Μια φορά και έναν καιρό, σε μία χώρα πράσινη και
πολύ φιλική προς όλους, ζούσαν κάτι μικρά πράσινα,
πολύ όμορφα, ήσυχα και εργατικά πλασματάκια, τα κροκοδειλάκια. Στην ίδια χώρα ζούσαν και οι αλιγάτορες, τα
καϊμάν και οι γαβιάλοι, που προέρχονται κι αυτοί από τη
μεγάλη οικογένεια των ερπετών.
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Ερπετά ονομάζονται τα ζώα τα οποία είναι τετράποδα
σπονδυλόζωα της κλάσεως Σαυρόψιδα, αναπνέουν στον
αέρα μόνο και όχι στο νερό, έχουν δέρμα που καλύπτεται
με μικρές φουσκίτσες που ονομάζονται φολίδες και γεννούν κελυφωτά αυγουλάκια για να κάνουν τα παιδάκια
τους. Τα ζωάκια αυτά θα μπορούσαν να ζήσουν σε οποιαδήποτε χώρα και ήπειρο ήθελαν, εκτός από την Ανταρκτική όπου κάνει πολύ κρύο.
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Αυτή η χώρα, η Πρασινοχώρα, είχε πολύ πράσινο,
ωραία δέντρα και πολύ μεγάλα ποτάμια με καταγάλανα
νερά. Οι κροκόδειλοι είχαν χτίσει τα σπίτια τους κοντά
στο νερό, γιατί γνώριζαν πόσο σημαντικό ήταν γι’ αυτούς.
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Μέσα στο νερό υπήρχε η τροφή τους, τα μικρά ψαράκια, και γνώριζαν πολύ καλά πως αν στέρευε το νερό δε
θα μπορούσαν να ζήσουν τα φυτά, η κοιλάδα τους δεν
θα ήταν τόσο πράσινη και φυσικά δε θα μπορούσαν να
ζήσουν ούτε τα ίδια γιατί σε όλα τα ζώα, όπως και στους
ανθρώπους, ένα μεγάλο μέρος του σώματός τους αποτελείται από νερό.
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Αρχηγός αυτής της μεγάλης οικογένειας κροκοδείλων
ήταν ο Κροκόδειλος Σοφός, ο γηραιότερος κροκόδειλος
ολόκληρης της συνομοταξίας. Ανέθετε τις δουλειές στους
υπόλοιπους κροκόδειλους, φρόντιζε να υπάρχει ειρήνη
και ομαδικότητα στη φυλή, να είναι όλοι ευτυχισμένοι και
φυσικά διέθετε μαντικές ικανότητες.
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Είχε μία πολύ μεγάλη μαγική σφαίρα που μία φορά τον
μήνα μπορούσε να προβλέψει το μέλλον. Ήταν τη μέρα του
Πρασινοφέγγαρου, που το φεγγάρι έπαιρνε το χρώμα της
καταπράσινης γης τους, και όλη η χώρα τους έπαιρνε ένα
υπέροχο σμαραγδί χρώμα, που μέχρι και το πολύχρωμο
φωτεινό ουράνιο τόξο θα ζήλευε!
Αυτή, λοιπόν, η μαγική μέρα είχε έρθει.
Ο Σοφός είχε κλειστεί μέσα στο μαγικό του εργαστήριο και άρχισε να λέει τις μαγικές του λέξεις για να του
εμφανίσει η μαγική σφαίρα το μέλλον… Με το τελευταίο
«άμπρα κατάμπρα» που είπε, εμφανίστηκε ο Άκης ο
Κροκοδειλάκης.
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«Μα τι κάνει εκεί ο Άκης ο Κροκοδειλάκης», σκέφτηκε ο Σοφός και άρχισε να κοιτάει τη μαγική σφαίρα όλο
ανυπομονησία. Ήξερε πως ο Άκης ήταν το πιο δειλό και
φοβιτσιάρικο κροκοδειλάκι ολόκληρης της συνομοταξίας
και ο φόβος του τον έμπλεκε πάντα σε μεγάλους μπελάδες.
Συνεχίζοντας να κοιτάει τη σφαίρα ο Σοφός, βλέπει
πως κινείται προς το Σκοτεινό Δάσος.
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Έτσι το ονόμαζαν στη φωτεινή Πρασινοχώρα τους, γιατί εκεί ζούσαν οι τρομεροί και τεράστιοι δεινόσαυροι, με
αρχηγό τους τον τρομακτικό Ντίνο τον Τυραννόσαυρο.
Αρχηγός των ανθρώπων και των γουρουνιών και στενός
συνεργάτης του Ντίνο του Τυραννόσαυρου ήταν ο Σύνη,
ένα απαίσιο ανθρωπόμορφο γουρούνι που ενώ σε όλα
έμοιαζε με άνθρωπο ήταν χοντρός σαν γουρούνι και είχε
μια απαίσια μαυρορόζ γουρουνίσια μύτη.
