Η Αθήνα λίγο πριν από την έκρηξη του Πελοποννησιακού Πολέµου φτάνει στη µεγαλύτερη ακµή της. Την περίοδο αυτή έχουν
ολοκληρωθεί στο µεγαλύτερο µέρος τους τα
έργα στην Ακρόπολη. Ο Παρθενώνας ακτινοβολεί µε το απέριττο κάλλος του και γίνεται
σηµείο αναφοράς και έµπνευσης για όλους
τους τοµείς της καλλιτεχνικής δηµιουργίας του
αρχαίου κόσµου. Γλύπτες, ποιητές, φιλόσοφοι δηµιουργούν έργα µοναδικά και ανεπανάληπτα. Το δηµοκρατικό πολίτευµα αγγίζει
την πληρέστερη εφαρµογή του. Η έντονη εµπορική δραστηριότητα, η διαρκώς αυξανόµενη ναυτική δύναµη της πόλης και η ηγετική
της θέση στην Αθηναϊκή Συµµαχία καθιστούν
την Αθήνα κυρίαρχη δύναµη της Ελλάδας.

Μπορείς να εντοπίσεις στην αναπαράσταση τα
Προπύλαια;
Παρατήρησε τις σχεδιαστικές αναπαραστάσεις του Παρθενώνα και του
αρχιτεκτονικού συνόλου του βράχου
της Ακρόπολης. Αναλογίσου ότι όλα
αυτά τα οικοδοµήµατα κατασκευάστηκαν 2.500 χιλιάδες χρόνια πριν.
∆ες τώρα µια σύγχρονη φωτογραφία
του ναού. Παρά τις αλλοιώσεις που
έχει υποστεί το µνηµείο, διατηρεί
ακόµη την αρχιτεκτονική του δοµή,
προκαλώντας δέος στους επισκέπτες.

Κοίταξε το νόµισµα της φωτογραφίας. Είναι παλαιό ελληνικό
εικοσάδραχµο. Υπολόγισε την
αξία του σε ευρώ.
.....................................................
...Είναι τα χρόνια που στην πολιτική ζωή της Αθήνας
δεσπόζει η χαρισµατική προσωπικότητα του Περικλή…
Είναι τα χρόνια, που η Σπάρτη, βλέποντας την αιώνια
αντίπαλό της να αυξάνει ολοένα σε ισχύ και αίγλη,
αρχίζει να νιώθει ανασφάλεια. Ανασυγκροτεί τις
δυνάµεις της και βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή…
Είναι τα χρόνια που στην Αθήνα γεννιέται ένα απλό,
ανώνυµο κορίτσι ανάµεσα σε τόσα άλλα…
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431 π.Χ. : Έναρξη Πελοποννησιακού
Πολέµου ανάµεσα στην Αθηναϊκή και
την Πελοποννησιακή Συµµαχία.
Το κορίτσι είναι κιόλας 11 χρονών. Κάθε µέρα βλέπει να αναχωρούν άνδρες της πόλης για να στρατευθούν. Οι γυναίκες
τους αποχαιρετούν, παρακαλώντας την Προστάτιδα Αθηνά να
γυρίσουν νικητές. Η µικρούλα, όπως όλα τα κορίτσια της ηλικίας της, βοηθά τη µητέρα της στις εργασίες του σπιτιού,
παίζει µε τις φίλες της και το σούρουπο, ατενίζοντας µε δέος
τον Παρθενώνα, ακούει µύθους για θεούς και ήρωες από τα
χείλη της γιαγιάς της. Ο πόλεµος είναι ακόµη στην αρχή του…

