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Να δηµιουργήσουν
τα παιδιά µια
“χρονοκάψουλα” η
οποία µελλοντικά
θα τους επιτρέψει
να κάνουν ένα ταξίδι
στον χρόνο µέσω των
αναµνήσεών τους.

, Παιδαγωγικοί στόχοι: Τα παιδιά

, Προσδοκώµενες δεξιότητες:

θα γνωρίσουν χρονοκάψουλες
του παρελθόντος

Να αναπτυχθεί η δηµιουργική
τους σκέψη και η φαντασία τους

θα έρθουν σε επαφή µε
λογοτεχνικές αναφορές σε
κειµήλια και καθηµερινά
αντικείµενα που παίρνουν αξία
λόγω της παλαιότητάς τους και
ταξιδεύουν τις νεότερες γενιές
στο παρελθόν

Να καλλιεργηθεί η
ενσυναίσθηση, η αυτογνωσία
και ο αλτρουισµός

Μηδενική φτώχεια
Μηδενική πείνα
Καλή υγεία και ευηµερία
Ποιοτική εκπαίδευση
Ισότητα των φύλων
Αξιοπρεπής εργασία και
οικονοµική ανάπτυξη

10 Λιγότερες ανισότητες
11 Βιώσιµες πόλεις και κοινότητες
16 Ειρήνη, ∆ικαιοσύνη και
Ισχυροί θεσµοί
17 Συνεργασία για τους στόχους

Να ενισχυθεί η αντίληψη του
χρόνου

θα δηµιουργήσουν τη δική τους
χρονοκάψουλα µε σκοπό να
ανοιχτεί µετά από δέκα χρόνια
θα σκεφτούν και θα
καταγράψουν τα όνειρα που
έχουν για την επόµενη δεκαετία
Προτεινόµενη
βιβλιογραφία:

- ∆ασκαλάκη, Μ. (2015).
Μυστική αποστολή, Το ξεχασµένο µήνυµα της Καλυδώνας.
Μίνωας.

- Σάββα - Ρουµπάτη Μ. (2013).
Τα κρυµµένα σεντούκια
του Αλή-πασά.
Μίνωας,

∆ιαθέσιµο εδώ

∆ιαθέσιµο εδώ

- Μπουλώτης Χ. (2009).
Ιστορίες για περίεργα παιδιά.
Ελληνικά Γράµµατα

- Σαρή, Ζ. (2011).
Ο θησαυρός της Βαγίας.
Πατάκης.

- Παπαθεοδούλου, Α. (2017).
Ένα τελευταίο γράµµα.
Παπαδόπουλος.
- Ρουσάκη- Βίλλα Μ. (2013).
Ο θησαυρός του Ταϋγέτου.
Μίνωας.
∆ιαθέσιµο εδώ

Προτεινόµενα
βίντεο:
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∆ιαθέσιµο εδώ

- Τασάκου, Τ. (2011).
Το σεντούκι µε
τα αµύθητα σεντέφια.
Κέδρος.
- Τριβιζάς, Ε. (1993).
Το σεντούκι µε τις
πέντε κλειδαριές.
Κέδρος.

- Magnason, A. (2017).
Τιµακιστάν,
Το σεντούκι του χρόνου.
Πατάκης.
- Redmond. L. (2018).
Γράµµατα στον µελλοντικό
εαυτό µου.
Ψυχογιός.
- Sparkes, A. (2011).
Ταξιδιώτες στο χρόνο.
Anubis.
- Stevenson Robert L. (2015)
Το νησί των θησαυρών.
Πατάκης.
∆ιαθέσιµο εδώ

Experts Found A Time Capsule Officials discover coins inside
Buried By Sam Adams
1795 time capsule

Writing Prompt: Create a Time
Capsule

∆ιαθέσιµο εδώ

∆ιαθέσιµο εδώ
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Σελίδα
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Εισαγωγή

Πώς µπορεί να ταξιδέψει κανείς πίσω στον χρόνο, σε µια
περασµένη εποχή; Οι ιστορίες ενός βιβλίου, οι εικόνες και
η µουσική µιας ταινίας ή µια υπερσύγχρονη χρονοµηχανή
σίγουρα µπορούν να µας “σεργιανίσουν” σε χρόνια παλιά.
Μήπως το ίδιο µπορεί να συµβεί όµως και µε τα καθηµερινά
αντικείµενα µιας άλλης εποχής; Οι σελίδες ενός ηµερολογίου,
ένα γράµµα, µια φωτογραφία, ένα κέρµα, µία εφηµερίδα ή ένα
παιχνίδι µπορούν να ταξιδέψουν κάποιον πίσω στον χρόνο, να
επαναφέρουν αναµνήσεις µια ζωής ή να τον πληροφορήσουν
για µια εποχή που δεν έχει γνωρίσει.
Στο ταξίδι αυτό, µοναδικό όχηµα είναι µια χρονοκάψουλα…

