
Ένα διδακτικό παραμύθι για μικρά και μεγάλα παιδιά
του καθηγητή Περιβάλλοντος Δρ. Αντώνη Γάκη

Ο μικρός Τάκης και το Ταξίδι του
στις Εποχές, τις Φυλές και τις Παραδόσεις του Κόσμου
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O Αντώνης Γάκης γεννήθηκε στην Π.
Φώκαια Αττικής την 1η Νοεμβρίου
1980,  β’ γιος του Σπύρου Γάκη,
δασκάλου από τη Λούτσα - Πάργας
Πρεβέζης και της Άννας Μητροπία,
νηπιαγωγού, από τoν Βόθωνα Σαντορίνης.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Αναβύσσου και
συνέχισε τις Σπουδές του στο Τμήμα
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
του Πανεπιστημίου Πειραιά.  Έπειτα

φοίτησε στο Μεταπτυ χιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών. Τελευταίος του ακαδημαϊκός σταθμός το Πάντειο
Πανεπιστήμιο όπου έκανε το διδακτορικό του στο Τμήμα
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης με θέμα «Πολιτικές
Περιβάλλοντος». Παρακολούθησε με άριστη επίδοση το
πρόγραμμα του ΕΚΠΑ “Παιδαγωγική του Θεάτρου και
καλλιτεχνική δημιουργία” και είναι ιδρυτής και Καλλιτεχνικός
Διευθυντής της εκπαιδευτικής θεατρική ομάδας ΕΝ ΟΔΩ με την
οποία έχει σκηνοθετήσει δεκάδες θεατρικές παραστάσεις που
έχουν παρακολουθήσει πάνω από 120.000 θεατές έως τώρα.
Μιλάει 5 γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά και την
μητρική Ελληνική. 

Έχει διδάξει σε Δημόσια Ι.Ε.Κ., στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, σε
Κολλέγια και εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγος και
καθηγητής περιβαλ λοντικής εκπαίδευσης. Σήμερα είναι ερευνητής και
εισηγητής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακά ερευνητικά
σχολικά προγράμματα. Από το 2006 έως τώρα εκλέγεται διαρκώς
Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής και είναι εντεταλμένος σύμβουλος
στα θέματα οδικής ασφάλειας και οικολογικής μετακίνησης της
Περιφέρειας Αττικής. 

Το βιβλίο του αυτό είναι το πρώτο της σειράς με κεντρικό ήρωα τον
Μικρό Τάκη. Κυκλοφορούν επίσης το α’, β’, γ’,δ’και ε’ μέρος της σειράς
«Οι Φύλακες της Φύσης»: «Η χώρα της Γνώσης» - «Ο Αγώνας της
Οδικής Ασφάλειας» - «Ο Φώτης, η Φωτούλα και η Φωτοκύκλωση»,
«Ο Ρι-Μπαταρούλης και η Μάχη με τον Μολυβδένιο Στρατό»,
«Η μάχη για την υγιεινή διατροφή και την άθληση». Κυκλοφορεί
ακόμα το διδακτικό παραμύθι «Αισώπου Παρα-μύθοι», επίσης, το
παραμύθι για την μόλυνση της θάλασσας  «Αλίκη η Χελώνα», το
παραμύθι για το σχολικό εκφοβισμό «Φίλιππος ο Σιωπηλός Μάγος»
και τα θεατρικά βιβλία «Κάποτε στην Παλιά Ελλάδα» και «Ο Οικο-
Λογικός Ταρίφας» Έχουν εκδοθεί ακόμα τα έργα του: «Άνθρωποι
και Σκουπίδια, 100 Μετά Χρήματος», η τριλογία «Τα Mυστικά
του Ηλιοβασιλέματος» και η νέα σειρά «Τα Μυθικά Μονoπάτια
της Ηπείρου».

εκπαιδευτική θεατρική ομάδα

εν οδώ

Ζήστε και εσείς την εμπειρία των θεατρικών 
παραστάσεών μας και στο δικό σας σχολείο από 

την εκπαιδευτική - θεατρική μας ομάδα «Εν Οδώ».

