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Εισαγωγή

     Το όνομα του Κρητικού λογίου Γεράσιμου Βλάχου συνδέεται άρρηκτα με την ανάδειξη της 
ελληνικής λογιοσύνης κατά τον 17ο αιώνα, η οποία φέρει ως κληρονομιά της το έργο των Ελλήνων 
λογίων  της  Αναγέννησης  και  παράλληλα  αποτελεί  θεμέλιο  για  τη  γέννηση  του  ελληνικού 
Διαφωτισμού τον αμέσως επόμενο αιώνα. Η δράση και το έργο μιας προσωπικότητας του μεγέθους 
του Βλάχου απασχολεί δίχως αμφιβολία την έρευνα του 19ου αιώνα· ο Ανδρέας Μουστοξύδης, ο 
Κωνσταντίνος Σάθας και ο  Emile Legrand προχωρούν σε μια πρώιμη αλλά απόλυτα υποσχόμενη 
παρουσίαση της προσφοράς του Βλάχου στην ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής σκέψης και στην 
αναγέννηση των ελληνικών γραμμάτων. Τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο φως περισσότερο θα 
μπορούσαμε να τα  ορίσουμε ως αποτελέσματα υποθέσεων,  κάποιων αληθοφανών και  κάποιων 
αυθαίρετων, ή προϊόντα γενικεύσεων ανίκανων να αντέξουν σε οποιοδήποτε έλεγχο· μολαταύτα, 
δεν παύουν να αποτελούν τα πρώτα μέσα για την ανάδειξη της συμβολής του Κρητικού λογίου και 
ταυτόχρονα το έναυσμα για την εξειδικευμένη και  οργανωμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
κατά  τον  20ο αιώνα.  Οφείλουμε  ασφαλώς  να  σημειώσουμε  πως  μέχρι  το  πρώτο  μισό  του 
προηγούμενου  αιώνα,  αυτό  το  αρχικό  ενδιαφέρον  για  τον  Βλάχο φαίνεται  σταδιακά να  φθίνει 
οδηγώντας τον όχι στη λήθη, αλλά σίγουρα σε δεύτερη μοίρα. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι και 
τις αρχές της δεκαετίας του '40 η έρευνα για τον Γεράσιμο Βλάχο δεν έχει να μας προσφέρει παρά 
αμελητέες πληροφορίες βιογραφικού χαρακτήρα, ενώ το όνομα του συναντάται διάσπαρτο στους 
ομολογουμένως πολλούς καταλόγους χειρογράφων τα οποία συντάσσονται εκείνη την περίοδο για 
μοναστηριακές, ιδιωτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες. 
     Στα τριάντα χρόνια όμως που ακολουθούν και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '70 έχουμε τις 
κυριώτερες εργασίες στοχευμένες στην προσωπικότητα του Βλάχου· τα εξειδικευμένα άρθρα των 
κ.  Κ. Δ.  Μέρτζιου το 1948 και  Γεωργίου Σπυριδάκη το 1949 ανοίγουν τον δρόμο για μια πιο 
οργανωμένη και ουσιαστική μελέτη της δράσης του λογίου, η οποία έρχεται με τη μονογραφία του 
κ.  Β.  Ν.  Τατάκη το  1973 και  το  άρθρο της  κ.  Βασιλικής  Μπόμπου-Σταμάτη το  1975.  Οι  δύο 