Πρόσεξε την παράσταση της λευκής ληκύθου στα
δεξιά. Τι σχέση πιστεύεις ότι µπορεί να είχαν µεταξύ
τους οι εικονιζόµενες µορφές; Γράψε την άποψή σου.
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Οι ανδρικές µορφές των αγγείων εικονίζουν Αθηναίους πολεµιστές του 5ου αιώνα π.Χ. Απαρίθµησε τα όπλα τους.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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430 π.Χ. ∆εύτερο έτος του Πολέµου. Ο πελοποννησιακός στρατός λεηλατεί την ύπαιθρο της Αττικής. Οι Αθηναίοι οχυρώνονται
µέσα στα τείχη της πόλης.
Το κορίτσι δεν µπορεί να καταλάβει γιατί οι άνδρες της πόλης, ανάµεσά τους και ο µέγας Περικλής υποστηρίζουν τη συνέχισή του. Ο πόλεµος
προκαλεί δυστυχία, αρρώστιες, φέρνει φτώχια,
αγριεύει τις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί οι µεγάλοι δεν το βλέπουν; Μπορεί, όπως λένε, να έχει περάσει µόνο ένας χρόνος που Αθηναίοι και
Σπαρτιάτες πολεµούν, και µαζί µε αυτούς άνδρες
από όλες τις ελληνικές πόλεις, όµως η ζωή στην

πόλη έχει αλλάξει πολύ. Το κορίτσι παρατηρεί ότι
συχνά οι πολίτες συγκεντρώνονται στον Κεραµεικό, το µεγάλο δηµόσιο νεκροταφείο της πόλης,
για να τιµήσουν τους γενναίους πολεµιστές τους,
που έχασαν τη ζωή τους στη µάχη. Επιτύµβια
µνηµεία στήνονται προς τιµήν τους, για να θυµούνται όλοι τη θυσία τους. Ο Παρθενώνας στέκει σιωπηλός µάρτυρας των γεγονότων. Οι µήνες
προχωρούν…

Εντόπισε στη σχεδιαστική αναπαράσταση τον Έσω και τον Έξω Κεραµεικό. Θα βοηθηθείς πολύ αν βρεις
πρώτα τον ποταµό Ηριδανό και µετά την πύλη του ∆ιπύλου, που χώριζε τον αρχαίο δήµο στα δύο αυτά
τµήµατα. Η σηµερινή Ιερά Οδός ακολουθεί τη χάραξη της αρχαίας, που βλέπεις στο χάρτη. Η κοίτη του
Ηριδανού είναι ακόµη ορατή σε ορισµένα σηµεία στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραµεικού.
Υ πά ρχο υ ν 2 ε κ δο χέ ς γι α τ ην πρ οέ λ ε υ ση το υ ον ό µα τ ο ς « Κ ε ρ α µ ε ικ ό ς» . Ο µύ θ ος
λ έ ε ι ό τ ι τ ο ό ν ο µ ά τ ο υ τ ο π ή ρ ε α π ό τ ο ν µ υ θ ι κ ό ή ρ ω α Κέ ρ α µ ο , γ ι ο τ ο υ Θ η σ έ α κ α ι
τ η ς Α ρ ι ά δ ν η ς . Υ π ά ρ χ ε ι ό µ ω ς κ α ι ά λ λ η ε ρ µ η ν ε ί α . Σ τ η ν α ρ χ α ι ό τ η τ α, σ τ ο δ ή µ ο α υ τ ό
κ α ι σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α σ τ ο ν Έ σ ω Κε ρ α µ ε ι κ ό υ π ή ρ χ α ν π ο λ λ ά ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α κ ε ρ α µ ι κ ή ς .
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Καλοκαίρι του 430 π.Χ. :
Ξεσπά ο µεγάλος λοιµός στην Αθήνα, φοβερή µεταδοτική ασθένεια. Το ηθικό της πόλης κλονίζεται. Στους
νεκρούς των µαχών προστίθενται και τα χιλιάδες θύµατα του τυφοειδούς πυρετού. Το 429 π.Χ. πεθαίνει
από την αρρώστια και ο Περικλής. Υπολογίζεται ότι
γύρω στο 425 π.Χ. το 1/4 περίπου του ανδρικού πληθυσµού της πόλης είχε αφανισθεί.

