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Μητέρα δύο παιδιών και θεολόγος ακούγοντας κάθε πρωί ένα απ
τα παιδιά στην αυλή του δημοτικού σχολείου της κόρης μου να
εκφωνεί το Πάτερ ημών και παρατηρώντας τα υπόλοιπα παιδιά, απ΄τα
μικρότερα ως τα μεγαλύτερα, αναρωτιόμουν καθημερινά κατά πόσο
αντιλαμβάνονται τη σημασία αυτών των λόγων του Κυρίου. Στείρα
αποστήθιση; Κι αν ναι από ποία ηλικία και μετά αυτή η αποστήθιση
μετατρέπεται σε κατανόηση και ουσιαστικότερη εμβάθυνση; Μάλλον
ίσως μέχρι το γυμνάσιο που πολλές έννοιες αποσαφηνίζονται. Και σε
όλες τις τάξεις του δημοτικού ένας «παπαγαλισμός» της Κυριακής
προσευχής; Μέχρι που έπεσε στα χέρια μου αυτό το βιβλίο της
Κατερίνας Μουρίκη.
Μελετώντας μαζί με την οχτάχρονη κόρη μου τα 7 κλειδιά του
Πάτερ ημών διαπίστωσα πόσο δημιουργικό είναι να επεξηγείς κάθε
λέξη της προσευχής, όχι μέσω μιας απλής μετάφρασης των λέξεων,
αλλά μέσω μιας ουσιαστικότερης εμβάθυνσης με λιτό λόγο. Αυτή η
εμβάθυνση προκύπτει μέσω του σχολιασμού της καθημερινότητας των
δυο μικρών πρωταγωνιστών, ο οποίος «συντονίζεται» από την γιαγιά
των μικρών μια άλλοτε κατηχήτρια. Πρόκειται για έναν διάλογο
ανάμεσα σε γιαγιά και εγγόνια, ο οποίος διακατέχεται από

χιουμοριστικό ύφος, κάτι που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον μικρών
παιδιών.
Η ανάλυση αυτή γίνεται περισσότερο εποικοδομητική όταν τα
εφτά σημεία της προσευχής εφάπτονται της καθημερινότητας του
μικρού Κωνσταντίνου, ο οποίος «αντιμετωπίζει» συνήθη «προβλήματα»
της συγκεκριμένης ηλικίας και εν τέλει φαίνεται να δίνει λύση σε αυτά
κατόπιν του διαλόγου γιαγιάς-παιδιών.
Εν κατακλείδι πρόκειται για ένα βιβλίο προσιτό και κατανοητό σε
παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ενδιαφέρον τους καθ’ όλη τη
διάρκεια ανάγνωσης του διατηρείται αμείωτο, αφού στις τελευταίες
σελίδες του υπάρχουν «παιχνιδοκλειδιά», αλλά και το βιβλίο
συνοδεύεται από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Στο γλωσσάρι του
αναλύονται περιεκτικά βασικά στοιχεία της θρησκείας μας,
απευθυνόμενο πάντα σε παιδιά των συγκεκριμένων ηλικιών. Σίγουρα
λοιπόν, αυτό το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει ένα καλό βοήθημα-οδηγό
για γονείς αλλά και δασκάλους που επιθυμούν να συζητήσουν με τα
παιδιά τους «κάτι παραπάνω» για την σημασία της Κυριακής
Προσευχής.
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