τελευταίοι μελετητές εγκαινιάζουν τη σύγχρονη έρευνα τη σχετική με τον Γεράσιμο Βλάχο και τις 
συνθήκες της εποχής στην οποία ανήκει. Η έρευνα αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα αλλά, παρόλο 
που γίνεται όλο και πιο εξειδικευμένη, παραμένει ακόμα στο αρχικό της στάδιο· σημειώνουμε πως 
οι γνώσεις μας για τον Κρητικό λόγιο πρέπει να θεωρηθούν περιορισμένες, καθώς το μεγαλύτερο 
μέρος  της  ζωής  και  της  δράσης  του  βρίσκεται  στο  σκοτάδι,  ή  σωστότερα στο ημίφως,  ενώ η  
πλειοψηφία του σχετικού πρωτογενούς υλικού παραμένει ανεύρετη ή μη αξιοποιήσιμη σε κρατικά 
και πανεπιστημιακά αρχεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
   Η έως τώρα έρευνα ασχολήθηκε και ανέδειξε ως ένα βαθμό τις βιογραφικές και εργογραφικές 
πτυχές της προσωπικότητας του Γεράσιμου Βλάχου. Η παρούσα εργασία συστήνεται στη βάση δύο 
πλαισίων· αρχικά θα προχωρήσουμε σε συγκέντρωση και έλεγχο των δημοσιευμένων πληροφοριών 
για τον Βλάχο, καθώς και στην κριτική παρουσίαση της βιοεργογραφίας του, η οποία θα στηρίζεται  
αποκλειστικά  στο  περιορισμένο  αλλά  ασφαλές  πρωτογενές  υλικό,  ενώ  θα  αποφύγουμε  να 
συμπεριλάβουμε  ατεκμηρίωτες  υποθέσεις  και  σκέψεις  που  στερούνται  αποδεικτικής  βάσης. 
Δεύτερο αντικείμενο πραγμάτευσης της εργασίας θα αποτελέσει η μελέτη και ο σχολιασμός του 
αυτόγραφου καταλόγου της πλέον χαμένης βιβλιοθήκης του Βλάχου, που παραμένει ανέκδοτος στο 
Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου στη Βενετία.  Η ύπαρξη της  βιβλιοθήκης,  έστω και  νοητής, 
αποτελεί ένα από τα γνωρίσματα της ταυτότητας του λογίου· από το περιεχόμενό της θα μάθουμε 
τόσο για τις αναγνώσεις του κατόχου της, όσο και για το εύρος του πνευματικού του κόσμου. Όπως 
θα γίνει αντιληπτό στη συνέχεια, εμπρός μας θα παρουσιαστεί ένας άριστος γνώστης του κλασικού 
αρχαιοελληνικού  και  ρωμαϊκού  παρελθόντος,  ένας  ώριμος  και  επιλεκτικός  αναγνώστης  της 
μεσαιωνικής  γραμματείας,  τόσο  της  ανατολικής  όσο  και  της  δυτικής,  αλλά  και  ένας  κριτικός 
παρατηρητής της σύγχρονής του δυτικής σκέψης. Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Κ. Θ. Δημαράς, 
“στο  πρόσωπο  του  Γεράσιμου  Βλάχου  μάς  φαίνεται  να  διαβλέπουμε  δίπλα  στον  ιεράρχη  της 
ανατολικής Εκκλησίας, έναν, προσεκτικό στις αναγνώσεις του, δυτικό λόγιο.”1

