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Κάποτε, πολύ καιρό 
πριν, πολλά εδάφη ήταν 
μερικές φορές πιο κοντά 
το ένα στο άλλο, όχι 
μακριά.

Ο Μούντο ΠέρντιδοΤιμόρ-Λέστε Ένα αγόρι και ένας κροκόδειλος ταξιδεύουν στο χρόνο για να ανακαλύψουν τη μακρά 
ιστορία του Τιμόρ

Συγγραφείς: Χοσέ Ράμος-Χόρτα και η Πατρικία Βικερ-Πλούσιοι
Καλλιτέχνης: Πίτερ Τρόσλερ
Σχεδιαστής:  Ντράγκα Γκελτ

ΚόνοκοΦίλιπς Φίλοι του Aileu,Κρίστι Σπαθί Γκούμαο, η Αυστραλιανή Αμυντική Δύναμη, η Εθνική Κυβέρνηση του Τιμόρ-Λέστε 
και του Ιδρύματος Αλόλα, καθώς και ιδιωτικές δωρεές της Κοινότητας παρείχαν σημαντική υποστήριξη για αυτό το έργο, 
όπως και το προσωπικό και οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Σουίνμπερν και στο Πανεπιστήμιο Monash.

SBN 978-0-6487707-2-5

Δημοσιεύθηκε από την PrimeSCI! με έδρα το Πανεπιστήμιο Σουίνμπερν, το Πανεπιστήμιο Γουίντιρνα στη Βικτώρια της 
Αυστραλίας Δεύτερη έκδοση, Ιούνιος 2020.

Οι γεωλόγοι έχουν μελετήσει τους βράχους στο Τιμόρ-Λέστε για πάνω από εκατό χρόνια τώρα και έχουν ανακαλύψει 
πολλά περισσότερα για το πώς έγινε αυτό το νησί. Ίσως το αγόρι και ο κροκόδειλος, οι δύο θρυλικοί μας σύντροφοι, 
μπορούν βοηθήστε τους γεωλόγους να πουν την επιστημονική τους ιστορία στο νησί του Τιμόρ Ας φανταστούμε ότι 
συνεχίζουν τα φανταστικά ταξίδια τους στο παρελθόν, αναζητώντας τις αρχές του μαγευτικού νησιού μας. "

Χοσέ Ράμος-Χόρτα
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Φανταστείτε να μπορείτε να περπατήσετε από το Τιμόρ στην Ιάβα. Ίσως έπρεπε να 
κολλήσετε λίγο - αλλά όχι πολύ μακριά. Και τότε, δεν υπήρχαν πλοία.

Αυτή ήταν η εποχή που οι αρχαιότεροι πρόγονοί μας, έμαθαν να χρησιμοποιούν φωτιά και 
να μαγειρεύουν το φαγητό τους.
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Αυτοί οι αρχαίοι πρόγονοι 
πιθανότατα φοβόντουσαν τον 
κεραυνό, αλλά όταν άναψε 
φωτιά, έμαθαν να 
χρησιμοποιούν αυτήν τη 
φωτιά για να μαγειρεύουν το 
κρέας τους - ναι, ήταν πολύ 
καλύτερη!

Οι σεισμοί ήταν ένα άλλο πράγμα που φοβούνται οι πρόγονοί μας (και εμείς), αλλά μας 
λένε κάτι για το πώς λειτουργεί η Γη μας.
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Οι πρόγονοί μας άρχισαν να σκέφτονται αυτούς τους μυστηριώδεις σεισμούς (και 
παλιρροιακά κύματα που μερικές φορές συμβαίνουν μετά και σεισμό) και αναρωτιούνται 
γιατί συνέβησαν. Είπαν ιστορίες και δημιούργησαν θρύλους για αυτές.
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Μία από αυτές τις θρυλικές ιστορίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πει από πού 
προήλθε το Τιμόρ-Λέστε. Αυτή η ιστορία λέει μια εποχή που ένα αγόρι και ένας 
κροκόδειλος είχαν πολλές περιπέτειες.

Αυτός ο μύθος του Τιμόρ λέει για ένα παράξενο πλάσμα - πολύ νεαρό, πολύ περίεργο, 
έναν κροκόδειλο. Αυτός ο κροκόδειλος ήταν κυρίως πεινασμένος και ταξίδεψε ψάχνοντας 
φαγητό.
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Αυτός ο θρύλος λέει πώς αυτός ο κροκόδειλος διασώθηκε από ένα νεαρό αγόρι όταν ο 
κροκόδειλος ήταν μωρό κροκόδειλος. Το αγόρι βοήθησε τον κροκόδειλο στη θάλασσα 
καθώς αγωνίστηκε να φτάσει εκεί αφού εκκόλαψε από το αυγό του. Καθώς μεγάλωσαν, το 
αγόρι και ο κροκόδειλος πήγαν μακρινά ταξίδια μαζί σε όλο τον κόσμο.

