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ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ  

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΣΜΥΡΝΗΣ 

Ή Εκκλησία τοΰ Θεοΰ πού παροικεί στη Σµύρνη προς       
τήν· Εκκλησία τοΰ Θεοϋ πού παροικεί στο Φιλοµήλιο και      
προς δλες τις παροικίες της αγίας και καθολικής Εκκλη-     
σίας σέ κάθε τόπο* έλεος, ειρήνη και αγάπη του Θεοϋ    
πατρός και του Κυρίου ηµών Ίησοΰ Χρίστου πληθυνθείη  
σέ σας.  

 
Σας γράψαµε, αδελφοί, τα σχετικά µε τους µάρτυρες 

και τό τέλος του µακαρίου Πολυκάρπου, πού σαν σφρα-
γίδα έκλεισε τους διωγµούς. "Ολα δσα έλαβαν χώραν 
φανερώνουν µε το φως τοΰ Θεού πώς µαρτυρείται το 
Ευαγγέλιο.”O Πολύκαρπος αυτή την ώρα περίµενε, για 
να παραδοθή και ό ίδιος, κάνοντας ό,τι είχε κάµει κι' ό 
Κύριος ώστε νά τον µιµηθούµε κι εµείς µη µόνον σκοπο-
ύντες το καθ' εαυτούς, άλλα και το κατά τους πέρας. ∆ι-
ότι γνώρισµα της αληθινής και δυνατής αγάπης είναι το 
να µη θέλη κανείς να σώση µόνο τον εαυτό του, 
άλλα και όλους τους αδελφούς. 

Υπήρξαν, λοιπόν, µακάριοι και γενναίοι όλοι οι µάρτυ-
ρες πού έπεσαν πιστοί στο θέληµα του Θεού. Κι εµείς 
πρέπει µε περισσότερη ευλάβεια τώρα να εµπιστευόµα-
στε το πάν στον εξουσιαστή των πάντων Θεό. Και ποιος 
δεν θεά θαυµάση τη γενναιότητα, την υποµονή και τον έ-
ρωτα προς τον Κύριο, πού είχαν εκείνοι; Με το µαστίγω-
µα τους καταξέσχισαν το κορµί, κάνοντας να φάνουν οι 
φλέβες και οι αρτηρίες, άλλ' εκείνοι έδειξαν τόση καρτε-
ρία, ώστε οι θεαταί να νοιώσουν έµφοβο θαυµασµό και 
συµπόνοια και να ξεσπάσουν σε οδυρµό. Άλλοι µάρτυρες 
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έφτασαν σε τέτοιο σηµείο ανδρείας πού κανένας τους 
δεν έβγαλε άχνα και στεναγµό, δείχνοντας έτσι σ' όλους 
µας ότι εκείνη την ώρα των βασάνων ανέβαιναν στον 
Χρίστο ή µάλλον ό ίδιος ό Κύριος είχε κατεβή και συνοµι-
λούσε µαζί τους. Κολληµένοι στη χάρι του Χριστού, κα-
ταφρονούσαν τα βάσανα πού τους έκανε ό κόσµος, αγο-
ράζοντας µέσα σε λίγες στιγµές ολόκληρη την αιωνία 
ζωή.  Ή  φωτιά πού τους έβαζαν οι   δήµιοι ήταν γι' αυ-
τούς δροσιά. ∆ιότι µπροστά στα µάτια τους ένα είχαν µέ-
ληµα· πώς να ξεφύγουν το αιώνιο πυρ, τη φωτιά πού δεν 
σβύνεται ποτέ κι οί καρδιές τους λαχταρούσαν εκείνα τα 
αγαθά πού περιµένουν όσους έγκαρτερήσουν, τα αγαθά, 
ά ούτε ους ήκουσε ούτε οφθαλµός είδεν ούτε επί καρδί-
αν ανθρώπου ανέβη. Αυτά τα αγαθά τους παρουσίαζε ή-
δη ό Κύριος και δεν ήσαν πλέον άνθρωποι, αλλά άγγελοι. 
Επίσης και εκείνοι πού ρίχθηκαν στα 
θηρία υπέφεραν πολλή και φοβερή δοκιµασία. Άλλοι έγι-
ναν κοµµάτια µ' αγκαθωτά κολαστήρια όργανα κι άλλοι 
τέλος µ' άλλες χιλιότροπες επινοήσεις βασάνων τελειώ-
θηκαν. "Ολους αυτούς ό διάβολος πάσχισε µ' ένα σωρό 
δοκιµασίες να τους τραβήξη στην  άρνησι, αλλά χωρίς να  
το  καταφέρη. 

