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Εγώ η Ασπασία, γέννημα θρέμμα της Μιλήτου, θα πε-
ράσω στην Ιστορία όχι για την ομορφιά μου, την ευφυΐα 
μου και τις περισσές χάρες με τις οποίες η φύση με προί-
κισε, αλλά για τη μοιραία συνάντησή μου με τους σημα-
ντικότερους άντρες, Αθηναίους και μη, της εποχής μου. 
Θα μείνω στην Ιστορία όχι ως ο αυτόφωτος αλλά ως ο 
ετερόφωτος αστέρας ενός σπουδαίου άντρα. 

Είχα την εύνοια της θεάς Τύχης ώστε να γνωρίσω τους 
άντρες εκείνους που συνέβαλαν στην εσαεί δόξα των 
Αθηνών· τους άντρες εκείνους που έθεσαν τις βάσεις των 
επιστημών, της φιλοσοφίας και των τεχνών. 

Ιδιαίτερα όμως είχα τη χαρά να συμμετέχω στους αγώ-
νες – και να τους βιώσω – ενός μοναδικού ανθρώπου, που 
αγαπήθηκε και μισήθηκε όσο κανένας άλλος, και το κυ-
ριότερο κατάφερε να βγει αλώβητος από τη λαίλαπα της 
πολιτικής. Ήταν ένας από τους μακροβιότερους ηγέτες 
της πόλης των Αθηνών και ευτύχησε να πεθάνει εν ενερ-
γεία ηγεμόνας της.
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Εγώ η ξένη, η εταίρα της Μιλήτου, αγαπήθηκα από 
αυτό τον αληθινά υπέροχο άντρα που η θεά Τύχη έστειλε 
κοντά μου. Σήμερα, στη δύση της ζωής μου, αναπολώ 
τα πάντα από την απόσταση εκείνη που μου επιτρέπει 
να κρίνω τις πράξεις και τα έργα τα δικά μου, καθώς και 
πολλών άλλων, χωρίς εμπάθεια, και κυρίως χωρίς να ανα-
ζητώ δικαιολογίες.

Τους χαρακτηρισμούς που κατά διαστήματα εισέπρα-
ξα τους ξεχνώ και αφήνω στην κρίση σας τις αναμνήσεις 
μου για όλα εκείνα τα γεγονότα που θυμάμαι, τα οποία, 
πέρα και μακριά από την πραγματικότητα, κατέγραφαν 
οι ιστορικοί και σατίριζαν οι σπουδαίοι κωμωδιογράφοι 
της εποχής.

Οι αναμνήσεις, ανέκαθεν το πίστευα αυτό, είναι το 
όχημα επιστροφής στο χθες όταν το παρόν δεν παρουσι-
άζει ενδιαφέρον. Είναι ο προάγγελος του γήρατος. Σήμε-
ρα οι αναμνήσεις είναι πλέον η καθημερινή βασανιστική 
συντροφιά μου.
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Θυμάμαι τον πατέρα μου, τον φιλόσοφο Αξίοχο, έναν 
εξαιρετικό αλλά άτυχο άνθρωπο. Έναν φίλο της σοφίας, 
που διατηρούσε δική του σχολή στη Μίλητο, στην οποία 
σπούδαζαν οι περισσότεροι χαρισματικοί νέοι της πόλης. 
Χάρη στα έσοδα της σχολής εξασφάλισε στην οικογένειά 
του μια αξιοπρεπή ζωή. Όμως, άλλα εμείς οι άνθρωποι 
σχεδιάζουμε κι άλλα οι θεοί αποφασίζουν1.

