Σαρδανάπαλος
Nα κι ένας κύριος που δε νοιάστηκε για την υστεροφημία του! Με
αποτέλεσμα, σήμερα, να σε αποκαλούν έτσι και να τους κάνεις μήνυση επί
εξυβρίσει! Το Σαρδανάπαλος έχει καταστεί συνώνυμο του άσωτου και του
έκφυλου!
Πάντως το σαχλό αυτό όνομα δεν ήταν το κανονικό του! Το πραγματικό του
ήταν ακόμα χειρότερο! Ασσουρμπανιπάλ! Που να τον πας;
Βασιλιάς, όμως, έτσι; Καθίστε καλά! Και μάλιστα της Ασσυρίας! Τώρα
μυθικός ή πραγματικός, αυτό είναι κάτι που δε μας αφορά! Εμείς θα
αρκεστούμε στα έργα και τις πράξεις του!
Μέχρι ο δικός μας ο Αριστοτέλης ασχολείται με τις ασωτείες του, στο βιβλίο του "πολιτικά"! Αναρωτιέται,
όμως, "ει αληθή ταύτα λέγουσι;"! Σου λέει, να κάθεται και να ξαίνει μαλλί με τις γυναίκες, κοτζάμ βασιλιάς;
Ρε μπας;
Πάντως η Σαρδαναπαλάρα έζησε πολύ παλιά! Εκεί στα 685627 π.Χ.! Ανέβηκε στο θρόνο 16 χρονών και
στρογγυλοκάθισε για 42 ολόκληρα χρόνια! Παρόλο, όμως, που έκανε τις τρέλες του, έφτασε την
Ασσυριακή αυτοκρατορία στο αποκορύφωμά της!
Ο Ιουστίνος, μάλιστα, ορκίζεται ότι υπήρξε ο πρώτος και τελευταίος Ασσύριος βασιλιάς που ήξερε γραφή
κι ανάγνωση! "Λόλα, να ένα μήλο"!
Τελικά, το όνομα Σαρδανάπαλος το έβγαλε ο Κτησίας, ιστορικός της πλάκας, μάλλον, αφού πήρε
στοιχεία από τους τελευταίους βασιλιάδες της Ασσυρίας και τον δημιούργησε!
Ο δικός μας πάντως, έβρισκε πάντα καιρό ανάμεσα στις κραιπάλες κι έκανε και κανά πόλεμο!
Πλακώθηκε με την Αίγυπτο δυο τρεις φορές, έριξε ένα χέρι ξύλο σε ένα μικρό κρατίδιο, το Ελάμ,
κατέπνιξε και δυο τρεις επαναστάσεις! Ήταν, βλέπεις, σκληρός ο μπαγάσας και τα καταπίεζε τα
ανθρωπάκια!
Μέχρι ο αδελφός του ο Σαμάς εξεγέρθηκε! Αυτός ήταν τοπικός βασιλιάς, βασιλίσκος δηλαδή, της
Βαβυλώνας!
Εκεί να δεις, τώρα, ένα Σαρδανάπαλο πυρ και μανία! Μαζεύει στρατό κι αεροπορία, ψέμματα, δεν
πετούσε τίποτα τότε, εξόν τα σπουργίτια, και πολιορκεί τη Βαβυλώνα! Δυο χρόνια έσφιγγε τον κλοιό
ώσπου συνέτριψε την αντίστασή της και μπήκε στην πόλη! Εκεί έβγαλε το άχτι του!
Σαν άγρια θηρία έπεσαν στους άμαχους οι δικοί του και τους ξέσκισαν! Μέχρι οι πέτρες δάκρυσαν! Έγινε
τέτοιο όργιο σφαγών που οι ιστορικοί μιλούν ξεκάθαρα για κανιβαλισμό!
Επαναστάτησε, όμως, εναντίον του κι ο Αρσάκης! Ποιος Αρσάκης; Ο βασιλιάς των Μήδων, ντε! Κι εκεί ο
Σάρδας (υποκοριστικόν παρακαλώ) γνώρισε την τελειωτική ήττα! Μια ήττα τέτοιου μεγέθους που αμέσως
μετά άρχισε η παρακμή και η κατάρρευση των Ασσυρίων! Τελικό αποτέλεσμα; Τους υπέταξαν οι
Βαβυλώνιοι Χαλδαίοι!
Όσο για το δικό μας το Σαρδανάπαλο ή Ασουρμπανιπάλ; Επέλεξε την ηρωική έξοδο! Άναψε θεόρατη
φωτιά, μάζεψε άλογα, συζύγους, ερωμένες, παλακίδες, δούλους και ευνούχους και με όλα του τα
υπάρχοντα κάηκε ζωντανός!
Εντάξει ρε φίλε, για σένα δεν υπήρχε διαφυγή, όπως τα κατάφερες! Οι δικοί σου άνθρωποι, όμως, τι σου
φταίγανε;

Αλλά έτσι ήτανε τότε οι εστεμμένοι! "Με τον παρά μου και την κυρά μου", σου λέει!