Πολλά µηχανεύθηκε εναντίον τους το πονηρό πνεύ-
µα. Άλλα δόξα τω Θεώ- όλοι το κατατρόπωσαν. Παρά-
δειγµα τους ενισχυτικό ήταν ή υποµονή πού έδειξε ό 
γενναιότατος Γερµανικός. Αυτός αντιµετώπισε και τα 
θηρία µέσα στο αµφιθέατρο. Ενώ ό ανθύπατος προσπα-
θούσε να τον πείση ν' άλλάξη γνώµη, λέγοντας του να 
λυπηθή τα νιάτα του, προκάλεσε ό ίδιος το θηρίο να τον 
κατασπάραξη, θέλοντας µια ώρα γρηγορώτερα ν' απαλ-
λαγή από την άδικη και άνοµη πολιτεία των εθνικών. Μό-
λις, λοιπόν, ό όχλος είδε και θαµπώθηκε άπ' αυτό το 
δείγµα γενναιότητος του θεοφιλούς και θεοσεβούς γέ-
νους των χριστιανών ξέσπασε σε φωνές"    Να   λείψουν 
οι   άθεοι!   Φέρε εδώ και  τον    Πολύκαρπο! 

"Ένας όµως από τους χριστιανούς, πού τον έλεγαν 



~ 5 ~ 
 

Κόϊντο, καταγόµενος· από τη Φρυγία, και πού είχε έλθει 
πρόσφατα από εκεί, βλέποντας τα θηρία λιποψύχισε. Ενώ 
ό ίδιος ήταν πού είχε πείσει µερικούς άλλους να έλθουν 
να µαρτυρήσουν µόνοι τους, χωρίς να τους έχουν πιάσει. 
Αυτόν ό ανθύπατος κατώρθωσε µε καλοπιάσµατα πολλά 
να τον κάνη να' έξοµόση και νά θυσιάση στα είδωλα. Γι' 
αυτό, λοιπόν, αδελφοί, δεν επαινούµε εκείνους πού πάνε 
να µαρτυρήσουν χωρίς να τους βιάση κανείς, διότι δεν 
διδάσκει έτσι το   Ευαγγέλιο. 

"Όσο για τον ύπερθαύµαστο Πολύκαρπο, όταν άκου-
σε ότι ζητούσαν να τον πιάσουν, δεν ταράχθηκε, άλλα ή-
θελε να µείνη στην πόλι. Άλλα οι πιστοί τον έπεισαν να 
κρυφθή. Και κρύφθηκε σ'  ένα µικρό κτήµα πού δεν απεί-
χε πολύ από την πάλι κι έκει έµεινε µε λίγους χριστια-
νούς, νύχτα µέρα µην κάνοντας τίποτε άλλο παρά να 
προσεύχεται για όλους και για τις Εκκλησίες της οικου-
µένης, πράγµα πού ήταν ή συνήθεια του. Και καθώς προ-
σευχόταν είδε µια οπτασία, τρεις µέρες πριν από τη σύλ-
ληψί του. Είδε ότι το προσκέφαλο του είχε πιάσει φωτιά. 
Και γύρισε και είπε στους συντρόφους του"  Θα καώ 
ζωντανός. 

