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ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(1465; - 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1546)

Ό κώδιξ 761 (-Ψαλτήριον. Μεμβρ. 11x9, αιών, ια', φ. 236) τής έν Άγίφ 
Όρει Μονής του Βατοπεδίου εις το φ. 2β περιέχει σημείωσιν του Μακα
ρίου, εξ ής πληροφορούμεθα ολίγα στοιχεία περί του προπάπου του: «Τήν 
παρούσαν βασιλικήν βίβλον κέκτημαι έκ του προπάππου μου κυρίου Σαβα- 
τίου Κοβαλόβ, τον κατά κόσμαν (sic) παπάν Γεωργόπουλον. Ό Θεσσαλο
νίκης Μακάριος»1. Εις έτερον κώδικα τής Μονής Καρακάλου (—Παρακλη
τική 1534. 21, Περγ. 8, μέγ. XIV) άναγράφονται τά ονόματα των γονέων του: 
«Μνήσθητι, Κύριε, τήν ψυχήν του δούλου σου Μακαρίου άρχιεπισκόπου 
Θεσσαλονίκης καί των γονέων αυτού Κωνσταντίνου καί Μακαρίας μοναχής, 
εξ ού καί ή παρούσα βίβλος αυτή έπωλήθη εις τήν σεβασμία μονή τού Καρα
κάλου»2. Έάν κρίνωμεν εκ τού γεγονότος, ότι ό προπάππος τού Μακαρίου έκα- 
λεϊτο Παπαγεωργόπουλος, είναι πιθανόν, ότι ουτος ήτο άνήρ Πελοποννή- 
σιος, διότι έν Πελοποννήσω εϊθισται νά λήγουν εις «-οπουλος» τά πατρω
νυμικά έπωνύμια3. Εις χειρόγραφον τής Μονής Βατοπεδίου, άγορασθέν υπό 
τού Μακαρίου, ότε ακόμη ούτος ήτο άπλοΰς ιερομόναχος καί μέγας πρωτο- 
σύγκελλος (φ. 9) —συνεπώς προ τού ’Οκτωβρίου τού 1507, διότι κατά τόν 
μήνα αύτόν έγένετο Μητροπολίτης Κορίνθου — ό νέος κάτοχος έγραψεν 
έν αύτω (φ. 255) ένθύμησίν τινα χρονολογικήν, άρχομένην άπό τού έτους 
1465 καί έξικνουμένην μέχρι τού έτους 1516. 'Οπωσδήποτε τούτο μάς πεί
θει, ότι ό Μακάριος συνέταξε τήν ένθύμησίν ταύτην συμφώνως προς τάς

1. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως καί γέ- 
ροντος Άρκαδίου Βατοπεδινου, Κατάλογος των έν τη ιερά Μονή Βατοπεδίου 
άποκειμένων κωδίκων, τεϋχος A', Paris 1924, σ. 54α. Heinrich Brockhaus, Die 
Kunst in den Athos-Klöstern, Leipzig 1891, σ. 207, πρβλ. καί σ. 288. Ή δευτέρα έκδοσις τοΟ 
αύτοΰ έργου έγένετο όμοίως έν Leipzig 1924. Louis Petit, Les évêques de Thessalonique, 
«Échos d’Orient», τ. 5 (1901-1902), σ. 150β. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονι- 
κέων μητροπολΐται άπό Θεωνά τοΟ από ηγουμένων μέχρι Ίωάσαφ Άργυροπούλου (1520- 
1578), ΒΖ, τ. 12 (1903), σ. 136.

2. Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, Κατάλογος τόν έν ταίς βιβλιοθήκαις τοΟ 'Αγίου 
"Ορους Ελληνικών Κωδίκων, τόμος πρώτος, έν Κανταβριγίμ τής ’Αγγλίας 1895, σ. 131α. 
Πρβλ. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεωνάς ό άπό ηγουμένων καί Μακάριος ό Ζακύν- 
θιος αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ,αφκ' -/κρκθ', ΒΖ, τ. 14 (1905), σ. 255.

3. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεωνάς ό άπό ήγουμένων, έ.ά., σ. 255.
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προσωπικός του αναμνήσεις1. Είναι πιθανόν, ότι το έτος 1465, ότε άρχίζει 
ή ένθύμησις, είναι τό έτος τής γεννήσεως του Μακαρίου, ενώ κατά τό έτος 
1516 ουτος ήτο ακόμη Μητροπολίτης Κορίνθου, καθ’ ότι Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης έγένετο τήν 4ην ’Απριλίου 1517. Τό 1465 ώς έτος γεννήσεως 
του Μακαρίου είναι πιθανόν καί έκ του γεγονότος, ότι ούτος άπέθανε τό 
1546, ήτοι εις ήλικίαν 81 έτών, όπερ καθιστά πιθανωτέραν τήν ύπόθεσιν 
ταύτην2.