Υπάρχει όμως μια ιστορία πολύ μεγαλύτερη από τις τελευταίες εκατοντάδες χρόνια. Ας το 
φανταστούμε αυτό! Το αγόρι ήταν περίεργο για αυτές τις παλαιότερες εποχές, και οι 
άνθρωποι που είναι σε θέση να αποκαλύψουν αυτούς τους παλιούς χρόνους είναι 
γεωλόγοι, άνθρωποι που μελετούν τα βράχια (του Τιμόρ) σήμερα.

Ας φανταστούμε λοιπόν ότι το αγόρι ζήτησε από τον κροκόδειλο να του πει τι είχαν 
ανακαλύψει οι γεωλόγοι για αυτούς τους αρχαίους χρόνους στο Τιμόρ. Ας προσποιηθούμε 
ότι ο Κροκόδειλος είχε μιλήσει με τους γεωλόγους που είχε γνωρίσει στα ταξίδια του.

Μην κολυμπάτε με κροκόδειλους σήμερα!
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Έτσι, ο κροκόδειλος είπε στο αγόρι "αντί να σας πω την ιστορία, θα σας πάω σε ένα 
μαγικό ταξίδι πίσω στο χρόνο - 250 εκατομμύρια χρόνια !!! Αυτό είναι εκατοντάδες 
εκατοντάδες εκατοντάδες χρόνια πριν.”

Και έτσι ξεκίνησαν το μακρύ ταξίδι, αλλά το αγόρι έκπληκτος όταν, πολύ πίσω στο χρόνο, 
όσο μπορούσε να δει, δεν υπήρχε νησί του Τιμόρ - μόνο ένας μεγάλος, μεγάλος, μπλε 
ωκεανός. Ο Τιμόρ ήταν κάτω από τη θάλασσα.



Μην κολυμπάτε με κροκόδειλους σήμερα! 14 15

Έτσι, ο κροκόδειλος είπε στο αγόρι "αντί να σας πω την ιστορία, θα σας πάω σε ένα 
μαγικό ταξίδι πίσω στο χρόνο - 250 εκατομμύρια χρόνια !!! Αυτό είναι εκατοντάδες 
εκατοντάδες εκατοντάδες χρόνια πριν.”

Και έτσι ξεκίνησαν το μακρύ ταξίδι, αλλά το αγόρι έκπληκτος όταν, πολύ πίσω στο χρόνο, 
όσο μπορούσε να δει, δεν υπήρχε νησί του Τιμόρ - μόνο ένας μεγάλος, μεγάλος, μπλε 
ωκεανός. Ο Τιμόρ ήταν κάτω από τη θάλασσα.



"Ας βουτήξουμε", είπε ο κροκόδειλος, λέγοντας στο αγόρι να κρατήσει 
την ανάσα του για λίγο.

“Βλέπε", είπε ο Κροκόδειλος, "Ο Τιμόρ δεν ήταν νησί πριν από πολλά 
εκατομμύρια χρόνια.”

Στον πυθμένα του ωκεανού κάτω από αυτά υπήρχαν "θαλασσινά κρίνα", 
όπως τα αγκαθωτά ζώα που ζουν στους υφάλους μας σήμερα.

Ω, έχω δει τους "σκελετούς" τους στους αμμώδεις βράχους κοντά στον 
Πύργο Τηλεπικοινωνιών κοντά στη Λαλέα, όταν πήγα εκεί με τον Πατέρα 
μου - αλλά αυτοί έζησαν εδώ και πολύ καιρό στον μαγικό χρόνο που 
βρισκόμαστε στα μαγικά μας ταξίδια. Έχω δει τους ζωντανούς συγγενείς 
τους στις θάλασσες γύρω από το Τιμόρ σήμερα όταν έχω πάει για 
κολύμπι."

16 17

κρίνος της
θάλασσας

τριλοβίτης

Ένας ύφαλος από την 
περμανική γεωλογική 
εποχή περισσότερο από 
250 εκατομμύρια χρόνια 
πριν.

βραχιόποδα

βρυοζώες
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Το αγόρι κουνήθηκε άγρια   στον Κροκόδειλο και στη νοηματική γλώσσα τον ρώτησε "Τι 
είναι !!! ???

Τα ζώα που έδειξε να σέρνεται κατά μήκος του βυθού της θάλασσας είχαν πολλά μέρη και 
δύο τεράστια "μάτια" - στην πραγματικότητα πολλά μάτια σε δύο μεγάλα σημεία.