Είχα την ατυχία να χάσω τη μητέρα μου πολύ νωρίς. 
Σχεδόν δε θυμάμαι τη μορφή της, παρά μόνο αμυδρά, 
και ίσως από ανάγκη ένιωθα, και νιώθω, σαν καλοκαιρινή 
αύρα την τρυφερότητα και τη στοργή της. Όταν έφυγε 
από τη ζωή η μητέρα μου, ο πατέρας μου, μην έχοντας 
καμία βοήθεια, υποχρεώθηκε εκ των πραγμάτων να με 
παίρνει μαζί του στη σχολή, όπου από τη βρεφική σχεδόν 
ηλικία, αντί να απολαμβάνω χάδια και παιχνίδια, παρα-
κολουθούσα τη διδασκαλία των μαθηματικών, της φιλο-
σοφίας, της μουσικής και όλων εκείνων των τεχνών που 
ομορφαίνουν τη ζωή του ανθρώπου και της δίνουν νόημα.
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Μεγάλωσα ανάμεσα σε παιδιά πολύ μεγαλύτερα από 
εμένα. Συναναστράφηκα όμορφους εφήβους αλλά και 
υπερήλικες, που με πρόσεχαν και με αγαπούσαν πολύ. 
Αυτό ίσως συντέλεσε στο να θεωρώ τη συντροφιά και 
την παρέα των αντρών κάτι πολύ φυσικό και ιδιαίτερα 
σημαντικό για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου. Έγι-
να φιλελεύθερη, ανεξάρτητη, κοινωνική και απέκτησα 
μόρφωση σπάνια για τις γυναίκες της εποχής. Αυτός ο 
τρόπος ζωής, και κυρίως η αγάπη του πατέρα μου, που 
αντικαθιστούσε και τη μητέρα μου, μου έδιναν τη δυνα-
τότητα να θέτω σε σωστές βάσεις τα ζητήματα τα οποία 
αφορούσαν εμένα αλλά και τον κοινωνικό μου περίγυρο. 
Έτσι μπορούσα να κρίνω τις καταστάσεις, τα υπέρ και τα 
κατά, χωρίς τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι στείροι 
και ανούσιοι ηθικοί κανόνες, από τους οποίους πολλάκις 
η ηθική είναι απούσα.

Τοιουτοτρόπως διαμορφώθηκε ένας χαρακτήρας δυ-
ναμικός, με κριτική ικανότητα. Αντιλήφθηκα ότι οι άντρες 
δεν ήταν διαφορετικοί από εμένα, επομένως είχα κι εγώ 
τις ίδιες υποχρεώσεις, και κυρίως τα ίδια δικαιώματα με 
εκείνους. Πολύ αργότερα, όσο και αν προσωπικά με άφη-
νε αδιάφορη, διαπίστωσα την κοινωνικά επιβαλλόμενη 
διαφορετικότητα, καθώς και τη φυλετική ανισότητα. 

Πολλές φορές θυμάμαι, στην Αθήνα, την αλγεινή εντύ-
πωση που προκάλεσε η γνώμη μου για τη συμμετοχή των 
γυναικών της Σπάρτης στα κοινά – αναφερόμουν στη 
σπουδαία Ευρυλεωνίδα2, που σχεδόν κανένας δε γνώριζε, 
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και στην Κυνίσκα, θυγατέρα του Αρχιδάμου και αδερφή 
του Αγησιλάου3, που διακρίθηκαν στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. 

Επίσης θυμάμαι την έκπληξη των καλεσμένων μου σε 
ένα από τα συμπόσιά μου όταν μνημόνευσα τις γυναίκες 
της Κρήτης. Η ενασχόληση της Πασιφάης με τα κοινά, 
καθώς και οι προτιμήσεις της στον έρωτα4, η συμμετοχή 
των γυναικών στους αθλητικούς αγώνες επί ίσοις όροις, η 
επιτρεπόμενη κομψότητα στην ενδυμασία τους και πολ-
λά άλλα θεωρήθηκαν από τους παρισταμένους ύβριν.

Ευκαιρίας δοθείσης, ανέφερα στους συνδαιτυμόνες 
μου τη Δαμώ, την κόρη του Πυθαγόρα, η οποία, παρά 
τις πιέσεις που δέχτηκε, αρνήθηκε να προσφέρει έναντι 
αμοιβής τις σημειώσεις με τη διδασκαλία του στον Πλά-
τωνα. Η συμπεριφορά της μαρτυρούσε τη σοβαρότητα 
με την οποία αντιμετώπισε το έργο του πατέρα της και 
παρέπεμπε περισσότερο σε ώριμο άντρα παρά σε νεαρή 
γυναίκα.

