
Συναξάρι τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος Μακαρίου, τοῦ Διονυσιάτου καί ἐν 
Θεσσαλονίκῃ μαρτυρήσαντος, + 14 Σεπτεμβρίου. 

 

Οἱ πληροφορίες πού παρέχει τό Συναξάριο τοῦ Ὁσιομάρτυρος 
Μακαρίου ἔχουν ὡς πηγή τους τό Βίο τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπό-
λεως Νήφωνος (1486-1489, 1497-1498, 1502,), τόν ὁποῖο συνέγραψε τό 1517 ὁ 
μαθητής του Γαβριήλ, πού διετέλεσε καί Πρῶτος τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους κατά 
τό διάστημα 1527-1528, καί ἔχουν ὡς ἀφετηρία τους τή μοναχική ζωή τοῦ 
Ἁγίου Μακαρίου στή μονή Ἁγίου Διονυσίου, στό ῞Αγιον ῎Ορος, ὅπου εἶχε 
ἀποσυρ-θεῖ καί ἐφησύχαζε καί ὁ Πατριάρχης Νήφων μετά τήν τελευταία 
βραχύβια πατριαρχεία του. 

Ὁ Ἅγιος Μακάριος ἀνέβηκε στό ἄκρο τῆς θεϊκῆς ἀγάπης καί ἐφλε-
γόταν ἡ καρδιά του νά ἀξιωθεῖ νά τελειωθεῖ διά μαρτυρικοῦ αἵματος· γι᾿ 
αὐτό ἐκμυστηρεύθηκε στόν Ἅγιο Νήφωνα († 11 Αὐγούστου) τήν ἐπιθυμία 
του νά ἐπισφραγίσει τήν ἀγάπη του γιά τό Χριστό μέ μαρτυρικό θάνατο. 
῾Ο Ἅγιος Νήφων συγκατένευσε στήν ἐπιθυμία του, διακρίνοντας πώς 
αὐτή εἶχε θεία προέλευση, καί τόν εὐλόγησε μέ τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ. 



Στή συνέχεια ὁ Ἅγιος Μακάριος ἀνεχώρησε γιά τή Θεσσαλονίκη, 
ὅπου ἄρχισε νά κηρύττει μεταξύ τῶν Μωαμεθανῶν τήν ἐνανθρώπηση τοῦ 
Χριστοῦ καί τίς ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς πίστεως. ῾Η πράξη του ὅμως 
αὐτή ἐξαγρίωσε τούς Τούρκους, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπιτεθοῦν ἐναντίον 
του, νά τόν κακοποιήσουν βάναυσα καί, τέλος, νά τόν ἐγκλείσουν στή 
φυλακή. Τό ἑπόμενο πρωῒ ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁδηγήθηκε στό δικαστήριο, 
ὅπου καταβλήθηκαν προσπάθειες μέ ὑποσχέσεις γιά ὑλικές ἀπολαβές νά 
μεταστραφεῖ τό φρόνημά του καί νά ἀλλαξοπιστήσει, ἀλλά ἡ ἀκλόνητη 
ὁμολογία του ὁδήγησε τούς Τούρκους πού τόν ἀνέκρι-ναν στήν ἀπόφαση 
νά τόν ἀποκεφαλίσουν, ὕστερα ἀπό σκληρά βασανιστήρια. 

Τό μαρτυρικὸ τέλος τοῦ Ὁσιομάρτυρος Μακαρίου, πού ἐπῆλθε τό ἔτος 
1507, ἐγνωστοποιήθηκε στὸν Πατριάρχη Νήφωνα ἀπό τό ῞Αγιο Πνεῦμα 
καί ἐκεῖνος τό ἀνεκοίνωσε στόν μαθητή του μοναχό ᾿Ιωάσαφ, λέγοντάς 
του: «Σήμερα, τέκνον, ἐτελειώθηκε ὁ Μακάριος καί συνάδελφός σου διά τοῦ 
μαρτυρίου καί ὑπάγει νά ἀγάλλεται στούς  οὐρανούς». 

 

Ἅγιος Νήφων, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 


