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ΚΥΡΙαΚΗ ΙΒ’ Ματθαίου 26 Αυγούστου 2012
Αδριαμού και Ναταλίας τωμ Μαρτύρωμ
ετος 5ομ τευχος 216
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1.

2.

3.

4.
5.

6:30 μ.μ. Πανηγςπικόρ εζπεπινόρ μεηά
Θείος κηπύγμαηορ. Αγίος Φανοςπίος.
Δςλογία πιηών.
Γεςηέπα 27 Αςγούζηος 7-9:30 π.μ. Όπθπορ και Θ.
Λειηοςπγία. Αγίος Φανοςπίος.
6:30 μ.μ. Παπάκληζη ζηον Άγιο Φανούπιο και
εςλογία πιηών.
Τεηάπηη 29 Αςγούζηος 7-9:30 π.μ. Όπθπορ και Θ.
Λειηοςπγία. Αποηομή ηηρ ηιμίαρ κεθαλήρ ηος
Πποδπόμος και Βαπηιζηού Ιωάννος.
Πέμπηη 30 Αςγούζηος 7-9:30 π.μ. Όπθπορ και Θ.
Λειηοςπγία. Αγίος Αλεξάνδπος.
Παπαζκεςή 31 Αςγούζηος 7-9:30 π.μ. Όπθπορ και Θ.
Λειηοςπγία. Καηάθεζη Τίμιαρ Εώνηρ ηηρ Υπεπαγίαρ
Θεοηόκος.

Ο Θνζκάο ν Αηησιφο, κνλαρφο, ππήξμε δηδάζθαινο θαη θσηηζηήο ηνπ Γέλνπο,
εζλνκάξηπξαο θαη άγηνο ηεο Δθθιεζίαο. Θακηά πξνζσπηθφηεηα ησλ ρξφλσλ ηεο
δνπιείαο δελ έρεη απαζρνιήζεη ηφζν πνιχ ηελ επηζηήκε, ηε ινγνηερλία θαη ηε
ζενινγία, φζν ν Παηξνθνζκάο, φπσο επηθξάηεζε λα νλνκάδεηαη απφ ηα πιαηηά ιατθά
ζηξψκαηα. Αλήθεη ζηηο θσηηζκέλεο κνξθέο, πνπ πξνεηνίκαζαλ ην Γέλνο γηα ηελ
παιηγγελεζία ηνπ. Ζ εκθάληζε ηνπ ζπλέπεζε κε κηα θξηζηκφηαηε πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο
ηνπ δνχινπ Γέλνπο. Σνλ 18ν αηψλα ζπληειείηαη ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληζκνχ ζε
φινπο ηνπο ηνκείο. Κέζα ζην πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην ηεο εζλαξρνχζαο Δθθιεζίαο
δηαηήξεζε ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ θαη κπφξεζε λα επηβηψζεη ζηνπο ηδηαίηεξα δχζθνινπο
16ν θαη 17ν αηψλεο.
Γελλήζεθε ην 1714 ζην Κέγα Γέλδξν (θαη' άιινπο ζηνλ Σαμηάξρε), ηεο επαξρίαο
Απνθνχξνπ ηεο Αηησιίαο. Σν Κέγα Γέλδξν δέρεηαη σο ηφπν θαηαγσγήο ηνπ ν πξψηνο
βηνγξάθνο θαη ζχγρξνλνο ηνπ Ληθφδεκνο ν Αγηνξείηεο. Έκαζε ηα πξψηα γξάκκαηα
ζην ηεξνδηδαζθαιείν ηνπ Ιχηζηθα ζηε ηγδίηζα ηεο Παξλαζζίδνο θαη ζηε κνλή Αγίαο

Σελ. 2 -- ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Παξαζθεπήο ζηα Βξαγγηαλά ησλ Αγξάθσλ. Γίδαμε σο «ππνδηδάζθαινο» ζηε
Ινκπνηηλά Λαππαθηίαο θαη ζε άιια ρσξηά. Δπηζπκψληαο λα ιά6εη κηαλ αλψηεξε
παηδεία πήγε ζηελ Αζσληάδα ρνιή (κνλή Βαηνπεδίνπ) γχξσ ζην 1750, φπνπ είρε
δαζθάινπο ηνλ Παλ. Παιακά, ηνλ Δπγέλην Βνχιγαξε θαη ηνλ Ληθ. Σδαξηδνχιε.