Επικοινώνησε τηλεφωνικά στο 6972010441
ή μέσω e-mail στο antonisgakis@yahoo.gr

φωτογραφίες από παραστάσεις

επιλογή

φωτογραφίες από παραστάσεις

επιλογή

φωτογραφίες από παραστάσεις

επιλογή
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Μια φορά και έναν καιρό, την εποχή που οι άνθρωποι πίστευαν ακόμα στα
θαύματα, προσγειώθηκε μυστηριωδώς στον πλανήτη Γη, ένα περίεργο 

ιπτάμενο αντικείμενο. Έμοιαζε με ένα καράβι, που είχε ρόδες αυτοκινήτου
με κάτι κουπιά, σαν φτερά αεροπλάνου. Ήταν πολύ μικρό, 

λες και ήταν μια καρικατούρα διαστημόπλοιου. 

Όταν άνοιξε η μικροσκοπική του πόρτα, από μέσα βγήκε ένα χαμογελαστό
πλασματάκι. Κάποιος μπορεί να το έλεγε καλικάντζαρο, κάποιος άλλος 

θα τον περνούσε για εξωγήινο, κανένας όμως δεν ξέρει να μας πει 
με σιγουριά από πού μας ήρθε ο μικρός Τάκης. Ναι, αυτό ήταν το όνομα 

του μικρού μας ταξιδευτή, επειδή ήταν τόσο μικρός...

Ο μικρός Τάκης σε αυτό το περίεργο ταξίδι δεν ήταν μόνος, 
τον συντρόφευε και η πιστή Γαία, το Γατόσκυλό του. Ναι καλά διαβάσατε, 
μια γάτα με μορφή σκύλου. Το πιο σπάνιο και πιστό ζωάκι του κόσμου. 

Οι σοφοί άνθρωποι που έχουν διαβάσει πολλά βιβλία, λένε πως τού το χάρισε 
ο Άγιος Βασίλης. Άλλοι ισχυρίζονται πως το βρήκε παρατημένο σε κάποιο 

γαλαξία σε ένα από τα ταξίδια του. Όπως και να έχει, ο μικρός Τάκης 
και η Γαία ήταν τόσο αγαπημένοι και αχώριστοι.

Ο Τάκης μόλις συνήλθε από την πτώση του στη Γη, άρχισε να ψάχνει 
το ακριβές μέρος που είχε προσγειωθεί, αλλά μάταια. Κανένα από 
τα όργανα του περιέργου ιπτάμενου αντικειμένου του δε δούλευε 

και η Γη ήταν ένας εντελώς άγνωστος πλανήτης για εκείνον.
3
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Εκεί που κάθονταν απογοητευμένος στη μέση του πουθενά ξαφνικά 
άκουσε την Γαία να νιαουρογαβγίζει. 

- Ποιός είναι; φώναξε τρομαγμένος ο Μικρός Τάκης. 
- Μη φοβάσαι μικρέ μου, άσε με να πλησιάσω και θα σου πω.
- Πού ξέρεις το όνομά μου; απάντησε απορημένος ο μικρός Τάκης που άρχισε να
διακρίνει καλύτερα τον περίεργο ξένο που του μιλούσε. Φορούσε ένα πανέμορφο
καπέλο ναυτικού και είχε μακριά άσπρη γενειάδα.
- Ταξιδεύεις για πολύ καιρό. Έρχεσαι από πολύ μακριά στη Γη, τον πλανήτη που
βρίσκεσαι τώρα. Σκοπός σου είναι να κατακτήσεις τη Γνώση και να συναντήσεις
την πραγματική Αγάπη, έτσι δεν είναι;
- Γη;;; μα αυτό το όνομα μοιάζει πάρα πολύ με το αυτό της Γαίας... Ααα, τώρα
καταλαβαίνω γιατί κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει από πού προέρχεται το
όνομά της στο δικό μου πλανήτη.
- Ναι, η Γη μας είναι ένας από τους πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος. Περι-
στρέφεται γύρω από τον Ήλιο που μας δίνει ζωή. Γύρω από τη Γη περιστρέ-
φεται η Σελήνη που μας χαρίζει την ομορφιά της, όταν ο Ήλιος είναι κρυμμένος
στο άλλο ημισφαίριο.

- Δεν καταλαβαίνω, πώς τα ξέρεις όλα αυτά; του είπε ο μικρός Τάκης.
- Δεν πειράζει καλό μου αγόρι, του αποκρίθηκε ο καλοκάγαθος γέρος ναυτικός.

