπέρμαχοι της
αποανάπτυξης,
ενός τρόπου
ζωής με ελάχιστη
κατανάλωση των
πόρων της γης,
εμπνέονται από
τον Θορό.

«Ονειρεύομαι έναν λαό
που θα καίει τους φράχτες και
θα αφήνει τα δάση
να μεγαλώνουν!»

ΣΧΟΛΕΊΟ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ
Αφού σπούδασε στο Χάρβαρντ, γίνεται δάσκαλος, αλλά
έπειτα παραιτείται γιατί είναι
αντίθετος με τη σωματική τιμωρία. Το 1838 δημιουργεί με τον
αδερφό του ένα σχολείο όπου η
διδασκαλία περιλαμβάνει συχνά
αποδράσεις στη φύση.

« NATURE WRITING »
Ο Θορό εισήγαγε τη λογοτεχνία που αποκαλούμε «nature
writing», όπου δηλαδή το κείμενο εστιάζει στη φύση. Στο
εξής πολλοί Αμερικανοί συγγραφείς θα γράψουν βιβλία για
την ομορφιά της φύσης και θα
εμπνεύσουν τους αγώνες της
οικολογίας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Φιλόσοφος,
ποιητής,
συγγραφέας,
φυσιοδίφης
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ΦΥΤΟΛΌΓΙΟ
Θέλοντας να
διατηρήσει όλα
τα φύλλα του
φθινοπώρου,
έφτιαξε ένα
φυτολόγιο με πάνω
από 900 φυτά.

ΞΥΛΟΥΡΓΌΣ
Έφτιαξε ο ίδιος την
καλύβα όπου έζησε
στις όχθες του
βάλτου Γουόλντεν.

ΕΠΑΝΑΣΤΆΤΗΣ
Έγραψε για την ανάγκη
της κατάργησης των
άδικων νόμων κυρίως
σε σχέση με τη δουλεία
στο βιβλίο του Πολιτική
ανυπακοή.

Αμερικανός
Γεννήθηκε στις
12 Ιουλίου 1817
Πέθανε στις
6 Μαΐου 1862

ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΖΟΝ
ΜΙΟΥΙΡ
Ταξιδιώτης ποιητής, προστάτης των
αχανών εκτάσεων, ύμνησε την αμερικανική wilderness («άγρια φύση») και έπαιξε
βασικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος που μόλις γεννιόταν. Το 1903
κατασκήνωσε μαζί με τον Θίοντορ Ρούζβελτ στην κοιλάδα Γιοσέμιτι, στη Σιέρα
Νεβάδα. Μαγεμένος από την ομορφιά της
τοποθεσίας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων
Πολιτειών επέτρεψε τη δημιουργία ενός
εθνικού πάρκου, του δεύτερου μετά το Γέλοουστοουν. Τα βοσκοτόπια και κάθε άλλη
ανθρώπινη εκμετάλλευση απαγορεύτηκαν: ο Μιούιρ κέρδισε τότε τη μάχη της
ζωής του.

«Κανένας ναός φτιαγμένος
από ανθρώπινο χέρι
δε συγκρίνεται με το Γιοσέμιτι».

Συγγραφέας,
ποιητής,
φυσιοδίφης
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Εμπιστευόμενος τη φύση,
κοιμάται έξω τον χειμώνα
σε έναν σάκο από μουσαμά,
σκαρφαλώνει στα δέντρα μες
στην καταιγίδα, γλιτώνει παρά
τρίχα από θανάσιμες πτώσεις.

Αμερικανός,
σκοτσέζικης
καταγωγής
Γεννήθηκε στις
21 Απριλίου 1838
Πέθανε στις 24
Δεκεμβρίου 1914

ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Υπερασπίζεται την ιδέα της
«διατήρησης» της φύσης, εμποδίζοντας κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα στα εθνικά πάρκα.
Είναι κατά της ιδέας της «συντήρησης» που επιτρέπει την ήπια
εκμετάλλευση των φυσικών
πόρων.

SIERRA CLUB
Το 1892 ιδρύει το Sierra Club
στο Σαν Φρανσίσκο, στην
Καλιφόρνια. Είναι ο παλιότερος
οργανισμός προστασίας του
περιβάλλοντος των Ηνωμένων
Πολιτειών, πολύ δραστήριος
μέχρι και σήμερα. Παραμένει
πρόεδρός του μέχρι τον θάνατό
του.

ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ
ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ
Είναι ο πρώτος που λέει
πως τα πολύ απότομα
βουνά του Γιοσέμιτι
«σμιλεύτηκαν» από τους
παγετώνες που κάλυπταν
άλλοτε την περιοχή.
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ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

Η προστασία της
άγριας φύσης από
κάθε ανθρώπινη
εκμετάλλευση.

Από την περιδιάβασή του
παντού στη φύση, αφήνει
πολλά βιβλία (ποιήματα,
αφηγήσεις, επιστημονικά
δοκίμια) αλλά και
φωτογραφίες.
ΕΝΣΤΑΣΗ

Πιο κοντά
στη φύση, με
την οποία είχε
πνευματική
σχέση,
παρά στους
ανθρώπους που
την κατοικούσαν,
δεν ενδιαφέρθηκε
για την τύχη των
Ινδιάνων της
Σιέρα Νεβάδα.

ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΩΝ ΑΧΑΝΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ

