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ΜΑΜΑΔΕΣ & ΠΑΙΔΙΑ

TRIVIA Φρουτοπίας

Πριν βάλετε τα παιδάκια σας στο φρουτοπικό 
κόλπο, φρεσκάρετε τη μνήμη σας.

Η «Φρουτοπία» είναι το εκπληκτικό κόμικ που 
δημιούργησαν το 1983 ο Ευγένιος Τριβιζάς 
και ο σκιτσογράφος Νίκος Μαρουλάκης.

Ολοκληρώθηκε σε τρεις κύκλους - τα 
ισάριθμα ταξίδια του δαιμόνιου δημοσιογράφου 
στη θρυλική πολιτεία.

Από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφόρησαν 
33 τεύχη. Από αυτά έχουν εξαντληθεί «Το 
πρώτο ταξίδι» ολόκληρο (τεύχη 1-5), από 
«Το δεύτερο ταξίδι» τα τεύχη 6, 7, 9, 11 
και από «Το τρίτο ταξίδι» τα τεύχη 15, 16, 
18. Αν τα βρείτε ακόμη και second hand, 
κρατήστε τα!

Ο Ευγένιος Τριβιζάς κέρδισε τη δικαστική 
μάχη ενάντια στην Coca Cola, η οποία 
ετοίμαζε αναψυκτικό με τίτλο FRUTOPIA 
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.

Στην τηλεόραση ανέβηκε στα μισά της 
δεκαετίας του ‘80 για λογαριασμό της 

Η πιο εναλλακτική, χαρισματική, διασκεδαστική και εν τέλει classic ιδέα για 

να κάνετε τους «ανάποδους» μπόμπιρες και τις «δύσκολες» πιτσιρίκες σας να 

δουν με άλλο μάτι τα λαχανικά και τα φρούτα, να τα νιώσουν «φιλαράκια» τους 

και να μάθουν να τα αγαπούν «είναι μία, είναι μία, η ονειρεμένη Φρουτοπία».

Ποιος θυμάται 
το Χαμένο Μανάβη;

ΕΡΤ1 με τις μαριονέτες του Δήμου και τις 
Μπριγκίτε Σοφιανού. 

Η σειρά σημείωσε τεράστια επιτυχία στο 
παιδικό κοινό, αλλά πάθιασε και έναν 
αξιοσημείωτο αριθμό ενηλίκων, γεγονός 
που κατατάσσει τη Φρουτοπία σε μια από 
τις πλέον cult ελληνικές παιδικές σειρές 
που γνώρισε η τηλεόραση της χώρας.

Λεπτομέρεια: Η Φρουτοπία έχει ένα σινεμά, 
το «Σινέ Φρουτικόν», που προβάλλει την 
υπερπαραγωγή «Τα σαγόνια του μανάβη 
Νο2».

Η φωνή του δαιμόνιου δημοσιογράφου 
ανήκει στον Δημήτρη Πιατά. 

Στο www.icookgreek.com μπορείτε να 
δείτε Το Χαμένο Μανάβη και άλλα δύο 
επεισόδια του πρώτου κύκλου, να θυμηθείτε 
πώς άρχισαν όλα και να ξανακούσετε θεϊκές 
ατάκες, όπως αυτή του Αστυνόμου: «Δεν τα 
ξέρεις καλά τα φρούτα εδώ πέρα: τα λάχανα 
μπορούν να σε φάνε λάχανο».

της Χριστίνας Τσαμουρά



1. Ποιος είναι ο πιο δαιμόνιος δημοσιογράφος 
του κόσμου, αυτός που κλήθηκε να καλύψει 
την εξαφάνιση του μανάβη;
Α. Ο Πίκος Απίκος.
Β. Ο Κομιστής-Φάντασμα.
Γ. Ο Χαράλαμπος Ξεκουκουλωτάκης. 

2. Σε ποια δημοφιλή εφημερίδα 
εργάζεται;
Α. Στην «Καυτή πατάτα».
Β. Στον «Πράσινο Τύπο».
Γ. Στην «Τρέχα-γύρευε».

3. Ο Αριστομένης Σφιχτοχέρης είναι…
Α. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας της 
Φρουτοπίας.
Β. Πρωταθλητής στο Bodybuilding.
Γ. Αρχισυντάκτης με διευθυντικό ρόλο.