4
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- Να θυμάσαι μόνο το εξής: Για να αποκτήσεις την πραγματική Γνώση πρέπει να
φτάσεις μακριά με υπομονή και επιμονή, αλλά για να συναντήσεις την πραγμα-
τική Αγάπη πρέπει να αναγνωρίσεις την αληθινή αξία που κρύβεται σε αυτά που
είναι δίπλα σου. Να, πάρε και αυτή την πυξίδα δώρο από μένα. Κάθε φορά που
θα την ανοίγεις, εκείνη θα σε ταξιδεύει στους μήνες, τις εποχές και τους πολι-
τισμούς της Γης, μέχρι να συναντήσεις αυτό που πραγματικά αναζητάς και να
πάρεις τις απαντήσεις που ψάχνεις. Έχε τα μάτια σου ορθάνοιχτα, αλλά και την
καρδιά σου.
- Δεν καταλαβαίνω τίποτα, ξαναείπε ο μικρός Τάκης. Η Γνώση βρίσκεται μακριά,
ενώ η Αγάπη κοντά; Πώς γίνεται αυτό;
- Αυτό θα το ανακαλύψεις μόνος σου, στο τέλος του ταξιδιού σου, του είπε ο ναυτικός
και εξαφανίστηκε, το ίδιο μυστηριωδώς όπως εμφανίστηκε.

Ο μικρός Τάκης απορημένος κράτησε την περίεργη πυξίδα που του χάρισε 
ο αινιγματικός καπετάνιος και συνέχισε να την περιεργάζεται εξωτερικά. 

Μόλις όμως την άνοιξε, ξαφνικά ένιωσε το σώμα του να ελαφραίνει. 
Άκουσε μια περίεργη μουσική λες και χιλιάδες καμπανάκια ηχούσαν μαζί. 

Η Γαία που κατάλαβε πως κάτι μυστήριο συνέβαινε, πετάχτηκε στην αγκαλιά του.
Ξαφνικά οι δύο μαζί, λες και μια τρύπα άνοιξε στον αέρα, μεταφέρθηκαν

σε ένα μέρος περίεργο, μα και συνάμα τόσο όμορφο.
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- Πού βρίσκομαι; αναφώνησε ο Τάκης μόλις συνήλθε από το σοκ.
- Βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Στο καμάρι της
Ευρώπης, στη Χώρα του Ήλιου και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσά της, την Αθήνα.
Είμαστε κάτω από την σκιά της ιερής Ακρόπολης, του είπε ένας υψηλόσωμος άντρας
με μια περίεργη φορεσιά. Σε εμάς τους Έλληνες αρέσει να χορεύουμε και να
τραγουδάμε σκοπούς παραδοσιακούς όπως μαντινάδες, συρτάκι αλλά και πιο
σύγχρονα τραγούδια.
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- Ποιός είσαι εσύ; τον ρώτησε ο Μικρός Τάκης
- Εγώ είμαι ο Μανωλιός από τα Σφακιά της λεβεντογέννας Κρήτης. Ένας από τους
περίπου έντεκα εκατομμύρια Έλληνες που κατοικούμε σε αυτή τη χώρα. Βέβαια
είμαστε πιο πολλοί, όμως οι υπόλοιποι σύντεκνοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Για έλα
εδώ μικιό μου. Θα πεινάς. Κάτσε να σε τρατάρω λίγο ντάκο, δηλαδή κριθαρό-
ψωμο, με ντομάτα, φέτα και λαδάκι του Θεού, γιατί σε βλέπω αδύνατο.

Ο Τάκης δέχτηκε με χαρά το κέρασμα του Μανωλιού, καθώς πεινούσε 
σαν λύκος και έδωσε μια μεγάλη μπουκιά και στην Γαία.

- Λοιπόν, μικρέ μου Τάκη, εγώ πρέπει να σε αφήσω γιατί μπήκε το Φθινόπωρο.
Ο Σεπτέμβρης, ο Οκτώβρης κι ο Νοέμβρης είναι οι τρείς μήνες, σα να λέμε τα
παιδιά αυτής της εποχής. Καλά που το θυμήθηκα, αφού έφτασε το Φθινόπωρο και
πριν αρχίσουν τα πρωτοβρόχια πρέπει να μαζέψω τα σταφύλια μου. Πάρε ως
αναμνηστικό δώρο για να με θυμάσαι αυτό εδώ, σαρίκι το λέμε. Και να θυμάσαι, πως
όταν είσαι ελεύθερος άνθρωπος, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα.