Αφόρµηση

“Οι ματιές όλων τους συγκεντρώθηκαν σε μια λάμψη ανάμεσα
στις πέτρες που βρέχονταν από το κύμα. Οι ακτίνες του ήλιου
έπεφταν πάνω σε ένα γυάλινο μπουκάλι κάνοντάς το να
αστράφτει…
- Να το ανοίξουμε! πρότεινε ανυπόμονα η Μελίνα.
Ξύπνα Αντρέα! είπε σκουντώντας το αγόρι, που φαινόταν
να μην έχει συνειδητοποιήσει την αναπάντεχη ανακάλυψή
τους…”
“- Ε, κορίτσια, τις επανέφερε ο Αντρέας. Στο θέμα μας.
Νιώθω συγκίνηση! Κρατώ στα χέρια μου ένα κειμήλιο! Πόσο
συχνά ρίχνει κάποιος μπουκάλι στη θάλασσα; Και πόσο
τυχεροί μπορεί να σταθήκαμε εμείς για να το βρούμε; Γι΄αυτό
θέλω να γίνω ερευνητής. Μπορώ τώρα να καταλάβω πώς είναι
να πιάνεις στα χέρια σου κάτι πολύ παλιό και να ξέρεις πως
είσαι ο πρώτος μετά από χρόνια που το κρατά!”

Μυστική αποστολή,
Το ξεχασµένο µήνυµα της
Καλυδώνας,
Μαρία ∆ασκαλάκη

Στο πατάρι του σπιτιού είναι φυλαγμένο ένα παλιό σεντούκι.
Σε ποιον ανήκε; Στον προ-προπάππου του παππού του μικρού
Μανόλη, που μια φορά κι έναν καιρό μπορεί και να ήταν
πειρατής. Κανείς δεν είχε ανοίξει έως τότε το σεντούκι, γιατί
είχε σκαλιστή πάνω του μια νεκροκεφαλή κι απαγορευτική τη
φράση: “Προσοχή! Όχι και μη! Κλειστό να μείνει!”
“Σίγουρα θα κρύβει μεγάλο θησαυρό”, σκεφτόταν ανυπόμονος
ο Μανόλης.
Έτσι μια μέρα, παρακούοντας τα “όχι” και τα “μη”, άνοιξε
κρυφά το παλιό σεντούκι. Μέσα του βρήκε ένα δεύτερο
σεντούκι πιο μικρό. Και μέσα σε αυτό ένα τρίτο. Σεντούκι
μέσα στο σεντούκι, το τελευταίο πια ήταν μικρούλι σαν
σπιρτόκουτο. Καθόλου όμως δεν απογοητεύθηκε ο Μανόλης,
αφού είχε ακουστά ότι όσο πιο μικροί οι θησαυροί, τόσο πιο
πολύτιμοι είναι.

Το σεντούκι και ο νάνος,
“Ιστορίες για περίεργα
παιδιά”,
Χ. Μπουλώτης,
εικ. Β. Παπατσαρούχας
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Σελίδα
Αναµνήσεις
στο κουτί

“Δεν υπάρχει τίποτα σαν το ψάξιμο, αν θέλεις
να βρεις κάτι. Όταν ψάχνεις, σίγουρα βρίσκεις κάτι,
αν και δεν είναι πάντα το κάτι που έψαχνες.”
J.R.R. Tolkien, 1892-1973,
Άγγλος συγγραφέας

Αρκετές φορές στο παρελθόν οι άνθρωποι σκέφτηκαν να
συγκεντρώσουν µερικά αντικείµενα της εποχής τους σε µία βαλίτσα,
ένα κουτί ή κάτι άλλο σχετικό και να το κρύψουν µε σκοπό να βρεθεί
από µελλοντικές γενιές. Είναι αυτό που ονοµάζουµε “χρονοκάψουλα”,
που θα ταξιδέψει τους αυριανούς ανθρώπους στο παρελθόν και θα
βοηθήσει διαφορετικές γενιές να επικοινωνήσουν.