Και καθώς οι έρευνες γίνονταν πιο επίµονες και 
πλησίαζαν στο µέρος πού κρυβόταν, ό Πολύκαρπος 
έφυγε και πήγε σ' ένα άλλο αγρόκτηµα. Και µόλις έ-
φυγε, έφθασαν εκείνοι πού τον ζητούσαν. Και µην έ-
χοντας τον βρει, έπιασαν δύο παιδιά πού δούλευαν 
στο κτήµα από τα όποια το ένα άφορη το βασάνισαν 
ώµολόγησε. "Αλλωστε ήταν αδύνατο να ξεφύγη, διότι 
εκείνοι πού τον είχαν προδώσει ήταν γνωστοί του. 
Και ό είρήναρχος, πού είχε το ιώδιο µε τον Πολύκαρ-
πο όνοµα και τον έλεγαν επίσης και Ηρώδη, βιαζόταν 
να τον µπάση στο αµφιθέατρο, έτσι πού ό µεν Πολύ-
καρπος να τελειωθή, γινόµενος κοινωνός του Χρί-
στου, οι δε καταδότες του να πάρουν την τιµωρία 
του  Ιούδα. 

"Έχοντας, λοιπόν, οδηγό το παιδί, ηµέρα Παρα-
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σκευή και κατά το σούρουπο, βγήκαν οι στρατιώτες 
της καταδιώξεως µε καβαλλάρηδες, αρµατωµένοι σαν 
σε πόλεµο και ως επί ληστήν τρέχοντες. Και αργά το 
βράδυ έκαµαν έφοδο στο µέρος πού βρισκόταν και 
τον βρήκαν στο υπερώο, ξαπλωµένον σ' ένα δωµάτιο. 
Και από κει θα µπορούσε να φύγη, αλλά είχε άρνηθή, 
λέγοντας· το θέληµα του Θεού' γενέσθω "Όταν, λοι-
πόν, τους άκουσε, κατέβηκε κι έπιασε κουβέντα µαζί 
τους. Και απόρησαν βλέποντας την ευστάθεια της 
µεγάλης του ηλικίας και τη βιασύνη να συλληφθή τό-
σο γέρος άνθρωπος. Ευθύς, λοιπόν, πρόσταξε να 
τους βάλουν να φάνε και να πιουν όσο θέλουν και 
τους παρακάλεσε να του επιτρέψουν στο µεταξύ να 
προσευχηθή άνετα. Εκείνοι του τό επέτρεψαν και έ-
πιασε και προσευχήθηκε πληµµυρισµένος από τη Χάρι 
του Θεού δύο ολόκληρες ώρες, έτσι πού θαµπώθηκαν 
οι στρατιώτες και µερικοί άπ' αυτούς µετάνοιωσαν 
πού  είχαν έλθει να πιάσουν ένα τέτοιο θεόπρεπο γέ-
ροντα. 

"Όταν κάποια φορά τελείωσε την προσευχή, στην 
οποία µνηµόνευσε όλους όσοι είχαν έλθει σε συνά-
φεια µαζί του, µικρούς και µεγάλους, ένδοξους και ά-
σηµους και όλη τήν καθολική Έκκλησία πού απλώνε-
ται στην οικουµένη, και ήλθε ή ώρα να βγουν,· τον έ-
βαλαν πάνω σ' ενα όνο και τον έφεραν στην πόλι,. ξη-
µερώµατα του Μεγάλου Σαββάτου. Και στον δρόµο 
τον προϋπάντησε ό είρήναρχος * Ηρώδης µε τον πα-
τέρα του τον Νικητή πού τον Έβαλαν να καθίση δί-
πλα τους στο αµάξι τους, κι άρχισαν να  προσπαθούν 
να  τον   µεταπείσουν,   λέγοντας. 