1.  Κ. Θ.  Δημαράς,  “Το δυτικό βιβλίο στον ελληνικό χώρο”  στο  Το βιβλίο στις  προβιομηχανικές χώρες:  
πρακτικά του Α' Διεθνούς Συμποσίου του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 



    Η έρευνά μας θα αποπειραθεί την παρουσίαση του συγκεκριμένου καταλόγου και μια πρώτη 
ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση των βιβλίων που κοσμούσαν τη βιβλιοθήκη, προσπάθεια που θα 
οδηγήσει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Η προσεκτική καταγραφή των βιβλίων και η συγκριτική 
παράθεσή  τους  με  το  συγγραφικό  έργο  του  λογίου  θα  μας  επιτρέψει  να  προχωρήσουμε  στην 
παρουσίαση της συμβολής της βιβλιοθήκης στη διάπλαση της προσωπικότητας του Βλάχου και στη 
συγγραφική παραγωγή του. Στη συνέχεια θα προβούμε, ελλείψει αρκούντος πρωτογενούς υλικού, 
σε κάποιες σκέψεις μας για τον τόπο και το χρόνο σύστασης και σχηματισμού της βιβλιοθήκης, 
καθώς και για τα αίτια της σταδιακής διάλυσής της. 
    Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας δεν αποτελεί το να φωτίσει το σύνολο των σκοτεινών 
σημείων  της  ζωής  του  Γεράσιμου  Βλάχου,  αλλά  περισσότερο  να  αναδείξει  τα  στοιχεία  της 
προσωπικότητάς του, τα αποκλειστικά βασισμένα σε τεκμήρια και αποδείξεις. Κύριος στόχος μας 
είναι όχι να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν για ένα θέμα που στερήθηκε 
εντατικής έρευνας, αλλά να θέσουμε εκ νέου ερωτήματα, δοσμένα από τη σύγχρονη ερευνητική 
οπτική. Οι απαντήσεις των ερωτημάτων αυτών, όσο μεταγενέστερα κι αν έρθουν, θα φέρουν στο 
φως νέα στοιχεία για το δίκτυο των Ελλήνων λογίων της εποχής και για τη σχέση τους με τον 
κόσμο του χειρόγραφου και έντυπου βιβλίου, προσφέροντάς μας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της 
ελληνικής λογιοσύνης του 17ου αιώνα.

Αθήνα 1982, σελ. 178.