Ό Μακάριος έμόνασεν είς τήν έν Ζακύνθω Μονήν τής Άναφωνητρίας, 
κειμένην είς τήν ορεινήν κώμην άλλοτε Πλεμοναρίου, νϋν Άναφωνητρίας3. 
Ότι ό Μακάριος έμόνασεν είς τήν Μονήν ταύτην καί ίδια ότι διετέλεσεν 
ήγούμενος έν αυτή, καθίσταται δήλον εκ τίνος συμβολαίου, έκ του έν Ζα- 
κυνθω γραμματοφυλακίου, του συμβολαιογράφου Φραγκίσκου Σουριάνου, 
έν φ άναφέρονται τά εξής: « αφλΦ εν μηνι σεπτεμβρηου .λ. ινδ. III Εσοθεν 
ηκοιασ κυρ φραντζεσκου σκουλογερη ό πανηεροτατοσ μοιτροπολητησ 
σαλονηκοι κυρ μακαρηοσ εστοντασ δε ηστουσ ,αφ... εβρηκουμενος ηγού
μενος τησ ηπεραγνου ημών θεοτοκου τησ αναφονητρηασ όμου με τουσ κα- 
λογερουσ του ρηθεντοσ μοναστϊρηου καί με βουλήν καί θελησεοσ του επί
τροπου του ρηθεντοσ μοναστϊρηου έφανησθϊσαν κατεμπροστεν του προη- 
ρημενου άρχηερεοσ...»4. Δυστυχώς δεν άναφέρεται τό ακριβές έτος τής ή- 
γουμενίας του Μακαρίου, παρά μόνον «,αφ... (15..), όπερ πρέπει νά ήτο με
ταξύ τού 1500 καί προ τού 1507, καθ’ ότι ό Μακάριος έγκαταλείψας τήν Μο
νήν τής Άναφωνητρίας, έγένετο πρωτοσύγκελλος καί τόν ’Οκτώβριον τού 
1507 έγένετο Μητροπολίτης Κορίνθου. Πότε ακριβώς ό ιερομόναχος Μα
κάριος έγένετο πρωτοσύγκελλος δέν είναι γνωστόν5. Είς τόν χειρόγραφον 
κώδικα 1201 (—Τυπικόν, χαρτ. 25x18, αίών. ιε' (1490) φ. 301) τού Βατοπε
δίου (φ. 10α) άναγράφονται τά έξής: «Τό παρόν τυπικόν ενε κάμοΰ Αντω
νίου ίερέως καί μεγάλου τάχα Σκευοφύλακος. Τό παρόν τυπικόν έπώλησεν 
ό άνω παπά Αντώνιος κάμού τού Μακαρίου ίερομονάχου τάχα καί πρώτο

ι.Louis Petit, Les évêques, 'έ.ά., σ. 150α. Τό χειρόγραφον τοϋτο έφερε τόν αρι
θμόν 957, ότε ό Petit έγραφε τά άφορώντα είς τόν Μακάριον, κατόπιν των στοιχείων, άτινα 
παρεσχέθησαν αύτω ύπό τού G. Millet.

2. Πρβλ. ένταϋθα καί τούς υπολογισμούς τού Louis Petit, Les évêques, ε.ά., σ. 
150α, οϊτινες είς τό σημεΐον τοϋτο έκφράζουν τό αύτό περίπου γεγονός.

3. Λέων. X. Ζώη, 'Ιστορία τής Ζακύνθου, Άθηναι 1955, σ. 319.
4. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεωνάς ό άπό ηγουμένων, έ.ά., σ. 255-256.
5. Πρβλ. Louis Petit, Macaire de Thessalonique, «Échos d’Orient», τ.8(1905), σ. 

273α-β. Βασ.Α. Μυστακίδου, Επισκοπικοί κατάλογοι, ΕΕΒΣ, τ. 12(1936), σ. 175. 
Κατά τόν Μέγαν Πρωτοσύγκελλον Άθηναγόραν Ελευθερίου, 'Ο θεσμός τών 
συγκέλλων έν τφ ΟΙκουμενικφ Πατριαρχείφ, ΕΕΒΣ, τ. 9 (1932), σ. 243, ό Μακάριος 
έχρημάτισε Μέγας Πρωτοσύγκελλος τού ΟΙκουμενικόύ Θρόνου.
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συγκέλλου τοϋ γενομένου μητροπολίτου Κορίνθου καί είτα Θεσσαλονίκης»1.
Ό Μακάριος έγένετο Μητροπολίτης Κορίνθου τον ’Οκτώβριον τοΰ 

1507, ώς τοϋτο διαπιστοϋται εκ των όσων ό αύτός Μακάριος σημειοί εις τήν 
«ομολογίαν» του, ήτις σώζεται ολόκληρος εις τον 483 χειρόγραφον κώδικα 
(Ματθαίου Βλαστάρεως. Βομβ. 26χ 19, αιών, ιστ', φ. 388) τής Μονής Βατοπε
δίου2. Είς τήν άρχήν τής ώς άνω ομολογίας (φ. 5α) αναγράφεται: «Μακά
ριος ιερομόναχος έλέφ Θεοϋ καί ύποψήφιος τής άγιωτάτης Μητροπόλεως 
Κορίνθου- οικεία χειρί, προέταξα». ’Ακολουθεί τό Σύμβολον τής Πίστεως 
καί ή «άσφάλεια» του Συμβόλου (φ. 5α-β). Είς τό τέλος άναφέρονται τά έξής: 
«...Έτι ασφαλίζομαι, ότι τή χάριτι τοϋ Χρίστου, καθαρεύουσαν τοϋ σιμω- 
νιακοΰ πταίσματος πάσαν τήν περί εμέ ταύτην οικονομίαν άδεξάμην, ώς εκ 
Θεοϋ, άδοτί τε καί άμισθί- καί τοϋτο φυλάξω καί αύτός έν τή δοθείση μοι 
ταύτη ποίμνη παρά τής αγίας τοϋ Χριστοΰ ’Εκκλησίας. ’Επί τούτοις ομολο
γώ καί α κέκτηται προνόμοια ό πατριαρχικός θρόνος φυλάττειν άπαρεγχεί- 
ρητα, επί πάσαις ταΐς ενορίαις μου. "(Μακάριος ιερομόναχος καί πρωτοσύγ- 
κελλος- έλέφ Θεοϋ ύποψήφιος τής άγιωτάτης μητροπόλεως Κορίνθου οικεία 
χειρί υπέγραψα- έτους ,ζις' μηνί Όκτωβρίφ ίνδικτιώνος ιαης» (7016-5508 / 
5509=1507)3. Ό Μακάριος διεδέχθη είς τόν θρόνον τής Κορίνθου τόνπαραι- 
τηθέντα Κύριλλον, παθόντα εξ άμαυρώσεως, ώς τοϋτο καθίσταται γνωστόν εκ 
τίνος πράξεως τοϋ Πατριάρχου Παχωμίου Α'4. 'Ως Μητροπολίτης Κορίνθου

1. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως καί γέ- 
ροντος Άρκαδίου Βατοπεδινοΰ, Κατάλογος, ε.ά., σ. 202β.

2. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως καί γέ- 
ροντος Άρκαδίου Βατοπεδινοΰ, Κατάλογος, ë.à., σ. 99α.