—Μα είναι τόσο κακό .να πης' Κύριος είναι ό Καί-
σαρ; 
Είναι τόσο σπουδαίο πράγµα να θυσιάσης στους θε-
ούς και νά κάνης όλους τους υπολοίπους τύπους, 
προκειµένου να γλυτώσης τη ζωή σου; 

Εκείνος στην αρχή σώπαινε, άλλα όταν είδε ότι ε-
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πέµεναν αποκρίθηκε. 
—∆εν  πρόκειται να κάµω αυτά πού   µε  συµβου-
λεύετε. 

Τότε εκείνοι, βλέποντας πώς του κάκου πήγαν τα λόγια 
τους, τον περιέλουσαν µε βρισιές και τον γκρέµισαν 
από το αµάξι, έτσι πού πέφτοντας να πληγωθή στο πό-
δι. Και χωρίς να τους πι ούτε λέξι, σαν να µην είχε πά-
θει τίποτε, πορευόταν· όλοπρόθυµα, οδηγούµενος στο 
αµφιθέατρο, όπου  γινόταν τέτοια οχλοβοή ώστε να µη  
µπορή να κρυφθή ή  φωνή κανενός, 

Άλλα στον   Πολύκαρπο καθώς έµπαινε στο   αµ-
φιθέατρο ακούσθηκε φωνή από τον ουρανό πού  έλεγε*  
" Ί σ χ υ ε ,    Πολύκαρπε, και   ά ν δ ρ ί ζ ο υ .  Και  εκείνον 
πού   µίλησε κανένας δεν  τον  είδε, άλλα τη   φωνή την   
άκουσαν οι   δίκοι µας  που   βρίσκονταν εκεί. 
"Όταν, λοιπόν,  ώδηγήθηκε εκεί, έγινε µεγαλύτερη ή ο-
χλοβοή, διότι ό   λαός έµαθε ότι ό   Πολύκαρπος είχε 
συλληφθή. Στεκόµενον µπροστά στο   βήµα του,   ό   αν-
θύπατος άρχισε να   τον   άνακρίνη. Πρώτα τον ρώτησε 
αν ήταν ό ίδιος ο Πολύκαρπος και σαν   εκείνος το  έβε-
βαίωσε,   βάλθηκε ό  ανθύπατος νά τον  πείση ν' άρνηθή 
την   πίστι του,   λέγοντας*   Λυπήσου τα   χρόνια,    σου    
και    άλλα παρόµοια πού  συνηθίζουν οι  εθνικοί δικα-
σταί,  όπως:    Αναγνώρισε τη θεία δύναµι του Καίσαρος, 
άλλαξε γνώµη, πες   Να   λείψουν οι  άθεοι. 

Ό Πολύκαρπος τότε µε γαλήνια κι άτροµη όψη 
γυρόφερε το βλέµµα στις κερκίδες πού ήσαν σκεπα-
σµένες από τους ανόµους εθνικούς, σήκωσε το χέρι ε-
ναντίον τους µε τροµερή κίνησι, αναστέναξε και   άνα-
βλέποντας τέλος στον   ουρανό είπε. "Ας λείψουν οι ά-
θεοι! 

Και  καθώς,   επιµένοντας ο   ανθύπατος του  έλεγε. 
—Έξώµοσε,   βρίσε τον  Χρίστο και  σ*   ελευθερώνω, α-
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ποκρίθηκε ό   Πολύκαρπος. 
-—'Ογδόντα εξ  χρόνια τον υπηρετώ και σε τίπο-

τε δεν µε βλαψε. Πώς µπορώ, λοιπόν, να υβρίσω τον 
βασιλέα και σωτήρα µου ; 