Ο μικρός Τάκης αφού ευχαρίστησε τον Έλληνα φίλο του αναζήτησε την Γαία 
η οποία είχε κρυφτεί πίσω από ένα μεγάλο δέντρο. Προς μεγάλη του έκπληξη 

η Γαία από Γατόσκυλο είχε μεταμορφωθεί σε Γατοπρόβατο. 

- Ίσως φταίει το ταξίδι, συλλογίστηκε ο Τάκης και άνοιξε πάλι τη μαγική του πυξίδα.
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Η ίδια πανέμορφη κουδουνιστή μουσική ήχησε ξανά και αυτή τη φορά 
η πυξίδα τον μετέφερε σε μια άλλη περιοχή γεμάτη από μελωδίες και ανθρώπους

που χόρευαν φορώντας κάτι παραδοσιακές άσπρες- καφέ στολές.
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- Καλώς ήρθες στο Μόναχο μικρέ Τάκη. Βρίσκεσαι στην Γερμανία που έχει πρω-
τεύουσα το Βερολίνο. Εδώ στην Βαυαρία όμως χτυπάει η καρδιά της χώρας μας
κάθε Οκτώβρη. Γιορτάζουμε, χορεύοντας και τραγουδώντας, το Oktoberfest.
- Γερμανία... τί περίεργο όνομα; Μα πού βρίσκεται αυτή η χώρα;
- Η Γερμανία βρίσκεται στην κεντρική Ευρώπη και είναι μια από τις πολυπληθέ-
στερες χώρες της, καθώς περίπου 83 εκατομμύρια άνθρωποι ζούμε εδώ. Αγα-
πημένο μας φαγητό είναι τα λουκάνικα και οι πατάτες και φυσικά μας αρέσει να
χορεύουμε και να πίνουμε άφθονη μπύρα. Βέβαια, εσύ δεν κάνει να πιες γιατί είσαι
ακόμα μικρός. Να, πάρε να δοκιμάσεις ένα παραδοσιακό Pretzel, μου φαίνεσαι
αρκετά ταλαιπωρημένος. Ωχ, μα τι ζώο είναι αυτό που έχεις μαζί σου; Μοιάζει
με Γατόλυκο.
- Μα αυτή είναι η Γαία το πιστό μου Γατοσκυλο, είπε ο Τάκης που είδε για ακόμη
μια φορά την Γαία να αλλάζει μορφή.
- Τέλος πάντων, εμένα με λένε Τόμας και πάρε αυτό το φτερό από το καπέλο
μου για ενθύμιο. Και να θυμάσαι να χαμογελάς με ό,τι και να σου συμβαίνει
μικρέ μου φίλε.

Ο Τάκης και η Γαία που ήταν πλέον Γατόλυκος αποχαιρέτησαν την Γερμανία 
και η καμπανιστή μουσική από την πυξίδα μετέφερε μαγικά τους δύο μας 

φίλους σε μια άλλη πόλη, τόσο όμορφη. Μυρωδιές από μπαχαρικά και γλυκά
έσπασαν τη μύτη τους και αμέσως κατάλαβαν που βρίσκονται...
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- Καλημέρα μικρέ μου φίλε. Καλώς ήρθες στην Κωνσταντινούπολη, την πρω-
τεύουσα της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Βέβαια η κανονική μας πρωτεύουσα είναι
η Άγκυρα που βρίσκεται η Ασιατική Τουρκία. Είμαστε βλέπεις μια τεράστια
χώρα με πολλές διαφορετικές φυλές και θρησκείες. Πάνω από 80 εκατομμύρια
άνθρωποι μένουμε εδώ. Βρίσκεσαι στην πλατεία της Αγίας Σοφίας και από εδώ στο
σοκάκι μπορείς να πας στο μεγάλο παζάρι, μετά στο Φανάρι και από εκεί να
κατηφορίσεις στο Βόσπορο. Μην ξεχάσεις να φας μπακλαβά και να πιεις σαλέπι.
Αν πεινάσεις πολύ, η πολίτικη κουζίνα θα σε κάνει να μην ξεχάσεις ποτέ αυτό
το ταξίδι στην κοντινή Ανατολή. Μα τι είναι αυτό το κατοικίδιο που έχεις δίπλα
σου; Μου φαίνεται για Γατόψαρο.
- Α, αυτή είναι η φίλη μου, η Γαία. Κάτι έχει πάθει και αλλάζει μορφές συνέχεια
σε κάθε μέρος που πάω.
- Επειδή είναι Νοέμβριος, ο τελευταίος μήνας του Φθινοπώρου και θα αρχίσουν
τα κρύα, σου δίνω για δώρο μια συμβουλή, να μην αφήνεις τίποτα να τρυπώνει
μέσα σου και να κρυώνει τη καρδιά σου. Όλοι είμαστε αδέρφια ανεξαιρέτως φυλής,
χρώματος και θρησκείας. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα εμείς οι απλοί
άνθρωποι στην πραγματικότητα.

