
Ἅγιος Μακάριος ὁ Νοταρᾶς (+1805) 

 

 Ὁ Ἅγιοσ Μακάριοσ (κατὰ κόςμον Μιχαὴλ) γεννικθκε τὸ 1731 ςτὰ Σρίκαλα τῆσ 

Κορινκίασ καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴ ςπουδαία οἰκογζνεια τῶν Νοταράδων. Ὁ πατζρασ 

του Γεωργαντᾶσ (ἢ Γεϊργιοσ), πρόκριτοσ τῆσ περιοχῆσ Κορινκίασ, ἀπζκτθςε ἀπὸ τὸ 

γάμο του μὲ τὴν ἐνάρετθ Ἀναςταςία ἐννιὰ παιδιά. Ἀπὸ τὸν Εὐςτάκιο, δάςκαλο ἀπὸ 

τὴν Κεφαλλθνία, διδάχκθκε τὰ πρῶτα γράμματα ςτὸ μοναςτιρι τῆσ Παναγίασ. 

Ἔδειξε τὴν κλιςθ του πρὸσ τὰ ἔργα τῆσ εὐςζβειασ καὶ τὴν ἀγάπθ του πρὸσ τὴν 

Ἐκκλθςία ἀπὸ μικρόσ. Ὡσ ἐπιςτάτθσ τῶν οἰκογενειακῶν κτθμάτων ἀπζτυχε ἀφοῦ ὄχι 

μόνο δὲν μποροῦςε νὰ εἰςπράξει τὰ ἐνοίκια ἀπὸ τοὺσ χωρικοὺσ ἀλλὰ μοίραηε καὶ τὰ 

δικά του ςτοὺσ φτωχοφσ. Ὁ πατζρασ του δὲν τοῦ ἐπζτρεψε νὰ γίνει μοναχὸσ ςτὴ 

Μονὴ τοῦ Μεγάλου πθλαίου καὶ ἔτςι ἐπιδόκθκε ςτὴ μελζτθ τῶν κείων γραφῶν καὶ 

πατερικῶν κειμζνων. 

Μετὰ τὸ κάνατο τοῦ δαςκάλου του ἀνζλαβε δωρεὰν γιὰ ἔξι χρόνια νὰ διδάξει τοὺσ 

μακθτὲσ τῆσ Κορίνκου. Αὐτὸ δθμιοφργθςε τὸ μεγάλο καυμαςμὸ καὶ τὴν ἐκτίμθςθ 

τῶν ςυμπολιτῶν του μὲ ἀποτζλεςμα τὸ 1764 ὅλοσ ὁ κλῆροσ καὶ ὁ λαὸσ τῆσ περιοχῆσ 

νὰ ηθτιςει ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ τὸν χειροτονιςει ὡσ ἐπίςκοπο 

Κορίνκου μετὰ τὴ χθρεία τοῦ μθτροπολιτικοῦ κρόνου. Ὁ ἅγιοσ Μακάριοσ κεϊρθςε 

τὴν ὁμόφωνθ γνϊμθ κλιρου καὶ λαοῦ ὡσ κλιςθ Θεοῦ καὶ δζχκθκε τὸ ἀξίωμα τῆσ 

Ἀρχιεροςφνθσ. Κατὰ τὴν χειροτονία του ὀνομάςκθκε Μακάριοσ. 

Ὡσ ἀρχιερζασ ἔκανε μεγάλο ἀναμορφωτικὸ ἔργο. Φρόντιςε γιὰ τὴν ἐπιμόρφωςθ τοῦ 

κλιρου. Ἔπαυςε τοὺσ ἀγράμματουσ ἢ ὑπζργθρουσ κλθρικοὺσ καὶ ὅςουσ εἶχαν 

ἀναμειχκεῖ ςὲ πολιτικὰ ηθτιματα. Πρόςεχε πολὺ τὶσ χειροτονίεσ του καὶ ἦταν πιςτὸσ 



τθρθτὴσ τῶν ἱερῶν κανόνων. Φρόντιςε γιὰ τὴν ἵδρυςθ ςχολείων καὶ γιὰ τὸ κιρυγμα 

τῆσ μετανοίασ ςτὸ ἀκαλλιζργθτο λαὸ τῆσ ἐπαρχίασ του. 

Σὸ ἔργο τοῦ διζκοψε ὁ Ρωςοτουρκικὸσ πόλεμοσ (1768-1774). Μετὰ τὴν καταςτολὴ 

τῆσ ἐξζγερςθσ λόγω τῶν αἱματθρῶν ἀντιποίνων τῶν Σοφρκων κατζφυγε μὲ τὴν 

οἰκογζνειά του ςτὴ ἀρχὴ ςτὴ Ζάκυνκο, ςτὴν ὁποία γιὰ τρία χρόνια δίδαςκε τὸ λαό, 

καὶ μετὰ ςτὴ Ὕδρα. Ποτὲ δὲν ἐπζτρεψε ςτὴν ἐπαρχία του. Ἀντικαταςτάκθκε χωρὶσ 

νὰ παραιτθκεῖ ἀπὸ νζο ἐπίςκοπο ποὺ ἀναγκάςκθκε μετὰ ἀπὸ πιζςεισ νὰ διορίςει τὸ 

Οἰκ. Πατριαρχεῖο. Ἀπὸ τότε ὑπογράφει «ὁ ἀπὸ Κορίνκου Μακάριοσ». 
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