Άλλα ό  ανθύπατος επέµενε, λέγοντας. 
—Αναγνώρισε τη  θεία δύναµι του  Καίσαρος. 
Και  ο  Πολύκαρπος αποκρίθηκε. 
—Ζητείς να   αναγνωρίσω τη   θεία δύναµι του   αύτοκρά-
τορος και υποκρίνεσαι ότι αγνοείς ποιος είµαι. Άκουσε, 
λοιπόν, καθαρά και  ξάστερα την  άπάντησί µου.   Κι µαι 
χριστιανός.   Κι αν θέλεις 
να  διδαχθής τον  χριστιανισµό,  δες  µου  καιρό να σου  
τον  µάθω. 
Του  λέγει ο   ανθύπατος. 
—Πείσε τον  όχλο. 
Και   ό   Πολύκαρπος του   άπαντα. 
—Εσένα σ’  αξίωσα των  λόγων µου.   ∆ιότι διδαχθήκαµε 
να άποδίνουµε στις αρχές και εξουσίες πού υπάρχουν 
µε την ανοχή του Θεού τιµή τόση όση δεν   µας ζηµιώ-
νει. Λυτοί εδώ υµάς δεν -έχουν κανένα δικαίωµα ν’   α-
κούσουν την   απολογία µου. 
Και   ό   ανθύπατος του  λέγει. 
—"Έχω θηρία,  σ'   αυτά θά  σε    ρίξω,    αν  δεν  άλλάξης 
γνώµη. 
Και   ό   Πολύκαρπος αποκρίνεται. 
—Φέρε τα γλύστρηµα για  µας από τα καλύτερα στα χει-
ρότερα δεν   επιτρέπεται.   Απεναντίας από τα   χαλεπά 
µας αρέσει να  ανεβαίνουµε στα  δίκαια. 
Και   ό   ανθύπατος πάλι. 
—Θα  σε  ανάψω σαν  λαµπάδα,  αν  δεν σου φαίνονται 
σκληρή τιµωρία τα   θηρία,   και   µείνης αµετανόητος. 
Και   ό   Πολύκαρπος του   απαντά. 

—Μ’ απειλείς µε τη φωτιά πού καίει για λίγη ώ-
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ρα κι υστέρα σβύνεται κι αγνοείς το πυρ της µελλού-
σης κρίσεως κι αιωνίας κολάσεως πού φυλάγεται άσβυ-
στο για τους ασεβείς. Άλλα τί 
αργοπορείς;  Κάµε ό,τι θέλεις. 

Αυτά κι   άλλα ακόµα λέγοντας,   ήταν πληµµυρισµένος α-
πό θάρρος και  χαρά και στο πρόσωπο του έλαµπε ή θεία 
χάρις. 
"Οχι µόνο δεν είχαν καµµιά έπίδρασι πάνω του οι συµβου-
λές κι οί απειλές πού άκουε, άλλ' απεναντίας σάστισε ό 
ανθύπατος. 
"Εστειλε τότε τον κήρυκα του στη µέση του στίβου νά 
φωνάξη τρεις   φορές. 

—Ό   Πολύκαρπος ώµολόγησε ότι είναι χριστιανός. 
Μόλις τ' άκουσε ό όχλος των ειδωλολατρών και των 

Ιουδαίων πού είχαν µαζευθή εκεί άπ' όλη τη Σµύρνη ξέ-
σπασε σε κραυγές φωνάζοντας άγρια. 

—Αυτός είναι ό δάσκαλος της Ασίας, ό πατέρας των 
χριστιανών, ό χαλαστής των θεών µας, ό άνθρωπος πού 
έµαθε πολλούς να µη προσκυνούν και να µη θυσιάζουν. 

Και φώναζαν στον άσιάρχη Φίλιππο ν' άµολήση πάνω 
στον Πολύκαρπο ένα λέοντα. Άλλα εκείνος αποκρίθηκε 
ότι δεν είχε τέτοιο δικαίωµα, διότι παρόµοια θεάµατα εί-
χαν δοθή και τελειώσει πια τις προηγούµενες ηµέρες. 

Τότε όλοι µε µια φωνή ζήτησαν να ριχθή στη φωτιά ό 
Πολύκαρπος. ∆ιότι έπέπρωτο να πραγµατοποιηθή ή ο-
πτασία πού είχε δη, όταν είδε το προσκέφαλο να καίεται 
και γύρισε και είπε προφητικά στους  πιστούς πού  τον 
τριγύριζαν Θα  καώ ζωντανός. 