Η άποψη των παρισταμένων περί ύβρεως δε με επη-
ρέασε στο ελάχιστο και φυσικά δεν ήταν ικανή να μου 
στερήσει το δικαίωμα να εκφράζω τη γνώμη μου. Πολλοί 
υπέθεταν πως όλα αυτά ήταν άμεσα συνυφασμένα με την 
παιδική και την εφηβική μου ηλικία. Αυτό ήταν αλήθεια, 
όμως νομίζω πως δεν ήθελαν – πιθανόν και να μην μπο-
ρούσαν – να καταλάβουν ότι εγώ, μια γυναίκα, είχα τη δυ-
νατότητα όχι μόνο να έχω αλλά και να εκφράζω προκλη-
τικότατα – όπως διατείνονταν – τέτοιου είδους απόψεις. 
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Κάποτε, σε ένα συμπόσιο που είχα οργανώσει προς 
τιμήν ενός ζάπλουτου εμπόρου της Ανατολίας, κάποιος 
ονόματι Αγήνορας, επιθυμώντας προφανώς να υποβιβά-
σει στο πρόσωπο της φίλης και βοηθού μου Αγαρίστης 
εμένα, ίσως και όλες τις γυναίκες, είπε: 

«Καλή μου Αγαρίστη, κάθε φορά που σε βλέπω διερω-
τώμαι γιατί οι άντρες φιλοσοφούν και οι γυναίκες ασχο-
λούνται μόνο με...» 

Θυμάμαι πως είχα εξοργιστεί, αλλά, ελέγχοντας το 
θυμό μου, παρενέβην: 

«Αγήνορα, αυτό που σε προβληματίζει είναι πραγμα-
τικά ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Με έχει κι εμένα βάλει σε 
σκέψεις στο παρελθόν και έχω καταλήξει στο εξής συμπέ-
ρασμα: Ο φιλόσοφος ασχολείται με ζητήματα για τα οποία 
καταβάλλει προσπάθεια να βρει λύσεις. Με ιδιαίτερο και 
ενδελεχή τρόπο, με συστηματικότερη προσέγγιση των θε-
μάτων, επιχειρεί να τεκμηριώσει τις όποιες απαντήσεις 
με λογικά επιχειρήματα. Ο φιλόσοφος ανοίγει νέους δρό-
μους, αναζητώντας απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία 
βοηθούν ή ίσως ξεπερνούν την ανθρώπινη σκέψη. Είναι 
το άτομο εκείνο που διερευνά τη σχέση του ανθρώπου 
με τον κόσμο και τη θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτόν, 
και, εκούσια ή ακούσια, γύρω του συγκεντρώνονται άτομα 
που είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν μαζί του. Αξίζει κάθε 
σεβασμό, διότι πιστεύω πως συμβάλλει στην πνευματική 
αφύπνιση των μελλοντικών γενεών. Ελπίζω να είσαι σε 
θέση να παρακολουθείς όσα λέω, αν και φοβάμαι πως εσύ 
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δεν έχεις καμία σχέση με όλα αυτά. Έχω όμως και άλλες 
παρατηρήσεις επί του συγκεκριμένου θέματος.

»Κανένας, ή σχεδόν κανένας, φιλόσοφος δεν είναι 
φτωχός. Από όσο γνωρίζω, όλοι, πλην ενός, του Σωκρά-
τη, προέρχονται από πλούσιες αριστοκρατικές οικογέ-
νειες. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αναγκασμένοι να ασχο-
λούνται με τα κτήματά τους, με την καλλιέργεια της γης, 
με τη συγκομιδή των καρπών και τη διάθεση των παραγό-
μενων προϊόντων. Μπορούν, λοιπόν, να περνούν το χρό-
νο τους όπως τους αρέσει. Επίσης έχουν το “θεϊκό προ-
νόμιο” να είναι, ή να θεωρούνται, άντρες· ως εκ τούτου 
έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται, να συμφωνούν ή 
να διαφωνούν για οτιδήποτε. Αυτή η ελευθερία τούς επι-
τρέπει να επιλέγουν τον τρόπο ζωής που τους ικανοποιεί, 
ενώ, βάσει των παραδόσεων, των ηθών, των εθίμων αλλά 
και των νόμων που οι ίδιοι οι άντρες θέσπισαν, μπορούν 
να πράττουν κατά βούληση.

