Σημείωμα για την έκδοση
Το κόμικ αυτό δημιουργήθηκε με την ευκαιρία της περιοδικής έκθεσης «Το Δάσος κάτω από τον Δρόμο» που διοργανώνει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους.
Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση με τη φρέσκια ματιά ενός νέου συνεργάτη του Μουσείου, του ταλαντούχου Μανώλη Αντωνάκη, σε ένα εκθεσιακό
γεγονός που ταξιδεύει και προβάλλει τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα σωστικής ανασκαφής με
παλαιοντολογικά ευρήματα στην Ελλάδα, που πραγματοποιείται στη Λέσβο, στην περιοχή του Απολιθωμένου
Δάσους, κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου.
Η έκθεση παρουσιάζει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα και ενδεικτικά ανασκαφικά ευρήματα από τις απολιθωματοφόρες θέσεις που αποκαλύφθηκαν κατά τις εκσκαφές κατά τη διάρκεια κατασκευής του νέου οδικού
άξονα Καλλονής – Σιγρίου.
Οι ανασκαφές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου έχουν φέρει στο φως ευρήματα ιδιαίτερης επιστημονικής αξίας, καθώς έχουν αποκαλυφθεί σημαντικά τεκμήρια της σύνθεσης των απολιθωμένων δασών της Λέσβου και του Αιγαίου καθώς και άγνωστες λεπτομέρειες της τοπογραφίας της περιοχής και του τρόπου δημιουργίας τους.
Θραύσματα και αποσπασμένα τμήματα απολιθωμένων κορμών κωνοφόρων και αγγειόσπερμων δέντρων,
όπως πεύκα, βαλανιδιές, σεκόιες, φοίνικες, κυπαρισσίδες και ηφαιστειακοί ορίζοντες πλούσιοι σε μεγάλης
ποικιλίας ειδών φύλλα, όπως δάφνες, κανέλλες, καρυδιές μαρτυρούν την ύπαρξη εκτεταμένων υποτροπικών
δασών. Παράλληλα, τα ευρήματα αποκαλύπτουν μοναδικές πληροφορίες για τη βιαιότητα των ηφαιστειακών
εκρήξεων που τα κατέστρεψαν και μέσω της διαδικασίας της απολίθωσης οδήγησαν στη δημιουργία του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, ενός μνημείου μοναδικής σε παγκόσμια κλίμακα σπουδαιότητας, που ανακηρύχθηκε από την Ελληνική Πολιτεία «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» (ΠΔ 443/1985).
H έκδοση απευθύνει μια πρόσκληση για μια περιήγηση στις νέες ανασκαφικές θέσεις κατά μήκος του νέου
οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου, μια πρωτόγνωρη και συναρπαστική εμπειρία για τον επισκέπτη της περιοχής, ο οποίος διασχίζοντας ένα σύγχρονο οδικό άξονα περιηγείται σε ένα ανοικτό υπαίθριο Μουσείο! 
Απολαύστε και τα δύο!

Δημιουργός : Μανώλης Αντωνάκης
Ζω στη Λέσβο από το 2013 καθώς φοιτώ στο Τμήμα Γεωγραφίας του
Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ασχολούμουν
πάντα με το σκίτσο. Από το 2015 άρχισα να ασχολούμαι με την παραγωγή κόμικ
με αφορμή ένα masterclass, το οποίο διοργανώθηκε στη Μυτιλήνη, όπου
και δημιούργησα την πρώτη μου ιστορία με τίτλο «Τα γλαρέλια» που είναι μια
διασκευή του κλασικού πεζογραφήματος «Οι γλάροι» του Ηλία Βενέζη και το
οποίο εκδόθηκε σ’ ένα τόμο από την Ε.Τ.Α.Λ.
Σε αυτό το κόμικ θέλω να δώσω με πρωτότυπο τρόπο στους νεαρούς αναγνώστες
μια ξενάγηση στην έκθεση «Το Δάσος κάτω από τον Δρόμο» από τη στιγμή της
απολίθωσης μέχρι τη συντήρηση και την ανάδειξη των απολιθωμάτων, ώστε να
μπορούν να καταλάβουν όλες αυτές τις πληροφορίες που στην αρχή μοιάζουν περίπλοκες αλλά σιγά σιγά
συνθέτουν ένα παζλ που μπορεί να γίνει κατανοητό ακόμα και από τον πιο μικρό αναγνώστη.
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