Κεφάλαιο Α'

Η βιογραφία του Γεράσιμου Βλάχου

Ι. Α' περίοδος: Κρήτη 1605/7 – 1655.

     Παράδοξο θα χαρακτηρίζαμε το γεγονός της απουσίας στοιχείων για την πρώτη περίοδο της 
ζωής του Γεράσιμου Βλάχου. Η υπάρχουσα έρευνα αδυνατεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις 
σε ερωτήματα σχετικά με την ημερομηνία γέννησης και τον ακριβή τόπο καταγωγής – επομένως 
και  της  οικογένειας  από  την  οποία  προέρχεται  ο  σημαντικός  αυτός  Κρητικός  λόγιος.  Μονάχα 
ενδείξεις  έχουμε  στη  διάθεσή  μας,  οι  οποίες  συνθέτουν  ένα  ατελές  και  ασαφές  πορτρέτο  του 
Βλάχου στα πρώτα τριάντα πέντε χρόνια της ζωής του.  Δυστυχώς, τα υπάρχοντα στοιχεία μάς 
περιορίζουν  σε  υποθέσεις  οι  οποίες,  αν  και  αληθοφανείς  οι  περισσότερες,  δε  μπορούν  να 
επωμιστούν την εγκυρότητα των αποδείξεων μέχρι η μελλοντική έρευνα να τις επιβεβαιώσει.
     Η γέννηση του Γεράσιμου Βλάχου θα πρέπει να τοποθετηθεί με ασφάλεια μεταξύ των ετών  
1605 και 1607. Αδιευκρίνιστη όμως παραμένει η ακριβής ημερομηνία της γέννησής του, καθώς δεν 
έχει προς το παρόν εντοπιστεί κάποιο έγκυρο στοιχείο από επίσημες πηγές της εποχής, ενώ οι δύο 
υπάρχουσες μαρτυρίες του θανάτου του Βλάχου είναι μεταξύ τους ασύμφωνες ως προς την ηλικία 
του αποθανόντος. Σύμφωνα με την καταγραφή αριθ. 795 των αποβιωτηρίων πράξεων των Ελλήνων 
στο βιβλίο του Ναού του Αγίου Αντωνίνου στη Βενετία, στις 24 Μαρτίου 1685, ημέρα θανάτου του 
Γεράσιμου Βλάχου, ο τελευταίος είναι “de anni 80 incirca”1· επομένως η ημερομηνία γέννησής του 
τοποθετείται στο 1605. Σύμφωνα όμως με την επιγραφή στην προσωπογραφία του Βλάχου που 
βρίσκεται  στο  Αρχείο  της  Ελληνικής  Κοινότητας  της  Βενετίας,  την  ημέρα  του θανάτου του  ο 
Βλάχος  διανύει  το  78ο έτος  της  ηλικίας  του2· επομένως,  η  ημερομηνία  μετατίθεται  στο  1607. 
Λαμβάνοντας υπόψη την εγκυρότητα που σίγουρα θα ήταν απαραίτητη στην καταγραφή αρχειακών 
πληροφοριών για την κοινότητα των Ελλήνων της Βενετίας καθώς και το γεγονός πως τόσο η 
προσωπογραφία όσο και η επιγραφή εντός αυτής συντελέστηκαν μετά τον θάνατο του Βλάχου – 
άρα από χέρι άλλου ατόμου το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να μη γνωρίζει τη σχετική πληροφορία 
– η πιθανότητα το έτος 1605 να αποτελεί την ορθή ημερομηνία της γέννησής του θα έπρεπε να 
υπερισχύει. Παρόλα αυτά, η λέξη “incirca”  στην αποβιωτήρια πράξη του Βλάχου καθιστά κάθε 
ισχυρισμό  περί  επίλυσης  του  ζητήματος  μη  έγκυρο  και  κάθε  επιλογή  μας  βιαστική  και  
παρακινδυνευμένη. Το ζήτημα δε θα πρέπει να θεωρηθεί λυμένο, όχι μέχρι να εντοπιστεί κάποια 
σαφή μαρτυρία ή αρχειακά καταγεγραμμένη απόδειξη για τη γέννηση του Κρητικού λογίου.
    Αν  και  τα  στοιχεία  τα  σχετικά  με  την  οικογενειακή  κατάσταση  του  Βλάχου  είναι  σχεδόν 
μηδαμινά,  με  σχετική  ασφάλεια  μπορούμε  να  υποστηρίξουμε  πως  προέρχεται  από  οικογένεια 
ευγενών  της  Κρήτης· όχι  ένδειξη  αλλά απόδειξη  αποτελεί  η  φράση του  μητροπολίτη  Αθηνών 
Μελετίου στο εγκώμιό του προς τον Βλάχο “ἐγεννήθης εὐγενικά εἰς τήν περίφημον Κρήτην”3. Για 
την  οικογένειά  του  αντλούμε  τις  πενιχρές  αλλά  βέβαιες  πληροφορίες  μας  από  το  κείμενο  της 
διαθήκης του λογίου, την οποία συνέταξε το 1683, δύο χρόνια πριν τον θάνατό του. Μέσω του 
κειμένου αυτού μαθαίνουμε το όνομα της αδελφής του, Ελένης Βλάχου, την οποία αναφέρει ως 
μακαρίτισσα, και των δύο θυγατέρων της, Ελεονώρας και Μαρίας Κολώνα4, καθώς και το όνομα 