"Όλα έγιναν µε τέτοια γρηγοράδα, πού περισσότερη 
ώρα κάνει κανείς να τα διηγηθή. Οι όχλοι µάζεψαν αµέ-
σως από τα 
γειτονικά εργαστήρια και λουτρά ξύλα και φρύγανα και 
προπαντός οι Ιουδαίοι πού σε κάτι τέτοιες περιστάσεις 
συνήθως είναι οι πιο πρόθυµοι άπ' δλους. Και όταν ετοι-
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µάσθηκε ή πυρά, έβγαλε όλα τα ρούχα του, ξεζώσθηκε κι 
έσκυψε να βγάλη και τα υποδήµατα του, πράγµα πού έ-
καµε για πρώτη φορά, διότι πάντα έσπευδαν τα πνευµα-
τικά του παιδιά να τον υπηρετούν σ' αυτό άµιλλώµενα 
ποιο πρώτο να τον άγγίξη. Τόση µεγάλη αρετή τον στό-
λιζε πριν από το µαρτύριο. Ευθύς, λοιπόν, τον τύλιξαν µε 
τα σίδερα πού χρησιµοποιούνται στους καταδικασµένους 
να πεθάνουν πάνω στην πυρά. Κι ενώ πήγαιναν να τον 
καρφώσουν,   είπε. 

—Αφήστε µε έτσι. Εκείνος πού µε έσπρωξε έως τη 
φωτιά, θα µ' άξιώση και χωρίς τα καρφιά σας να µείνω α-
σάλευτος πάνω της. 
Έτσι δεν   τον    κάρφωσαν,    άλλα τον   Έδεσαν µονάχα.   
Και εκείνος ενώνοντας πίσω στη ράχη τα χέρια του και α-
φήνοντας να τα δέσουν, σαν κάποιο διάλεχτο κριάρι πού 
προσφέρεται από ολόκληρο κοπάδι, ολοκαύτωµα εύάρε-
στο στον Θεό, σήκωσε τα  µάτια στον  ουρανό και  είπε. 

—Κύρ ι ε ,  ό Θ ε ό ς  ό παν τ ο κ  ρ ά τ ω ρ , ό πατέ-
ρας του αγαπητού και εύλογητού παιδιού σου Ιησού Χρί-
στου, από τον όποιον σε γνωρίσαµε βαθειά, ό Θεός των 
αγγέλων και δυνάµεων και πάσης της κτίσεως και όλων 
των δικαίων πού ζουν ενώπιον σου, σ5 ευχαριστώ πού µ5 
αξιώνεις µ' αύτη την ηµέρα και την ώρα, ώστε να συγκα-
ταριθµηθώ στους µάρτυρες σου πού ήπιαν από το ποτή-
ριον του Χριστού σου εις άνάστασιν ζωής αιωνίας της 
ψυχής και του σώµατος µέσα στην αφθαρσία του Άγιου 
Πνεύµατος. Είθε να γίνω δεκτός ανάµεσα στους µάρτυ-
ρες σου σήµερα σε µία Ουσία πλούσια κι ευπρόσδεκτη, 
Όπως προετοίµασες και προφανέρωσες κι έξεπλήρωσες, 
ό αληθινός και άψευδής Θεός. ΙΥ αυτό και για όλα σε αι-
νώ, σε ευλογώ, σε δοξάζω δια του αιωνίου και επουρανί-
ου άρχιερέως Ιησού Χριστού, του αγαπητού σου υιού, 
δια του οποίου σε σένα µαζί του και µαζί µε το Πνεύµα 
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το Άγιο απονέµεται δόξα και τώρα και στους  µέλλοντες 
αιώνες.   Αµήν. 

