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Νέα, με λες! (Δεν με λες; Ε; Με λες, με λες!)

Μαμά, σίγουρα με λες. Δεν με λες εσύ, η κόρη μου με λέει, αλλά με λες “Μαμά”, γιατί 
κοτζαμάν Μαμά Μαμαδοπούλου (ΠΟΣΟ ΠΙΟ ΜΑΜΑ, ΠΙΑ!). ….Oh, well! Καταλαβαίνεις. 
Μην το συνεχίσω.

Άρα, “Το ημερολόγιο της νέας μαμάς 2016” είναι και για μένα!

Η Πελιώ Παπαδιά, που λέτε, είναι μια μαμά που δεν έχει χάσει το χιούμορ της. Nομίζω, 
μάλιστα, ότι στην πίεση που μπορεί να έχει στην καθημερινότητά της, το χιούμορ είναι μία 
από τις διεξόδους της. Επίσης είναι βιβλιοφάγος (δεν την προλαβαίνω, λέμε) και τη 
θαυμάζω πολύ και γι’αυτό.

Σαφέστατα επειδή είναι φιλενάδα (να τα λέμε κι αυτά) έσπευσα να αγοράσω το ημερολόγιο
που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος και είναι γεμάτο με δικά της 
κειμενάκια και “Παγκόσμιες σοφίες” σχετικά με τη μαμά.

Σίγουρα  θα φανεί χρήσιμο σε μία  μέλλουσα μαμά ή σε μία νέα  μαμά, αφού η πιο έμπειρη
μαμά δίνει μικρές συμβουλές με πολύ χιούμορ!

Το απόλαυσα. Το βράδυ που το ξεφύλλιζα γελούσα μόνη μου, γιατί θυμήθηκα όλα εκείνα 
που πέρασα τον πρώτο καιρό με το μωρό, που βέβαια όταν είσαι νέα μαμά και τα ζεις δεν 
γελάς καθόλου. Έχουν όμως τη γλύκα τους. 

http://www.epbooks.gr/


Οι υπέροχες ζωγραφιές του βιβλίου είναι της Σάντρας Ελευθερίου.

Είναι ένα κανονικό πόκετ ημερολόγιο που μπορείς να το έχεις στην τσάντα σου και να 
σημειώνεις. Βρίσκω πολύ διασκεδαστικά τα θεματικά ημερολόγια που σε κάποια σημεία-
ημέρες έχουν και ρητά, αφού κάθε φορά που πας να δεις ή να σημειώσεις κάτι είναι σαν να
ξεκλέβεις χρόνο από τις υποχρεώσεις σου.

Χαίρομαι πολύ όταν άνθρωποι που εκτιμώ βρίσκουν τρόπο να μοιραστούν τη 
δημιουργικότητά τους.
Μπορείτε να ξεφυλλίσετε τις πρώτες σελίδες του ημερολογίου εδώ : 

Το ημερολόγιο της νέας μαμάς 2016

http://www.epbooks.gr/datafiles//Imerologio%20neas%20mamas%202016%20kef%201.pdf
http://www.kidscloud.gr/wp-content/uploads/2015/11/DSC_0545-e1447619948506.jpg
http://www.kidscloud.gr/wp-content/uploads/2015/11/DSC_0546-e1447619915810.jpg


Κι όπως λέει το οπισθόφυλλο του ημερολογίου, νέες μαμάδες  “Καλή ανάγνωση, καλή 
διασκέδαση και κυρίως…καλό κουράγιο!” 

Μαμά Μαμαδοπούλου

http://www.kidscloud.gr/?p=13998 

http://www.kidscloud.gr/?p=13998
http://www.kidscloud.gr/wp-content/uploads/2015/11/DSC_0544-e1447619934259.jpg
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