Βασιλίσκος
Είκοσι μήνες πρόλαβε να βασιλέψει ο Βασιλίσκος στο Βυζάντιο!
Εννοούμε τον αυτοκράτορα, έτσι; Όχι τη χαριτωμένη σαύρα που
περπατάει στο νερό!
Ούτε το κακάσχημο μυθολογικό τέρας, από τα χειρότερα που έπλασε η
ανθρώπινη φαντασία! Μιλάμε για κεφάλι κόκκορα, ουρά φιδιού, φτερά
δράκου! Αηδία σκέτη!
Να φανταστείς, ότι για να το σκοτώσεις έπρεπε να του βάλεις ένα
καθρέφτη μπροστά του! Πάθαινε συγκοπή βλέποντας την ασχήμια του!
Κι οι τρεις, βασιλίσκοι, με τ' όνομα! Εμείς, όμως θα μιλήσουμε για τον
αυτοκράτορα, τον αδερφό της Βηρίνας, γυναίκας του Λέοντα του Α'!
Ήτανε, τώρα, εκεί στα 474 μ.Χ. στο Βυζάντιο αυτοκράτορας, ένας από την Ισαυρία της Ανατολής, ο
Ταρασικοδίσσας! Επειδή, όμως στράβωνε ο λαός, λόγω της βαρβαρικής του καταγωγής, άλλαξε το
όνομά του σε Ζήνων!
Αυτόν τον Ζήνωνα, λοιπόν, ανέτρεψε με εξέγερση ο Βασιλίσκος κι η αδερφή του! Δεν πρόλαβε
όμως να χαρεί το θρόνο κι άρχισαν τα προβλήματα!
Πρώτα, ξεσπάει καταστροφική πυρκαγιά στην Πόλη που αποτέφρωσε δεκάδες κτίρια κι εκκλησίες,
μεταξύ αυτών και τη βιβλιοθήκη του Ιουλιανού! Πράγμα που οι δεισιδαίμονες Βυζαντινοί το
θεώρησαν κακό οιωνό για τη βασιλεία του! "Ρε, που τον βρήκαμε τον κατσικοπόδαρο;"!
Κατόπιν προέκυψε οικονομικό ζήτημα! Το ταμείον ήταν μείον κι αυτός θεώρησε καλό να αυξήσει
τους φόρους αλλά να βάλει και χέρι στα εκκλησιαστικά ταμεία!
Ένας σοβαρός άνθρωπος, όμως, κάνει τέτοια πράγματα; Τα βάζει και με το λαό και με το ιερατείο;
Ποτέ των ποτών! Άρχισαν λοιπόν οι κουκουλοφόροι να καίνε τρόλεϊ μπροστά από το Πολυτεχνείο!
Ψέμματα! Αυτά γινόντουσαν πολύ αργότερα!
Ο λαός, όμως, πράγματι, κατέβηκε στους δρόμους! Και δεν έφταναν αυτά, ο Βασιλίσκος, έπιασε
δουλίτσα! Άρχισε να τα βάζει και με τους δικούς του ανθρώπους! Εκτελεί πρώτα τον μάγιστρο
Πατρίκιο, εραστή της αδερφής του! Κατόπιν τσακώθηκε με τον Αρμάτιο που ήταν εραστής της
γυναίκας του! Νευρίασε και την Εκκλησία αφού προωθούσε μια αίρεση, το μονοφυσιτισμό!
Κάποιοι άλλοι στρατηγοί, επίσης, όπως ο Ιλλού και ο Τροκούνδος (άκου ονόματα) που τον
βοήθησαν να ρίξει τον Ζήνωνα, άρχισαν να του κάνουν νερά και να απομακρύνονται!
Αυτοί, μάλιστα, τελικά προκάλεσαν την πτώση του συμμαχώντας τώρα με το Ζήνωνα! Φοβερά
πράγματα, έτσι; Πρώτα ρίχνουν ένα αυτοκράτορα και μετά 20 μήνες τον επαναφέρουν! Έτσι για να
ξέρουμε ποιοι έχουν την πραγματική εξουσία στο διάβα των αιώνων!
Μπαίνει, λοιπόν θριαμβευτής στην Πόλη ο Ταρασικοδίσσας, συγγνώμη, ο Ζήνωνας ήθελα να πω,
ανακτώντας ξανά το θρόνο του μετά από καμιά εικοσαριά μήνες! Κι ο Βασιλίσκος; Αυτός κατέφυγε
σε εκκλησία με την οικογένειά του!
Ο Ζήνωνας του υποσχέθηκε ότι δε θα χύσει βασιλικό αίμα, κι έτσι παραδόθηκαν!
Και, πράγματι, αυτός, προς... ατιμία του, κράτησε το λόγο του! Δεν τους έσφαξε! Όχι! Απλώς τους
άφησε να πεθάνουν από τη δίψα!
Ευγενής... παιδί, που έλεγε κι ο Τσιφόρος!