ην Άγην ξνο επηδφζεθε ζηελ άζθεζε θαη ηε κειέηε ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη ησλ
εθθιεζηαζηηθψλ Παηέξσλ. «Κειεηψληαο ην άγηνλ θαη ηεξφλ Δχαγγέιηνλ -έιεγε ζην
θήξπγκα ηνπ-εχξνλ κέζα πνιιά θαη δηάθνξα λνήκαηα, ηα νπνία είλαη φια
καξγαξηηάξηα, δηακάληηα, ζεζαπξφο, πινχηνο, ραξά, επθξνζχλε, δσή αηψληνο».
Κνινλφηη ην πεξηερφκελν ηεο παηδείαο ηνπ δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε
αθξίβεηα, απφ ην θήξπγκα ηνπ ζπλάγεηαη φηη είρε κηα βαζηά εθθιεζηαζηηθή γλψζε θαη
κηα επαξθή γεληθφηεξε «ζχξαζελ» παηδεία. Γλψξηδε θαιά Διιεληθά, έκαζε μέλεο
γιψζζεο («Δβξατθά, Σνπξθηθά, Φξάγθηθα») θαη δείρλεη θάπνηα άλεζε ζηε ρξήζε θαη
ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο. Άιισζηε, θαη κεηά ηε θνίηεζε ηνπ ζηελ
Αζσληάδα, σο κνλαρφο κπνξνχζε λα ζπλερίζεη ηελ θαηάξηηζε ηνπ «θαη' ηδίαλ» («...
έθζεηξα ηελ δσήλ κνπ είο ηελ ζπνπδήλ ζαξάληα πελήληα ρξφλνπο... ηα βάζε ηεο
ζνθίαο ήξεχλεζα» -ζα νκνινγήζεη). Σν 1759 έγηλε κνλαρφο ζηε κνλή Φηιφζενπ. Σφηε
άιιαμε ην θνζκηθφ ηνπ φλνκα Θψλζηαο κε ην κνλαρηθφ Θνζκάο.
ηνλ ρψξν ηεο κεηαλνίαο ηνπ θιεγφηαλ απφ ηνλ πφζν λα βνεζήζεη ην ππφδνπιν
Γέλνο, ζπκβάιινληαο ζηνλ θαηά Θεφλ θσηηζκφ ηνπ. «Άθνχνληαο θαη εγψ, αδειθνί
κνπ -ζα πεη αξγφηεξα-ηνχηνλ ηνλ γιπθχηαηνλ ιφγνλ, φπνπ ιέγεη ν Υξηζηφο καο, λα
θξνληίδσκελ θαη δηα ηνπο αδειθνχο καο, κ' έηξσγελ εθείλνο ν ιφγνο κέζα είο ηελ
θαξδίαλ ηφζνπο ρξφλνπο, σζάλ ην ζθνπιήθη, φπνπ ηξψγεη ην μχινλ... ζελ άθεζα
ηελ Ηδηθήλ κνπ πξνθνπήλ, ην ηδηθφλ κνπ θαιφλ, θαη εβγήθα λα πεξηπαηψ απφ ηφπνλ είο
ηφπνλ θαη δηδάζθσ ηνπο αδειθνχο κνπ». Θαη αιινχ ζα ζπκπιεξψζεη: «Δπεηδή ην
Γέλνο καο έπεζελ εηο ακάζεηαλ, είπα: Αο ράζε ν Υξηζηφο εκέλα, έλα πξφβαηνλ, θαη αο
θεξδίζε ηα άιια. Ίζσο ε επζπιαγρλία ηνπ Θενχ θαη ε επρή ζαο ζψζε θαη εκέλα».
ηα ηέιε ηνπ 1760, πηζαλφηαηα, πήγε ζηελ Θσλζηαληηλνχπνιε θαη έιαβε άδεηα θαη
επινγία ηνπ νηθνπκεληθνχ παηξηάξρε σθξνλίνπ Β', γηα λα αξρίζεη ην ηεξαπνζηνιηθφ
ηνπ έξγν, ην νπνίν ζπλέρηζε γηα κηα πεξίπνπ εηθνζαεηία θαη ην επηζθξάγηζε κε ην
καξηχξην ηνπ.