πηγή:
www.history.com

Τον Ιανουάριο του 2015, µετά από πολύωρη σχολαστική δουλειά µε
ένα µικρό, οδοντιατρικό εργαλείο και µια πένα, η συντηρητής Pam
Hatchfield του Μουσείου Καλών Τεχνών της Βοστώνης άνοιξε την αρχαιότερη γνωστή χρονοκάψουλα των ΗΠΑ.
Είχε θαφτεί στις 4 Ιουλίου του 1795 από τους ήρωες των Επαναστατικών Πολέµων Paul Revere και Samuel Adams, ο οποίος τότε ήταν
κυβερνήτης της Μασαχουσέτης. Η κάψουλα ήρθε πρώτη φορά στο
φως το 1855, όταν την ανακάλυψαν εργάτες που έκαναν επισκευές στο
κυβερνητικό κτίριο. Ανοίχτηκε, καταγράφηκε και καθαρίστηκε το περιεχόµενο της (µε νιτρικό οξύ, σύµφωνα µε την τακτική της "συντήρηση"
εκείνη την εποχή), και θάφτηκε ξανά (µαζί µε αντικείµενα της εποχής
σε ένα ανθεκτικό κουτί από ορείχαλκο).
159 χρόνια αργότερα, το κουτί βγήκε ξανά από το έδαφος. Τον Μάιο
του 2014 οι ιστορικοί, που ανησυχούσαν µην έπαθε ζηµιές το κουτί
λόγω διαρροών, αποφάσισαν ότι ήταν καιρός να ανοίξουν και πάλι την
χρονοκάψουλα. Εκείνο τον ∆εκέµβριο, η Hatchfield πέρασε επτά ώρες
προσεκτικής δουλειάς για να εξαγάγει το ιστορικό κουτί.
Μέσα στο κουτί ήταν 5 εφηµερίδες, µια συλλογή από 23 νοµίσµατα που
χρονολογούνται από το 1652, ένα µετάλλιο που απεικονίζει τον Τζορτζ
Ουάσινγκτον, και µια ασηµένια πλάκα για τον εορτασµό της ανέγερσης
του νέου κυβερνητικού κτιρίου.
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Σελίδα
πηγή:
crypt.oglethorpe.edu
εικόνα
www.atlasobscura.com

Η "Crypt of Civilization" (Κρύπτη του Πολιτισµού) είναι ένα
αεροστεγώς ασφαλισµένο δωµάτιο στο πανεπιστήµιο
Oglethorpe στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, που σφραγίστηκε
το 1940, περιέχει αριστουργήµατα της λογοτεχνίας και
καθηµερινής χρήσης αντικείµενα και θα ανοιχτεί το... 8113.
Το δωµάτιο φτιάχτηκε µεταξύ του 1937 και του 1940 και
είναι επισήµως η πρώτη αναγνωρισµένη χρονοκάψουλα,
ένας όρος που ανακαλύφτηκε όταν ένα υπόστεγο στην
παγκόσµια έκθεση της Νέας Υόρκης αντέγραψε την ιδέα
του πανεπιστηµίου το 1939 για να θάψει και να διατηρήσει
αντικείµενα για τις µελλοντικές γενεές. Τότε δόθηκε ο όρος
"Time Capsule".
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Σελίδα
Γράµµατα
στο µπουκάλι