1.  Χρύσα Μαλτέζου & Γεώργιος Πλουμίδης,  Οι αποβιωτήριες πράξεις Ελλήνων στο αρχείο του Ναού του  
Αγίου Αντωνίνου Βενετίας (1569 – 1810), Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών 
Βενετίας, Βενετία 2001, σελ. 165.
2. “Gerasimus Vlachus Cretensis Archieps: Philadelph: Bibliothecam inter alia et plures suor, oper, MM. SS. 
Codices  suae  Eccles.  et  nationi   legavit  anno  sal.  MDCLXXXV aet.  suae  LXXVIII”· βλ.  Ανδρόνικος 
Δημητρακόπουλος,  Προσθήκαι και διορθώσεις εις την Νεοελληνικήν Φιλολογίαν του Κωνσταντίνου Σάθα , 
Τύποις Μέτζγερ και Βίττιγ, Εν Λειψία 1871, σελ. 58.
3.  Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης, “Μελετίου Μητροπολίτου Αθηνών Ομιλία περί ιεροσύνης” στο  Επετηρίς  
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδων, τόμος 14 (1938), σελ. 154.
4.  Κωνσταντίνος Μέρτζιος, “Η διαθήκη Γερασίμου Βλάχου του Κρητός” στο  Ηπειρωτική Εστία, τόμος 7 
(1958), σελ. 648.



ενός  θείου  του,  του  Γεωργίου  Βλάχου,  τον  οποίο  επίσης  αναφέρει  ως  μακαρίτη1.  Εντύπωση 
προκαλεί το γεγονός της πλήρους απουσίας στη διαθήκη των ονομάτων των γονέων του Βλάχου, ο 
οποίος  σε  κανένα  σημείο  δεν  αναφέρεται  σε  αυτούς.  Στο  ίδιο  κείμενο  γίνεται  λόγος  για  τους 
ανηψιούς του, Γρηγόριο Βλάχο και Αρσένιο Καλούδη, οι οποίοι μαθήτευσαν κοντά του και τον 
ακολούθησαν, μετά την αναχώρησή του από την Κρήτη, στη Βενετία2. 
    Ασφαλή  θεωρούμε  την  αναφορά  του  Ρεθύμνιου  χρονικογράφου  ποιητή  Μαρίνου  Τζάνε 
Μπουνιαλή,  ο οποίος στο έργο του  Φιλονικία του Χάνδακος και του Ρεθέμνου παρουσιάζει  ως 
στόλισμα του πρώτου τον Γεράσιμο Βλάχο3· καταγωγή από τον Χάνδακα, επομένως, του Κρητικού 
λογίου.  Σημειώνουμε  στο  σημείο  αυτό  την  υπόθεση  του  καθηγητή  κ.  Σπυριδάκη  ο  οποίος 
συγκεκριμενοποιεί  τον  τόπο  γέννησης  του  Βλάχου  στην  ενδοχώρα  του  Χάνδακα,  ίσως  στις 
επαρχίες  Πεδιάδος  ή  Μιραμπέλου4.  Παρόλα  αυτά,  η  συγκεκριμένη  υπόθεση  δεν  αποτελεί 
επιβεβαιωμένο τεκμήριο και μένει να ενισχυθεί με αδιαμφισβήτητες αποδείξεις.
     Επίσης υποθέσεις έχει να παρουσιάσει η έως τώρα έρευνα και σχετικά με τη μόρφωση του 
νεαρού Βλάχου, με τους μελετητές να συμφωνούν καταρχάς στο ότι την πρώτη του παιδεία την 
έλαβε στη σχολή του Σιναϊτικού Μετοχίου της Αγίας Αικατερίνης στον Χάνδακα, να διαφωνούν 
όμως στη συνέχεια όσον αφορά τις ανώτερες σπουδές του Κρητικού λογίου5. Παρόλα αυτά, τόσο η 
παλαιότερη  άποψη  που  θέλει  τον  Βλάχο  να  σπουδάζει  στην  Ιταλία,  και  συγκεκριμένα  στο 
Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, ακολουθώντας το παράδειγμα της πλειοψηφίας των Κρητικών λογίων 