3. Πρβλ. Louis Petit, Macaire, ε.ά.,σ. 272β. Μ αν. I. Γεδεών, Πλήρης άσφάλεια 
τοΰ συμβόλου, «Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών», έτος 1931 (6), σ. 145 καί 146. Τ ο 0 
α ΰ τ ο 0, Πατριαρχικοί Εφημερίδες. Ειδήσεις έκ τής ήμετέρας έκκλησιαστικής ιστορίας 
1500-1912, έν Άθήναις 1936, σ. 20. Ό Άρχιμ. Μεθόδιος Φούγιας, 'Ιστορία τής 
άποστολικής ’Εκκλησίας Κορίνθου. Άπ’ αρχής μέχρι σήμερον, Άθήναι 1968, σ. 232, 235 
καί 359, δέχεται ότι ό Μακάριος έγένετο Κορίνθου τό 1508. Καί ό Louis Petit, Les 
évêques, ε.ά., σ. 150α, υποθέτει ότι ό Μακάριος έγένετο άρχιερεύς τό 1516, ότε ήδη είχεν 
ήλικίαν μεγαλυτέραν των 50 ετών.

4. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως, 'Ιστορικά 
μνημεία τοϋ Άθω. Β’ έκ τοϋ αρχείου τής μονής Βατοπεδίου, «Ελληνικά», τ. 3(1930), σ. 
46-47. Είς τήν πράξιν ταύτην ώς μήν άναφέρεται ό Νοέμβριος. Τό έτος 1508 πρέπει 
νά διορθωθή είς 1507. Πρβλ. καί Μ. Μανούσακα, Ή χειροτονία ιερέων τής Κρήτης 
από τόν μητροπολίτη Κορίνθου (έγγραφα τοϋ ΙΣΤ' αιώνα), «Δελτίον τής Χριστιανικής 
Αρχαιολογικής Εταιρείας», περίοδος Δ’- τόμος Δ' (1964-1965), σ. 323. Δέν ήδυνήθην 
νά ΐδω, όσα ό Παρθ. Κ. Πολάκης, ’Επίσκοποι τής άποστολικής έκκλησίας τής Κο
ρίνθου, «'Ιερός Σύνδεσμος», ετ. IB' (K') (1 Νοεμβρίου 1916), φ. 276, σ. 13β-15α, περί 
τοΰ Μακαρίου άναφέρει. Λίαν προσφάτως ό Τάσος Άθ. Γριτσόπουλος, ’Εκκλη
σιαστική ιστορία καί χριστιανικά μνημεία Κορινθίας, τόμος πρώτος, Ιστορία, Άθή
ναι 1973, σ. 213-215, ήσχολήθη άρκούντως μέ τόν Μακάριον.
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ό Μακάριος έπεΐχε τον τόπον του Άγκύρας, κατά τι να σημείωσιν του κώδικος 
761 (—Ψαλτήριον.Μεμβρ.11χ9, αιών, ια',φ.236) τής Μονής Βατοπεδίου: «Μα
κάριος έλέφ Θεοΰ άρχιεπίσκοπος Κορινθίων μητροπόλεως καί ύπέρτιμος καί 
εξαρχος πάσης Πελοποννήσου καί τον τόπον έπέχων του Άγκύρας»1. Εις έτε
ρον κώδικα (483. Ματθαίου Βλαστάρεως. 26χ 19, αιών, ιστ', φ. 388) τής αυτής 
Μονής (φ. 388β) αναγράφονται τά αύτά περίπου: «Λύτη ή βίβλος του θείου νό
μου ύπάρχει Μακαρίου έλέφ Θεοϋ άρχιεπισκόπου τής Κορινθίων μητροπό
λεως, ύπερτίμου καί έξάρχου πάσης Πελοποννήσου καί τόν τόπον έπέχων του 
Άγκύρας»2. Ό Μακάριος παρέμεινεν έν Κορίνθφ μέχρι τής 4ης Απριλίου 
1517, οτε μετετέθη εις τόν θρόνον τής Θεσσαλονίκης3. «fTò Μέγα Μήνυμα 
τής μεταθέσεως του παναγιωτάτου δεσπότου καί αύθέντου, τοϋ θειοτάτου 
αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ύπερτίμου καί έξάρχου πάσης Θετταλίας 
καί τόν τόπον έπέχων του Εφέσου» σώζεται εις τόν κώδικα 483 (φ. 5β) τής 
Μονής Βατοπεδίου4 5. Ευθύς μετά τό Μέγα Μήνυμα, εις τόν αυτόν κώδικα 
καί τό αυτό φύλλον ακολουθεί ή «απολογία τοϋ άρχιερέως», ήτοι ή άπάν- 
τησις εις τό Μέγα Μήνυμα. Έν τέλει τής άπολογίας (φ. 5β) άναφέρονται τά 
έξής: «Έγεγόνει ή τοιαύτη άγια μετάθεσις έπί έτους ,ζκεου, èv μηνί άπριλίω 
δ', ήμέρα σαββάτφ τοϋ αγίου καί δικαίου Λαζάρου, ίνδικτιώνος ε'» (7025- 
5508= 1517)6. Έν τή ωα τοϋ φύλλου άναγινώσκεται ή λέξις «χαρτοφύλαξ» 
ίσως ϊνα δηλωθή, ότι τό Μέγα Μήνυμα άπήγγειλεν ό χαρτοφύλαξ τής Μεγά
λης Εκκλησίας®. Εις τό αυτό χειρόγραφον ό Μακάριος έσωσε γράμμα σπου- 
δαιον, άναφερόμενον εις τό Πατριαρχεΐον Τορνόβου, μάλλον δε εις τήν Μη- 
τρόπολιν Θεσσαλονίκης7. Διά τής μεταθέσεώς του εις τήν Μητρόπολιν 
Θεσσαλονίκης ό Μακάριος ήλλαξε τόν τίτλον «τοϋ ύπερτίμου καί έξάρχου 
πάσης Πελοποννήσου» μέ τόν τίτλον τοϋ «ύπερτίμου καί έξάρχου πάσης

1. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως καί γέ- 
ροντος Άρκαδίου Βατοπεδινοΰ, Κατάλογος ε.ά., σ. 150α.

2. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως καί γέ- 
ροντος Άρκαδίου Βατοπεδινοΰ, Κατάλογος, ε.ά., σ. 99α. Πρβλ. Louis P e- 
t i t, Macaire, ε.ά., σ. 237α. Βασ. A. Μυστακίδου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, ε.ά., 
σ. 175. Άρχιμ. Μεθοδίου Φούγια, 'Ιστορία, ε.ά., σ. 232.

3. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως καί γέ- 
ροντος Άρκαδίου Βατοπεδινοΰ, Κατάλογος, ε.ά., σ. 178β.

4. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως καί γέ- 
ροντος Άρκαδίου Βατοπεδινοΰ, Κατάλογος, ε.ά., σ. 99α.

5. Πρβλ. Louis Petit, Macaire, ε.ά., σ. 273α. Μ α ν. 1. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικαί 
’Εφημερίδες, ύ.ά., σ. 20, πρβλ. και σ. 54. Τ ο 0 α ύ τ ο ΰ, Πλήρης άσφάλεια τοΰ συμβόλου, 
ε.ά., σ. 145.

6. Μ α ν. 1. Γ ε δ ε ώ ν, Πλήρης ασφάλεια τοΰ συμβόλου, ε.ά., σ. 145.
7. Μ α ν. I. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί ’Εφημερίδες, 6.Ò., σ. 45. Τό κείμενον τοΰ γράμ

ματος σ. 54-57.
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Θετταλίας, ώς επίσης τον τίτλον «τον τόπον έπέχων τοΰ Άγκύρας» μέ τον 
τίτλον «τον τόπον έπέχων τοΰ Εφέσου»1. Καί εις τό χειρόγραφον 483 (φ. 
2α) τής Μονής Βατοπεδίου άναγράφονται τά εξής: «Αυτή ή βίβλος τοΰ θείου 
καί ίεροΰ νόμου υπάρχει τοΰ παναγιωτάτου άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 
ύπερτίμου καί έξάρχου πάσης Θετταλίας καί τόν τόπον έπέχων τοΰ Εφέσου 
κύρ Μακαρίου»2. Ή γραφή των ιδιογράφων τούτων σημειωμάτων έχει πολ- 
λήν ομοιότητα προς τήν γραφήν τοΰ κωδικός, έξ ού, κατά τούς περιγρά- 
ψαντας τόν κώδικα, συμπεραίνεται, ότι ό αυτός Μακάριος είναι καί ό γρα- 
φεύς τοΰ κώδικος3 4.

Εις τόν θρόνον τής Θεσσαλονίκης ό Μακάριος διεδέχθη τόν παραιτη- 
θέντα Μάξιμον τόν Λαυριώτην καί ούχί τόν Θεωνάν, ώς δέχεται ό Ζερλέν- 
της1. Ό Μάξιμος έγένετο Θεσσαλονίκης πιθανώς κατά τό 1486/14875 καί 
παρέμεινε μέχρι τοΰ έτους 1515, ότε παρητήθη καί μετέβη εις τήν έν "Αθω 
Μονήν τής Μεγίστης Λαύρας, ήτις ήτο ή μετάνοιά του6. ’Από τής παραιτή- 
σεως τοΰ Μαξίμου (1515) μέχρι τής άναρρήσεως τοΰ Μακαρίου (4 ’Απριλίου 
1517) μεσολαβεί έν αρκούντως ευρύ χρονικόν διάστημα, κατά τό όποιον 
ό θρόνος τής Θεσσαλονίκης έτέλει έν χηρεία, καί τό όποιον δικαιολογείται 
έκ τοΰ γεγονότος, ότι ό Πατριάρχης Θεόληπτος A' (1513-1522)7 άπηύθυνεν 
έπιστολήν προς τόν γνωστόν διά τάς πολλάς άρετάς καί ικανότητας συμ
πατριώτην του Θεόφιλον, δι’ ής έκάλει αυτόν νά έλθη είς τήν Θεσσαλονίκην 
έπί σκοπώ νά τοΰ άναθέση τήν διακυβέρνησιν τής χηρευούσης Μητροπό- 
λεως τής πρώτης πόλεως τής Μακεδονίας8. Ό Θεόφιλος δέν άπεδέχθη τήν

1. Πρβλ. Louis Petit, Macaire, ε.ά., σ. 273α.
2. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως καί γέ- 

ροντος Άρκαδίου Βατοπεδινοΰ, Κατάλογος, 6.ά., σ. 99α. Πρβλ. Άρχιμ. Μεθο
δίου Φούγια, 'Ιστορία, ε.ά., σ. 232.

3. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως καί γέ- 
ροντος Άρκαδίου Βατοπεδινοΰ, Κατάλογος,ε.ά.,σ.99α.Άρχιμ. Μεθοδίου 
Φούγια, 'Ιστορία, 6.ά., σ. 233.

4. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων, ε.ά., σ. 153. Τ ο ϋ αυτού, Θεω- 
νάς ό άπό ηγουμένων, ε.ά., σ. 254-255. Τοΰ αυτού, Περί τριών ιεραρχών Θεσσαλονίκης 
φερόντων τό όνομα Θεωνας, «Εκκλησιαστική Αλήθεια», τ. 31 (1911), σ. 261α. Louis 
Petit, Nouveaux évêques de Thessalonique, «Échos dOrient», τ. 6(1903), σ. 296α-β. Τού 
α ύ τ ο ΰ, Macaire, ε.ά., σ. 273β-274α.

5. Nicolas Oikonomidès, Actes de Dionysiou, Paris 1968, σ. 190.
6. Σπυρίδωνος Άαυριώτου, ιατρού, Έγγραφα περί τής Μονής Περιστερών 

καί τινων μονών Θεσσαλονίκης. Έκ τού αρχείου τού άειμνήστου γέροντβς μου Αλεξάν
δρου Λαυριώτου, «Θεολογία», τ. 5 (1927), σ. 266.