»Σε ό,τι αφορά τη γυναίκα, από τη μέρα της γέννησής 
της, και με απόφαση του άντρα, αποκτά “κηδεμόνα” ο 
οποίος κρίνει γι’ αυτή μη σεβόμενος τη θεϊκή της υπόστα-
ση. Ο “κηδεμόνας” τής στερεί το δικαίωμα να εξελιχθεί, 
να σχεδιάσει το μέλλον της σύμφωνα με τη θέληση και 
τις δυνατότητές της. Φυσικά αυτό δε σημαίνει ότι κάθε 
γυναίκα είναι ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και 
στις δυσκολίες της ζωής. Ωστόσο πιστεύω πως είναι αφύ-
σικο η γυναίκα να καταπιέζεται, σωματικά και πνευματι-
κά, κάτι που κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί. Επίσης όσο 
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και αν προσπαθήσει – και τούτο είναι βέβαιο –, αν κάπο-
τε σκεφτεί να διεκδικήσει το αυτονόητο, δε θα καταφέρει 
να αποδείξει την ορθότητα των προθέσεών της, διότι η 
Δικαιοσύνη, περιέργως, στοχάζεται και εκφράζεται σαν 
άντρας.

»Ρώτησες, Αγήνορα, την Αγαρίστη γιατί οι γυναίκες 
δε φιλοσοφούν. Έχω την αίσθηση πως μόνο ένας άντρας 
θα έκανε μια τέτοια ερώτηση. Η γυναίκα δεν μπορεί, 
έστω και αν έχει την ικανότητα του “φιλοσοφείν”, να φι-
λοσοφήσει, διότι φιλοσοφεί ο άντρας. Γνωρίζοντας δε ο 
άντρας ότι η γυναικεία φιλοσοφία είναι πολύ πιο ισχυρή 
από τη δική του, της απαγορεύει όχι μόνο να φιλοσοφή-
σει αλλά και να επιλέξει τρόπο ζωής. Από ανάγκη μάλ-
λον, αλλά και εκ φύσεως, η γυναίκα οδηγήθηκε σε μια 
άλλη μορφή φιλοσοφίας, που, αν και δεν είναι στο προ-
σκήνιο, ο χαρακτήρας της είναι αδιαφιλονίκητος: αφορά 
τη δημιουργία του ανθρώπινου γένους, τη διάπλαση άξι-
ων πολιτών, τομέα στον οποίο ο ρόλος του άντρα είναι 
ήσσονος σημασίας. 

»Όλοι σας μνημονεύετε τον τάδε ή τον δείνα ήρωα 
ή φιλόσοφο και καμαρώνετε, αλλά από αντρική μισαλ-
λοδοξία, ίσως και από φόβο, δεν κάνετε λόγο για τη γυ-
ναίκα εκείνη που τον έφερε στον κόσμο, βιώνοντας τις 
γνωστές σε όλους ωδίνες του τοκετού, και τον παρέδωσε 
στην πολιτεία έχοντας ζήσει επώδυνες καταστάσεις, κάτι 
που μόνο εκείνη γνωρίζει. Η πολιτεία αγνοεί παντελώς 
τη μητέρα. 
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»Οι φιλόσοφοι μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χε-
ριού, όπως και οι πραγματικοί άντρες.

»Πιστεύω πως η δύναμη της γυναίκας, την οποία, από 
ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν εκτιμάς ιδιαίτερα, έγκειται στο 
ότι αφήνει τον υποτιθέμενο άντρα να έχει την ψευδαί-
σθηση πως διαθέτει μια ανύπαρκτη ισχύ. Οι άντρες είστε 
δυνατοί μέχρι να κλείσει η πόρτα μιας κρεβατοκάμαρας.

