Ιούλιος Καίσαρ
Μεγάλος άντρας ο Καίσαρας και πολυσχιδής προσωπικότης! Υπήρξε νομοθέτης,
αυτοκράτορας, ιστορικός! Αλλά και σαν στρατηγός διέπρεψε! Ένα εκατομμύριο
τα θύματα των πολέμων του! Γιατί έτσι δουλεύει το σύστημα! Όσους
περισσότερους μακελεύεις, τόσο εμπλουτίζεται το βιογραφικό σου! Ο Λίο, όμως,
(υποκοριστικό αυτό), υπήρξε και μέγας γόης! Όχι φιδιών, αυτά είναι για τους
φακίρηδες στην Ινδία! Γόης γυναικών, εννοείται!
Τρεις γάμοι, αμέτρητες ερωμένες κι ένας… Νικομήδης! Αυτό το νεανικό του
παραστράτημα με τον αρσενοκοίτη βασιλιά της Βιθυνίας τον στιγμάτισε! Τους
είχαν πιάσει να… τινάζουν το χαλί! Πώς λέει το τραγούδι; "Κι όταν τινάζω τα
χαλιά, στο βόλεϊ πάντα τρέχεις"! Έτσι ακριβώς!
Για χρόνια μετά, λοιπόν, τον πρόγκαραν οι πάντες! Ο Κάτουλος τον έλεγε
"φαλακρό κίναιδο"! ο Οκτάβιος "βασίλισσα"! Κι οι στρατιώτες του τραγουδούσαν:
"Ο Καίσαρ υπέταξε τους Γαλάτες κι ο Νικομήδης τον Καίσαρα"!
Κι αυτός για να βγάλει τη ρετσινιά το 'ριξε στις γυναίκες! Γριές, νιές, παντρεμένες,
χήρες κι ελεύθερες! Είχε πάει με τη μισή Αθήνα! Την άλλη μισή την είχε αναλάβει
ο Τατσόπουλος! Αλλά η ζημιά είχε γίνει! Έτσι του 'μεινε ο ειρωνικός τίτλος:
"omnium virorum mulier, omnium mulierum vir" (γυναίκα όλων των ανδρών και
άνδρας όλων των γυναικών)!
Πάντως σε οκτώ χρόνια είχε υποτάξει ολόκληρη τη Γαλατία! Δηλαδή Γαλλία, Ελβετία, Ολλανδία! Οι επιθέσεις
του ήταν αστραπιαίες! "Veni, vidi, vici" που θα πει: "ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε"! Ψέμματα! "Ήρθα, είδα,
νίκησα", θα πει!
Τότε ήταν ακόμα στρατηγάρα ο Ιούλιος! Κι ο Πομπήιος τον καλεί στη Ρώμη να τον κανονίσει, γιατί είχε πάρει
πολύ αέρα! "Α! έτσι είσαι;" λέει κι αυτός και διαβαίνει το Ρουβίκωνα! Ένα ποταμάκι, ήταν που οριοθετούσε τα
σύνορα ΡώμηςΓαλατίας! Κι όποιος τον διάβαινε, πήγαινε για πόλεμο με τη Ρώμη! Εξού και η γνωστή φράση!
Στα Φάρσαλα, τελικά, το 48 π.Χ. συνέτριψε τον Πομπήιο! Τώρα αν τον κέρασε και χαλβά Φαρσάλων, αυτό δεν
έχει εξακριβωθεί!
Ακολούθησε η μετάβασή του στην Αίγυπτο, που είχε, ήδη, περάσει στη σφαίρα επιρροής της Ρώμης! Η
γνωριμία του με την Κλεοπάτρα! Οι πόλεμοι με τους αντιπάλους της! Και η τελική τους επικράτηση!
Για να γιορτάσουν μάλιστα τη νίκη τους τα 'φτιαξαν και σκάρωσαν τον Καισαρίωνα! Μετά αναχώρησαν κι οι
τρεις για τη Ρώμη!
Εδώ, όμως τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά! Οι Ρωμαίοι δεν μπορούσαν να χωνέψουν ότι ο Καίσαρ τους είχε
καπελώσει και είχε καταστεί ισόβιος ύπατος και δικτάτορας, από το Μάρτη του 44 π.Χ.!
Παρόλο που είχε κάνει τη Ρώμη αυτοκρατορία, η κοινωνία έβραζε και συνωμοσίες εξυφαίνονταν στη Σύγκλητο!
Οι φοιτητές, μάλιστα, είχαν κλειστεί στο Πολυτεχνείο και φώναζαν "κάτω η χούντα"!
Πλάκα κάνω, αυτό έγινε επί Παπαδόπουλου!
Το τέλος του έμεινε στην ιστορία! Μια ομάδα συνωμοτών με αρχηγούς το Λογγίνο και το θετό του γιο, το
Βρούτο, τον δολοφόνησε! "Κι εσύ, ρε βρωμόπαιδο;" του 'πε, λέει, ο Καίσαρας (σε ελεύθερη μετάφραση) πριν
πέσει νεκρός από 23 μαχαιριές!
Ήταν 56 χρονών και η δολοφονία του σήμανε την αρχή της πτώσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας!
Ήτανε μια φορά ένας μεγάλος άντρας!
Ήτανε...
Γιατί μετά δούλεψαν τα στιλέτα...

