
ΓΓιι
ώώ

ρργγ
οοςς

  ΚΚ
ααττ

σσέέ
λληη

ςς
Κα

λη
νύ

χτ
α 

σα
ς,

 κ
ύρ

ιε
 Γκ

ου
γκ

λ.
..

Ο Γιώργος Κατσέλης είναι συγγραφέας
λογοτεχνικών βιβλίων για παιδιά και 
εκπαιδευτικός. 

Κατάγεται από την Ασωπία Βοιωτίας.
Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών, απ’ όπου
έλαβε επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα
στη Λογοτεχνία. Συνέχισε τις σπουδές
του στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Τμήμα
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενη-
μέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών
καθώς και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο. 

Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Περισσότερα στοιχεία για τον συγγρα-
φέα και τα βιβλία του στο προσωπικό του
ιστολόγιο: georgekatselis.blogspot.gr

Επικοινωνία: georgekatselis@gmail.com

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Στάθης Πετρόπουλος

ΓΓιιώώρργγοοςς  ΚΚααττσσέέλληηςς

Ποιος 
είναι 

ο κύρι
ος Γκο

υγκλ;

Γιατί 
όλοι θ

έλουν 
να ταξ

ιδέψου
ν

στην π
αράξεν

η χώρα
 του; 

Με συν
τρόφου

ς τον 
Κλικ τ

ο ποντ
ικάκι

και το
ν Πατ 

το παπ
άκι, ο

 Ιάσον
ας, 

ο µικρ
ός ήρω

άς µας
, θα τ

αξιδέψ
ει 

στη χώ
ρα του

 κυρίο
υ Γκου

γκλ κα
ι από 

εκεί

θα βρε
θεί στ

α πιο 
απίθαν

α µέρη
. 

Από τη
ν πόλη

 των π
αράξεν

ων παι
χνιδιώ

ν 

µέχρι 
τη χώρ

α του 
κυρίου

 Γιάχο
υ, 

τη µακ
ρινή Γ

ιαχωνί
α. 

Κάθε τ
αξίδι 

όµως κ
ρύβει 

και κι
νδύνου

ς.

Γιατί 
στον µ

αγικό 
κόσµο 

της τε
χνολογ

ίας 

και τω
ν υπολ

ογιστώ
ν δεν 

είναι 
όλα τό

σο ρόδ
ινα.

Θα κατ
αφέρει

 άραγε
 ο Ιάσ

ονας ν
α τους

 ξεπερ
άσει

και να
 επιστ

ρέψει 
σώος σ

τη χώρ
α του;

 

1

Google_Exof.qxp  21-06-16  12:28   1



Καληνύχτα σας, κύριε Γκουγκλ...

kirios Google_teliko.qxp:������ 1  21-06-16  13:38  ������ 1



«Μπλε» σειρά, ιστορίες για παιδιά 8+

Βιβλία της σειράς

� Καληνύχτα σας, κύριε Γκουγκλ...
Συγγραφέας: Γιώργος Κατσέλης, εικονογράφηση: Στάθης Πετρόπουλος

� Ένα πεφταστέρι για τον Φοίβο
Συγγραφέας: Αγγελική Φλώρου, εικονογράφηση: Αλέξης Φραγκούλης

� Aναταραχή στην Κουζίνα #2: Ένα αλλιώτικο Πιρούνι

Συγγραφέας: Βασίλης Τερζόπουλος, εικονογράφηση: Κωνσταντίνα Ζαφείρη

�Ψάρια στον γιαλό με πλακάτ και με πανό
Συγγραφέας: Άννα Δενδρινού, εικονογράφηση: Αλέξης Φραγκούλης

� Γειτονιές
Συγγραφέας: Έρικα Αγγέλικα Γαρμπή, εικονογράφηση: Βασίλης Γρίβας

kirios Google_teliko.qxp:������ 1  21-06-16  13:38  ������ 2



«Μπλε» σειρά, ιστορίες για παιδιά 8+
Αριθμός: 1
Τίτλος: Καληνύχτα σας, κύριε Γκουγκλ...