Ο Θνζκάο πξαγκαηνπνίεζε ηέζζεξεηο ή θαη' άιινπο ηξεηο πεξηνδείεο, ζε φιν ηνλ
ειιαδηθφ ρψξν. Οη πνξείεο ηνπ δελ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ κε αθξίβεηα. Γηάθνξεο
«ελζπκήζεηο» εθθιεζηαζηηθψλ βηβιίσλ, ηνπηθέο παξαδφζεηο θαη νη επηζηνιέο ηνπ
βεβαηψλνπλ φηη πεξηφδεπζε ηα κέξε ηεο Θσλζηαληηλνχπνιεο, ηε Θξάθε, ην Άγην
ξνο, ηε ηεξεά Διιάδα, ηελ Αραΐα, ηε Θεζζαιία, ηε Καθεδνλία, ηελ Ήπεηξν, ηα
λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη Ηνλίνπ, ηκήκα ηεο εξβίαο θαη ηε Βφξεην Ήπεηξν, φπνπ ππήξρε
ειιεληθφ ζηνηρείν. Θήξπηηε ζε πφιεηο θαη ρσξηά, ζε νξεηλέο θαη απνκνλσκέλεο
πεξηνρέο, αςεθψληαο κφρζν θαη θηλδχλνπο. Παξά ηελ επηφηεηα θαη παηξηθφηεηα ηνπ
θεξχγκαηνο ηνπ, πνπ έβξηζθε κεγάιε ιατθή αληαπφθξηζε, δελ έιεηςαλ νη αληηδξάζεηο.
Σνπο πινπζίνπο θαη θάζε είδνπο δπλαηνχο πξνθαινχζε ν ιφγνο ηνπ λα δψζνπλ «ην
άδηθνλ νπίζσ»· πνιινχο απφ ηνπο θνηδακπάζεδεο ν ιφγνο ηνπ γηα δηθαηνζχλε- ηνπο
Δλεηνχο θαη ην επηαλεζηαθφ αξρνληνιφη ε ξσκαίηθε παξάδνζε, πνπ απηφο
εθπξνζσπνχζε· θαη ηέινο ηνπο Δβξαίνπο ε κεηαθνξά, κε ελέξγεηεο ηνπ, ηνπ παδαξηνχ
απφ ηελ Θπξηαθή ζην άββαην θαη νη ιατθέο αληηεβξατθέο παξαδφζεηο, πνπ
ρξεζηκνπνηνχζε. Ζ επηβνπιή ησλ Δβξαίσλ ελαληίνλ ηνπ έγηλε ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο
ηνπ: «Λα ηνλ παξαθαιέζεηε (ηνλ Υξηζηφ) -έιεγε-λα κε θπιάγε απφ ηηο παγίδεο ηνπ
Γηαβφινπ θαη κάιηζηα ησλ Δβξαίσλ, φπνπ εμνδηάδνπλ ρηιηάδεο πνπγγηά δηα λα κε

Σελ. 3 -- ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ζαλαηψζνπλ». ηηο 2 Καξηίνπ 1779 έγξαθε ζηνλ ιφγην αδειθφ ηνπ Υξχζαλζν: «Γέθα
ρηιηάδεο Υξηζηηαλνί κε άγαπψζη θαη έλαο κε κηζεί. Υίιηνη Σνχξθνη κε άγαπψζη θαη έλαο
φρη ηφζνλ. Υηιηάδεο Δβξαίνη ζέινπλ ηνλ ζάλαηνλ κνπ θαη έλαο φρη». Οη Δβξαίνη ηνλ
ζπθνθάληεζαλ φηη δήζελ ήηαλ φξγαλν ηεο Ρσζίαο θαη ππνθηλνχζε επαλάζηαζε. Δλψ
θήξπζζε ζην ρσξηφ Θνιηθφληαζη ηνπ Βεξαηίνπ, ζπλειήθζε κε εληνιή ηνπ Θνπξη
παζά, ζηηο 23 Απγνχζηνπ 1779, θαη ηελ επνκέλε θξεκάζηεθε απφ δέληξν ζηηο φρζεο
ηνπ πνηακνχ Άςνο, ρσξίο θακηά δίθε θαη θαηαδηθαζηηθή απφθαζε. Σν ζψκα ηνπ
γπκλψζεθε θαη ξίρηεθε νηνλ πνηακφ, απ' φπνπ ην αλέζπξε χζηεξα απφ ηξεηο κέξεο ν
εθεκέξηνο ηνπ ρσξηνχ θαη ην έζαςε ζηνλ λαφ ηνπ.