Η µικρούλα είναι άρρωστη. Εδώ και µέρες ψήνεται στον πυρετό. Η µητέρα της δε φεύγει στιγµή
από το πλάι της. Κάθε µέρα χιλιάδες συµπολίτες
της θάβουν βιαστικά τους νεκρούς τους. Τα έθιµα
ταφής δεν τηρούνται. Ο λοιµός δεν κάνει διακρίσεις. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά χάνουν τη ζωή
τους. Η φίλη της κόρης της στο απέναντι σπίτι
δεν άντεξε... «Οι Θεοί µας τιµωρούν», σκέφτεται η
µητέρα. Θα τα καταφέρει άραγε η µικρή της;

Οι στήλες που βλέπεις χρησίµευαν για να
σηµαίνουν τους τάφους. Λέγονται επιτύµβιες και είναι µαρµάρινες. Ποιους πιστεύεις ότι αναπαριστούσαν;
................................................................

Το λίθινο αγγείο που βλέπεις
ήταν και αυτό επιτάφιο σήµα.
Ποιο πήλινο αγγείο ταφικής
χρήσης σου θυµίζει;
...............................................

Παρατήρησε στις στήλες µε τις πολυπρόσωπες παραστάσεις τη χειραψία που κάνουν οι µορφές. Γράψε τη λέξη για την
τυπική χειραψία.
................................................................
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ:

Ετυµολογικά η λέξη σηµαίνει «µελέτη των αρχαίων». Είναι η επιστήµη που ερευνά και
ερµηνεύει τα κατάλοιπα της ανθρώπινης δραστηριότητας και συµπεριφοράς, µελετά τα
µνηµεία αρχαίων πολιτισµών, ερευνά περιοχές και θέσεις κατοίκησης και ταφής των
ανθρώπων του παρελθόντος. Μέσω της ανασκαφής, της συστηµατικής µελέτης και
ανάλυσης των ευρηµάτων, ο αρχαιολόγος συγκεντρώνει πληροφορίες και συσχετίζει
τα δεδοµένα, αξιοποιώντας και τις αρχαίες γραπτές πηγές. Προσπαθεί να αναπλάσει
το µακρινό παρελθόν και να βγάλει συµπεράσµατα για τον τρόπο ζωής και οργάνωσης των αρχαίων κοινωνιών.
Ως αυτόνοµη επιστήµη, η αρχαιολογία έχει τη δική της µεθοδολογία και εξειδικευµένες τεχνικές για τη συλλογή και την παραγωγή πληροφοριών. ∆ιαρθρώνεται σε κατηγορίες, ανάλογα µε τα είδη των πολιτισµών και τις ιστορικές περιόδους που ερευνά.
Παράλληλα στηρίζεται και στη διεπιστηµονικότητα, αφού συνεργάζεται µε µεγάλο
αριθµό άλλων επιστηµών, όπως της Ιστορίας, της Συντήρησης, της Χηµείας, της Αρχιτεκτονικής, των Μαθηµατικών, της Βιολογίας, της Φυσικής, της Ιατρικής, της Ναυπηγικής κ.α.

Ανασκαφή στον Κεραµεικό λόγω των έργων του
ΜΕΤΡΟ, 1994. ∆ιακρίνονται οι τάφοι.

Άποψη της ανασκαφής του Νεκροταφείου
του Κεραµεικού στα 1870.

Στην Αίθουσα 1 της Έκθεσης, εντόπισε τα εργαλεία του Αρχαιολόγου. Άγγιξέ τα προσεκτικά, περιεργάσου τα και κατάγραψέ τα. Θα σε βοηθήσουν πολύ οι πινακίδες.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Αφού τελειώσεις την έρευνά σου, σκέψου σε τι εξυπηρετεί τον Αρχαιολόγο το κάθε
εργαλείο. Γράψε τις υποθέσεις σου…
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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H ανασκαφή σε νεκροταφεία φέρνει στο φως πολύτιµα στοιχεία
για τα έθιµα, τις θρησκευτικές αντιλήψεις και τον καθηµερινό
τρόπο ζωής των ανθρώπων του παρελθόντος. Μπορεί να σου
φαίνεται οξύµωρο, αλλά οι Αρχαιολόγοι µέσα από τους τάφους
συλλέγουν χρήσιµες πληροφορίες για τη ζωή των ανθρώπων
στην αρχαιότητα.