4. Πώς λεγόταν ο χαμένος μανάβης;
Α. Μπάρμπα Στάθης.
Β. Μανόλης.
Γ. Χρύσανθος.

5. Η Φρουτοπία στα δυτικά συνορεύει 
με…
Α. Την Ουτοπία.
Β. Το Πιπερού
Γ. Το Αυγατηγανιστάν.

6. Για το ταξίδι του στη Φρουτοπία ο 
δαιμόνιος ρεπόρτερ χρησιμοποίησε πολλά 
μεταφορικά. Το τελευταίο ήταν…
Α. Το μετρό.
Β. Ιδιωτικό τζετ φίλου του εφοπλιστή.
Γ. Το υπερηχητικό πατίνι του.

7. Στον τοίχο απέναντι από το επίμαχο 
Μα νά β ι κο  υ π ά ρχ ε ι  γρ α μ μ έ νο  το 
σύνθημα…
Α. Εμπρός στο δρόμο που χάραξαν τα 
τσάιβς.
Β. Βραστούς, βραστούς, θα φάνε τους 
βλαστούς.
Γ. Η Φρουτοπία ανήκει στα φρούτα της.

8. Η έρευνα στο Μανάβικο του Χαμένου 
Μανάβη κατέδειξε…
Α. Πειραγμένη ζυγαριά. Έδειχνε τη Μάτα την 
Ντομάτα 1 κιλό βαρύτερη.
Β. O Ανανίας Το Πεπόνι είναι παράνομος. Παρότι 
τερματοφύλακας του Πανκιτρινιακού, δεν έχει 
φρουτοπική υπηκοότητα ούτε χαρτιά.
Γ. Δυο καλαμπόκια χωρίς μουστάκια, ένα 
βατραχοπέδιλο και τον μυστήριο αριθμό 
131313.

9. Ο Ανανίας το Πεπόνι είναι χάλια, 
γιατί…
Α. Έπεσε από το καφάσι του
Β. Ξύπνησε με κριθαράκι στο μάτι

Γ. Έχασε τη βούλα του

10. Ο Αιμίλιος Το Μήλο είναι…
Α. Παρουσιαστής ειδήσεων, βραβευμένος 
από το Ίδρυμα Κολοκυθολογίας.
Β. Ηθοποιός, που αρνείται το ρόλο του ζεν 
πρεμιέ, αλλά πολλές μπάμιες και μαρούλια 
επιμένουν πως είναι.
Γ. Ο αυριανός αρχηγός.

11. Ο Βρασίδας το Κρεμμύδι μένει…
Α. Στη Γέφυρα των Στεναγμών
Β. Στην Πλατεία Κλαυθμώνος
Γ. Στη Γειτονιά των Δακρύων

12. Το πρόβλημα του δημοσιογράφου 
στη Φρουτοπία είναι…
Α. Πολιτικό. Ο αυριανός αρχηγός της είναι 
απλώς δημαγωγός και οι προεκλογικές 
υποσχέσεις του περί δωρεάν περίθαλψης 
στα σάπια φρούτα και απαγόρευσης της 
φρουτοσαλάτας απλές …κοτσάνες.
Β. Επικοινωνιακό. Δε μιλάει φρουτοπικά 
και δεν μπορεί να πάρει καμία συνέντευξη 
από τα ζαρζαβατικά.
Γ. Προσανατολισμού. Χάνεται συνεχώς 
και κάθε τόσο αναρωτιέται «από πού να 
πάω;».

Φρουτοπικό 
κουίζ
Στη μακρινή Φρουτοπία συνέβη κάτι πρωτοφανές: 

χάθηκε ο μανάβης. Τα υπόλοιπα ή θα τα βρείτε 

μόνοι σας ή θα ανατρέξετε στο σάιτ μας, όπου 

σας περιμένουν τα σχετικά επεισόδια.
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ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Στο www.icookgreek.com δεν σας 
περιμένουν μόνο οι λεπτομέρειες που σας 
διαφεύγουν, αλλά και όλη η παλιοπαρέα 
-ο Βρασίδας το Κρεμμύδι, ο Βλάσης το 
Βλίτο, η Μαρουλίτα το Μαρούλι- που 
άφησε εποχή.