Απέβιεπε ζηελ αλαδσπχξεζε ηνπ παηεξηθνχ θξνλήκαηνο, γηα ηελ επαλεχξεζε ησλ
ππαξθηηθψλ ζεκειίσλ ηνπ Γέλνπο. ΓΓ απηφ έθαλε ζπλερψο έθθιεζε ζηελ νξζφδνμε
ζπλείδεζε ηνπ ιανχ: «Έκαζα -έιεγε-πψο κε ηελ ράξε ηνπ Θπξίνπ καο Ηεζνχ Υξίζηνπ
θαη Θενχ δελ είζζελε Έιιελεο (δει. εηδσινιάηξεο), δελ είζζελε αζεβείο αηξεηηθνί
άζενη, αιι' είζζελε επζεβείο νξζφδνμνη Υξηζηηαλνί, πηζηεχεηε θαη είζζελε βαπηηζκέλνη
εηο ην φλνκα ηνπ Παηξφο θαη ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο θαη είζζελε ηέθλα θαη
ζπγαηέξεο ηνπ Υξηζηνχ καο...». Ζ δηθή ηνπ (δηα)θσηηζηηθή πξνζπάζεηα
δηαθνξνπνηνχληαλ ξηδηθά απφ εθείλε ησλ δπηηθφθξνλσλ Γηαθσηηζηψλ ηεο επνρήο θαη
επεδίσθε λα πξνθπιάμεη ηνλ ιαφ απφ ηε ζχγρπζε ησλ δηαθφξσλ πξνπαγαλδψλ, πνπ
άξδεπαλ θαηαθιπζκηθά ηε ζπλείδεζε ηνπ: «ιεο νη πίζηεο -ήηαλ ην θήξπγκα ηνπ
Παηξνθνζκά-είλαη ςεχηηθεο, θάιπηθεο, φιεο ηνπ Γηαβφινπ. Σνχην εθαηάιαβα αιεζηλφλ,
ζείνλ, νχξάληνλ, ζσζηφλ, ηέιεηνλ θαη δηα ιφγνπ κνπ θαη δηα ιφγνπ ζαο, πσο κφλε ε
πίζηηο ησλ επζεβψλ θαη νξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ είλαη θαιή θαη αγία...». Σν θήξπγκα
ηνπ, ηξηαδνθεληξηθφ νπσζδήπνηε, εζηηάδεηαη ζπρλά ζην πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ, αθνχ
ην «θηλδπλεπφκελνλ θαη πξνθείκελνλ» ήηαλ ε ρξηζηηαληθή (νξζφδνμε) ππφζηαζε ηνπ
Έζλνπο. Ο Υξηζηφο είλαη γηα ηνλ Θνζκά «φ γιπθχηαηνο αχζέληεο θαη δεζπφηεο».
Υξπζνζηνκηθέο εμάξζεηο ζηνλ ιφγν ηνπ είλαη ζπρλέο: «Άλίζσο, αδειθνί κνπ, θαη ήηαλ
δπλαηφλ λα αλεβψ εηο ηνλ νχξαλφλ, λα θσλάμσ κίαλ θσλήλ κεγάιελ, λα θεξχμσ εηο
δινλ ηνλ θφζκνλ πψο κφλνο φ Υξηζηφο κνπ είλαη Τηφο θαη Ιφγνο ηνπ Θενχ θαη Θεφο
αιεζηλφο θαη δσή ησλ απάλησλ, ήζεια λα ην θάκσ».
Σν θήξπγκα ηνπ δελ ήηαλ άρξσκε εζηθνινγία, αιιά ζενινγία, παηεξηθφ ζηελ νπζία
ηνπ θαη δνγκαηηθφ παξά ηελ απιφηεηα ηνπ. Πξνέβαιιε ην νξζνδνμνπαηεξηθφ ήζνο
κέζα απφ ηνλ ξεαιηζκφ ηεο ελ Υξηζηψ ζσηεξίαο. Εεηνχζε θαζαξφηεηα ηεο θαξδηάο,
γηα λα κπνξεί λα βιαζηήζεη ν Θείνο ζπφξνο (πξβι. Ινπθ, ε' 5 θ.εμ.) θαη κεηνρή ζηα
κπζηήξηα ηεο Δθθιεζίαο. Γη' απηφ έζηελε έλαλ μχιηλν ζηαπξφ (πνιινί απφ απηνχο
έρνπλ ζσζεί) θαη δίδαζθε ζηε ζθηά ηνπ, θαιψληαο ηνλ ιαφ ζηα κπζηήξηα (επρέιαην,
εμνκνιφγεζε, Θεία Δπραξηζηία). Απφ ηελ νξζφδνμε παξάδνζε πξνρσξνχζε ζην
νξζφδνμν
ήζνο,
πξνβάιινληαο
ηελ
ηξηάδα
ησλ αξεηψλ:
ηαπείλσζε,
ζπγρσξεηηθφηεηα, αγάπε, σο ζεκέιην ηεο εθθιεζηαζηηθήο θνηλσληθφηεηαο. Εεηνχζε
απφ ηνλ Θεφ λα «θχηεπζε θαη λα ξίδσζε εηο ηελ θαξδίαλ (ησλ αθξναηψλ ηνπ) ηελ
ετξήλελ, ηελ άγάπελ, ηελ φκφλνηαλ, ηελ πξαφηεηα, ηελ ζεξκήλ πίζηηλ, ηελ φξζήλ
έμνκνιφγεζηλ». Οηθνδνκνχζε, έηζη, ηνλ ζχλδεζκν αηνκηθφηεηαο θαη θνηλσληθφηεηαο
κέζα ζην εθθιεζηαζηηθφ ζψκα.