Τα µηνύµατα όµως δεν τα έκρυβαν µόνο σε κουτιά... Από τα
αρχαία χρόνια, αξιοποιήθηκε και η δύναµη της θάλασσας για
την µεταφορά µηνυµάτων µέσω γυάλινων µπουκαλιών. Ένας
θρύλος λέει πως ο φιλόσοφος Θεόφραστος, µαθητής του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, ερευνητής της αρχαιότητας, ήταν
ο πρώτος που στρίµωξε µηνύµατα σε µπουκάλια και τα πέταξε στη θάλασσα κάπου το 310 π.Χ. Όχι για να στείλει κάποιο
γράµµα αλλά για να αποδείξει τη σχέση της Μεσογείου µε τον
Ατλαντικό Ωκεανό. Έκτοτε, χιλιάδες µηνύµατα έχουν ταξιδέψει
µέσα σε µπουκάλια και έχουν βρεθεί πολλά χρόνια αργότερα.
Το 2018, σε µια παραλία της Αυστραλίας ανακαλύφθηκε ένα
µπουκάλι στην άµµο. Μέσα στο µπουκάλι υπήρχε ένα τυλιγµένο κοµµάτι χαρτιού, δεµένο µε έναν λεπτό σπάγκο. Αυτό
περιείχε πληροφορίες στα Γερµανικά, για την τοποθεσία και
την πορεία ενός πλοίου που λεγόταν “Paula”. Μετά από έρευνα,
διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες που περιείχε το γράµµα αφορούσαν σε ένα πρόγραµµα που διεξαγόταν στην Γερµανία από
το 1864 µέχρι το 1963. Θεωρείται ως το παλαιότερο µήνυµα
που έχει βρεθεί ποτέ σε µπουκάλι, αφού είναι σχεδόν 132 ετών.
∆εν είναι απαραίτητο ότι όλα τα µπουκάλια µε µηνύµατα βρίσκονται στη θάλασσα. Το 2009, εργάτες που δούλευαν κοντά
στο στρατόπεδο του Άουσβιτς ανακάλυψαν ένα µπουκάλι που
περιείχε ένα µήνυµα. Το µήνυµα γράφτηκε από έναν κρατούµενο στις 9 Σεπτεµβρίου του 1944, ο οποίος είχε καταγράψει
την πατρίδα και τον αριθµό κρατουµένου από εφτά άνδρες του
στρατοπέδου.

πηγή:
www.kymillman.com
www.globalist.gr
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Οι θησαυροί του χρόνου

Σελίδα
Θησαυροί στο
σεντούκι

Μύθοι και θρύλοι όµως υπάρχουν και για θησαυρούς που κρύβονταν σε σεντούκια... Πειρατές έκρυβαν τη λεία τους, βασιλιάδες τον χρυσό τους, πασάδες την περιουσία τους ενώ απλοί
άνθρωποι φύλασσαν σε αυτά ό, τι πολυτιµότερο είχαν. ∆εν
είναι λίγοι οι χάρτες που σχεδιάστηκαν για να οδηγήσουν τους
µελλοντικούς κατόχους τους σε κάποιο πολύτιµο σεντούκι.
Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα, σύµφωνα πάντα µε τους µύθους, “κρύφτηκαν” οι περισσότεροι θησαυροί και
αναζητούνται µέχρι σήµερα. Ο θησαυρός του Αλή πασά είναι
από τους πιο φηµισµένους. Ακολουθεί ο θησαυρός του Κιαµίλ-µπέη, πασά της Κορίνθου καθώς και του λήσταρχου Λύγγου
στην Πελοπόννησο. Πολλοί προσπάθησαν να ανακαλύψουν
τους θησαυρούς αυτούς, µάταια όµως!
Άλλοι πάλι, αναζητώντας κάποιο αντικείµενο στην σοφίτα ή
το υπόγειο του σπιτιού τους, ανακάλυψαν κρυµµένους θησαυρούς κλεισµένους σε κάποιο µπαούλο. Παλιές φωτογραφίες
της γιαγιάς ή του παππού, αντικείµενα που χαρακτήριζαν την
εποχή, γράµµατα και αλληλογραφία, ρούχα και κοσµήµατα,
είναι ένα δείγµα της κληρονοµιάς που αφήνουν οι πρόγονοι
µας για να την ανακαλύψουµε και να συνδεθούµε µαζί τους.
Τέτοιες ιστορίες αποτελούν αφορµή για λογοτεχνικά έργα που
µας ταξιδεύουν σε άλλες εποχές.
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∆ραστηριότητα

Θησαυροί στο σεντούκι

Σελίδα
Υλικά

Παρακάτω θα βρεις µία λίστα µε υλικά που µπορείς να
τοποθετήσεις στην χρονοκάψουλά σου.
Επίλεξε όσα από αυτά θες προαιρετικά.
- 1 χάρτινο ή µεταλλικό κουτί
(π.χ ένα κουτί από παπούτσια)
- µια ζωγραφιά σου
(π.χ να δείχνει πως φαντάζεσαι τον εαυτό
σου στο µέλλον)
- µια φωτογραφία σου
(ατοµική ή οικογενειακή)
- ένα αγαπηµένο σου βιβλίο
- ένα νόµισµα της εποχής
- αντικείµενα που χαρακτηρίζουν την εποχή
(πχ. µάσκα, αντισηπτικό)
- ένα απόκοµµα από περιοδικό ή εφηµερίδα
(να είναι ευδιάκριτη η ηµεροµηνία)