7. Γερμανού, Μητροπολίτου Σάρδεων, Συμβολή είς τούς πατριαρχικούς καταλό
γους Κ/Πόλεως άπό τής άλώσεως καί έξής, «’Ορθοδοξία», τ. 9 (1934), σ. 36-37. Τάσου 
Άθ. Γριτσοπούλου, Θεόληπτος, ό Α', Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, (1513- 
1522), «Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια», τ. 6, στ. 250-251.

8. Λίνου Πολίτη, Αγιορείτες βιβλιογράφοι τού 16ου αιώνα, «Ελληνικά», τ.
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πρότασιν ταύτην καί ούτως άργότερον άνεζητήθη έν τφ προσώπφ του άπό 
Κορίνθου Μακαρίου ό διάδοχος του Μαξίμου.

Ώς Θεσσαλονίκης ό Μακάριος ήγόρασε τό ύπ’ άριθμ. 425 (Θεοφυλά- 
κτου Βουλγαρίας. Μεμβρ. 26χ 18, αιών, ιβ', φ. 411) χειρόγραφον τής Μονής 
Βατοπεδίου, έν φ εις τό ψύλλον Ια άναγράφονται: «Μεινός ίανουαρίου κ' 
έπιστολαί τού αγίου Παύλου. ’Ιάκωβος ό Μαλαππίνας, τό ήγό- 
ρασα εις τον Γαλατάν πρώνια Κόντου. Τό παρόν βιβλίον ήγόρασα εις τον 
Γαλατάν άπό τόν εύγενέστατον άρχοντα Κύριον Κόντον Μαλαππίναν ό 
Θεσσαλονίκης Μακάριος»1. Καί τό 476 χειρόγραφον τής αυτής Μονής Βα
τοπεδίου (Μαξίμου του Όμολογητοΰ. Βομβ. 23x16, αιών. ιδ', φ. 84 άκέφ.) 
άνήκεν είς τόν Μακάριον: «Αυτή ή βίβλος ύπάρχει τοΰ παναγιωτάτου άρχιε- 
πισκόπου Θεσσαλονίκης καί πάσης Θετταλίας κύρ Μ α κ α ρ ί ο υ» (φ. 84α)2.

Δεν είναι γνωστόν πόσα ετη παρέμεινεν ό Μακάριος είς τόν θρόνον τής 
Θεσσαλονίκης. 'Οπωσδήποτε όμως ούτος έγκατέλειψε τόν θρόνον ταυτης 
προ του 1527, καθ’ ότι τόν ’Ιούνιον τοΰ έτους τούτου ώς Θεσσαλονίκης 
άναφέρεται ρητώς ό Ίωάσαφ, ό μετασχών συνάξεώς τίνος έν τφ Πρωτάτο) 
του 'Αγίου Όρους, έν ή έξητάσθη διαφορά τις μεταξύ των Μονών Έσφι- 
γμένου καί Ζωγράφου, των Έσφιγμενιτών καταγγειλάντων τήν άδικίαν, τήν 
όποιαν έποίησαν αυτοΐς οί έκ τής Μονής τοΰ Ζωγράφου μοναχοί ώς προς 
τόπον τινά είς τόνΛογκόν, Τορώνην όνομαζόμενον3. Τό έγγραφον τούτο ανα
φέρει καί τά έξής: «Κατά τήν δεκάτην τοΰ παρόντος μηνάς ’Ιουνίου τοΰ ,ζλε' 
(7035-5508=1527), Ίνδικτιώνος ιε'συνάξεώς καθολικής καί μεγάλης, ώς έθος, 
γενομένης έν τω πρωτάτω περί πολλών ύποθέσεων, εύρεθέντων καί τών πα- 
νιερωτάτων αρχιερέων, τοΰ τε Θεσσαλονίκης κυροΰ Ίωάσαφ, καί τοΰ Βερ- 
ροίας κυροΰ Ματθαίου...»4. Έκ τών ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι άπό τοΰ 
’Ιουνίου τοΰ 1527, εί μή καί πρότερον, καί μέχρι τοΰ 1534/1535, είμή καί

15(1957), σ. 365-379. Ό Θεόφιλος έγεννήθη έν Ζίχνη μεταξύ τών έτών 1460-1470. Έχειρο- 
τονήθη κληρικός ύπό τοΰ Ρενδίνης ’Ακακίου, μεθ’ ου μετέβη είς ’Αλεξάνδρειαν, έπΐ Πα- 
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νήφωνος. Έπανελθών είς Κωνσταντινούπολιν έγένετο νο
τάριος. Είτα μετέβη είς τήν Μονήν τού Βατοπεδίου καί έκεΐθεν είς τήν Μονήν τών Ίβή- 
ρων. ’Εξ 'Αγίου Όρους έκλήθη ύπό τοΰ Θεολήπτου Α' να άναλάβη τήν Μητρόπολιν 
Θεσσαλονίκης.

1. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως καί γέ- 
ροντος Άρκαδίου Βατό πεδινού, Κατάλογος, ε.ά., σ. 54α. Πρβλ. Άρχιμ. Μεθο
δίου Φούγια, 'Ιστορία, ε.ά., σ. 232.

2. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως καί γέ- 
ροντος Άρκαδίου Βατοπεδινοΰ, Κατάλογος, ë.à., σ. 96β.

3. Μ a V. I. Γ ε δ ε ώ V, Θεόδωρος ό Καλλιγράφος τής Μονής τοΰ ’Εσφιγμένου, «’Εκ
κλησιαστική Αλήθεια», τ. 9(1989), σ. 94β.