Πρόκειται για έναν τριλόβιθο - η "οικογένειά του" πέθανε πριν από περισσότερα από 200 
εκατομμύρια χρόνια. Ίσως ένας μεγάλος βράχος από το διάστημα (ένα "αστέρι") 
προκάλεσε αυτό, ή ίσως πολλά ηφαίστεια που ξέσπασαν άλλαξαν το κλίμα ", είπε ο 
Κροκόδειλος.

Τα μάτια του αγοριού σχεδόν ξεπήδησαν. Υπήρχαν ζώα που έμοιαζαν με μαλάκια - αλλά 
ήταν διαφορετικά - το ένα κέλυφος ήταν μεγαλύτερο από το άλλο. Αυτά ονομάστηκαν 
βραχιόποδα.

Υπήρχαν πανέμορφοι βενζοζάνες σαν τον ανεμιστήρα - ο σκελετός μιας ολόκληρης 
αποικίας μικροσκοπικών ζώων που έτρωγαν ακόμη μικρότερα πράγματα (πλαγκτόν) που 
επιπλέουν στο θαλασσινό νερό γύρω τους.

τριλοβίτες πεφταστέρι
(μετρητής)

ηφαίστειο
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20 21
αμμωνίτηςσουπιά

Στη συνέχεια, ένα πλάσμα κολύμπησε από αυτό είχε ένα κέλυφος όπως ο Ναυτίλος το 
αγόρι είχε δει στο σπίτι της γιαγιάς του στο περβάζι του παραθύρου. Σήμερα ο Ναυτίλος ζει 
στη θάλασσα κοντά στο Τιμόρ. Αλλά αυτό το ζώο ήταν διαφορετικός συγγενής του 
Ναυτίλου που ονομάζεται αμμωνίτης. Ο Ναυτίλος και ο αμμωνίτης είναι συγγενείς του 
χταποδιού, των καλαμαριών και των σουπιών.
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Ήρθε η ώρα να πάρει μια ανάσα, και έτσι ο Κροκόδειλος και το Αγόρι επέστρεψαν στην 
επιφάνεια του ωκεανού. Πλωτά εκεί, το αγόρι είδε ένα όμορφο φύλλο - το οποίο οι 
γεωλόγοι αποκαλούν Γλωσσόπτερς Ήταν από ένα φυτό που μοιάζει με φτέρη που ζούσε 
στη στεριά. Αλλά πού ήταν η γη?

Ο κροκόδειλος είπε "Αυτό προέρχεται από μια γη στα νότια του Τιμόρ Ωκεανό που 
ονομάζεται Γκοντγουάν - η Αυστραλία είναι μέρος αυτής, και μια μέρα θα ξεφύγει και θα 
παρασυρθεί βόρεια για να είναι μια ήπειρος της δικής της, με τον Τιμόρ να είναι μέρος 
αλλά με τον Τιμόρ ακόμα κάτω από τη θάλασσα."

Όμως, επιστρέφουμε υποβρύχια. 
Κρατήστε την αναπνοή σας! Δείτε 
τα μικροσκοπικά πράγματα που 
μοιάζουν με κρύσταλλα εκεί. 
Αυτά είναι τα τρόφιμα για 
τόσα πολλά θαλάσσια ζώα. 
Τα σώματα και τα κομμάτια 
των φυτών τους 
μετατρέπονται σε λάδι και 
αέριο που χρησιμοποιούμε 
για τα αυτοκίνητά μας και 
κατασκευάζοντας 
πλαστικό."

Φοραμίνη μπροστά από 
το μάτι του κροκοδείλου - 
τόσο μικροσκοπικό!

Γλωσσόπτερς
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Στη συνέχεια, το αγόρι ζήτησε από τον Κροκόδειλο να πάει άλλη φορά. Ήθελε να δει τη γη. 
Έτσι, κινήθηκαν νότια, προς την Αυστραλία, η οποία μόλις άρχισε να απομακρύνεται από 
το υπόλοιπο της μεγάλης υπερκείμενης Γκοντγουάνα. Ήταν μια εποχή από περίπου 180 
έως 65 εκατομμύρια χρόνια πριν, πιο κοντά στο σήμερα, αλλά ακόμα πολύ καιρό πριν.

250 εκατομμύρια
χρόνια πριν

10.000 χρόνια πριν100 εκατομμύρια χρόνια πριν
x = Τιμόρ-Λέστε

Οι ηπείροι έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν. 24 25

Καθώς ταξίδευαν, ο Κροκόδειλος συνέχισε να βουτά για να δει τι ήταν κάτω. Όχι άλλοι 
τριλοβίτες, αλλά οι αμμωνίτες ήταν ακόμα εκεί. Ξαφνικά, ένα μεγάλο ερπετό (ιχθυόσαυρος) 
που έμοιαζε με ένα δελφίνι κολύμπησε στο παρελθόν και άρπαξε έναν από τους αμμωνίτες 
- που έβγαλε έναν τεράστιο ατμό μαύρου μελανιού (όπως το καλαμάρι κάνει σήμερα όταν 
φοβείται) - το ερπετό το έριξε!