»Εν κατακλείδι, Αγήνορα, στο σπίτι μου μπορούν να 
έρχονται όσοι είναι σε θέση να εκτιμήσουν και να σεβα-
στούν την Αγαρίστη, τη Λυδία, δηλαδή τις φίλες μου, κι 
εμένα. Όσοι αντιλαμβάνονται την αξία της γυναίκας, 
που, έστω για λίγο, ανέχεται τη βλακεία και την αναξιό-
τητα οποιουδήποτε ανθρώπου. Ελπίζω να μη σε ξαναδώ». 

Μερικές φορές θυμάμαι ό,τι θα έπρεπε να ξεχνώ. 
Είναι αλήθεια ότι η αγάπη των εφήβων της Μιλήτου 

με έκανε πολύ εγωίστρια. Μου δημιούργησε την αίσθηση 
πως οι άντρες έπρεπε να με αγαπούν γιατί ήμουν ξεχωρι-
στή, κάτι που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια της ζωής μου, 
όταν πολλοί άντρες με αγάπησαν παράφορα, προσφέρο-
ντάς μου τα πάντα, αλλά δεν τους αγάπησα εγώ.
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Στην Αθήνα έφτασα με τη βοήθεια του αρχιτέκτο-
να-πολεοδόμου Ιπποδάμου, αφότου ο πατέρας μου, λόγω 
ηλικίας, είχε κλείσει τη σχολή του.

Πολύ αργότερα μετάνιωσα που έφυγα από την πόλη 
μου και δεν έμεινα να συνεχίσω τη λειτουργία της σχολής. 
Θα τα κατάφερνα; Τώρα είμαι βέβαιη πως ναι. Ωστόσο 
δεν είμαι σίγουρη αν θα δέχονταν οι Μιλήσιοι – και όχι 
μόνο – μια γυναίκα να μορφώνει και να καθοδηγεί τους 
άντρες.

Για την Αθήνα είχα ακούσει, είχα διαβάσει και είχα 
μάθει πάρα πολλά. Έτσι στην αρχή ονειρευόμουν και 
στη συνέχεια ένιωθα ακατανίκητη επιθυμία να την επι-
σκεφθώ. Ήταν διακαής πόθος μου να εγκατασταθώ στην 
πόλη αυτή που μου είχε περιγράψει κάποιος ναυτικός 
που την είχε γνωρίσει πολύ καλά, στην πόλη του πνεύμα-
τος και του ανυπέρβλητου κάλλους. 

Η Μίλητος, μία από τις δώδεκα ιωνικές πόλεις στα 
παράλια της Μικράς Ασίας, ήταν όμορφη, χτισμένη στις 
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εκβολές του ποταμού Μαιάνδρου σε σχέδια του Ιπποδά-
μου. Όπως ο ίδιος ο Ιππόδαμος μου είχε αναφέρει, το 
πολεοδομικό σύστημα της Μιλήτου αποτέλεσε τη βάση 
για τον πολεοδομικό σχεδιασμό ρωμαϊκών πόλεων5.

Μου άρεσαν οι ιστορίες για την ίδρυση της πατρίδας 
μου. Παιδούλα ακόμη είχα ακούσει ότι το 1500 π.Χ. 
άποικοι από το μακρινό νησί της Κρήτης εγκαταστάθη-
καν στην περιοχή και κατάφεραν σε σύντομο χρονικό δι-
άστημα να μετατρέψουν αυτή την πόλη σε μια θαλάσσια 
αυτοκρατορία, οι κάτοικοι της οποίας φημίζονταν για τον 
πλούτο και την καλοζωία τους.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Νηλέας, ο γιος του Κό-
δρου, όταν συγκρούστηκε για την εξουσία με τον αδερφό 
του, τον Μέδοντα, και δε δικαιώθηκε από το δελφικό μα-
ντείο, αναγκάστηκε να φύγει και να καταλήξει κυνηγημέ-
νος νοτιοδυτικά του Λατμικού κόλπου, απέναντι από τον 
ποταμό Μαίανδρο. Εκεί ίδρυσε τη Μίλητο, την πατρίδα 
μου. Στη συνέχεια οι άποικοι της Μιλήτου, εργατικοί, 
δραστήριοι και πολυτάλαντοι, δημιούργησαν δικές τους 
αποικίες μέχρι τα παράλια της Κριμαίας, αποκτώντας 
πλούτο και ισχύ. Ο πλούτος αυτός έγινε με το πέρασμα 
του χρόνου απειλή για την πόλη και τους κατοίκους της. 
Έγινε πόλος έλξης για τους πάντα διψασμένους για χρήμα 
και δόξα ηγέτες. Η προσπάθεια των Λυδών, για παράδειγ-
μα, να καταλάβουν τη Μίλητο, στο πλαίσιο της επιθετι-
κής τους πολιτικής εναντίον των ιωνικών πόλεων, είχε ως 
αποτέλεσμα το ξέσπασμα του Μιλησιακού πολέμου, που 
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διήρκεσε δώδεκα ολόκληρα χρόνια και έληξε με μια συν-
θήκη ειρήνης ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.