Ο Άκης έχει ήδη μπει στο Σκοτεινό Δάσος και είναι τρομαγμένος, «μα πώς έμπλεξα έτσι…» σκέφτεται και, πριν
προλάβει να ολοκληρώσει τη σκέψη του, πέφτει πάνω σε
έναν από τους υπηκόους του Ντίνο του Τυραννόσαυρου
που συνοδεύεται από ένα γουρούνι και τον συλλαμβάνουν.
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Τρομαγμένος ο Σοφός με όσα βλέπει, τρέχει αμέσως
έξω για να προειδοποιήσει τον Άκη τον Κροκοδειλάκη
να μην απομακρυνθεί από την Πρασινοχώρα. Ψάχνει
παντού αναζητώντας τον Άκη, αλλά… πουθενά. Κάποια
στιγμή βρίσκει τον ξάδερφό του τον Ρούλη τον Αλιγατορούλη και τον ρωτάει αν έχει δει πουθενά τον Άκη.
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Τότε ο Ρούλης τού εξηγεί πως όλοι έπεσαν στο ποτάμι
για να κολυμπήσουν και να κυνηγήσουν ψάρια. Ο Άκης
φοβόταν το ποτάμι που ήταν πολύ ορμητικό και επειδή
όλη η παρέα άρχισε να τον κοροϊδεύει, εκείνος, για να
τους αποδείξει ότι δεν είναι φοβιτσιάρης, κατευθύνθηκε
προς το Σκοτεινό Δάσος. Θα γύριζε, λέει, με έναν κάκτο
που υπήρχε μόνο εκεί για να τους αποδείξει πόσο γενναίος
και ατρόμητος είναι.
Τότε ο Σοφός κατάλαβε ότι αυτό που είχε δει στη μαγική σφαίρα συνέβαινε ήδη και ο Άκης βρισκόταν στα
χέρια της συμμορίας του Ντίνο!

13

Οι σχέσεις της Πρασινοχώρας με το Σκοτεινό Δάσος
δεν ήταν πάντα εχθρικές. Κάποτε, το δάσος λεγόταν Δάσος της Ελπίδας και όλα τα ζώα συνυπήρχαν φιλικά με
τους δεινόσαυρους, τους ανθρώπους και τα γουρούνια.
Άλλωστε οι δεινόσαυροι με τη συνομοταξία των κροκοδείλων και των ερπετών ανήκαν ουσιαστικά στην ίδια
οικογένεια, αλλά με το πέρασμα των χρόνων οι δεινόσαυροι άρχισαν να μεταλλάσσονται και να γίνονται πιο
μικροί για να προσαρμοστούν στις ανάγκες του εξελιγμένου περιβάλλοντος και μεταλλάσσονταν σε κροκόδειλους
και σε άλλα ζώα της συνομοταξίας.
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Λίγοι από αυτούς έμειναν στην αρχική τους μορφή,
δηλαδή μεγάλοι. Στην αρχή, όλα κυλούσαν ήρεμα, μετά
όμως, οι δεινόσαυροι, καταλαβαίνοντας τη δύναμη που
είχαν λόγω του τεράστιου μεγέθους τους και βλέποντας
τη δύναμη που είχαν αρχίσει να αποκτούν και οι άνθρωποι,
αποφάσισαν να συνάψουν συμφωνία μαζί τους για να γίνουν οι αρχηγοί του Δάσους της Ελπίδας.
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Έτσι και έγινε. Δεινόσαυροι και άνθρωποι κυβερνούσαν το Δάσος της Ελπίδας, μέχρι που άρχισαν να καταστρέφουν το οικοσύστημα, να βρομίζουν τα καταγάλανα
νερά, να πετούν τα σκουπίδια τους όπου έβρισκαν και να
τρώνε όλα τα μικρότερα ζώα υπερβαίνοντας όλους τους
κανόνες ειρήνης και προστασίας του περιβάλλοντος. Μην
έχοντας καθαρό και πολύ νερό, όλα τα φυτά άρχισαν να
μαραίνονται και τη θέση τους πήραν φυτά που μπορούσαν να ζήσουν σε περιβάλλον με λίγο νερό.
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Τεράστιοι κάκτοι και αγριόχορτα άρχισαν να κυριεύουν
το Δάσος της Ελπίδας. Πολλά ζώα, χωρίς τροφή και καθαρό νερό άρχισαν να πεθαίνουν. Η κατάσταση που επικρατούσε στο Δάσος της Ελπίδας άρεσε μόνο στα γουρούνια που αγαπούν τη βρόμα και ήθελαν να ανέβουν
και αυτά στην εξουσία. Έτσι σύναψαν συμφωνία με τους
ανθρώπους και έγιναν το δεξί τους χέρι σε όλη την καταστροφή. Δεινόσαυροι, άνθρωποι και γουρούνια νοιάζονταν μόνο για την καλοπέραση και την εξουσία.
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