ιχθυόσαυρος

πλασιούσαυρος, 
που ζουν στη 
θάλασσα με 
ιχθυόσαυρους
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Τελικά έφτασαν στην Αυστραλία πριν από 100 εκατομμύρια χρόνια και επιτέλους ξηρά. 
"Δεινόσαυροι!" φώναξε το αγόρι. Υπήρχε ένας φιλικός μικρός φυτοφάγος, που ονομάζεται 
Λέιλενασούρα και ένας κυνηγώντας έντομα, ο Τιμίμυς, και οι δύο πήραν το όνομά τους 
από τα παιδιά του σχολείου από τους γεωλόγους γονείς τους Αλλά στο βάθος υπήρχε ένας 
μεγάλος τρώγων κρέατος, ένα θερρόποδο. "Ας βγούμε από αυτή τη στιγμή" φώναξε το 
αγόρι. "Δεν θέλω να φάω." Έτσι συνέχισαν γρήγορα το ταξίδι τους στο χρόνο πιο κοντά 
σήμερα.

Τιμίμυς και Λέιλενασούρα
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Φοραμίνη

28 29κοραλλιογενή ύφαλο

Έτσι, το αγόρι και ο κροκόδειλος γύρισαν και κολύμπησαν βορειοδυτικά προς το Τιμόρ-
Λέστε. Το νησί του Τιμόρ ήταν ακόμα υποβρύχιο, αλλά τώρα υπήρχαν μεγάλοι 
κοραλλιογενείς ύφαλοι - και το νερό ήταν ρηχό και ζεστό. Και όταν έφτασαν σε χρόνο 
περίπου 6 εκατομμύρια χρόνια, η πρώτη γη έπεσε στο κεφάλι της πάνω από τα κύματα.

Καθώς η μεγάλη ήπειρος της Αυστραλίας μετακινήθηκε βόρεια και έπεσε στην Ασία - το 
Τιμόρ καθώς γεννήθηκε ένα νησί, και τα βουνά υψώθηκαν για πρώτη φορά.

Το αγόρι και ο κροκόδειλος έπαιρναν ελαστικά - το ταξίδι τους στο χρόνο ήταν μακρύ. Αλλά 
ο κροκόδειλος είπε: "Έχω ένα ακόμη πράγμα να σας πω για το νησί σας." "Θυμάσαι εκείνα 
τα μικρά κελύφη πλάσματα που έμοιαζαν με κρύσταλλα (Φοραμίνη) και τα θραύσματα 
φυτών που είδαμε εδώ και πολύ καιρό;" Το αγόρι το έκανε.

"Λοιπόν", είπε ο κροκόδειλος "αυτά τα ζωντανά πλάσματα πέθαναν και θάφτηκαν και οι 
άμμοι που μετατράπηκαν σε βράχο. Στριμώχθηκαν και μαγειρεύτηκαν και μετατράπηκαν 
σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο που παίρνουμε από τα βράχια κάτω από τη θάλασσα του 
Τιμόρ σήμερα".

Πλατφόρμα γεώτρησης στη 
θάλασσα του Τιμόρ νότια του 
Τιμόρ όπου γεωλόγοι 
αναζητούν πετρέλαιο στους 
βράχους κάτω από τον πυθμένα 
της θάλασσας.
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Τούτου λεχθέντος, ο Κροκόδειλος ξάπλωσε για να ξεκουραστεί, 
έκλεισε τα μάτια του και επέστρεψε στον δικό του μύθο, 
σχηματίζοντας έτσι το όμορφο νησί Τιμόρ, έτσι ο μύθος πηγαίνει.

Το αγόρι ήταν πολύ χαρούμενο που έμαθε 
για την ιστορία του και αποφάσισε πότε 
μεγάλωσε πραγματικά ήθελε να γίνει 
γεωλόγος και να μπορεί να του "γράψει" 
τις ιστορίες "που του είπε" από τα βράχια 
και τα απολιθώματα των ζώων και των 
φυτών σε αυτά.

Μια "γεωλογική κλίμακα χρόνου" 
που δείχνει πότε ζούσαν 
διαφορετικά ζώα και φυτά στο 
παρελθόν.

Βουνά ανατολικά του λιμανιού Nτήλη που 
έχουν σχήμα κροκοδείλου - είναι από πού 
προήλθε ο μύθος?
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Το μελλον μας