Για πολλά χρόνια η Μίλητος υπήρξε κέντρο φιλοσό-
φων και επιστημόνων. Στην πατρίδα μου γεννήθηκαν 
σπουδαίοι άντρες του πνεύματος, που τίμησαν την κατα-
γωγή τους όσο λίγοι.

Ο Αναξίμανδρος, με πατέρα Κάρα και μητέρα Ελλη-
νίδα, υπήρξε ο νεότερος μαθητής του Θαλή και διάδοχός 
του. Ήταν ο πρώτος ο οποίος υποστήριξε ότι η «αρχή 
των όντων είναι το άπειρο», δηλαδή η αιώνια και συνεχώς 
μεταβαλλόμενη ύλη. Επινόησε το πρώτο ηλιακό ημερο-
λόγιο, σχεδίασε τον πρώτο χάρτη της οικουμένης, όπως 
εκείνος τη γνώριζε ή όπως ίσως τη φανταζόταν, έφτια-
ξε μια ουράνια σφαίρα και ασχολήθηκε με βιολογικά, 
αστρονομικά και κοσμολογικά ζητήματα. Στον Αναξίμαν-
δρο αποδίδεται το πρώτο σύγγραμμα αρχαίας ελληνικής 
φιλοσοφίας, το Περί φύσεως. Ο Αναξίμανδρος επίσης 
είχε διαφωνήσει με τον Θαλή, που πίστευε ότι η Γη δεν 
πέφτει γιατί επιπλέει στο νερό. Την απορία του την εξέ-
φρασε με το ερώτημα: «Και το νερό γιατί δεν πέφτει;» 
Η απάντηση που έλαβε ήταν η εξής: «Η Γη δεν πέφτει 
επειδή ασκούνται αντίρροπες μεταξύ τους δυνάμεις που 
την κάνουν να ισορροπεί». 

Ο Αναξιμένης, διάδοχος του Αναξίμανδρου, πίστευε 
πως «αρχή των όντων είναι ο αέρας, που, όταν υπόκει-
ται σε ψύξη, μετατρέπεται σε ομίχλη ή νερό, ενώ, όταν 
υπόκειται σε θέρμανση, μετατρέπεται σε φωτιά». Ήταν 
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ο πρώτος που παρατήρησε ότι το φως της Σελήνης προ-
έρχεται από τον Ήλιο και εξήγησε τις εκλείψεις των δύο 
αυτών ουράνιων σωμάτων. 

Ο Θαλής, δάσκαλος των δύο προηγούμενων, υπήρξε 
ο ιδρυτής της Σχολής της Μιλήτου και ήταν ο πρώτος 
ο οποίος απομακρύνθηκε από τις τότε θρησκευτικές πα-
ραδόσεις που πρέσβευαν πως τον κόσμο εξουσιάζουν οι 
θεϊκές δυνάμεις, πως οτιδήποτε συμβαίνει οφείλεται στη 
βούληση των θεών. Με τις μελέτες, τις έρευνες και τις 
παρατηρήσεις του επί των φυσικών φαινομένων απέδει-
ξε ότι υπήρχε η δυνατότητα να δοθούν απαντήσεις στο 
κοσμογονικό πρόβλημα που απασχολούσε τον κόσμο. 
Χάραξε νέους δρόμους για τη θεώρηση των πραγμάτων 
και έθεσε νέες βάσεις, σε επιστημονικό επίπεδο, αποδε-
σμευόμενος από κάθε θρησκευτική προκατάληψη. Χάρη 
σε αυτόν και στους μαθητές του οι ασχολούμενοι με τη 
φύση ίδρυσαν τη σχολή των φυσικών φιλοσόφων. Χάρη 
στις επιστημονικές του θεωρήσεις πολλοί εκ των συμφω-
νούντων με αυτόν θεωρήθηκαν ασεβείς. 