Η πυξίδα του Τάκη στριφογύρισε σαν τρελή και κόλλησε ο δείκτης στον Βορρά.
Μια κουδουνιστή μελωδία ακούστηκε και πολλές νιφάδες χιονιού έπεφταν 
πάνω του κάνοντάς τον να χαμογελάει. Κοίταξε δίπλα του και είδε τη Γαία 

να έχει μεταμορφωθεί σε Γατοτάρανδο.
11
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- Μα που βρίσκομαι; αναρωτήθηκε.
- Χοχοχοχ… καλωσόρισες στον Βόρειο Πόλο μικρέ μου Τάκη, του είπε ένας
γεροδεμένος χοντρός παππούλης με μακριά γενειάδα, χρυσά γυαλιά και κόκκινα
ρούχα.
- Είναι Χριστούγεννα πια, τελειώνει ο Δεκέμβρης, ο αγαπημένος μήνας όλων
των παιδιών του κόσμου. Είναι η αρχή του Χειμώνα ο οποίος έχει τρία παιδιά και
αυτός. Εκτός από τον Δεκέμβρη, έχει και τον Γενάρη και τον Φλεβάρη.
Τον Γενάρη είναι η Πρωτοχρονιά, γιορτάζουμε τον Νέο Χρόνο. Ο Φλεβάρης είναι
ο μήνας των Αποκριών που αγαπάνε όλα τα παιδιά. Έλα κοντά στο Χριστου-
γεννιάτικο Δέντρο, στο τζάκι, να σε ρωτήσω κάτι μικρέ μου Τάκη.

Ο μικρός Τάκης αποσβολωμένος πλησίασε και ο Άγιος Βασίλης, 
αφού του συστήθηκε τον ρώτησε.

- Ήσουν καλό παιδί φέτος μικρέ μου Τάκη;
- Ναι, είπε ο Τάκης και γέμισε το στόμα του με ένα μελομακάρονο, ενώ ένας
βοηθός του Αγίου Βασίλη τού έφερνε μια ζεστή σοκολάτα.
- Θα σου δώσω το πιο σπάνιο δώρο του κόσμου. Ένα χάρτη μαγικό, για να 
μη χαθείς ποτέ και να μην ξεχάσεις τους ανθρώπους που συνάντησες.

Ο μικρός Τάκης μαγεμένος από τη χριστουγεννιάτικη πολιτεία στην οποία
βρέθηκε, αποχαιρέτησε τον Άγιο Βασίλη, τους καλικάντζαρους και 

τους πιστούς του ταράνδους και ξανάνοιξε την πυξίδα.
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Επόμενος προορισμός του μικρού Τάκη ήταν μια τεράστια χώρα με έναν πολύ
σπουδαίο πολιτισμό. Ένα πολύ μεγάλο Τείχος που δεν έλεγε να τελειώσει,

ήταν το σημείο που προσγειώθηκε απότομα μαζί με τη Γαία η οποία 
αυτή τη φορά είχε μεταμορφωθεί σε Γατόπαπια.

14
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Τίποτα δε θύμιζε πια Χειμώνα, δεν είχε ούτε κρύο ούτε χιόνια. 
Μα πόσος καιρός έχει περάσει; αναρωτήθηκε ο μικρός Τάκης.