1. Κωνσταντίνος Μέρτζιος, “Η διαθήκη Γερασίμου Βλάχου του Κρητός”, ό. π., σελ. 646.
2. Οι δύο ανηψιοί του λαμβάνουν την πρώτη τους παιδεία κοντά στον θείο τους και συνεχίζουν τις σπουδές 
τους στην Πάδοβα. Ο Αρσένιος Καλούδης γίνεται ιερομόναχος, καθηγητής από το 1653 στο Κωττουνιανό 
Κολλέγιο της Πάδοβας και αργότερα ηγούμενος της μονής της Παλαιοπόλεως στην Κέρκυρα· αναλαμβάνει 
τη διόρθωση και την επιμέλεια της έκδοσης του λεξικού του Βλάχου Θησαυρός τῆς ἐγκυκλοπαιδικής βάσεως  
τετράγλωσσος (1659).  Ο Γρηγόριος  Βλάχος,  επίσης  ιερομόναχος,  είναι  ο  διορθωτής  και  επιμελητής  της 
έκδοσης του έτερου έργου που εκδίδει ο Γεράσιμος Βλάχος, Ἁρμονία ὁριστική τῶν ὄντων κατά τούς ἑλλήνων 
σοφούς· βλ.  Γεώργιος Σπυριδάκης,  “Γεράσιμος Βλάχος (1607; – 1685)” στο  Επετηρίς του Μεσαιωνικού  
Αρχείου, τόμος 2 (1949), σελ. 81.
3. Βλ. Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης, Ο Κρητικός Πόλεμος (1645 – 1669): συλλογή των Ελληνικών ποιημάτων  
Ανθίμου Διακρούση, Μαρίνου Ζάνε, Τύποις του αυστριακού Λόυδ, Εν Τεργέστη 1908, σελ. 589.

Καί τώρα πρέπει, Χάνδακα, μέ σένα νά συντρέξω
μέ ἄνθη πολυποίκιλα στεφάνι νά σοῦ πλέξω,
γιά τόν λαμπρόν σου ἥλιον κι' ἄξιον μητροπολίτην,
Βλάχον τόν κύρ Γεράσιμον τόν νέον Σταγειρίτην,
γιά νά 'κουστῇ ἐδῶ καί κεῖ κ' εἰς τήν κοσμογραφίαν,
πῶς  ἔχεις εἰς τήν Βενετιάν μέγα Φιλαδελφεία.

4.  Σε αυτή  την  περιοχή,  όπως θα δούμε  στη  συνέχεια,  στέλνεται  ο  ιερομόναχος  ακόμα Βλάχος  για  να 
ενθαρρύνει και να εμψυχώσει τον εκεί πληθυσμό ώστε να αντισταθεί στους Τούρκους κατά τα πρώτα έτη 
του Κρητικού Πολέμου· ο Σπυριδάκης στηρίζει την υπόθεση του στο γεγονός ότι για την ψυχική τόνωση του 
λαού σε τέτοιες περιπτώσεις προτιμούνταν άτομα που κατάγονταν από τη συγκεκριμένη περιοχή, για να  
είναι γνωστά στον τοπικό πληθυσμό και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του· βλ.  Γεώργιος Σπυριδάκης, 
“Γεράσιμος Βλάχος (1607; – 1685)”, ό. π., σελ. 70-71.
5.  Σε  υποθέσεις  για  περαιτέρω  σπουδές  του  Γεράσιμου  Βλάχου  στην  Ιταλία  και  συγκεκριμένα  στο 
Πανεπιστήμιο  της  Πάδοβας  έχουν  προχωρήσει  μεταξύ  άλλων  οι  Κωνσταντίνος  Σάθας,  Νεοελληνική 
Φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων,  Κορομηλά, Αθήνα 1868, σελ. 336-
337 /  Μαργαρίτης Δήμιτσας,  Ο Ελληνισμός και η διάδοσις αυτού εις την Ιταλίαν και την λοιπήν Ευρώπην  
κατά τον μέσον αιώνα,  Εκ του Τυπογραφείου των Βιβλιεμπορικών Καταστημάτων Αποστολοπούλου,  Εν 
Αθήναις 1900, σελ. 181 / Γεώργιος Σπυριδάκης, “Γεράσιμος Βλάχος (1607; – 1685)”, ό. π., σελ. 73-74. Από 
τη σύγχρονη έρευνα η άποψη αυτή θεωρείται πλέον ανυπόστατη, καθώς το όνομα του Κρητικού λογίου δε 
συναντάται στους σχετικούς καταλόγους των ιταλικών πανεπιστημίων. Επίσης, το γεγονός ότι στην ομιλία 
του ο Μητροπολίτης Αθηνών Μελέτιος, όταν πλέκει το εγκώμιο στον Βλάχο, αναφέρεται στις σπουδές του 
στον Χάνδακα αλλά όχι σε σπουδές στην Ιταλία, ενισχύει ακόμα περισσότερο την πιθανότητα ο Βλάχος να 
έλαβε και την ανώτερη μόρφωσή του εντός των τειχών του Χάνδακα· βλ. Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης, 
“Μελετίου Μητροπολίτου Αθηνών Ομιλία περί ιεροσύνης”, ό. π., σελ. 154 & Βασίλειος Τατάκης, Γεράσιμος  
Βλάχος ο Κρης (1605/7 – 1685): φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, Βενετία 
1973, σελ. 5-6.