Ακολούθησε τα βήµατα:
1) Πήγαινε στην Αίθουσα 1 της Έκθεσης. Ψάξε να βρεις τα Κτερίσµατα. Το επιτοίχιο κείµενο θα σε βοηθήσει να αντιληφθείς τι σήµαιναν και σε τι χρησίµευαν. Αφού τα εντοπίσεις, κατάγραψέ τα.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………......……………………………….
2) Τώρα χώρισέ τα σε κατηγορίες, ανάλογα µε το φύλο του νεκρού.
Ανδρικά κτερίσµατα
Γυναικεία κτερίσµατα
………………………………
…………………………………
………………………………
…………………………………
3) Στην Αίθουσα µε τις µαρµάρινες επιτύµβιες στήλες θα βρεις ένα
καλάθι µε αντικείµενα. Παρατήρησέ τα προσεκτικά. Συµπλήρωσε
τα κτερίσµατα που νοµίζεις ότι θα προσφέρονταν σε κάθε ταφή:
Ανδρική ταφή
Γυναικεία ταφή
Παιδική ταφή
……………….
…………………
……………….
……………….
…………………
……………….
……………….
…………………
……………….

Οι νεκροί, για να περάσουν στον Κάτω Κόσµο, έπρεπε να πληρώσουν στον
Χάροντα τον οβολό. Κατόπιν αυτός τους οδηγούσε µε βάρκα µέσω του ποταµού Αχέροντα στην πύλη του Άδη. Ακόµη και σήµερα οι συγγενείς βάζουν στα ρούχα ή στο χέρι του νεκρού νοµίσµατα, για να πληρωθεί ο
βαρκάρης. Ο Ερµής συνδέεται µε την ταφική λατρεία. Ο Άδης του έχει αναθέσει το κάλεσµα και τη µεταφορά των νεκρών στον Κάτω Κόσµο. Γι’ αυτό
και αποκαλείται «Ερµής Ψυχοποµπός». Ο Άδης (Αϊδης=αόρατος) είναι ο
Θεός των νεκρών. Αργά ή γρήγορα όλοι καταλήγουν στο βασίλειό του. Γι’
αυτό και οι αρχαίοι του απέδιδαν το επίθετο «Πολυδέκτης ή Πολυδέγµων»,
που σηµαίνει αυτός που δέχεται τους πάντες στην επικράτειά του. Οι αρχαίοι
τον ονόµαζαν και Πλούτωνα, αφού είναι αυτός που προσφέρει τα πλούτη
από τα βάθη της γης: Ὅτι ἐκ τῆς γῆς κάτωθεν ἀνίεται ὁ πλοῦτος” .
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Η Αρχαιολογία ζητά τη βοήθεια και άλλων επιστηµών για να
οδηγηθεί σε σωστά συµπεράσµατα.
Πήγαινε στην Αίθουσα 2. Εντόπισε το αρχαίο κρανίο και βρες
ποιοι Επιστήµονες συνεργάστηκαν µε τους Αρχαιολόγους µέχρι
να ανακαλύψουν το µυστήριο που κρύβει αυτό το εύρηµα. Κατάγραψε τις επιστήµες και τη σειρά που αυτές συνεργάστηκαν.
Στην έρευνά σου θα σε βοηθήσουν πολύ τα επιτοίχια κείµενα.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
....................................................................................................