'ι. Μ a V. I. Γ ε δ ε ώ V, Θεόδωρος ό Καλλιγράφος, ε.ά., σ. 94α-β. Πρβλ. Louis Pe
li t, Macaire, ε.ά., σ. 273β.
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μετά ταϋτα, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ήτο ό Ίωάσαφ.1 Τα χρονολογι
κά ταϋτα δεδομένα δέν έπιτρέπουν να θεωρήσωμεν ώς εύσταθοΰσαν τήν άπο- 
ψιν, οτι ό Μακάριος ήτο προηγουμένως Μητροπολίτης Μηθύμνης, έξ ής 
το 1531 έγένετο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ώς δέχονται τινες των ερευ
νητών τής ιστορίας τής Μηθύμνης2. Τήν 15ην Μαρτίου 1527 ό Μηθύμνης 
Μακάριος υπογράφει3 εις προσηλωτικόν έγγραφον του Εμμανουήλ Άγαλ- 
λιανοΰ, δΤ ού πιστοΰται το έτος τής παρά του υιοί) αύτοϋ Ιγνατίου άνακαι- 
νίσεως τής Μονής Μυρσινιωτίσσης καί τής ίδρύσεως τής Μονής τού Λει- 
μώνος4. Έκ τούτων καθίσταται σαφές, οτι δέν είναι δυνατόν νά γίνη ταύτι- 
σις τοϋ Μακαρίου Θεσσαλονίκης (4 ’Απριλίου 1517-προ τού 1527) καί 
τοϋ Μακαρίου Μηθύμνης, δστις άναφέρεται τον Μάρτιον τοϋ 1527 ώς Μη
τροπολίτης Μηθύμνης.

Τον πρώην Θεσσαλονίκης Μακάριον άνευρίσκομεν τήν 30ήν Σεπτεμ
βρίου 1530 είς τήν εν Ζακύνθω Μονήν τής Άναφωνητρίας, τής οποίας κατά

1. Τόν ’Ιούνιον του 1531 ό Ίωάσαφ ήτο ακόμη Θεσσαλονίκης, Πέτρου Ν. Παπα- 
γ ε ω ρ γ ί ο υ, Εκδρομή είς τήν βασιλικήν καί πατριαρχικήν μονήν τής αγίας ’Αναστα
σίας τής Φαρμακολυτρίας τήν έν Χαλκιδική, ΒΖ, τ. 7 (1898), σ. 62, 71-72.

2. Β α σ. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, Διάφορα περί Θεσσαλονίκης σημειώματα. Ή Μονή 
των Βλαταίων καί τά έν αύτή έγγραφα. Μητροπολϊται Θεσσαλονίκης, Έπισκοπαί κ.λ., «Ό 
έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος», τ. 27 (1895-1899), σ. 379α. 
Τού αύτοϋ, ’Επισκοπικοίκατάλογοι,έ.ά., σ. 175ύποσ. 4. Ευστρατίου I. Δράκου, 
Λεσβιακά τοπογραφικά καί έκκλησιαστικά, ήτοι οί Μυτιλήνης καί Μηθύμνης 'Ιεράρχαι, 
οί δήμοι Μανδαμάδου καί Καλλονής, αί έπαρχίαι Μολύβου καί Σιγρίου, μετά των μονα- 
στηρίων, τόμος δεύτερος, Άθήνησι 1899, σ. 23. Σ τ α ύ ρ ο υ Κ α ρ υ δ ώ ν η, Τά έν Καλ
λονή τής Λέσβου ιερά σταυροπηγιακά πατριαρχικά μοναστήρια τοϋ άγιου ’Ιγνατίου άρ- 
χιεπισκόπου Μηθύμνης είς μέρη, μέρος πρώτον, έν Κωνσταντινουπόλει 1900, σ. 230. Τ ά- 
σου Άθ. Γριτσοπούλου, Μηθύμνης Μητρόπολις, «Θρησκευτική καί ’Ηθική 
’Εγκυκλοπαίδεια», τ. 8, στ. 1108.

3. Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, ήτοι Γε
νικός περιγραφικός Κατάλογος τών έν ταϊς άνά τήν ’Ανατολήν βιβλιοθήκαις εύρισκομέ- 
νων έλληνικών χειρογράφων καταρτισθεΐσα καί συνταχθεϊσα κατ’ έντολήν τοϋ έν Κωνστα- 
ντινουπόλει Έλληνικοϋ Φιλολογικοΰ Συλλόγου, τόμος πρώτος. Παράρτημα τοϋ ΙΕ' τόμου 
«τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Έλληνικοϋ Φιλολογικού Συλλόγου», έν Κωνσταντινουπόλει 
1884, σ. 7α. Ευστρατίου I. Δράκου, Λεσβιακά, ε.ά., σ. 23.Σταύρου Καρυδώ
ν η, Τά έν Καλλονή, ε.ά., σ. 230. Ί ω. Μ ο υ τ ζ ο ύ ρ η, Λειμώνος, μονή, «Θρησκευτική 
καί ’Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια», τ. 8, στ. 178. Τάσου Άθ. Γ ριτσοπούλου, Μηθύ
μνης, ε.ά., στ. 1108. Πρβλ. καί Περκλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων, 6.ά., σ. 136.