Οδηγίες

- Καρτ ποστάλ ή φωτογραφίες από ταξίδια
που έχεις κάνει εισιτήρια από θέατρο,
σινεµά, µέσα συγκοινωνίας
- το σχολικό πρόγραµµα της χρονιάς,
την ανακοίνωση για το κλείσιµο/άνοιγµα
σχολείων λόγω της πανδηµίας
- ένα λουλούδι
- ένα αγαπηµένο σου αντικείµενο
(π.χ. παιχνίδι, µενταγιόν)
- ένα γράµµα στον µελλοντικό σου εαυτό
και µία λίστα µε τα 10 όνειρα που θες να
έχεις πραγµατοποιήσει µέχρι το 2030
(εκτύπωση από το συµπληρωµατικό υλικό)
- καρτελάκι για το κλείσιµο
της χρονοκάψουλας (εκτύπωση από το
συµπληρωµατικό υλικό)

Πάρε ένα παλιό χάρτινο ή µεταλλικό κουτί και διακόσµησε το
όπως θες! Ζωγράφισέ το, κόλλησε πάνω του διάφορα αντικείµενα, π.χ. χαρτιά, ύφασµα, κορδέλες, κουµπιά, κ.α.
Στη συνέχεια τοποθέτησε εντός του κουτιού ό,τι θες να περιέχει η χρονοκάψουλά σου! Μπορείς να πάρεις µια ιδέα από τα
υλικά της δραστηριότητας ή/ και να προσθέσεις κάτι επιπλέον.
Γράψε ένα γράµµα στον µελλοντικό σου εαυτό. Σκέψου ότι το
κουτί αυτό θα το ανοίξεις σε δέκα χρόνια από τώρα, δηλαδή το
2030. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου; Πώς θα ήθελες να είσαι;
Ποιους στόχους θα ήθελες να έχεις πετύχει; Πώς πιστεύεις ότι
θα είναι η ζωή σου, πού θα ζεις, µε τι θα ασχολείσαι; Ονειρέψου,
φαντάσου και γράψε όλα αυτά που θέλεις να έχουν γίνει πραγµατικότητα µέχρι το 2030!
Κλείσε το κουτί, γράψε απ΄ έξω την ηµεροµηνία που κάνεις την
δραστηριότητα και την ηµεροµηνια που θέλεις να το ξανά ανοίξεις, π.χ 18/06/2020 - 18/06/2030. Φωτογράφισε την χρονοκάψουλά σου πριν την κρύψεις και κατάγραψε το περιεχόµενό
της.
Κρύψε το κουτί κάπου που θα ξέρεις µόνο εσύ! Βρες την
καλύτερη κρυψώνα µέσα στο δωµάτιο, το σπίτι, τον κήπο, την
αποθήκη!
Θα µπορείς να την ανοίξεις σε 10 χρόνια από σήµερα!
Οι χρονοκάψουλες είναι τα κουτιά των αναµνήσεών µας.
Τι να θέλει άραγε να σου πει ο τωρινός σου εαυτός, όταν θα σε
συναντήσει µετά από 10 χρόνια;
Ο χρόνος θα το δείξει....
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Extra πληροφορία:
Χρονοκάψουλες δεν κάνουν µόνο οι
άνθρωποι! Κάνουν και οι βιβλιοθήκες!
Την ηµέρα της επίσηµης τελετής
εγκαινίων της βιβλιοθήκης του
Πανεπιστηµίου Κύπρου, ο Πρόεδρος
της Κύπρου µαζί µε τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου και τον ∆ιευθυντή
της Βιβλιοθήκης, σφράγισαν στην
κρύπτη µια χρονοκάψουλα που
περιείχε επιστολές και έγγραφα τα
οποία θα ανοιχτούν το 2089, όταν το
Πανεπιστήµιο Κύπρου θα γιορτάζει τα
100 χρόνια του!

1.
7.

6.

AΛ

2.
8.

ΛΑ
WΖΩ Σελίδα

3.
9.

Τα όνειρά µου
2020
W 2030

4.

10.
We support the Sustainable Development Goals

5.
DB

'Eνα γράµµα στον µελλοντικό µου εαυτό
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2020 W 2030

∆ραστηριότητα

Συµπληρωµατικό υλικό

Σελίδα
Καρτέλα

Θησαυροί στο σεντούκι

Η χρονοκάψουλά µου
όνοµα:

ηµεροµηνία:

/
/
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