Ο Παηξνθνζκάο ππήξμε απφζηνινο φρη κφλν ηεο Οξζφδνμεο πίζηεο, αιιά θαη ηεο
ειιεληθήο παηδείαο. ' απηφ ην ζεκείν δελ έιεηςαλ νη αληηθαηηθέο θξίζεηο θαη
ηδενινγηθέο αθφκε ρξήζεηο ησλ ιφγσλ ηνπ. Σελ παηδεία ζπλδχαδε κε ηνλ θσηηζκφ ηνπ

Σελ. 4 -- ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
αλζξψπνπ θαη γη' απηφ ζεσξνχζε ακάξηεκα ηελ αδηαθνξία απέλαληη ηεο:
«Άκαξηάλεηε πνιχ λα ηα αθήλεηε (=ηα παηδηά) αγξάκκαηα θαη ηπθιά, θαη κε κφλνλ
θξνληίδεηε λα ηνπο αθήζεηε πινχηε θαί ππνζηαηηθά, θαη κεηά ηνλ ζάλαην ζαο λα ηα
ηξσλ θαη λα ηα πίλνπλ θαη λα ζαο φπηζνινγνυλ (θαηεγνξνχλ; δπζθεκνχλ;). Θαιχηεξα
λα ηα αθήζεηε θησρά θαη γξακκαηηζκέλα, παξά πινχζηα θαη αγξάκκαηα». Ζ παηδεία
φκσο, πνπ απηφο ζπληζηά, είλαη ε παηδεία ηνπ Γέλνπο, ειιεληθή. Γελ ηνλ θηλεί θάπνηνο
εζληθηζηηθφο ζσβηληζκφο ζην αίηεκα απηφ, αιιά ε ηζηνξία ηνπ Γέλνπο. Κηιεί γηα ηελ
παηδεία ησλ Παηέξσλ, ε νπνία σο γλήζηα δήηεζε ηεο αιήζεηαο (θηινζνθία) αλνίγεη
ηνλ δξφκν πξνο ην Δπαγγέιην, ηνλ ιφγν ηεο ζσηεξίαο. «Ή Δθθιεζία καο -ιέγεη-είλαη
εηο ηελ έιιεληθήλ. Θαη αλ δελ ζπνπδάζεο ηα Διιεληθά, δελ εκπνξείο λα θαηαιάβεο
εθείλα πνχ νκνινγεί ε Δθθιεζία καο». Γηα λα πεξηνξίζεη θαη λα εμαθαλίζεη απφ ηνπο
Έιιελεο ηε ρξήζε ηνπ βιάρηθνπ ή αξβαλίηηθνπ γισζζηθνχ ηδηψκαηνο, ζα θζάζεη ζε
ζεκείν λα δειψζεη: «πνηνο ρξηζηηαλφο, άλδξαο ή γπλαίθα, ππφζρεηαη κέζα είο ην
ζπίηη ηνπ λα κε θνπβεληηάδε Αξβαλίηηθα, αο ζεθσζή επάλσ λα κνπ είπε θαη λα πάξσ
φια ηνπ ηα ακαξηήκαηα εηο ηνλ ιαηκφλ κνπ απφ ηνλ θαηξφλ φπνπ εγελλήζεθε, έσο
ηψξα, θαη λα βάισ φινπο ηνπο ρξηζηηαλνχο λα ηνλ ζπγρσξέζνπλ...».
