Ηλιογάβαλος
Τι να σου κάνει κι ο Ηλιογάβαλος; Πιτσιρικά 14 χρονών τον έστεψε στη Ρώμη
αυτοκράτορα η γιαγιά του η Ιουλία Μαίσα, εκεί στα 218 μ.Χ. Μια γιαγιά, βίος
και πολιτεία! Ήταν η ίδια, τέσσερα χρόνια αργότερα, που θα τον έριχνε στα
σκυλιά!
Ήταν, όμως, κι αυτός, παιδί για υιοθεσία! Στα λίγα χρόνια που κυβέρνησε,
τρόπος του λέγειν, τα κατάντησε τα ανάκτορα, Σόδομα και Γόμορα!
Πρώτα επέβαλε, δια πυρός και σιδήρου, τη λατρεία του Βάαλ σε ολόκληρη
την αυτοκρατορία! Είχε, γεννηθεί, βλέπεις, στη Συρία κι από παιδί πήγαινε
κατηχητικό στα ιερατεία της περιοχής!
Αυτό ήταν το πρώτο από τα δύο που τον σιχάθηκαν κι οι πέτρες στη Ρώμη!
Το δεύτερο ήταν ο ακόλαστος βίος που ακολούθησε! Εδώ να δεις σημεία και
τέρατα! Από Μάρκος Αυρήλιος Αύγουστος που ήταν το επίσημο όνομά του
κατάντησε... Αλόμα!
Δεν υπήρξε σεξουαλική παρεκτροπή που να μην ακολουθήσει! Δεν υπήρξε όργιο που δεν έλαβε
μέρος! Έφτασε σε σημείο να εκπορνεύεται δημόσια! Κάθε απόγευμα έκανε αποτρίχωση, βαφόταν
σαν κοκότα, φορούσε προκλητικά γυναικεία φορέματα και περούκες και την έβγαζε σε οίκους
ανοχής και πεζοδρόμια! "Αγοράκι, έχεις φωτιά;"
Είχε μετατρέψει ένα μέρος των ανακτόρων σε κανονικό πορνείο με μοναδική εργαζόμενη... τον
ίδιο! Κολλητοί του περιπολούσαν στα δημόσια λουτρά, διάλεγαν τους πιο προικισμένους και τους
έφερναν πεσκέσι στην... αυτοκράτειρα, όπως απαιτούσε να τον αποκαλούν!
Διοργάνωνε καλλιστεία με μοναδικό υποψήφιο τον ίδιο, ο οποίος ντυμένος με πέπλα χόρευε
αισθησιακά και όποιος ήθελε, πλήρωνε για να συνευρεθεί μαζί του! Αργότερα επιδείκνυε τα
χρήματα που είχε μαζέψει και καμάρωνε ότι ήταν η πιο περιζήτητη ιερόδουλη της πιάτσας!
Είχε, μάλιστα, και ... άντρα ο ακατονόμαστος! Τον Ανδροκλή, ένα γεροδεμένο ιππηλάτη που τον
συνόδευε στις τελετές! Όσο για το κράτος και τη διοίκηση; "Ποιος ασχολείται τώρα, μωρέ; Αφού
έχουμε "δουλειές"! Ας είναι καλά η γιαγιάκα!". Παλιοδουλειές ήτανε αλλά τέλος πάντων!
Κάποια στιγμή, βέβαια, έφτασε ο κόμπος στο χτένι, που λένε! Η ρωμαϊκή κοινωνία αγανάκτησε μ'
αυτά τα καμώματα! Η πλάκα κι ο χαβαλές τελείωσαν κι η γιαγιά Ιουλία άρχισε τις εργασίες
παραμέρισής του!
Βρέθηκε, λοιπόν, δίπλα του ως Καίσαρας ο ξαδερφούλης του ο Αλέξανδρος Σεβήρος! Άλλο
ανήλικο αυτό!, Σεμνό, όμως!
Η δικιά μας, συγγνώμη ο δικός μας, ήθελα να πω, σκύλιασε! Προσπάθησε να το βγάλει απ' τη
μέση το παιδί, αλλά τότε ανέλαβαν δράση τα στρατά!
Πραιτωριανοί τον άρπαξαν, τον σκότωσαν κι έριξαν το πτώμα του στον Τίβερη! Νέος αυτοκράτορας
ανακηρύχθηκε ο Αλέξανδρος Σεβήρος!
Πάντως, το Ηλιογάβαλος επεκράτησε μετά τη δολοφονία του, και μ' αυτό έμεινε στην ιστορία ο
Βάριος Άβιτος Βασσιανός, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα!
Το Ηλιογάβαλος παρέπεμπε στη θεότητα Βάαλ, που λατρευόταν στην Ανατολή σαν Ελά Γκαμπάλ,
εξού και το προσωνύμιο!

