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ριέργεια για τις απαντήσεις, καθώς συχνά αυτοί προκαλούσαν τις ερωτήσεις
των παιδιών. Με τη βιασύνη και τη ρουτίνα της καθηµερινότητας εξάλλου,
ποιος έχει την απάντηση στο γιατί οι άνθρωποι πρέπει να πεθαίνουν ή γιατί
εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι; Ποιος, αν όχι οι καθηγητές;
»Οι επιστήµονες του Πανεπιστηµίου υποστήριξαν το πρόγραµµα. Μάλιστα, για τις διαλέξεις τους δεν υπήρξε αποζηµίωση (εκτός από την αµφίεσή
τους µε τήβεννο). Μπροστά στο µεγαλειώδες όσο και άγνωστο κοινό τους,
ακόµη και οι πιο έµπειροι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι βρέθηκαν αντιµέτωποι
µε νέες εµπειρίες: απέκτησαν τρακ.
»Η µεγαλύτερη έκπληξη όµως του Παιδικού Πανεπιστηµίου ήταν το ίδιο
το κοινό του: πάνω από 900 παιδιά µεταξύ 7 και 12 ετών αδιαφορούσαν για τα
παιχνίδια στην πισίνα τις ζεστές καλοκαιρινές µέρες, προκειµένου να ανακαλύψουν τα µυστήρια του Κόσµου [...].»
Κάθε χρόνο, µετά το τέλος του προγράµµατος και τις απαντήσεις που δίνονται στις διαλέξεις, γράφεται τούτη η σειρά βιβλίων. Ένα για κάθε χρονιά.
Γεµάτα όµορφες εικόνες και αγάπη για τη γνώση. Εξάλλου και τα βιβλία δεν
αποτελούν µέρος της πανεπιστηµιακής ζωής;

• Γιατί µεγαλώνουν τα φυτά;
• Γιατί ονειρευόµαστε;
• Γιατί µπορούµε να ακούµε τους ήχους;
• Γιατί δεν επιτρέπεται η κλωνοποίηση του ανθρώπου;
• Γιατί οι µεγάλοι έχουν περισσότερα δικαιώµατα από τα παιδιά;
• Γιατί τα αρχαία ελληνικά αγάλµατα είναι γυµνά;
• Γιατί εγώ είµαι Εγώ;
• Γιατί τα άστρα δεν πέφτουν από τον ουρανό;

Το 2003, στο Πανεπιστήµιο του Τίµπινγκεν ξεκίνησε ένα ελπιδοφόρο πείραµα: η δηµιουργία του πρώτου «Παιδικού Πανεπιστηµίου». Τρία χρόνια µετά,
η ιδέα τείνει να γίνει θεσµός στην κεντρική Ευρώπη. Παιδικά Πανεπιστήµια
έχουν ξεφυτρώσει στις περισσότερες πόλεις της Γερµανίας, της Αυστρίας, τώρα
δε επεκτείνονται και στην Ιταλία.
«[...] Τα παιδιά ανέβαιναν τρέχοντας τις πλατιές σκάλες, κρατώντας τη φοιτητική τους ταυτότητα και τα βιβλία τους, σφράγιζαν το δελτίο παρακολούθησης της διάλεξης και γέµιζαν τη µεγάλη αίθουσα µέχρι και την τελευταία
θέση. Κάποιες φορές, σε ένα έδρανο κάθονταν και δύο παιδιά. Μόνο από τους
ενήλικες ζητήθηκε να σταθούν όρθιοι.
»Στο Παιδικό Πανεπιστήµιο, οι καθηγητές απαντούσαν µε σοβαρότητα στα
ερωτήµατα που έθεταν τα παιδιά. Ακόµη και οι ενήλικες όµως έδειχναν πε-
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Τον ∆εκέµβριο του 2005, το «Παιδικό Πανεπιστήµιο» τιµήθηκε µε το «Βραβείο Descartes για τη ∆ιάδοση της Επιστήµης», την ύψιστη διάκριση που
απονέµει η Ευρωπαϊκή Ένωση για επιστηµονικά προγράµµατα.
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