Η πλαγγόνα ήταν ένα από τα πιο
αγαπηµένα παιχνίδια των κοριτσιών.
Στον Ελλαδικό χώρο την ονόµαζαν
και µε άλλα ονόµατα: γυνή, κόρη,
νύµφη. Τις πλαγγόνες τις έφτιαχναν
οι κοροπλάστες (=πλάθω+κόρη)

Η αµαξίς ήταν παιχνίδι µικρών
παιδιών, κυρίως αγοριών, αλλά
δεν αποκλείεται να έπαιζαν µ’
αυτό και τα κορίτσια.

Παρατήρησε τι κρατάει στο
χέρι της η µικρούλα της στήλης. Μπορείς να το αναγνωρίσεις; Σου θυµίζει κάποιο
από τα παιχνίδια που έπαιζες;

Κοίταξε το παραπάνω παιχνίδι. Θυµήσου τα δικά
σου και γράψε µια σκέψη
σου.

………………………..............

……………………………

…………………………………

……………………………

………….................................

……………………………

………….................................

…………………..............

………….................................

…………………..............
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Η µικρούλα σταµάτησε να παίζει…
Πήγε να συναντήσει τη φίλη της στα Ηλύσια Πεδία, εκεί που επικρατεί αιώνια άνοιξη, εκεί που δεν
βρέχει ποτέ και ο ήλιος λάµπει πάντα, εκεί που τα λιβάδια είναι ολάνθιστα και οι πηγές της Λήθης
αναβλύζουν νέκταρ… Εκεί θα συνεχίσουν το παιχνίδι τους, στο δάσος της Περσεφόνης, κάτω από τη
σκιά της λεύκας, της ιτιάς και της µυρτιάς…
Βάση µαρµάρινου
επιτύµβιου αγγείου
Ανάµεσα στις δύο µορφές παρεµβάλλεται ένα δέντρο.
Ο άνδρας παρουσιάζεται τη
στιγµή που κόβει ένα µήλο,
ίσως για να το προσφέρει στη
γυναικεία µορφή που βρίσκεται στα δεξιά του.

«Εκεί οι µέρες των θνητών
ανάλαφρες διαβαίνουν, δεν
έχει χειµώνα εκεί, µήτε βροχή και χιόνια, µόνον τον Ζέφυρο, τον αέρα τον γλυκό,
ανεβάζει παντοτινά ο Ωκεανός και τους εκεί θνητούς
δροσίζει».

Το θέµα της παράστασης του
επιτύµβιου είναι µοναδικό και
έχει αλληγορικό χαρακτήρα.
Προφανώς συµβολίζει την µεταθανάτια ζωή στα Ηλύσια
Πεδία, όπου σύµφωνα µε την
αρχαία παράδοση οι µακάριοι
νεκροί γεύονταν τους χρυσούς
καρπούς.

Οµήρου Οδύσσεια, ραψ.δ,
στιχ. 563-567.