- Καλωσήρθες στην Κίνα, στη χώρα των Δράκων με το μεγαλύτερο πληθυ-
σμό στον Κόσμο. Είμαστε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια εκατομμύρια
Κινέζοι σε αυτή εδώ τη χώρα. Έφτασε η Άνοιξη, μπήκε ο Μάρτης και σε λίγο
θα έρθει ο Απρίλης και ο Μάης, τα αλλά παιδιά της Άνοιξης. Τα λουλούδια
θα ανθίσουν, θα γεμίσουν χρώματα και μυρωδιές τη Φύση που ξαναγεννιέται
από την αρχή.

Ο Τάκης δεν μπορούσε να πιστέψει πως είχαν περάσει τόσο γρήγορα,
τόσοι μήνες στο μαγικό του ταξίδι, από το Χειμώνα στην Άνοιξη.

- Καλέ μου Τάκη να σου συστηθώ, είμαι ο Χίο Τσο Μίν και έχω ένα δώρο για
σένα. Πριν σε αποχαιρετήσω για το τελευταίο σου ταξίδι στο καλοκαίρι, εμείς
στην Κίνα έχουμε χιλιάδες σοφές παροιμίες, μια από αυτές λέει: "Η Αγάπη και
η Γνώση κρύβονται καλά στα πιο φανερά σημεία που δεν μπορεί ο νους του
ανθρώπου να φανταστεί."
- Μα αυτό μοιάζει με αυτό που μου είχε πει ο ναυτικός στην αρχή του ταξι-
διού μου!! είπε ο μικρός Τάκης και αναζήτησε την πιστή του Γαία.

Ξαναγύρισε την πυξίδα του και αφού αποχαιρέτησε τον Κινέζο φίλο του, 
με μιας ακούστηκε η μαγική μελωδία που τον οδήγησε στον επόμενο

προορισμό του.
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Ο μικρός Τάκης προσγειώθηκε πάνω σε ένα στρώμα από παχιά άμμο, ακριβώς
δίπλα σε μια καμήλα. Η Γαία που είχε μεταμορφωθεί σε Γατολιόνταρο,

τρόμαξε και κρύφτηκε πίσω από τον μικρό Τάκη.
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Ένας μελαμψός άντρας που φορούσε ένα μαντήλι σε όλο το κεφάλι,
έδωσε το χέρι του στον μικρό Τάκη και τον σήκωσε.

- Καλώς όρισες στην έρημο της Αφρικής. Είναι καλοκαίρι, τελειώνει ο Ιούνιος
και σε λίγο θα έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, οι υπόλοιποι μήνες του
καλοκαιριού. Μήπως διψάς καλέ μου Τάκη; Μα ξέχασα να σου συστηθώ. Είμαι
ο Χουσεΐν, ο Καβαλάρης της Ερήμου. Πάρε αυτό το παγούρι με νερό, θα σου
χρειαστεί. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα σε δω να μου ανταποδώσεις την
χάρη. Φέυγω τώρα, σε χαιρετώ. Καλή σου τύχη.

Ο μικρός Τάκης που είχε πάρει το νερό στα χείλη του και το έπινε με λαχτάρα
αναζήτησε την Γαία, αλλά μάταια. Πουθενά δεν μπορούσε να τη βρει. 

Φώναζε τόσο δυνατά που σε λίγο έκλεισε η φωνή του.
Κάθισε μόνος του στην μέση του πουθενά και άρχισε να κλαίει. 

Από τα ματιά του έτρεχε τόσο νερό που σιγά - σιγά άρχισε να δημιουργείται
μια λίμνη. Κατάλαβε πως αγαπούσε πάρα πολύ τη Γαία κι ας μην το είχε

συνειδητοποιήσει τόσο καιρό που την είχε δίπλα του.
- Μα γιατί την άφησα να χαθεί; συνέχισε να μονολογεί και να γεμίζει με δάκρυα
τη λίμνη που δημιουργούσε. Πέταξε την πυξίδα μακριά και είπε: 
- Δε φεύγω αν δεν βρω την αγαπημένη Γαία μου.

Περιπλανήθηκε για μέρες στην έρημο νηστικός, διψασμένος 
και το μόνο που φώναζε ήταν το όνομά της. 

Γαία, Γαία...
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Μετά από πολλές μέρες ξαναγύρισε στο ίδιο σημείο στη λίμνη των δακρύων.
Εκεί τον περίμενε μια έκπληξη. Ένα πανέμορφο ξωτικό, ένα κορίτσι, στην ηλικία του.

