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Ονομάζομαι Στρατής και είμαι 15 χρονών. Ζω στη
κωμόπολη της Αγιάσου στη Λέσβο. Η Αγιάσος βρίσκεται
στις πλαγιές του όρους Όλυμπος, ένα εντυπωσιακό βουνό
με ύψος 968 μέτρα. Είμαι τυχερός που έχω πολύ κοντά
μου ένα τόσο όμορφο και σημαντικό μέρος της φύσης της
Λέσβου.

Κάθε φορά που επισκέπτομαι το βουνό, αντικρύζω
καστανιές, πεύκα ακόμα και έλατα. Βλέπω επίσης και
πολύ όμορφα ζώα όπως ελάφια, χελώνες, φίδια,
ενυδρίδες, τον σκίουρο της Λέσβου αλλά και υπέροχα
πουλιά να πετούν στην περιοχή. Το πτηνό που με
εντυπωσιάζει περισσότερο είναι ο Πευκοτσοπανάκος.
Μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό πουλί, αλλά εδώ στη
Λέσβο έχουμε την τύχη να το συναντάμε, καθώς είναι το
μόνο μέρος στην Ελλάδα που εμφανίζεται. Το παρατηρώ
να περπατά στους κορμούς και ανάμεσα στα κλαδιά των
πεύκων και να ψαχουλεύει με το μακρύ ράμφος του τα
ανοιχτά κουκουνάρια.

φωτ. Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής

Η περιοχή του βρίσκεται ο Όλυμπος της
Λέσβου είναι ένα ιδιαίτερο μέρος και κάθε φορά
που την επισκέπτομαι με εντυπωσιάζει. Για
αυτόν τον λόγο νομίζω ότι αυτό το μέρος
πρέπει να το επισκεφτούν όλοι οι κάτοικοι της
Λέσβου αλλά και οι τουρίστες του νησιού.
Πρέπει όμως να διατηρήσουμε ζωντανό το
δάσος του, ώστε να είναι προσβάσιμο για
όλους!

φωτ. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους
Λέσβου

Φωτογραφία από τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί
στην Αγιάσο

Φωτογραφία από τον καστανιώνα της Αγιάσου

Φωτογραφία του μονοπατιού του δάσους στην περιοχή του Ολύμπου

Ζητώ λοιπόν από όλους τους κατοίκους της περιοχής
και όλου του νησιού να προστατεύσουν το δάσος. Να το
κρατήσουμε ζωντανό και καθαρό. Να προστατεύσουμε
επίσης όλα τα ζώα που κατοικούν σε αυτό. Είμαστε πολύ
τυχεροί που έχουμε ένα τόσο σημαντικό θησαυρό της
φύσης κοντά μας και δεν πρέπει να τον χάσουμε.
Επιπλέον, ένας ακόμα λόγος που πρέπει να
προστατεύσουμε το δάσος στην περιοχή του Ολύμπου,
όπως και κάθε δάσος είναι για να στηρίξουμε την
προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής και των συνέπειων της, καθώς μέρη του
Γεωπάρκου της Λέσβου, όπως ο Όλυμπος, έχουν
σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του κλίματος. Ταυτόχρονα η
κλιματική αλλαγή επηρεάζει άμεσα θησαυρούς της φύσης,
όπως ο Όλυμπος.

Ας συμμετέχουμε όλοι στη δράση για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Ας κάνουμε τον κόσμο προσβάσιμο για όλους
τους ζωντανούς οργανισμούς!

Φωτογραφία του δάσους των πεύκων