Πρώτη κυκλοφορία: Iούνιος 2016

Συγγραφέας: Γιώργος Κατσέλης

Εικονογράφηση: Στάθης Πετρόπουλος

ΙSBN: 978-618-5151-18-8

Επιμέλεια κειμένων: Δημήτρης Καραδήμας

Εκτύπωση – Βιβλιοδεσία: Ταχύτυπο
Τηλ.: 2610 461.780 • e-mail: info@tachytypo.gr

Εκδόσεις: Kόκκινη κλωστή δεμένη
Μαιζώνος 20–22, 262 23 Πάτρα • Τηλ.: 2610 226.453
e-mail: kokkiniklosti@gotsis.net.gr

www.kokkiniklostibooks.gr

Απαγορεύεται, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και το Διεθνές Δίκαιο που ισχύει στην Ελλάδα,
η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή του βιβλίου αυτού με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

kirios Google_teliko.qxp:������ 1  21-06-16  13:38  ������ 4



Περιεχόμενα
∑∑

Πρόλογος ............................................................................................................................................................................ 7

Μια παράξενη χώρα .................................................................................................................................... 9

Στο κάστρο του κυρίου Γκουγκλ ................................................................................... 17

Η πόλη των παράξενων παιχνιδιών ........................................................................ 25

Στον πύργο του λόρδου Τρέλγιν ................................................................................... 36

Στη χώρα των Χαμένων Φωνηέντων ................................................................... 51

Ο κύριος Γιάχου και η μακρινή Γιαχωνία ....................................................... 59

Καληνύχτα σας, κύριε Γκουγκλ… ................................................................................ 71

kirios Google_teliko.qxp:������ 1  21-06-16  13:38  ������ 5



Πρόλογος
∑∑

Σε μικρή ήδη ηλικία γίνεται η πρώτη γνωριμία των παι-
διών με τον μαγικό κόσμο των υπολογιστών. Η επαφή

τους με τον κόσμο αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά
κρύβει και κινδύνους. Μέσα από αυτή την ιστορία φαντα-
σίας, που συνδέει συμβολικά το χθες (ο μικρός Ιάσονας, ο
κεντρικός ήρωας) με το σήμερα (ο κύριος Γκουγκλ — από
το Google), επιχειρείται να παρουσιαστεί με τρόπο λογο-
τεχνικό το ζήτημα αυτό. 

Στο κείμενο υπάρχουν αρκετοί συμβολισμοί που μπορεί
να μην είναι άμεσα διακριτοί από τους μικρούς αναγνώ-
στες, ωστόσο περνούν έμμεσα μηνύματα. 

Για παράδειγμα, η «Πόλη των παράξενων παιχνιδιών»
μπορεί να σε συνεπάρει και να ξεχάσεις τον στόχο σου,
πράγμα που συχνά συμβαίνει και με τους υπολογιστές. 

Στη «Χώρα των Χαμένων Φωνηέντων» θίγεται το ζήτημα
της γλωσσικής κρίσης σε σχέση με την τεχνολογία.

∂∂ 7 ∂∂
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Στον «Πύργο του λόρδου Τρέλγιν» περιγράφεται η
κλοπή της πνευματικής ιδιοκτησίας σε συνάφεια με την
κλοπή των πολιτιστικών αγαθών ευρύτερα. 

Το κεφάλαιο «Ο κύριος Γιάχου και η μακρινή Γιαχωνία»
(από το Yahoo) παραπέμπει στην Ιαπωνία και στην τεχνο-
λογική εξέλιξη, που κάποιες φορές έχει και γκρίζες πλευρές. 

Στην ιστορία υπάρχουν και άλλοι ήρωες που παραπέ -
μπουν στον κόσμο των υπολογιστών (Πατ το παπάκι —από
το @—, Κλικ το ποντικάκι κ.ά.).

Το βιβλίο προσφέρεται και για αξιοποίηση από τους εκ-
παιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευέλι-
κτη Ζώνη, ιδιαίτερα στις μέρες μας που οι προβληματισμοί
για τους κινδύνους από την αλόγιστη χρήση του διαδι-
κτύου γίνονται όλο και εντονότεροι.

