Η ανεκτικότητα και η υυσική αλήθεια του πολυθεϊσμού

Ο πνιπζετζκόο δελ ακθηζβεηεί ηελ ύπαξμε κίαο θαη κνλαδηθήο δύλακεο ή
λόκνπ πνπ θπβεξλά όιν ην ζύκπαλ. Σηνλ πνιπζετζκό ηεο θιαζηθήο Διιάδαο όινη νη
ζενί ππάθνπαλ ζε κηα παληνδύλακε θαη παληαρνύ παξνύζα δύλακε, ηε Μνίξα ή
Αλάγθε. Σηνλ ηλδνπηζηηθό πνιπζετζκό κία θαη κόλν αξρή, ην Άηκαλ, ειέγρεη ηηο
κπξηάδεο ζενύο θαη πλεύκαηα.
Η ζεκειηώδεο αληίιεςε ηνπ πνιπζετζκνύ, πνπ ηνλ δηαθξίλεη από ηνλ
κνλνζετζκό, είλαη όηη ε ππέξηαηε δύλακε πνπ θπβεξλάεη ηνλ θόζκν, δελ έρεη
ελδηαθέξνληα θαη πξνηηκήζεηο θαη, ζπλεπώο, δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο γήηλεο
επηζπκίεο, έγλνηεο θαη αλεζπρίεο ησλ αλζξώπσλ. Οη Έιιελεο δελ έραλαλ ηνλ ρξόλν
ηνπο θάλνληαο ζπζίεο ζηε Μνίξα θαη νη ηλδνπηζηέο δελ έθηηαρλαλ λανύο ηνπ Άηκαλ.
Η αληίιεςε ηνπ πνιπζετζκνύ ιεηηνπξγεί ζεηηθά γηα κηα εθηεηακέλε
ζξεζθεπηηθή αλεθηηθόηεηα. Καζώο νη πνιπζετζηέο πηζηεύνπλ, αθελόο, ζηε κία
αλώηαηε θαη απόιπηε αδηάθνξε δύλακε θαη, αθεηέξνπ, ζε πνιιέο επηκέξνπο θαη
κεξνιεπηηθέο δπλάκεηο, νη πηζηνί ελόο ζενύ δελ έρνπλ θάπνηα δπζθνιία λα
απνδερηνύλ ηελ ύπαξμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα άιισλ ζεώλ. Ο πνιπζετζκόο
είλαη εγγελώο αλνηρηόκπαινο θαη ζπάληα δηώθεη «αηξεηηθνύο» θαη «άπηζηνπο».
Αθόκε θαη όηαλ νη πνιπζετζηέο θαηέθηεζαλ ηεξάζηηεο απηνθξαηνξίεο, δελ
πξνζπάζεζαλ λα πξνζειπηίζνπλ ηνπο ππεθόνπο ηνπο. Οη Αηγύπηηνη, νη Ρσκαίνη θαη νη
Αδηέθνη δελ έζηεηιαλ ηεξαπόζηνινπο ζε μέλεο πεξηνρέο γηα λα δηαδώζνπλ ηε ιαηξεία
ηνπ Όζηξη, ηνπ Γία ή ηνπ Οπηηδηινπόηζηιη θαη ζίγνπξα δελ έζηεηιαλ ζηξαηό γηα ην
ζθνπό απηό. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε ίδηα ε απηνθξαηνξηθή ειίη πηνζεηνύζε ηνπο
ζενύο θαη ηηο ηειεηνπξγίεο ησλ ππνηειώλ ιαώλ. Οη Ρσκαίνη πξόζζεηαλ κε
επραξίζηεζε ηελ αζηαηηθή ζεά Κπβέιε θαη ηελ αηγύπηηα ζεά Ίζηδα ζην πάλζεό ηνπο.
Ο κόλνο ζεόο πνπ αξλήζεθαλ λα αλερηνύλ νη Ρσκαίνη ήηαλ ν κνλαζετζηηθόο
θαη πξνζειπηηζηηθόο ζεόο ησλ ρξηζηηαλώλ. Η Ρσκατθή απηνθξαηνξία δελ απαηηνύζε
από ηνπο ρξηζηηαλνύο λα εγθαηαιείςνπλ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηα ηειεηνπξγηθά ηνπο,
αιιά πεξίκελε λα ζέβνληαη ηνπο πξνζηάηεο ζενύο ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ηε ζετθή
θύζε ηνπ απηνθξάηνξα. Απηό εθιακβαλόηαλ σο δήισζε πνιηηηθήο πίζηεο. Όηαλ νη
ρξηζηηαλνί αξλήζεθαλ πεηζκαηηθά νη Ρσκαίνη αληέδξαζαλ δηώθνληάο ηνπο σο κηα
αλαηξεπηηθή πνιηηηθή θξάμηα. Σηα 300 ρξόληα νη Ρσκαίνη έθαλαλ 4 εθηεηακέλνπο
δησγκνύο κε κεξηθέο ρηιηάδεο ζύκαηα, όηαλ ηα επόκελα 1500 ρξόληα νη ρξηζηηαλνί
ζθόησζαλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ρξηζηηαλνύο γηα λα ππεξαζπηζηνύλ ειαθξώο
δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηεο ζξεζθείαο ηεο αγάπεο θαη ηεο ζπκπόλνηαο. Σηηο 23
Απγνύζηνπ 1572, θαηά ηε Νύρηα ηνπ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ, ζθαγηάζηεθαλ από ηνπο
θαζνιηθνύο 5000 κε 10000 πξνηεζηάληεο. Μέζα ζε 24 ώξεο ζθνηώζεθαλ
πεξηζζόηεξνη ρξηζηηαλνί από ρξηζηηαλνύο, παξά από ηελ πνιπζετζηηθή Ρσκατθή
Απηνθξαηνξία ζε όιε ηεο ηελ ηζηνξία.
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