Ζ παηδεία πνπ δηέδηδε ν Παηξνθνζκάο απέβιεπε ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ Έζλνπο. πσο
έγξαθε ζηνπο Παξγίνπο, ην ειιεληθφ ζρνιείν πνπ ζα ίδξπαλ, έπξεπε λα ζπληειέζεη
«εηο ηελ δηαθχιαμηλ ηεο πίζηεσο θαη ειεπζεξίαλ ηεο παηξίδνο». Ήηαλ κηα παηδεία πνπ
αληαπνθξηλφηαλ ζηηο άκεζεο αλάγθεο ηνπ δνχινπ Γέλνπο θαη δηαθνξνπνηνχληαλ ξηδηθά
απφ εθείλε ησλ δπηηθνπιήθησλ θαη ηα «άζεα γξάκκαηα» κεξηθψλ Γηαθσηηζηψλ. Σν
απζεληηθφ παηεξηθφ θξφλεκα ηνπ απνηππψλνπλ ηα ιφγηα ηνπ: «Αη πνιιαί Δθθιεζίαη
νχηε δηαηεξνχλ, νχηε εληζρχνπλ ηελ πίζηηλ καο, φζνλ θαη φπσο πξέπεη, εάλ νη εηο Θεφλ
πηζηεχνληεο δελ είλαη θσηηζκέλνη ππφ ησλ παιαηψλ θαη λέσλ Γξαθψλ. Ζ πίζηηο καο
δελ εζηεξεψζε απφ ακαζείο Αγίνπο, αιιά απφ ζνθνχο θαη πεπαηδεπκέλνπο, νίηηλεο θαη
ηαο αγίαο Γξαθάο αθξηβψο καο εμήγεζαλ θαη δηα ζενπλεχζησλ ιφγσλ αξθνχλησο καο
εθψηηζαλ...». Πάλσ ζε παξφκνηεο ζέζεηο ηνπ Παηξνθνζκά, θαίλεηαη, ζηεξίρζεθε ε
άπνςε φηη γθξέκηζε ζηε Υεηκάξξα εθθιεζίεο, γηα λα γίλνπλ ζρνιεία. Γελ είλαη φκσο
απίζαλν, εξεηπσκέλεο θαη εγθαηαιειεηκκέλεο εθθιεζίεο λα φξηδε λα ηηο κεηαηξέςνπλ
ζε ζρνιεία. Σν ζρνιείν φκσο ηνπ Θνζκά ήηαλ πξνέθηαζε ηεο Δθθιεζίαο: «Απφ ην
ζρνιείν καλζάλνκελ, ην θαηά δχλακηλ, ηί είλαη Θεφο, ηί είλαη ή Αγία Σξηάο, ηί είλαη
άγγεινη, ηί είλαη αξράγγεινη, ηί είλαη δαίκνλεο, ηί είλαη παξάδεηζνο, ηί είλαη θφιαζηο, ηί
είλαη ακαξηία, αξεηή. Απφ ην ζρνιείνλ καλζάλνκελ ηη είλαη Αγία Θνηλσλία, ηη είλαη
Βάπηηζκα, ηη είλαη ην άγηνλ Δχρέιαηνλ, ν ηίκηνο γάκνο, ηη είλαη ςπρή, ηη είλαη θνξκί, ηα
πάληα απφ ην ζρνιείνλ ηα καλζάλνκελ». Έβιεπε, ζπλεπψο, ην ζρνιείν σο λαφ ηεο
αιεζηλήο γλψζεο θαη ζενθεληξηθήο παηδείαο. Ο δηαθσηηζκφο ηνπ Παηξνθνζκά ήηαλ
νξζνδνμνθεληξηθφο. Σν παηδεπηηθφ ηνπ πξφηππν ήηαλ ν Θεάλζξσπνο, φρη ν θαηά
θφζκνλ ζνθφο, αιι' ν ζενχκελνο. Πιήξεο ε ηαχηηζε ηνπ κε ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ
Θνιπβάδεο. Ωο θσηηζηήο ηνπ Γέλνπο δελ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί δίπια ζηνπο
δπηηθφθξνλεο, αιιά δίπια ζηνλ Βνχιγαξη θαη ηνλ Ληθφδεκν ηνλ Αγηνξείηε. Ο δήινο
ηνπ γηα ηελ παηδεία ησλ νκνεζλψλ ηνπ θαίλεηαη απφ ηα ίδηα ηα έξγα ηνπ. ηνλ
αδειθφ ηνπ Υξχζαλζν έγξαθε (1779) φηη ίδξπζε 10 ειιεληθά ζρνιεία θαη 200 γηα ηα
θνηλά γξάκκαηα (δεκνηηθά), ζηηο 30 επαξρίεο πνπ είρε επηζθεθζεί.
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