∂∂ 8 ∂∂
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Μια παράξενη χώρα
∑∑

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια πάρα πολύ παράξενη
χώρα. Άλλοι την έλεγαν χώρα της γνώσης και άλλοι

χώρα της φαντασίας. Κανείς εξερευνητής ποτέ δεν κατόρ-
θωσε να φτάσει σε αυτή τη χώρα, γιατί απλούστατα, για να
φτάσεις στο παράξενο εκείνο μέρος, έπρεπε να έχεις όχι
γαϊδουράκι, αυτοκίνητο, τρένο, πλοίο ή αεροπλάνο, αλλά
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Oι σπουδαίοι εξερευνητές του
παρελθόντος είχαν εξυπνάδα, γενναιότητα και εξάντα, δεν
είχαν όμως ηλεκτρονικό υπολογιστή. Γι’ αυτό και η χώρα
αυτή είχε ανακαλυφτεί πρόσφατα. Όλοι, μικροί και μεγά-
λοι, ήθελαν να την επισκεφτούν, για να γνωρίσουν τον έναν
και μοναδικό κάτοικό της. Τον κύριο Γκουγκλ. Έναν παρά-
ξενο κάτοικο που είχε μανία με τις εφευρέσεις. Και που περ-
νούσε όλες τις ώρες της ημέρας του κλεισμένος στο
εργαστήριό του, ένα λαβύρινθο από παράξενες μηχανές,
υπολογιστές και καλώδια.

∂∂ 9 ∂∂
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Οι παππούδες και οι γιαγιάδες φαντάζονταν πως, αν
έφταναν ως εκεί, θα έβρισκαν τη συνταγή για να ξαναγί-
νουν νέοι, για να μπορούν άνετα να παίζουν κυνηγητό
και κρυφτό, να κάνουν σχοινάκι ισορροπώντας πάνω σε
τεντωμένο σχοινί, να παίρνουν μέρος στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες και, το σπουδαιότερο, να τρώνε όσα γλυκά
θέλουν χωρίς να παθαίνουν ζάχαρο. Οι γονείς σκέφτο -
νταν πως σ’ αυτή τη χώρα ίσως έβρισκαν έναν τρόπο για
να κάνουν τα παιδιά να διαβάζουν τα μαθήματά τους και
τα παιδιά πίστευαν πως θα ανακάλυπταν σε αυτήν τον
τρόπο για να πείθουν τους γονείς τους να παίζουν όλη
την ημέρα. 

Έναν τέτοιο ίσως τρόπο έψαχνε και ο μικρός Ιάσονας,
που κάποιο κρύο χειμωνιάτικο βράδυ βρήκε την ευκαιρία
να γλιστρήσει κρυφά στη σοφίτα του σπιτιού, όπου ο πα-
τέρας του είχε το προσωπικό του γραφείο, για να ανοίξει
με το πάτημα ενός κουμπιού την οθόνη του ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Δεν είχε προλάβει καλά καλά να φωτιστεί το
σκοτάδι του δωματίου όταν…

— Ε, ψιτ. Σ’ εσένα μιλάω, δεν ακούς;
— Ποιος είναι; ψιθυρίζει ο Ιάσονας, κοιτάζοντας τη

λεπτή κρυσταλλική οθόνη.
— Εδώ, κάτω από αυτό το ασήκωτο βιβλίο. Βγάλε με επι-

τέλους γιατί θα σκάσω, λέει η φωνή.

∂∂ 10 ∂∂
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Ο Ιάσονας σηκώνει στα χέρια του το βαρύ λεξικό που είχε
ακουμπήσει ο πατέρας του στο γραφείο, όταν έκπληκτος
βλέπει να πετάγεται κάτω από αυτό ένα ποντικάκι. Είναι
μαύρο με κόκκινα γυαλιστερά ηλεκτρονικά μάτια που ανα-
βοσβήνουν. Πολύ περίεργο στ’ αλήθεια. Τα χάνει, αλλά ο πα-
ράξενος επισκέπτης τον καθησυχάζει.

— Μη φοβάσαι, μικρέ μου φίλε. Δεν είμαι αληθινό ποντίκι
ούτε γεννήθηκα σε κάποια σκοτεινή ποντικότρυπα από κά-
ποια ποντικίνα. Φτιάχτηκα στο εργοστάσιο ηλεκτρονικών
ποντικιών. Με λένε Κλικ και δουλειά μου είναι να πηγαινο-
φέρνω τους ανθρώπους στην πιο παράξενη και μαγική
χώρα του κόσμου, στη χώρα του κυρίου Γκουγκλ. 

