Άρθρο του Αρχιμ. Ανθίμου Κουκουρίδη
Δημοςιεφθηκε ςτην εφημερίδα «ΠΡΩΤΗ» ςτισ 19/2/2003
και ςτο βιβλίο «Μελάνι και Θυμίαμα» (2004)

τισ 14 Φεβρουαρίου του ςωτθρίου ζτουσ 270 μ.Χ., ο ςτρατιωτικόσ διοικθτισ
τθσ Ρϊμθσ Πλάκιδοσ, διζταξε τον αποκεφαλιςμό του γζροντα Ουαλεντίνου,
πνευματικοφ θγζτθ τθσ περιοχισ του ςθμερινοφ Σζρνι. Ο Ουαλεντίνοσ, που
είχε γεννθκεί ς’εκείνθ τθν πόλθ και είχε χειροτονθκεί επίςκοποσ από τον πάπα
Βίκτωρα, είχε αποκτιςει μεγάλθ φιμθ για το ικοσ του και το ζργο του,
γεγονόσ που δεν άρεςε ςτουσ διαδρόμουσ των ρωμαϊκϊν ανακτόρων. Μετά
τον αποκεφαλιςμό του γζροντοσ επιςκόπου, τρείσ άλλοι χριςτιανοί, ο
Πρόκλοσ, οΖφθβοσ και ο Απολλϊνιοσ (γιόσ του Πλάκιδου) μάηεψαν το ςϊμα
του μάρτυρα δαςκάλου των και το μετζφεραν ςτο Σζρνι όπου και το ζκαψαν
νφχτα ς’ ζνα αγρό ςτα νότια τθσ πόλθσ. Αργότερα και οι ίδιοι ζπεςαν κφματα
τθσ ρωμαϊκισ κθριωδίασ και πφκνωςαν τισ γραμμζσ των μαρτφρων (πάνω από
πεντακόςιοι) τθσ περιοχισ. Μετά τθν επικράτθςθ του Μεγάλου και μετζπειτα
Αγίου Κωνςταντίνου και τθν αναγνϊριςθ του χριςτιανιςμοφ, οι κάτοικοι του
Σζρνι επιδόκθκαν ελεφκερα ςτθν τιμθτικι προςκφνθςθ του Αγίου τουσ, ςτον
οποίο ιδθ αποδίδονταν πολλά καφματα. το ςθμείο τθσ ταφισ του κτίςκθκε
και ναόσ ςε ρυκμό βαςιλικισ.
Θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία μετζκεςε τον γιορταςμό τθσ μνιμθσ του ςτισ 24
Οκτωβρίου.
τθν Εκκλθςία δεν ζχουν κζςθ εκνικοί διαχωριςμοί οφτε ηϊντων οφτε
κεκοιμθμζνων, πολφ περιςςότερο αγίων, επειδι δεχόμαςτε ότι όλοι οι άγιοι
ανικουν ςτο ςφμπαν του Θεοφ, το οποίο βλζπουμε ενοποιθμζνο ωσ κτίςμα
απζναντι ςτον Κτίςτθ του. Τπάρχει όμωσ ςτθν Αγιολογία, το ερϊτθμα εάν ο
Άγιοσ Ουαλεντίνοσ ιταν Ζλλθνασ ι Λατίνοσ. Για τον εξισ λόγο:
τθ Ρϊμθ και ςυγκεκριμζνα ςτο οικοδομικό ςυγκρότθμα του Αγίου
Δομθτιανοφ, υπάρχει ο αρχαίοσ χριςτιανικόσ τάφοσ τθσ Santa Maria Antiqua
(από τθν αρχαία εικόνα τθσ Παναγίασ που φυλαςςόταν εκεί). το Ναό αυτό
βλζπει κανείσ τοιχογραφίεσ διαφόρων αγίων τθσ Δφςεωσ και τθσ Ανατολισ,
ανάμεςα δε υπάρχει και ολόςωμθ παράςταςθ του Αγίου Βαλεντίνου, του
οποίου θ επιγραφι είναι γραμμζνθ με χαρακτιρεσ ελλθνικοφσ.