του 16ου και 17ου αιώνα, όσο και η νεότερη θέση πως ο Βλάχος ολοκλήρωσε τις σπουδές του εντός 
της  πόλης  του  Χάνδακα  δε  στηρίζονται  σε  αποδείξεις  αρχειακού  τύπου  από  τους  σχετικούς 
καταλόγους των πανεπιστημίων της Ιταλίας ή από κάποια πρωτογενή μαρτυρία της εποχής· όπως 
και  προηγουμένως,  οι  πιθανότητες  αυτές  ομολογουμένως  χαρακτηρίζονται  αληθοφανείς  αλλά 
εκρεμμεί να εντοπιστούν αδιάψευστα τεκμήρια. Εκείνο όμως που πρέπει να σημειωθεί δεν είναι 
τόσο  το  μορφωτικό  ίδρυμα  στο  οποίο  ο  Γεράσιμος  Βλάχος  έλαβε  την  αναμφισβήτητα  ευρεία 
μόρφωσή  του,  όσο  η  δυνατότητα  που  είχε  να  λάβει  αυτή  την  υψηλής  ποιότητας  μόρφωση 
παραμένοντας στην Κρήτη.  Λίγο πριν την τουρκική επίθεση,  το νησί  βρίσκεται  σε πνευματική 
άνθιση  τέτοια  που  να  μπορεί  να  εγγυηθεί  την  ποιότητα  μιας  ανώτερης  παιδείας  για  τους 
Κρητικούς1. Λαμβάνοντας υπόψη το υποσχόμενο αυτό επίπεδο της παιδείας στην Κρήτη, με τον 
κύκλο  της  εκπαίδευσης  των  νεαρών  Κρητικών  να  περιλαμβάνει  θεολογικά  μαθήματα, 
εκκλησιαστική  μουσική,  αρχαία  ελληνικά και  λατινικά,  στοιχεία  φιλοσοφίας  και  ρητορικής,  το 
ενδεχόμενο ο Βλάχος να πραγματοποιεί τις σπουδές του εντός του νησιού σίγουρα δε φαντάζει 
μακρινό, καθώς τα συγκεκριμένα αντικείμενα γνώσης ο ίδιος τα κατέχει και τα αναπτύσσει καθ' 
όλη τη διάρκεια της πνευματικής του πορείας. 
      Η πρώτη ασφαλής πληροφορία για τον Βλάχο ανάγεται στη 1 Νοεμβρίου 1640, όπως προκύπτει 
από το αυτόγραφο χειρόγραφό του υπ. αριθ.  1170 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, “Εἰς 
ἃπασαν τήν φυσικήν πραγματείαν προοιμιακά ζητήματα παρά Γερασίμου ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ 
Κρητός  ἐκτεθέντα”, η οποία στο φ. 1r φέρει τη χρονολογία “ˏαχμ' πρώτη Νοεμβρίου  ἐν Κρήτῃ”2. 
Από τον τίτλο του χειρογράφου μαθαίνουμε πως ο Βλάχος σε ηλικία 33 με 35 χρονών είναι ήδη 
ιερομόναχος  στον  Χάνδακα  και  παράλληλα  ασχολείται  με  τη  συγγραφή  υπομνημάτων  στο 
φιλοσοφικό έργο του Αριστοτέλη, ασχολία που τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους 
αριστοτελιστές της εποχής του.
    Οφείλουμε  επομένως  να  υποθέσουμε  πως  ο  Γεράσιμος  Βλάχος,  μετά  την  απόκτηση  της 
ανώτερης  παιδείας  του,  επιλέγει  καταρχάς  να  ακολουθήσει  τον  δρόμο  του  ιερωμένου  και  του 
ιεροκήρυκα στον Χάνδακα. Αν και ο χρόνος της χειροτόνησής του σε ιερέα μάς είναι άγνωστος, τα 
τεκμήρια που έχουμε στα χέρια μας για τη δράση του ως ιερωμένος είναι πάμπολλα και συνθέτουν 
το πορτρέτο ενός ευρυμαθούς και δραστήριου ατόμου. Πιο αναλυτικά, στοιχεία που αποδεικνύουν 
τις  υπηρεσίες  που  προσφέρει  ο  Βλάχος  ως  κληρικός  αποτελούν  καταρχάς  το  συμμαρτυρικό 
έγγραφο στις 2 Μαΐου 1642 για τη χειροτονία του μοναχού Χριστόφορου Σακκορράφου σε ιερέα 
“ἐκ τῆς τῶν Κρητῶν Μητροπόλεως” κατά το “ˏαχμβ'ον ἔτος τῆς σωτηρίας ἡμῶν, Μαΐου β'”, όπου 
υπογράφει ιδιοχείρως και ο Γεράσιμος Βλάχος: “Κᾀγώ Γεράσιμος ἱερομόναχος ὁ Βλάχος μαρτυρῶ 
τόν ἀνωειρημένον ὁσιώτατον ἄξιον τῆς ἱερωσύνης”3, καθώς και μια ενθύμηση του βιβλιογράφου 
της μονής Βροντησίου, Εμμανουήλ Δέπου, χρονολογημένη στην περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 
1648 – αφού δηλαδή έχει ξεκινήσει η τουρκική απόβαση στην Κρήτη – σχετικά με μια συναλλαγή 
του ίδιου με τον “προδικαδόρο” Γεράσιμο Βλάχο, στον οποίο και παραδίδει οκτώ ντισένια, δηλαδή 
ιχνογραφικά προσχέδια αγιογραφικών πινάκων4. Η μαρτυρία αυτή είναι σημαντική καθώς έχουμε 
την είδηση για τον Βλάχο ως ιεροκήρυκα στον Χάνδακα ήδη από το 1648. Επίσης, τόσο το γεγονός 
ότι συμμετέχει ως μάρτυρας στη χειροτονία ενός μοναχού όσο και η συναλλαγή του με τον Δέπο 
μας  προϊδεάζουν  για  την  αναγνώριση  και  εκτίμηση  που  ήδη  θα  χαίρει  ο  Βλάχος  από  τους 
συντοπίτες  του  και  για  την  αξιόλογη  δράση  και  φροντίδα  του  σε  θέματα  εκκλησιαστικά.  Ως 
ιεροκήρυκας  παρουσιάζεται  επίσης  σε  βαπτιστική  πράξη  της  Παναγίας  της  Φανερωμένης  του 
Χάνδακα στις 17 Μαΐου 1652, όπου συμμετέχει ως ένας από τους αναδόχους του γιου του Τζουάνε 