— Ποιος είναι πάλι αυτός ο κύριος Γκουχ; ρωτάει με έκ-
πληξη ο Ιάσονας. 

Το ποντικάκι παραλίγο να σκάσει από τα γέλια. 
— Χι, χι, χι, χι. Μα, μικρέ μου φίλε, δεν τον λένε Γκουχ, αν

και όταν κολλάει κάποιον ιό αρρωσταίνει και βήχει δυνατά.
To όνομά του είναι Γκουγκλ, επανέλαβε ο Κλικ. Είναι ο σο-
φότερος άνθρωπος σ’ αυτή τη χώρα. Άλλωστε νομίζω κι
εσύ γι’ αυτό είσαι απόψε εδώ. Θέλεις να ταξιδέψεις εκεί, έτσι
δεν είναι;

— Είναι μακριά; ρώτησε το παιδί, που είχε αρχίσει να το
συνεπαίρνει η ιδέα ότι θα μπορούσε να ταξιδέψει στην πα-
ράξενη χώρα.

∂∂ 11 ∂∂
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— Μακριά; Δεν νομίζω. Αρκεί να μου χαϊδέψεις λίγο την
πλάτη, μόνο τόσο κρατάει το ταξίδι. 

Ο Ιάσονας διστακτικά διστακτικά χάιδεψε το ποντικάκι και
τότε… τότε έγινε κάτι που ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν
είχε φανταστεί. Το ποντικάκι άρχισε να τραγουδάει ένα σκοπό.
Κι ώσπου να τελειώσει το τραγούδι, ο Ιάσονας είχε βρεθεί
στην πιο παράξενη, στην πιο μαγική χώρα του κόσμου.

Ποντίκι είμαι αλλιώτικο
δεν τρέμω εγώ τη γάτα
παράξενα σαν με κοιτά

σπάω μεγάλη πλάκα.

Οι άνθρωποι μ’ αναζητούν
την πλάτη μου χαϊδεύουν
και μέσα σε υπολογιστές
μπαίνουν και ταξιδεύουν.

Το όνομά μου είναι Κλικ
κι έχω πολλά πτυχία

ποντίκι είμαι άπιαστο
στη νέα τεχνολογία.

Το ταξίδι ήταν σαν αστραπή. Κράτησε θαρρείς όσο ένα

∂∂ 12 ∂∂
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άνοιγμα και κλείσιμο των ματιών. Για τον Κλικ ήταν η δισε-
κατομμυριοστή χιλιοστή εξακοσιοστή ένατη φορά που πή-
γαινε στη χώρα του κυρίου Γκουγκλ. Για το παιδί όμως ήταν
η πρώτη φορά που έκανε ένα τέτοιο ταξίδι και τα είχε κυ-
ριολεκτικά χαμένα. Πρώτη φορά έκανε ένα ταξίδι που δεν
είχε διαδρομή. Όσο για τη χώρα του κυρίου Γκουγκλ… δεν
ήταν καθόλου μια απλή χώρα, όπως τη φανταζόταν ο μι-
κρός μας φίλος. 

Ήταν μια απέραντη, πολύβουη και πολύχρωμη χώρα. Μια
παράξενη χώρα. Αντί για σπίτια παντού υπήρχαν βιβλιοθή-
κες, πανύψηλες σαν ουρανοξύστες, φορτωμένες με εκα -
τομμύρια βιβλία. Χιλιάδες άνθρωποι έτρεχαν βιαστικοί
κρατώντας βιβλία στα χέρια τους, πηγαινοέρχονταν σε δρό-
μους και λεωφόρους χωρίς φανάρια, συναντιούνταν στις δια-
σταυρώσεις, χαιρετιούνταν, στριμώχνονταν στις διαβάσεις,
έπειτα ανέβαιναν με τα ασανσέρ στις βιβλιοθήκες, κάθονταν
σε κάποια ελεύθερη γωνιά, διάβαζαν, διάβαζαν, διάβαζαν…
Ο Ιάσονας παρατήρησε ότι οι κάτοικοι αυτής της χώρας είχαν
μεγάλο κεφάλι, μα δεν μπορούσε να εξηγήσει το γιατί.

