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«Αλεξάμενος σέβεται Θεόν»
/ Γενικά Θέματα

Αυτό το γελοιογραφικό χάραγμα βρέθηκε στο Παλατίνο της Ρώμης. Φτιάχτηκε από
τους ειδωλολάτρες και είναι δείγμα του μίσους και της εχθρότητας τους κατά
των χριστιανών της πρώτης Εκκλησίας των μαρτύρων. Ο Αλεξάμενος είναι
χριστιανός, ο οποίος κατα τους ειδωλολάτρες σέβεται τον Θεόν. Ο Θεός του
Αλεξάμενου είναι φυσικά ο σταυρωμένος για τη σωτηρία του κόσμου Κύριος
Ιησούς Χριστός. Για να κοροϊδεύσουν τους χριστιανούς και να διακωμωδήσουν την
πίστη τους, οι ειδωλολάτρες παριστάνουν τον Κύριο πάνω στον Σταυρό αλλά με
κεφαλή γαϊδάρου. Ό,τι ήταν άξιο σεβασμού και τιμής για τους χριστιανούς αυτό
το απαξίωναν οι ειδωλολάτρες.
Με αυτό τον τρόπο σατίριζαν και γελοιοποιούσαν τα ιερά και τα όσια των
χριστιανών. Παρίσταναν κάτι το σύγχρονο, που απασχολούσε την δημοσιότητα της
εποχής τους. Οι χριστιανοί δεν μπορούσαν να αντιδράσουν γιατί βρίσκονταν κάτω
από καθεστώς διωγμών. Είχαν να αντιμετωπίσουν την ειδωλολατρική μανία.
Κάτι ανάλογο ζούμε και σήμερα στην λεγομένη «χριστιανική Ελλάδα». Με μια
διαφορά. Τότε όλα αυτά τα έκαναν οι ειδωλολάτρες, οι οποίοι δεν γνώριζαν,
βρίσκονταν μέσα στο σκοτάδι της άγνοιας. Σήμερα τα κάνουν «χριστιανοί» (;), που

στο βάπτισμα αρνήθηκαν τα διαβολικά έργα και τις πομπές, και οι οποίοι τρέχουν
πίσω από τα άρματα της σύγχρονης ειδωλολατρίας για να γιουχαΐσουν, να
ειρωνευτούν, να χλευάσουν, να κοροϊδέψουν και να χασκογελάσουν,- δεν αναφέρω
όλα τα άλλα αίσχη και τις διαστροφές που γίνονται-, και να εξευτελίσουν, όπως
νομίζουν, τον μοναχισμό, την ορθόδοξη πίστη και την Εκκλησία. Δικαιολογίες
υπάρχουν πολλές και τις ακούμε, από αστείες έως γελοίες! Βρισκόμαστε βλέπετε
σε εποχή παρακμής και έκπτωσης των αξιών.
Τους πρωτεργάτες της διαπόμπευσης θα τους δείτε αύριο να παρίστανται μέσα
στο ναό παριστάνοντας τους ευσεβείς για να τιμήσουν το έργο της Εκκλησίας
στους αγώνες της εθνεγερσίας του 1821 ή να ακολουθούν τις λιτανευτικές πομπές
των πολιούχων αγίων των πόλεων τους. Όλα προς το θεαθήναι, για εμφάνιση
δηλαδή, και ιδιαίτερα για ψηφοθηρία.
Και δεν φτάνει αυτό. Κοροϊδεύουν και χαρακτηρίζουν θρησκόληπτους εκείνους
τους χριστιανούς, που με συναίσθηση και συντριβή καταφεύγουν στους ναούς για
να μετέχουν στους κατανυκτικούς εσπερινούς και να προετοιμαστούν για να
περάσουν το μεγάλο στάδιο της Μ. Τεσσαρακοστής ώστε να αξιωθούν με την
νηστεία και την μετάνοια τους της Χάριτος του Θεού και του φωτός της
Ανάστασης του Κυρίου κατά το Πάσχα. Χαρακτηρίζουν δε την πράξη αυτή ώς
αντίπραξη πρός ό,τι κάνει ο πολύς κόσμος. Μήπως αυτό φανερώνει κάποια ενοχή;
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