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Δουλεύοντας καθημερινά με μικρά παιδάκια διαπιστώνω πόσο δύσκολο 

είναι, όχι μόνο να τα εντυπωσιάσεις, αλλά και να τους κρατήσεις για αρκετή 

ώρα το ενδιαφέρον. Όταν έπιασα στα χέρια μου το νέο παιδικό βιβλίο των 

εκδόσεων Ψυχογιός «Ένα τρελό τρελό Αγρόκτημα» θέλησα αμέσως να 

μάθω εάν μπορεί να κρατήσει όμορφη συντροφιά στους μικρούς 

αναγνώστες. Τελικά, κατέληξα να γίνω εγώ ένα μικρό παιδί. 

Η Ράνια Μπουμπουρή γράφει μια γλυκιά ιστορία για το αγρόκτημα  του κυρ 

Νίκου και της κυρα-Θεοδώρας, οι οποίοι αναμένουν τα σκανταλιάρικα 

εγγονάκια τους. Πως θα υποδεχτούν τους δυο μικρούς σίφουνες τα ζώα του 

αγροκτήματος; 

Ένα καλογραμμένο παραμύθι, γεμάτο φαντασία. Η κυρία Μπουμπουρή 

είναι γνώστρια της παιδικής ψυχής, κάτι που φαίνεται στον τρόπο που 

χειρίζεται τη γλώσσα, αλλά και στη δημιουργία του πρωτότυπου σκηνικού 

στο οποίο τοποθετεί τους ήρωές της- τα ζωάκια. Η Νίκη Λεωνίδου 

ομορφαίνει, ακόμα περισσότερο, αυτή την τρυφερή ιστορία με τις υπέροχες 

εικόνες που δημιούργησε. Θεωρώ το συγκεκριμένο βιβλίο, όχι μόνο 

απολύτως κατάλληλο και ιδιαιτέρως διασκεδαστικό για τους μικρούς μας 

φίλους, αλλά μια προσεγμένη και άψογη καλλιτεχνική δουλειά. 

Το «Ένα τρελό τρελό Αγρόκτημα» δεν είναι μόνο ένα όμορφο βιβλίο με μια 

καταπληκτική εικονογράφηση, αλλά κερδίζει τις εντυπώσεις με το μουσικό 

CD που το συνοδεύει. Τα τραγούδια που συνέθεσε ο Αλκιβιάδης 

Κωνσταντόπουλος, αλλά και η αφήγηση του παραμυθιού από την Φωτεινή 

Μπαξεβάνη, προσφέρουν τη δυνατότητα στα παιδιά να ακούσουν αυτή τη 

γλυκιά ιστορία. 

Όλοι οι συντελεστές έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και δημιούργησαν 

κάτι εξαιρετικό. Προσωπικά διασκέδασα πάρα πολύ ακούγοντας το CD και 

κατέληξα πως το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το «Γουρούνι», 

ερμηνευμένο από τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. 
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Το βιβλίο «Ένα τρελό τρελό Αγρόκτημα» μπορεί να αποτελέσει ένα 

πολύτιμο εργαλείο στα χέρια ενός κηδεμόνα ή ενός εκπαιδευτικού, μα πάνω 

απ’ όλα μπορεί να γεμίσει χαρούμενες εικόνες τα μυαλά των μικρών 

αναγνωστών.  
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