— Γιατί διαβάζουν όλοι αυτοί; ρώτησε απορημένος.
— Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, απάντησε ο

Κλικ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ποτέ δεν σταματούν να δια-
βάζουν. Το διάβασμα μάλιστα θα έλεγα πως τους έχει γίνει
τόσο απαραίτητο όσο το οξυγόνο.

∂∂ 13 ∂∂

kirios Google_teliko.qxp:������ 1  21-06-16  13:38  ������ 13



— Θα πρέπει να είναι πολύ σοφοί, ψέλλισε έκπληκτο το
παιδί.

— Ναι, θα πρέπει… είπε ο Κλικ. 
Και πρόσθεσε με νόημα: 
— Άκουσε, μικρέ μου φίλε. Η χώρα αυτή δεν είναι μια

απλή χώρα. Είναι η χώρα της γνώσης και της πληροφορίας.
Όλες οι γνώσεις του κόσμου υπάρχουν εδώ. Όλοι οι θη-
σαυροί των βιβλίων βρίσκονται μέσα σ’ αυτές τις βιβλιο-
θήκες. Μικρά και μεγάλα μυστικά, εφευρέσεις, παραμύθια,
ποιήματα, ιστορίες και ό,τι έχει γραφτεί βρίσκεται εδώ. Ο
κύριος Γκουγκλ βέβαια φροντίζει ώστε να μη λείψει τίποτα.
Οι άνθρωποι εδώ δεν τρέφονται με φαγητό αλλά με γράμ-
ματα και λέξεις. Και αυτό τους κάνει ευτυχισμένους. 

— Ωραία, αλλά δεν καταλαβαίνω πού είναι το ενδιαφέ-
ρον, παραπονέθηκε ο Ιάσονας. Αντί για σπίτια υπάρχουν
βιβλιοθήκες που μοιάζουν με ουρανοξύστες, αντί για φα-
γητό οι άνθρωποι διαβάζουν, εγώ χάνω τον χρόνο μου με
ένα ποντίκι που μου υποσχέθηκε ένα συναρπαστικό ταξίδι
κι έχω αρχίσει να βαριέμαι. Από το πρωί διαβάζω και φυ-
σικά δεν έχω καμία όρεξη να περάσω το υπόλοιπο της
ζωής μου σε μια χώρα σαν κι αυτή διαβάζοντας. 

— Έχεις δίκιο, μικρέ μου Ιάσονα, που, αν και φέρεις το
όνομα ενός μακρινού προγόνου σου, δεν φαίνεται να είσαι
τόσο έξυπνος όσο ήταν εκείνος, είπε ο Κλικ. Παρατήρησε

∂∂ 14 ∂∂
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όμως λίγο πιο προσεκτικά τα βιβλία που κρατούν αυτοί οι
άνθρωποι στα χέρια τους και θα διαπιστώσεις ότι δεν είναι
από απλό χαρτί. Με άλλα λόγια, θα δεις, αν πιάσεις ένα από
αυτά, ότι δεν πρόκειται για απλό βιβλίο, αλλά για ένα εξε-
λιγμένο βιβλίο-συσκευή. Κι αν το παρατηρήσεις περισσό-
τερο θα δεις πως δεν πρόκειται για τίποτ’ άλλο από έναν
εξελιγμένο μικρό φορητό υπολογιστή. Ανοίγοντας μια τέ-
τοια συσκευή οι άνθρωποι δεν διαβάζουν μόνο. Μπορούν,
αν το θελήσουν, να ζήσουν οι ίδιοι όσα βλέπουν, στον τόπο
και την εποχή που αυτά έγιναν. Με άλλα λόγια, μπορούν να
κάνουν ένα συναρπαστικό… ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ. 

Ο Ιάσονας έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Αν είχε μαντέψει
σωστά, το ταξίδι του μόλις άρχιζε. Κι αναρωτήθηκε αν αυτό
που ονειρευόταν από μικρός, αυτό που είχε διαβάσει κάποτε
σε κάποιο βιβλίο επιστημονικής φαντασίας, ένα ταξίδι στον
χρόνο δηλαδή, μπορούσε να γίνει πραγματικότητα μέσω της
τεχνολογίας. Ήταν τόσο ενθουσιασμένος που δεν πρόσεξε
ότι δίπλα του στεκόταν ένας παράξενος επισκέπτης. 
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