4. Περί τοϋ ’Ιγνατίου βλ. Γ. Μ. Β α λ έ τ τ α, Ό άγιος ’Ιγνάτιος Άγαλλιανός καί τό 
έν Λέσβω άναμορφωτικόν εργον του, «Θεολογία», τ. 10 (1932), σ. 289-312. Περί τής Μονής 
Λειμώνος βλ. Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, 
ε.ά., σ. ια'-ιγ', 6-13 καί Παράρτημα τοϋ ΙΣΤ τόμου «τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Έλληνικοϋ 
Φιλολογικού Συλλόγου», έν Κωνσταντινουπόλει 1885, σ. 45-86. Ί ω. Μ ο υ τ ζ ο ύ ρ η, Λει
μώνος, ε.ά., στ. 176-179.
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τας άρχάς τοϋ 16ου αίώνος ύπήρξεν ήγούμενος: «,αφλΦ έν μηνι σεπτεμβρηου 
.λ. ινδ. III Εσοθεν ηκοιασ κυρ φραντζεσκου σκουλογερη ό πανηεροτατοσ 
μητροπολητησ σαλονηκοι κυρ μακαρηοσ»1. Εκ τής μαρτυρίας ταύτης ό 
Ζώης εξάγει τό συμπέρασμα, ότι ό Μακάριος, άπολιπών την Εκκλησίαν τής 
Θεσσαλονίκης, έπορεύθη εις Ζάκυνθον, ένθα έγένετο ήγούμενος τής Μονής 
τής Θεοτόκου τής Άναφωνητρίας2. Έξ όσων έλέχθησαν άνωτέρω, δηλοϋται, 
ότι ό Μακάριος έγκατέλειψε τόν θρόνον τής Θεσσαλονίκης προ του 1527. Δέν 
είναι γνωστόν που εύρΐσκετο ό Μακάριος άφ’ ής άπέστη του θρόνου μέχρι 
τοϋ έτους 1530. Γνωστόν είναι, ότι τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1530 ήτο εις τήν Ζά
κυνθον, όχι όμως ώς ήγούμενος τής Άναφωνητρίας. Τό σχετικόν κείμενον 
δέν μάς επιτρέπει νά έξαγάγωμεν τό συμπέρασμα, ότι τό 1530 έγένετο καί 
πάλιν ήγούμενος τής Μονής3. Ό Μακάριος, πρώην Θεσσαλονίκης ών, με- 
τέβη εις τήν Μονήν καί μετέσχεν εις τήν διακυβέρνησιν καί διαχείρισιν 
τής περιουσίας τής Μονής, χωρίς νά είναι ό ήγούμενος αυτής. Προκειμένου 
νά περιέλθουν εις χειρας των Ενετών αί πρόσοδοι τής Μονής, ό τότε ήγού
μενος τής Μονής έθεώρησε σκόπιμον νά μεταβιβάση ταύτας έπ’ όνόματι τοϋ 
Μακαρίου, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης4. Είς τό σχετικόν συμβολαιογρα
φικόν έγγραφον δέν έθεωρήθη απαραίτητον νά διευκρινισθή, ότι ό Μακά
ριος ήτο πρώην Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.

Έκ τοΰ γεγονότος, ότι ό Μακάριος έχρημάτισεν ήγούμενος έν Ζακύν- 
θφ, ό Ζερλέντης συνεπέρανεν, ότι ό Μακάριος οδτος είναι έτερος τοΰ Μακα
ρίου Παπογεωργοπούλου, τοϋ άπό Κορίνθου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης5, 
τοϋ όποιου τήν άρχιερατείαν τοποθετεί προ τοϋ 15376. Είναι γνωστόν, ότι ό

Ι.Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεωνάς ό από ηγουμένων, έ.ά., σ. 255.
2. Λ ε ω V. X. Ζ ώ η, Ό άγιος Διονύσιος προστάτης Ζακύνθου, έν Ζακύνθψ 1895, σ. 

62. Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, Ai έν Ζακύνθφ μοναί, έν ’Αρχαιολογικά) δελτίφ, παραρτήματι τοϋ ΚΔ'- 
ΚΣτ' τόμου «τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Έλληνικοΰ Φιλολογικού Συλλόγου», έν Κωνσταν- 
τινουπόλει 1896, σ. 166. Τοϋ α ΰ τ ο ΰ, Αί έν Ζακύνθφ μοναί, έν Ζακύνθω 1900, σ. 84, 106- 
107. Πρβλ. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων, ε.ά., σ. 135. Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, 
Θεωνάς ό άπό ήγουμένων, έ.ά., σ. 255. Τοϋ αύτοϋ, Περί τριών Ιεραρχών, έ.ά., σ. 261α. 
Nikos A. Bees, Die Klosterregeln des Nikephoros Blemmydis in Bezug auf Pachomios 
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τ. 10 (1932/3 u. 1933/4), σ. 117. Ίωάννου N. K α p μ ί ρ η, Ό Π. 'Ρουσάνος καί τά άνέκ- 
δοτα δογματικά καί άλλα έργα αύτοϋ. Νϋν τό πρώτον έκδιδόμενα, Athen 1935, σ. 62.

3. Πρβλ. καί Louis Petit, Nouveaux, έ.ά., σ. 296β. Τοϋ αύτοϋ, Macaire, ε.ά., 
σ. 273 β.

4. Louis Petit, Nouveaux, έ.ά., σ. 296β.
5. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων, έ.ά., σ. 135. Τοϋ αύτοϋ, Θεω
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διαδεχθείς τον Μακάριον Ίωάσαφ ήτο Θεσσαλονίκης καί κατά το έτος 
1534/15351. Συνεπώς ήτο δυνατόν να ήτο καί πέραν του έτους τούτου, καθ’ 
δτι δεν γνωρίζομεν πότε έγκατέλειψε τον θρόνον ή πότε άπέθανε. Γνωρίζο- 
μεν δμως, δτι τόν Νοέμβριον του 1537 ό Μακάριος ώνόμαζεν έαυτόν πρώην 
Θεσσαλονίκης εις χειρόγραφον λεξικόν, ευρισκόμενον έν τή συνοδική βι
βλιοθήκη τής Μόσχας (άριθμ. 485)2. Εις τό χειρόγραφον τούτο, εις σημείω
μα διά τής χειρός αυτού τού Μακαρίου γεγραμμένον, άναφέρονται τά έξής: 
«Τό παρόν θαυμάσιον βιβλίον τού σοφωτάτου κυροΰ ’Αντωνίου ήγόρασα 
κάγώ ό ταπεινός μητροπολίτης πρώην Θεσσαλονίκης Μακάριος άπό τόν 
ανεψιόν τού σοφωτάτου κυροΰ ’Αντωνίου τόν ’Ιωσήφ, έν ετει, ζμς', έν μηνί 
νοεμβρίω ίνδ. ι'»3.