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΙΩΝΕΣ ΜΕΤΑ…
1994: Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του σταθµού «Κεραµεικός» του ΜΕΤΡΟ, έρχεται στο φως οµαδικός
τάφος 150 ατόµων. Η χρονολόγησή του µέσω των λίγων κτερισµάτων, οδηγούν τους αρχαιολόγους στο συµπέρασµα ότι οι νεκροί ήταν θύµατα του λοιµού. Το κρανίο που είδες στην Έκθεση προέρχεται από αυτόν τον
τάφο και ανήκει σε εντεκάχρονο κορίτσι.
1997: Ο κ. Μανώλης Ι. Παπαγρηγοράκης, Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
παραλαµβάνει από τους αρχαιολόγους το κρανίο για να το µελετήσει.
2007-2009: Ειδικοί Επιστήµονες αναπλάθουν το πρόσωπο του ανώνυµου κοριτσιού, που γίνεται πια επώνυµη µε το όνοµα «Μύρτις» (µυρτιά, Μυρτώ).
2010: Η µικρούλα µας συστήνεται: «Μύρτις εἰμί…». Παίρνει τη θέση της ανάµεσα στα κορίτσια και τ’ αγόρια
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, την Αριστίλλη, τη Μνησαγόρα, τη Μυρρίνη, το ∆ίκαιο ή το Νικοχάρη, που απεικονίζονται στις επιτάφιες στήλες του Μουσείου. Η Μύρτις βρίσκεται στον φυσικό της χώρο.
Μέσα από το πρόσωπό της, µνηµεία και µνήµατα του 5ου αι. π.Χ., ζωντανεύουν και συνοµιλούν µαζί µας. Μας
υπενθυµίζουν την κοινή µοίρα του ανθρώπου, το θάνατο, αλλά ταυτόχρονα µας αποδεικνύουν τη µεγάλη
τους νίκη: την ήττα του θανάτου µέσω της µνήµης.
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O Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών στο πλαίσιο της
Εκστρατείας του µε τίτλο «Μπορούµε! Τέλος στη
Φτώχεια» συστήνει τη Μύρτιδα στις χώρες-µέλη
του, ανακηρύσσοντάς την «Φίλο της Χιλιετίας» και
«πρόσωπο» του 2011.
Το κορίτσι της Αθήνας του 5ου αιώνα π.Χ. έρχεται 2.500
χιλιάδες χρόνια µετά να στείλει το µήνυµά της στους πολίτες
του σήµερα και του αύριο. Το µήνυµά της είναι
πανανθρώπινο και οικουµενικό.
Και επίκαιρο. Όσο ποτέ άλλοτε…
«Το όνοµά µου είναι Μύρτις, ωστόσο δεν πρόκειται για το αληθινό µου όνοµα! Μου το έδωσαν οι αρχαιολόγοι που ανακάλυψαν το 1994-1995 τα οστά µου µαζί µε άλλους 150 σκελετούς σε έναν οµαδικό
τάφο στην Αθήνα, συγκεκριµένα στην περιοχή του Κεραµεικού.
Μπορεί να µοιάζω µε κορίτσι του 21ου αιώνα, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι είµαι ένα εντεκάχρονο παιδί που
έζησε και πέθανε στην Αθήνα τον 5ο αιώνα π.Χ.
Πώς, λοιπόν, µπορεί ένα παιδί από την αρχαία Αθήνα να γίνει «Φίλος της Χιλιετίας» των Ηνωµένων Εθνών;
Οι επιστήµονες είναι σίγουροι ότι ήµουν ένα από τα θύµατα του λοιµού, που έπληξε την Αθήνα στη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέµου, το 430-426 π.Χ. Γνωρίζουν, επίσης, ότι αιτία του θανάτου µου ήταν
ο τυφοειδής πυρετός: η αρρώστια που σκότωσε τον Αθηναίο πολιτικό, Περικλή, και περίπου το ένα τρίτο
όλων των κατοίκων της πόλης εκείνη την εποχή. Λένε, επίσης, πως η επιδηµία συνέβαλε στην τελική ήττα
της Αθήνας από την Σπάρτη κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεµο.
Το κρανίο µου βρέθηκε σε ασυνήθιστα καλή κατάσταση και αυτό ενέπνευσε τον Καθηγητή Ορθοδοντικής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μανώλη Ι. Παπαγρηγοράκη, να ξεκινήσει, σε συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες, την ανάπλαση του προσώπου µου. Να ’µαι, λοιπόν! Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσµα των προσπαθειών τους στη φωτογραφία µου: είµαι σχεδόν όπως την ηµέρα που πέθανα.