Άφοΰ ανέπεµψε το Αµήν και τελείωσε την προσευ-
χή του, έβαλαν φωτιά στα ξύλα και τα φρύγανα. Τότε ξε-
πήδησε µεγάλη φλόγα και είδαµε ένα θαύµα σ* όσους α-
πό µας δόθηκε να το δούµε. Οι όποιοι και φυλαχθήκαµε 
σώοι για να το αναγγείλουµε και στους λοιπούς. Οι φλό-
γες, λοιπόν, έφτιαξαν ένα είδος καµάρας, σαν πανί 
καραβιού φουσκωµένο από τον άνεµο και περιτείχισαν 
κυκλοτερά το σώµα του µάρτυρος. Κι αυτός ήταν στο 
κέντρο όχι σαν σάρκα καιόµενη, αλλά σαν ψωµί πού ψή-
νεται στο φούρνο ή σαν χρυσάφι ή σαν ασήµι πού πυρώ-
νεται στο καµίνι. Και µας ήλθε τέτοια ευωδία, σαν από λι-
βάνι ή από κάποιο άλλο, ακριβό θυµίαµα. 
Στο τέλος βλέποντας οι άνοµοι ότι το σώµα του δεν το 
άγγιζε ή φωτιά, πρόσταξαν ένα κοµφέκτορα να τον χτυ-
πήση µε το ξίφος του. Και σαν τον χτύπησε, έτρεξε αίµα 
τόσο πού έσβησε τη φωτιά κι ό όχλος θαύµασε την τόση 
διαφορά πού υπάρχει ανάµεσα στους άπιστους και τους 
εκλεκτούς. "Ένας από τους εκλεκτούς ήταν και ό ύπερ-
θαύµαστος Πολύκαρπος πού υπήρξε στον καιρό µας δι-
δάσκαλος αποστολικός και µε προφητικό χάρισµα και επί-
σκοπος της .καθολικής Εκκλησίας στη Σµύρνη. ∆ιότι κά-
θε λόγος πού βγήκε άπό το στόµα του, και πραγµατοποι-
ήθηκε κα!  θα πραγµατοποιηθή. 

"Όσο για τον αντίζηλο και βάσκανο και πονηρό ε-
χθρό των δικαίων, σαν είδε το µεγαλοπρεπές τέλος 
του Πολυκάρπου και την ανέκαθεν άνεπίληπτη ζωή 
του, σαν τον είδε στεφανοµένον µε τον στέφανο της 
αφθαρσίας και βραβευµένον αναντίρρητα, βρήκε τρό-
πο να µην πάρουµε µήτε το σκήνωµα του, πού 
τόσοι και τόσοι ανάµεσα στους πιστούς ήθελαν να το 
αποκτήσουν. Υπέβαλε, λοιπόν, στον Νικήτη, τον πα-
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τέρα του Ηρώδη και αδελφό της Αλκής, να παρακάλε-
ση τον άρχοντα να µη µας παραδώση το σώµα. Και δι-
ετύπωσε τη δικαιολογία ότι υπήρχε φόβος, αν άφηνε 
το λείψανο, να παρατήσουν τον εσταυρωµένο και να 
λατρεύουν αυτό. Αυτές τις ιδέες τις υπέβαλλαν και 
τις ενίσχυαν οι ιουδαίοι, πού εξ άλλου µας φύλαγαν 
µην πάρουµε το σώµα, µην ξέροντας ότι ούτε τον 
Χριστό ποτέ θα µπορέσουµε να εγκαταλείψουµε, πού 
έπαθε ό άµωµος για τη σωτηρία όλου του κόσµου ού-
τε άλλον να λατρεύουµε. Αυτόν τον προσκυνούµε δι-
ότι είναι ό Υιός του θεού και τους µάρτυρες ως µαθη-
τάς και µιµητάς του Κυρίου τους αγαπούµε άξια, διό-
τι ευνοήθηκαν απερίγραπτα από την βασιλέα και διδά-
σκαλο τους. Είθε κι  εµείς να  γίνουµε κοινωνοί τους   
και   συµµαθηταί τους. 

