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Έχετε γνωρίσει την οικογένεια Χλαπατσούλη; Αν όχι ακόμα, μπορείτε να τη 

γνωρίσετε μέσα από δύο διηγήματα: Το μυστήριο των τριών κλεμμένων 

δώρων και Το περιπόθητο φλουρί της Βασιλόπιτας. 

Με πολύ φαντασία, χιούμορ και απίθανες περιπέτειες ο Ευγένιος Τριβιζάς μας 

παρουσιάζει μια ιδιαίτερη και ασυνήθιστη οικογένεια τους Χλαπατζούλιδες. Οι 

πρωταγωνιστές είναι: ο Χαράλαμπος Χλαπατσούλης, λογιστής στην μακαρονοποιία 

“Ρούφινοξ”, η σύζυγός του Χαρίκλεια Χλαπατσούλη, τα παιδιά τους, ο Μπόμπ 

Τσιριμπόμ, χόμπι του είναι η συλλογή από σπάνιες σφεντόνες και η Λέτα 

Τσιμπολελέτα. Όλοι τους αποτελούν μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη προσωπικότητα με 

παράξενες συνήθειες. 

Το παράπονο του Χαράλαμπου είναι ότι ποτέ δεν έχει κερδίσει το φλουρί της 

Βασιλόπιτας. Όμως φέτος βάζει σε δράσει ένα απίθανο σχέδιο. Ύστερα από ένα 

βράδυ με απίθανες περιπέτειες θα τα καταφέρει άραγε; 

Από την άλλη η Χαρίκλεια μαζί με τα παιδιά του παραπονιούνται ότι δεν τους κάνει 

ωραία δώρα τα Χριστούγεννα. Φέτος του ζητάνε ένα σωρό παράξενα και 

πανάκριβα δώρα, μια γούνα τσιντσιλά, μια αρκούδα και ένα πολυβόλο. Θα τους τα 

αγοράσει ή θα του γκρινιάζουν όλο τον χρόνο; 
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Οι εκπληκτικές περιπέτειες της οικογένειας Χλαπατσούλη: Το περιπόθητο 

φλουρί της Βασιλόπιτας 

Εκδόσεις: Ψυχογιός 

Κάθε χρόνο το φλουρί της βασιλόπιτας πέφτει σε κάποιο άλλο μέλος της 

οικογένειας. Για να βοηθήσει λίγο την τύχη του ώστε να τύχει σ’ αυτόν το 

περιπόθητο φλουρί και σε κανέναν άλλο, ο Χαράλαμπος Χλαπατσούλης ξενυχτάει 

την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και βάζει σε εφαρμογή ένα ιδιοφυές και 

παράτολμο σχέδιο. Το σχέδιο όμως δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τις προβλέψεις 

του και οδηγεί τον Χαράλαμπο Χλαπατσούλη στις πιο απίθανες και σπαρταριστές 

περιπέτειες στα πέρατα του κόσμου όταν ακολουθώντας έναν Κινέζο με κρεμεζί 

κιμονό κεντημένο με μπλε δράκους, επιβιβάζεται κατά λάθος σε ένα αεροπλάνο με 

προορισμό τη Μογγολία. 

 

 

Οι εκπληκτικές περιπέτειες της οικογένειας Χλαπατσούλη: Το μυστήριο 

των τριών κλεμμένων δώρων. 

Εκδόσεις: Ψυχογιός 

Ο Χαράλαμπος Χλαπατσούλης πέφτει σε κατάσταση απελπισίας όταν η οικογένειά 

του του ζητάει πανάκριβα, επικίνδυνα και δυσεύρετα χριστουγεννιάτικα δώρα. 

Ο συνάδελφός του όμως στη μακαρονοποιία «Ρουφινόξ», Αρχέλαος 

Τζουτζουφλέκης, του προτείνει την ιδανική λύση: ένα σχέδιο για την εφαρμογή 

του οποίου δεν θα χρειαστούν τίποτα παραπάνω από ένα τσουβάλι μπαγιάτικο 

τραχανά, μια ξεφτισμένη κουρελού, μια τρύπια σαμπρέλα και μερικά πολύχρωμα 

περιτυλίγματα. 

Το σχέδιο όμως δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του, και οδηγεί τον 

Χαράλαμπο Χλαπατσούλη στις πιο απίθανες και σπαρταριστές περιπέτειες που 

μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου, όταν σε ένα κακόφημο μπαρ συναντάει 

έναν διαρρήκτη με το τατουάζ μιας σαύρας στο μπράτσο και έναν νάνο με κόκκινες 

φαβορίτες. 

Η εικονογράφηση των βιβλίων έγινε από τον Κώστα Γρηγοριάδη. 
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Λίγα λόγια για τον συγγραφέα! 

Τα μυθιστορήματα του Ευγένιου Τριβιζά έχουν χρώματα, χιούμορ, χρησιμοποιεί 

απλή γλώσσα και πολύ φαντασία, το χαρακτηριστικό των μικρών παιδιών. Έχει 

“ανακαλύψει” αρκετά μέρη από όπου διαδραματίζονται οι διηγήσεις του που 

παραμένουν διαχρονικά και έχουν μεγαλώσει γενιές. Το Νησί των 

Πυροτεχνημάτων, τη Φρουτοποιία, το Πιπερού, το Κουστολιστάν, τη 

Κουμαδιλάνδη, τη Χώρα των Χαμένων Χαρταετών και την Πολιτεία με Όλα τα 

Χρώματα. 

Μικροί και μεγάλοι απολαύστε αναπαυτικά στον καναπέ σας τα παραμύθια του 

Ευγένιου Τριβιζά. 

 


