Κλεοπάτρα
Η Κλεοπάτρα! Μάλιστα κύριε! Αυτή η τοσοδούλα μελαχρινή υπήρξε η
ενδοξότερη βασίλισσα της Αιγύπτου! Αυτή, που έπρεπε να την κοιτάξεις δυο
φορές για να την δεις μία!
Κι όμως, όπως έλεγε κι ο Ρωμαίος ιστορικός Δίων Κάσσιος, καλή του ώρα: "Η
Κλεοπάτρα σαγήνευσε δυο Ρωμαίους αυτοκράτορες και καταστράφηκε από
έναν τρίτο"!
Η κυρία γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 69 π.Χ! Κόρη του Πτολεμαίου του
12ου, υπήρξε η τελευταία βασίλισσα και φαραώ της Αιγύπτου! Κατόπιν
ανέλαβαν οι Ρωμαίοι! Της άρεζε, πάντως, το αυτοκρατοριλίκι! Πολύ της άρεζε!
Συμβασίλευσε αρχικά με το δεκάχρονο αδερφάκι της, τον Πτολεμαίο 13ο! Αυτό
είχε και τ' αυτοκινητάκια του μαζί! Οι κηδεμόνες του, όμως, την αποπέμπουν
και ο εμφύλιος φαίνεται αναπόφευκτος, μέχρι που καταφθάνει από τη Ρώμη ο
μεγάλος! Κι αυτός δεν αστειεύεται γιατί είναι και αψύς!
Διατάζει, λοιπόν ο Καίσαρ (αυτός είναι ο μεγάλος) τα αδέλφια να
παρουσιαστούν μπροστά του! Έρχεται μόνο η Κλεοπάτρα και μόλις την
αντικρύζει, τρελαίνεται! "Περνάς και φέρνεις ταραχή, σειρήνες και συναγερμοί,
τα εμφράγματα βροχή" της λέει! Ψέμματα, αυτό το τραγουδάει ο Κραουνάκης!
Η έλξη που αισθάνονται είναι αμοιβιαία και δεν αργούν να γίνουν εραστές! Ο πιτσιρικάς ο Πτολεμαίος, όμως,
και μια άλλη αδερφούλα τους, το Αρσινοάκι, έχουν δυστροπήσει κι έτσι ξεκινά ο λεγόμενος "Αλεξανδρινός
Πόλεμος"!
Ο Καίσαρας κι η Κλεοπάτρα είναι οι νικητές! Ο Πτολεμαιάκος δραπετεύει, για να πνιγεί όμως αργότερα! Δεν
ήξερε μπάνιο, δε φόραγε και μπρατσάκια!
Η Αρσινόη η Δ' συλλαμβάνεται και στέλνεται στη Ρώμη αλυσοδεμένη! Μετά τη διαπόμπευσή της το 46 π.Χ.
εξορίζεται στην Έφεσο. Εκεί διέμεινε ως το 41 π.Χ.
ώσπου η Κλεοπάτρα διέταξε να τη θανατώσουν, όπως κι έγινε έξω από το Ναό της Αρτέμιδας! Αποτελούσε
απειλή, βλέπεις, για το θρόνο!
Έχει γεννηθεί, εν τω μεταξύ, ο μικρός Καισαρίωνας κι ο Ιούλιος Καίσαρ παίρνει τη νέα του οικογένεια στη
Ρώμη! Εκεί, βέβαια, ζει η άλλη του γυναίκα, η Καλπουρνία!
Η επίσημη αγαπημένη! Οι Ρωμαίοι αρχίζουν και στραβώνουν με τον αρχηγό, εξυφαίνονται κάτι συνωμοσίες και
τελικά Βρούτος και Σια (όχι αυτή της Αμερικής) τον δολοφονούν!
Βρισκόμαστε στο σωτήριο έτος 44 π.Χ. και η δικιά μας αναγκάζεται να επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια! Δε μένει
για πολύ, όμως, άπραγη, γιατί τρία χρόνια αργότερα σκάει μύτη νέος γαμπρός!
Είναι ο Μάρκος Αντώνιος που διεκδικεί το θρόνο της Ρώμης από τον Οκταβιανό, τον κουνιάδο του, αλλά παίζει
και το ματάκι του! Παντρεμένος κι αυτός! Μασάει όμως η Κλεοπατράρα; Γρήγορα τον ξελογιάζει και τον δένει
για πιο σίγουρα με τρία παιδιά! Έρωτας μεγάλος! Το έγραψε κι ο Σαίξπηρ!
Ακολουθεί η καταστροφική, γι αυτούς, ναυμαχία στο Άκτιο! Ο Αντώνιος αυτοκτονεί! Η Κλεοπάτρα οχυρωμένη
στον πύργο της βλέποντας πως δεν υπάρχει διέξοδος, τον ακολουθεί στο θάνατο, τρυπημένη από το φιδάκι
(όχι το Διαμαντή) που της έφερε κρυμμένο η πιστή της δούλα!
Κι ο Οκταβιανός, αφού καθάρισε και με τους δυο, προσαρτίζει την Αίγυπτο σαν επαρχία της Ρώμης και
προετοιμάζει το θρίαμβό του!
Όσο για τα τέσσερα παιδιά της βασίλισσας; Εξοντώνονται ανελέητα από το νικητή!
Κι όλα, έπειτα, ξεθωριάζουν στην αχλύ του χρόνου!