"Όταν, λοιπόν, είδε ό έκατόνταρχος την κακή διά-
θεσι των Ιουδαίων, έβαλε το λείψανο στη µέση και 
κατά την συνήθεια των ειδωλολατρών το έκαψε. 
"Έτσι εµείς κατόπιν µαζέψαµε τα άκριβώτερα από πέ-
τρες πολύτιµες και καθαρώτερα από χρυσάφι οστά 
του και τα αποθέσαµε σε κατάλληλο τοπίο. Έκεί θα 
συναζόµαστε µ' άγαλλίασι και χαρά και θα γιορτάζου-
µε τη γενέθλια ηµέρα του µαρτυρίου του, µε τη χάρι 
του Θεού, γιορτάζοντας τη µνήµη εκείνων πού άθλη-
σαν και δυναµώνοντας τις ψυχές µας για νέα µαρτύ-
ρια. 

Αυτά σχετικά µε τον µακάριο Πολύκαρπο, πού µα-
ζί µ' εκείνους πού προέρχονταν από τη Φιλαδέλφεια 
µαρτύρησε δωδέκατος στη Σµύρνη κα! ή  µνήµη του 
ξεχωρίζει απ' όλων των άλλων και αναφέρεται σε κά-
θε τόπο ακόµη και από τους ειδωλολάτρες. Ό Πολύ-
καρπος δεν υπήρξε µονάχα µεγάλος διδάσκαλος της 
Εκκλησίας, άλλα και µάρτυς περιφανής, του οποίου 
το µαρτύριο δήλοι θέλουν να µιµηθούν διότι έγινε 
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σύµφωνα µε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πολέµησε µε 
την υποµονή τον άρχοντα της αδικίας κι έτσι παίρ-
νοντας τον στέφανο της αφθαρσίας, µαζί µε τους α-
ποστόλους κι όλους τους δικαίους άγάλλεται και δο-
ξάζει τον Θεό και πατέρα παντοκράτορα και ευλογεί 
τον Κύριον ηµών Ίησούν Χριστόν, τον σωτήρα των 
ψυχών µας και κυβερνήτη των σωµάτων µας και ποι-
µένα της καθολικής και οικουµενικής Εκκλησίας. 

Μας ζητήσατε µε λεπτοµέρειες να σας διηγηθούµε 
τα όσα συνέβησαν και σε τούτο το γράµµα µας σας τα 
εκθέτουµε όλα, στέλνοντας το σας µε τον αδελφό µας 
Μαρκίωνα. Άφού, λοιπόν, το διαβάσετε και µάθετε όσα 
αναφέραµε, στείλτε το και στους παραπέρα αδελφούς 
για^. να δοξάζουν κι εκείνοι τον Κύριο πού διαλέγει τους   
δούλους του. 

Στον δε δυνάµενο να µας εισαγάγη µε τη χάρι του και 
τη δωρεά του στην αιωνία βασιλεία του διά του υιού του 
µονογενούς Ίησοϋ Χρίστου, ας είναι ή δόξα, ή τιµή, το 
κράτος, ή µεγαλωσύνη στους αιώνες. Χαιρετήστε µας 
όλους τους αγίους αδελφούς. Σας χαιρετούν όλοι οι δι-
κοί µας και ό Εύάρεστος πού έγραψε το γράµµα,  µ'  όλη 
του την οικογένεια. 

Ό µακάριος Πολύκαρπος έµαρτύρησε τον µήνα Ξαν-
θικό, στη δεύτερη µέρα, πριν από τις επτά Μάρτιες κα-
λάνδες, τό Μέγα Σάββατο και ώρα ογδόη. Συνελήφθη 
από τον Ηρώδη, όταν άρχιερεύς ήταν ό Τραλλιανός Φί-
λιππος, ανθύπατος ό Στάτιος Κοδράτος, βασιλεύς δε αι-
ώνιος ό Κύριος ηµών Ίησούς Χριστός. 
Στον  όποιον ή δόξα, τιµή, µεγαλωσύνη, θρόνος αιώνιος 
άπό γενεά σε γενεά.   Αµήν. 