Εκτός από τους επιστήμονες η Μίλητος φημιζόταν και 
για το ιερό και το μαντείο στα Δίδυμα, λίγο έξω από το 
κέντρο της πόλης, που ήταν αφιερωμένα στον Απόλλω-
να και τα επισκέπτονταν πολλοί αναζητώντας λύσεις στα 
προβλήματά τους. Αυτή η εμμονή των ανθρώπων με τις 
θεϊκές δυνάμεις με προβλημάτιζε τα μάλα. Στη χώρα μου 
συνέρρεαν άνθρωποι ακόμα και από την Αθήνα, αναζητώ-
ντας ό,τι και όσα μπορούσαν να αποκομίσουν από αυτή.
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Αγαπούσα πολύ την πατρίδα μου, τη Μίλητο, που μου 
εξασφάλιζε τα πάντα. Ωστόσο αποδείχθηκε ότι ήμουν 
ανικανοποίητη. Ήξερα πολλά, είχα διδαχτεί πολλά, 
αλλά ήθελα να γνωρίσω περισσότερα και να αποκτήσω 
πιο πολλές εμπειρίες. Η μόνη πόλη που μπορούσε να μου 
προσφέρει νέες συγκινήσεις και εμπειρίες ήταν η Αθήνα. 
Εκεί ίσως κατάφερνα να αναδείξω τις πραγματικές μου 
ικανότητες, αυτές που ξεπερνούσαν την ομορφιά και το 
ταλέντο της «φίλης». Πίστευα πως θα ήμουν σε θέση να 
αντιμετωπίσω τις όποιες δυσκολίες, παρ’ όλο που ήμουν 
γυναίκα. Ένιωθα πως έπρεπε να υπερβώ τα εσκαμμένα 
αν ήθελα να ζήσω όπως μου άρεσε. Υπέθετα πως στην 
Αθήνα, στην πόλη του πνεύματος, του φωτός και της γέν-
νησης των δημοκρατικών ιδεωδών, θα είχα την ελευθερία 
της σκέψης και του λόγου.

Χωρίς να το έχω ομολογήσει ούτε στον ίδιο μου τον 
εαυτό, σκεφτόμουν την ίδρυση μιας σχολής, διαφορετικής 
από εκείνη του πατέρα μου. Θα ήταν μια σχολή ανοιχτή 
σε όλους, και κυρίως στη γυναίκα. Πίστευα πως η ελεύθε-
ρη έκφραση – ιδεών και πράξεων – βοηθά τον άνθρωπο να 
πορεύεται με τις δικές του δυνάμεις. Πως η γυναίκα, στη-
ριζόμενη στον εαυτό της, μπορεί να έρθει αντιμέτωπη με 
την ευρύτερη κοινωνία και να αντεπεξέλθει με επιτυχία, 
να επιβληθεί με τα χαρίσματα και την προσωπικότητά 
της. Άφηνα τις σκέψεις μου να καλπάζουν ξέφρενα.

Τόλμησα, λοιπόν, και αποφάσισα το μεγάλο ταξίδι, 
κοντά στον Ιππόδαμο. Τον ικέτευσα να με βοηθήσει.
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Όταν ανακοίνωσα στους φίλους μου την απόφασή 
μου, άλλοι δε με πίστεψαν και άλλοι νόμισαν πως αστει-
ευόμουν. 