Ο καθηγητής Μανώλης Ι. Παπαγρηγοράκης πίστευε ότι η «αναβίωσή» µου δεν θα έπρεπε να είναι µόνο
µια ευκαιρία για να δει ο κόσµος το πρόσωπο ενός κοριτσιού που έπαιζε στους πρόποδες της Ακρόπολης
όταν οι Αθηναίοι δηµιουργούσαν τον Παρθενώνα, αλλά ήθελε επίσης η «επιστροφή» µου να στείλει ένα
ηχηρό µήνυµα στον κόσµο και στους ηγέτες του.
Ο θάνατός µου ήταν αναπόφευκτος. Τον 5ο αιώνα π.Χ. δεν είχαµε ούτε τη γνώση, ούτε τα µέσα για την καταπολέµηση θανατηφόρων ασθενειών. Όµως εσείς, οι άνθρωποι του 21ου αιώνα, δεν έχετε καµία δικαιολογία. ∆ιαθέτετε όλα τα απαραίτητα µέσα και πόρους για να σώσετε τις ζωές εκατοµµυρίων ανθρώπων,
εκατοµµυρίων παιδιών που όπως εγώ πεθαίνουν από αρρώστιες, οι οποίες µπορούν να προληφθούν και
να θεραπευτούν.
2.500 χρόνια µετά το θάνατό µου, ελπίζω ότι το µήνυµά µου θα επηρεάσει και θα εµπνεύσει περισσότερους ανθρώπους να εργαστούν και να κάνουν πραγµατικότητα τους «Στόχους της Χιλιετίας της Ανάπτυξης». Ακούστε µε! Ξέρω τι λέω. Μην ξεχνάτε ότι είµαι πολύ µεγαλύτερη και ως εκ τούτου πιο σοφή από
εσάς.»
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας εκτιµά ότι τα κρούσµατα του τυφοειδούς πυρετού παγκοσµίως κυµαίνονται µεταξύ 16 και 33 εκατοµµυρίων ετησίως, µε 500.000 έως 700.000 θανάτους. Σχεδόν εννέα εκατοµµύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που µπορεί να προληφθούν
και να θεραπευτούν.
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ΜΥΡΤΗ
Το πρόσωπό σου µου αρέσει…
Παλιάς εποχής τα µαλλιά σου…
Ξεχασµένη στην αχλύ, στο παρελθόν σου
Έσκυψες να κοιταχτείς µες στο νερό…
Τι είδες νάρκισσε;
∆εν ερωτεύτηκες τον εαυτό σου
Ήσουνα χλωµή και τόσο κουρασµένη…
Ήσουν απαρνηµένη
Στη λεωφόρο των Τάφων του Κεραµεικού
Είδες την Ηγησώ σ’ ένα ωραίο αντίγραφο
Και το ∆εξίλεω, πλούσιο, χαντακωµένο ιππέα…
Ένας θαυµάσιος ταύρος έριχνε τη σκιά του
Κι εσύ περπάτησες προς τον Ηριδανό
Που πήγαζε από το Λυκαβηττό…
Του παρελθόντος η οµίχλη σε πήρε
Σε τύλιξε στα πέπλα της…
Κι ο ήλιος καρφωµένος, ανελέητος
Το ίδιο για νεκρούς και ζωντανούς
Το πρόσωπό σου µου αρέσει
Χαµένη πια στις σκόνες του γαλαξία
Μη! Μην τις τινάζεις από πάνω σου
Θα υπάρξει και για σένα
Μια στήλη στον Κεραµεικό…

Λητώ Σεϊζάνη, Θεσσαλονίκη 1983

Η στήλη που βλέπεις θεωρείται από τις ωραιότερες αττικές επιτύµβιες στήλες. Χρονολογείται στα
410-400 π.Χ.. Το όνοµα της νεκρής κοπέλας, που παριστάνεται καθιστή, είναι χαραγµένο στο
επάνω τµήµα της στήλης: ΗΓΗΣΩ ΠΡΟΞΕΝΟ. Είναι η Ηγησώ, που αναφέρεται και στο ποίηµα,
κόρη του Προξένου.

Οργάνωσε µε τους συµµαθητές και τους φίλους σου µια επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραµεικού. Περπάτησε ανάµεσα στις µαρµάρινες στήλες και άκουσε
το κελάρυσµα του Ηριδανού. Κοιτάζοντας τις γαλήνιες µορφές των µνηµείων, θα αισθανθείς πως όλοι τους συνεχίζουν να ζουν µαζί µας.
Ίσως νιώσεις ότι περπατά δίπλα σου και η Μύρτις...
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