Προς τόν πρώην Θεσσαλονίκης Μακάριον άπηύθυνεν έπιστολήν ό Πα- 
χώμιος Ρουσάνος. Ή έπιστολή αΰτη «Μακαρίω τω ποτέ Μητροπολίτη Θεσ
σαλονίκης» (κωδ. Nan. 152 φ. 189-191 καί 127 φ. 207-213) άναφέρεται ύπό 
των Mingarelli4, Φιλητά5, Καρμίρη6 καί έξεδόθη υπό τού Μουστοξύδου7. 
’Εν τή μακρα ταύτη έπιστολή όμιλεΐ ό Ρουσάνος περί τού μοναχικού σχή
ματος έκ τής έξής άφορμής. Μεταξύ των μοναχών τού ’Αγίου "Ορους ιδία, 
υπήρξε μερίς, υπό τήν ήγεσίαν του γέροντος Καλλίστου, ήτις έστηρίζετο 
καί έπί τής πράξεως τού πρώην Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Μακαρίου, 
παραδεχομένη τήν ΰπαρξιν τριών μοναχικών σχημάτων, ήτοι τών άρχαρίων, 
τών μέσων ή μικροσχήμων καί τών τελείων ή μεγαλοσχήμων, άναλόγων τών 
αντιστοίχων τριών ιερατικών βαθμών διακόνου, πρεσβυτέρου καί έπισκό- 
που. Ό Ρουσάνος εν τή έπιστολή προσπαθεί νά απόδειξη, προσάγων μαρ

ψιν τοϋ Ζερλέντου άπέδειξεν óLouis Petit, Macaire, ε.ά., σ. 272α-274β. Του αύτοΟ, 
Les évêques, ε.ά., σ. 150β-151α.
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τυρίας έκ του Διονυσίου του ’Αρεοπαγίτου, Μεγάλου Βασιλείου, Άββά Ή- 
σαΐου, Παχωμίου καί Νικηφόρου Βλεμμύδου, παραδεχόμενος ομοίως καί την 
των δοκίμων βαθμίδα, δτι «ουκ εστι διαφορά σχήματος μοναχικού» καί «ότι 
εν έστι τό έξ αρχής διδόμενον σχήμα, ώσπερ καί τό βάπτισμα»1.

Ό Μακάριος άπέθανεν εις την έν 'Αγίφ ’Όρει Μονήν του Βατοπεδίου 
τήν Δευτέραν 12ην ’Απριλίου 1546 ύπό τό όνομα Μιχαήλ, ώς μεγαλόσχη
μος μοναχός. Εις επιτάφιον επίγραμμα, ευρισκόμενον εις τά μνήματα, άτινα 
εκειντο όπισθεν του άγιου Βήματος του Καθολικού τής Μονής2 3, άνεγνώσθη- 
σαν τά έξής: «Έκοιμήθη ό παναγιώτατος μητροπολίτης πρώην Θεσσαλονί
κης κυρ Μακάριος, ό διά του μεγάλου καί άγγελικοΰ σχήματος μετονομα- 
σθείς Μιχαήλ μοναχός. Έν μηνί άπριλίου ιβ', ήμερα β', τή έβδομάδι των 
Βαΐων, έν έτει ,ζνδ' (1546), ίνδικτιώνος δ'»8. Ή άποψις, καθ’ ήν ό Μακάριος 
άπέθανε καί έτάφη έν τή έν Μυτιλήνη Μονή του Λειμώνος4, ύπεστηρίχθη, 
διότι τό ώς άνω έπιτύμβιον έπίγρσμμα εύρίσκεται καί εις τον χειρόγραφον 
κώδικα 263 τής Μονής Λειμώνος5, όστις είναι άντίγραφον του κώδικος τής 
Μονής Βατοπεδίου6, εις τον όποιον, ώς άναφέρει ό Γεδεών, τό έπίγραμμα 
εύρίσκετο γεγραμμένον7.
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RÉSUMÉ

Apostolos Glavinas, Macaire Papageorgopoulos de Corinthe, 
devenu métropolite de Thessalonique (14657-12 avril 1546).

Macaire, suivant un usage assez fréquent, a laissé quelques notes person
nelles dans les manuscrits, dont il était le possesseur. D’après ces notes nous 
connaissons des éléments les plus importants de sa vie et de son activité. Donc, 
dans un volume, que lui appartenait, Macaire a transcrit un mémento chrono
logique allant de 1465 à 1516. Il est bien probable que le début du mémento 
explique l’an de la naissance de notre prélat. Son grand-père paternel s’ap
pelait dans le monde Papageorgopoulos et en religion Savatios. Son père s’ap
pelait Constantin et sa mère est connue par son nom monacal Macaria.

D’abord Macaire était moine au monastère d’Anaphonitria, à Zante. 
Dans les premières années du XVIe siècle il était devenu higoumène du même 
monastère. Ensuite il était devenu protosyncelle et au mois d’octobre 1507 
métropolite de Corinthe, hypertime et exarque de tout le Péloponnèse et «τον 
τόπον έπέχων» d’Ancyre. Le 4 avril 1517 Macaire de Corinthe était devenu 
métropolite de Thessalonique, hypertime et exarque de toute la Thessalie et 
«τον τόπον έπέχων» d’Ephèse. La profession de la foi du nouvel élu, conservée 
jusqu’à présent, est immédiatement suivie, dans un manuscrit, d’«ασφάλεια», 
de «μέγα μήνυμα» et d’ «απολογία», documents relatifs à la translation de 
Macaire à Thessalonique. Macaire était resté au siège de Thessalonique moins 
de 10 ans parce qu’ en juin 1527 Joasaph y est attesté comme métropolite. 
C’est donc sans raison qu’on avait fait de notre Macaire un métropolite de 
Méthymne.

Au mois de septembre 1530 Macaire se trouvait au monastère d’Anapho
nitria, mais cette fois-ci il avait pris une activité dans l’administration des 
biens du monastère.

Macaire Papageorgopoulos et Macaire, higoumène d’Anaphonitria, 
étaient sans doute la même personne.

Le fameux Pachomios Roussanos avait adressé une lettre à Macaire, 
ancien métropolite de Thessalonique, qui s’était retiré à Vatopédi, au Mont 
Athos, où il avait revêtu l’habit monastique sous le nom de Michel.

Macaire mourit le lundi 12 avril 1546 au monastère de Vatopédi et non 
pas à Lesbos.
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