Η ζωή μου στη Μίλητο κυλούσε όμορφα και άνετα. 
Έχοντας αποταμιεύσει μεγάλα χρηματικά ποσά, θα μπο-
ρούσα να ζήσω πλουσιοπάροχα, δίχως να με απασχολεί 
καμία έννοια. Εγώ όμως προτίμησα να κάνω μια νέα 
αρχή. Όλοι σκέφτηκαν ότι επρόκειτο για μια περιπέτεια, 
με μοναδικό εφόδιο την ομορφιά μου και τα ταλέντα που 
θεωρούσα πως διέθετα, αλλά κυρίως τα χρήματά μου και 
την επιθυμία μου να ξεχωρίσω, να δημιουργήσω.

Φαίνεται πως θέλησα να αλλάξω τη μοίρα που οι θεοί 
είχαν αποφασίσει για μένα. Ο Αμφιάραος6 είχε πει ότι 
τιμωρία περιμένει εκείνους που αντιστέκονται στους θε-
ούς. Οι θεοί, άσχετα από τις όποιες απόψεις, μάλλον 
γνωρίζουν όσα ο άνθρωπος ποτέ δε θα γνωρίσει. Ίσως 
ορισμένοι να είχαν δίκιο. Το μέλλον θα αποδείκνυε την 
ορθότητα ή μη της απόφασής μου.

Τότε, στην ωραιότερη ηλικία, των δεκαέξι με δεκαε-
πτά ετών, που ήμουν ιδιαίτερα αισιόδοξη, ένιωθα πως η 
ζωή μου στη Μίλητο δεν είχε ενδιαφέρον. Ασφυκτιούσα 
από τη στερεότυπη επανάληψη των ίδιων πραγμάτων, 
από τους ανιαρούς ρυθμούς της καθημερινότητας. Αυτή 
την καθημερινότητα την καθόριζαν άλλοι: οι «φίλοι» και 
οι υποχρεώσεις μου απέναντι σε αυτούς.

Παρά τα σχόλια και τις αντιδράσεις, οι προετοιμα-
σίες μου συνεχίζονταν πυρετωδώς και μια ωραία πρωία  
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εμφανίστηκα με την άμαξά μου, δώρο ενός θαυμαστή 
μου, στην αποβάθρα του λιμανιού της Μιλήτου. Μαζί μου 
είχα τις δύο πιστές μου φίλες και βοηθούς, την Αγαρίστη 
και τη Λυδία. Οι αποσκευές μου, πολλές. Τα όνειρά μου, 
ακόμα περισσότερα. Πρώτο μου μέλημα, η επιστροφή 
της άμαξας στον Αμφίλοχο, που με θλίψη με αποχωριζό-
ταν. Τελικά, επιβιβάστηκα στο καράβι.

Ο ενθουσιασμός για το νέο και την περιπέτεια δε με 
άφηνε να σκεφτώ τις πιθανές δυσκολίες που θα έπρεπε 
να αντιμετωπίσω. Όταν και εάν τις συναντούσα, θα πά-
λευα. Θα ξεκινούσα μια καινούργια ζωή. Θα άνοιγε ένας 
νέος κύκλος, που θα αργούσε πολύ να κλείσει. Η νεότητά 
μου υπολόγιζε μόνο το παρόν.

Σαλπάραμε από τη Μίλητο και η καρδιά μου σφυρο-
κοπούσε στο στήθος μου. Το πλοίο μας πριν ανοιχτεί 
στο πέλαγος έπρεπε να ρίξει άγκυρα σε όλα τα νησιά της 
Μιλήτου, κάτι που μου δημιουργούσε ένταση, με γέμιζε 
αγωνία και σήμαινε επιπλέον ταλαιπωρία.

Φρόντισα να μην εκτίθεμαι στα λαίμαργα αντρικά 
βλέμματα και παρέμεινα στην καμπίνα μου. Οι συνοδοί 
μου προσπαθούσαν να κάνουν το ταξίδι όσο πιο άνετο 
γινόταν· δεν καταλάβαιναν πόσο χαρούμενη ήμουν, πόσο 
με διασκέδαζε αυτή η ταλαιπωρία, πόσο ανυπομονούσα 
γι’ αυτό το νέο ξεκίνημα.

Πράγματι, κουράστηκα πάρα πολύ, διότι ήμουν αμά-
θητη σε καταπονήσεις και το ταξίδι ήταν μεγάλο. Όμως 
τι σημασία είχε. Η Αθήνα με περίμενε.