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Σθν αγιογράφθςθ του Ναοφ τον 8ο αιϊνα αλλά και τθν ανακαίνιςι του τθν είχε
παραγγείλει και αρχίςει ο προτελευταίοσ Ζλλθνασ ορκόδοξοσ πάπασ τθσ
Ρϊμθσ Ιωάννθσ Η’, ο οποίοσ καταγόταν από τθν βυηαντινι Καλαβρία και ιταν
γιόσ ενόσ βυηαντινοφ αξιωματοφχου Πλάτωνοσ. Ο πάπασ Ιωάννθσ Η’
κατοικοφςε ςε κτίριο παρακείμενο του Ναοφ και επομζνωσ κα είχε άμεςθ
αντίλθψθ των εργαςιϊν τθσ αγιογραφιςεωσ. Ζμεινε ςτον παπικό κρόνο μόνο
δφο χρόνια (705 – 707) και το ζργο του το ςυνζχιςε αργότερα, ο επίςθσ
Ζλλθνασ ορκόδοξοσ πάπασ Ρϊμθσ Ηαχαρίασ (741 – 752).
Σα ερωτιματα τθσ Αγιολογίασ είναι:
Ποια ςχζςθ μποροφν να ζχουν δφο Ζλλθνεσ ορκόδοξοι πάπεσ τθσ Ρϊμθσ με τον
Άγιο Βαλεντίνο και γιατί άραγε τον ςυμπεριζλαβαν ςτθν εικονογράφθςθ;
Γιατί θ ζνδειξθ «ΑΓΙΟ ΒΑΛΕΝΣΙΝΟ» είναι γραμμζνθ ςτα ελλθνικά κι όχι ςτα
λατινικά (ωσ Άγιοσ Ουαλεντίνοσ), και τοφτο ςτθ Ρϊμθ του 8ου μ.Χ. αιϊνα, όπου
λίγοι πια γνϊριηαν ελλθνικά;
Μιπωσ ςτθν τότε ελλθνικι κοινότθτα τθσ Ρϊμθσ, ο Άγιοσ ιταν πολφ
δθμοφιλισ;
Μιπωσ ο Άγιοσ Βαλεντίνοσ ιταν ελλθνικισ καταγωγισ γι’ αυτό και οι
τελευταίοι Ζλλθνεσ πάπεσ τθσ Ρϊμθσ κζλθςαν να τιμιςουν τθ μνιμθ του, ςαν
μια πράξθ αντίςταςθσ ςαν εκείνθ τθσ τοποκετιςεωσ δφο τεραςτίων
αςθμζνιων πλακϊν, με γραμμζνο το Ορκόδοξο φμβολο τθσ Πίςτεωσ ςτον
Κακεδρικό του Λατερανοφ;
Μιπωσ ςτουσ χριςτιανοφσ τθσ Δφςεωσ υπιρχε θ παράδοςθ ότι ο Βαλεντίνοσ
ιταν Άγιοσ – δάνειο από τθν Ανατολι όπου ετιμάτο νωρίτερα;

Υ.Γ.
Λιγότερο ςτοιχειοκετθμζνοι είναι οι φολκλορικοί και εμπορικοί λόγοι που ανζδειξαν τον Άγιο
Βαλεντίνο ςε προςτάτθ των ερωτευμζνων. τα μζρθ που ο Άγιοσ ζηθςε και πζκανε θ « vox populi»
ςιωπά. Κατά πάςα πικανότθτα θ παράδοςθ γεννικθκε ςτθ Βρετανία όπου θ θμζρα του Αγίου
Βαλεντίνου, από πολφ παλιά, είναι ευκαιρία για γιορτζσ και λαϊκά πανθγφρια. Διαδόκθκε ς’ όλο τον
κόςμο, μάλλον από τον «Αμλετ» του αίξπθρ όπου υπάρχει ο εξισ ςυςχετιςμόσ: «Αφριο ξημερώνει η
ημζρα του Αγίου Βαλεντίνου και γω θα ζλθω ςτο μπαλκόνι ςου για να είμαι η Βαλεντίνα ςου».
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