Μόλις τον είδε χαμογέλασε και έτρεξε στην αγκαλιά του.
Ο μικρός Τάκης σάστισε.

- Τάκη, εγώ είμαι η Γαία. Έλυσες τα Μάγια του Χρόνου που με είχε τιμωρήσει να
μην μπορώ να αγαπηθώ και να μην μπορώ να μιλήσω με τη δική μου φωνή. Εσύ
όμως με αγάπησες αληθινά και έτσι έσπασαν τα μάγια. Ξαναπήρα τη μορφή του
ξωτικού που είχα πριν μεταμορφωθώ σε ζώο. Τώρα μπορούμε να ταξιδέψουμε
μαζί σε όλο τον κόσμο με πυξίδα τα όνειρα και την αγάπη μας.

Ο Τάκης -που δεν χρειαζόταν πλέον την πυξίδα, αφού ανακάλυψε 
την πραγματική Aγάπη και τη Γνώση- την πέταξε ψηλά στον Άνεμο 

κι εκείνη από τότε ταξιδεύει σε όλο τον Κόσμο. 

Εσύ που τώρα διαβάζεις αυτή την ιστορία 
έχε τα ματιά σου ανοιχτά, γιατί ίσως αυτή η μαγική πυξίδα 

καταλήξει κάποτε και στα δικά σου χέρια...18
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ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
«Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ»
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του καθηγητή Περιβάλλοντος Δρ. Αντώνη Γάκη

σε εικονογράφηση της Ουρανίας Πικραμένου

Ο Φύλακες της Φύσης
”O Aγώνας της Οδικής Ασφάλειας & της Οικο-λογικής Μετακίνησης”

ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
«O AΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΤΗΣ 
ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ»

Οι Φύλακες της Φύσης

Με την ευγενική χορηγία της

Ένα oικολογικό διδακτικό παραμύθι για μικρά και μεγάλα παιδιά
του καθηγητή Περιβάλλοντος Δρ. Αντώνη Γάκη

“Ο Ρι-Μπαταρούλης και η Μάχη 
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ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
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Οι Φύλακες της Φύσης

Ένα διδακτικό παραμύθι για μικρά και μεγάλα παιδιά
του καθηγητή Περιβάλλοντος Δρ. Αντώνη Γάκη

“Ο Aγώνας της Μεσογειακής Διατροφής,
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Ένα διδακτικό παραμύθι 
του καθηγητή Περιβάλλοντος Δρ. Αντώνη Γάκη

ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΚΑΠΟΤΕ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

α’ έκδοση - 5.000 αντίτυπα

ΚΑΠΟΤΕ 
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

«ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

Aλίκη η Χελώνα
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Ένα διδακτικό παραμύθι
για μικρά και μεγάλα παιδιά

του καθηγητή Περιβάλλοντος Δρ. Αντώνη Γάκη
σε εικονογράφηση της Ουρανίας Πικραμένου
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ΑΙΣΩΠΟΥ ΠΑΡΑ-ΜΥΘΟΙ

Ένα διδακτικό παραμύθι για μικρά και μεγάλα παιδιά
του καθηγητή Περιβάλλοντος Δρ. Αντώνη Γάκη
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ΑΙΣΩΠΟΥ
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ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

«ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ»

Έργα του Αντώνη Γάκη που έχουν εκδοθεί και κυκλοφορούν

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΣΤΙΣ
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Ένα περίεργο πλασματάκι, ο μικρός Τάκης, προσγειώνεται στον πλανήτη Γη και ξεκινάει 
το συναρπαστικό του Tαξίδι στις Eποχές, τις Xώρες, τις Παραδόσεις και τις Γεύσεις του Κόσμου.

Στο πέρασμά του από τα ομορφότερα σημεία του πλανήτη μας, θα αναζητήσει παρέα 
με το πιστό του γατόσκυλο, τη Γαία, την πραγματική Γνώση και την αληθινή Αγάπη.

Εσείς παιδιά τι λέτε, θα καταφέρει ο μικρός μας Τάκης να βρει αυτό που αναζητά;

ISBN: 978-618-81218-3-6

Ο μικρός Τάκης και το Ταξίδι του
στις Εποχές, τις Φυλές και τις Παραδόσεις του Κόσμου
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