1. Για τις συνθήκες που ευνοούν ανώτερη παιδεία στην Κρήτη της εποχής βλ.  Νικόλαος Παναγιωτάκης, 
“Νέα  στοιχεία  για  την  Ακαδημία  των  Stravaganti”  στο  Θησαυρίσματα,  τόμος  7  (1970),  σελ.  52-81  & 
Νικόλαος  Παναγιωτάκης  (επιμ.),  Κρήτη:  Ιστορία  και  πολιτισμός,  τόμος  Β',  κεφ.  “Η  παιδεία  κατά  τη 
Βενετοκρατία”,  Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης, Κρήτη 1988, σελ. 162-192.
2.  Βασίλειος Τατάκης,  Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7 – 1685): φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, ό. π., 
σελ. 7.
3. Ό. π., σελ. 7.
4. Μ. Ι.  Μανούσακας, “Δύο άγνωστα έργα του Γεράσιμου Βλάχου εις Αγιορείτικον κώδικα” στο  Κρητικά 
Χρονικά, τόμος 8 (1954), σελ. 59-60.



Παπαδόπουλου (1618 ci. – μετά το 1699), Μιχαήλ1. Αδιαμφισβήτητη απόδειξη της κηρυγματικής 
του δράσης στην Κρήτη αποτελούν οι τρεις τόμοι των Διδαχών του, οι οποίες αν και δεν έχουν 
εντοπιστεί,  είναι  καταγεγραμμένες  από  τον  ίδιο  στον  κατάλογο  της  βιβλιοθήκης  του2.  Τόσο  ο 
συνολικός όγκος αυτών των τόμων (527 σελίδες) όσο και η ίδια η κίνηση του Βλάχου να δέσει σε 
τόμους  τα  κείμενα  του  κηρυγματικού  του  έργου  φανερώνουν,  εκτός  της  αγάπης  του  για  τη 
συγκεκριμένη  ασχολία,  και  τη  σημασία  που  προσέδιδε  στα  κείμενα  αυτά  από  την  άποψη του 
κοινωφελούς  τους  περιεχομένου  και  της  χρησιμότητάς  τους  ως  κείμενα  διδακτικά  για  τους 
συμπατριώτες του. 
     Εκτός από τις γνώσεις της θεολογίας και της ρητορικής, τις οποίες μαρτυρούν η ενασχόλησή του 
με  τον  εκκλησιαστικό  χώρο  και  το  κήρυγμα,  ο  Βλάχος  κατέχει  γνώσεις  και  εκκλησιαστικής 
μουσικής, οι οποίες ασφαλώς αποτελούν καρπό της παιδείας που έχει λάβει. Τη σχετική μαρτυρία 
αντλούμε από ένα σύνολο τριών χειρογράφων που περιγράφουν ένα περιστατικό του 1649. Τότε ο 
Βενετός Δούκας της Κρήτης  Jacobo Barbaro ρωτά τον ορθόδοξο πρωτοψάλτη του Χάνδακα και 
διάσημο μελουργό της εποχής Δημήτριο Ταμία ή Νταμία (Damian) γιατί ψάλλεται το τερερέ στην 
Ανατολική Εκκλησία· εκείνος με τη σειρά του παρακαλεί τον Γεράσιμο Βλάχο να αποκριθεί αντ' 
αυτού και ο τελευταίος συνθέτει το έργο “Ερμηνεία του τερερέ”3. Το στοιχείο αυτό έχει και μια 
άλλη σημασία, καθώς αποτελεί ακόμα μια απόδειξη της υψηλής θέσης του Βλάχου στην κοινωνία 
του Χάνδακα, όπου ο ίδιος γνωρίζεται και έχει φιλικές σχέσεις με προσωπικότητες της εποχής όπως 
ο Κρητικός Δημήτριος Ταμίας αλλά και ο Βενετός Jacobo Barbaro.
    Στις  25 Απριλίου 1653 ο  Βλάχος  είναι  ένας  από τους  είκοσι  οκτώ ορθόδοξους  ιερείς  του 
Χάνδακα  που  υπογράφουν  ένα  πιστοποιητικό  για  τον  Φραγκίσκο  Zeno,  βικάριο  του  λατίνου 
αρχιεπισκόπου Κρήτης Giovanni Querini4.  Το κείμενο του πιστοποιητικού είναι γραμμένο από το 
χέρι του Βλάχου, ο οποίος υπογράφει τέταρτος ως εξής: “Γεράσιμος ἱερομόναχος ὁ Βλάχος, ὁ τοῦ 
ἱεροῦ εὐαγγελίου ταπεινός κῆρυξ, κοινός διδάσκαλος κατ' ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους καί ἐφημέριος 
τοῦ τῆς Τριμαρτύρου περιφήμου ναοῦ, ὑπέγραψα”. Μέσω αυτού του σημαντικού για την έρευνα 
πιστοποιητικού  δύο  πληροφορίες  φτάνουν  σε  εμάς:  πρώτον,  ότι  εκείνη  τη  χρονική  περίοδο  ο 
Βλάχος  είναι  εφημέριος  σε  μια  από  τις  σημαντικότερες  ορθόδοξες  εκκλησίες  του  Χάνδακα5, 
επομένως ο ίδιος αποτελεί μια σημαντική προσωπικότητα της πόλης, έχει αναπτύξει σχέσεις με 
τους ντόπιους, τόσο τους Κρητικούς όσο και τους Βενετούς, και χαίρει εκτίμησης και σεβασμού, 
λόγω της θέσης του ως εφημέριος. Δεύτερον, είναι η πρώτη φορά που ο Βλάχος τιτλοφορείται  
“κοινός διδάσκαλος κατ' ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους”. Κρίνοντας από τη μέχρι τώρα απουσία του 

1. Για τον Zuanne Papadopoli, τον συγγραφέα της L'Occio βλ. την εισαγωγή του Alfred Vincent στο Zuanne 
Papadopoli,  Στον καιρό της σχόλης (L'Occio): αναμνήσεις από την Κρήτη του 17ου αιώνα, επιμ. Ναταλία 
Δεληγιαννάκη, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2012.
2. Στο φύλλο 69v του Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlaco,  το οποίο φυλάγεται στο Ελληνικό 
Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, διαβάζουμε: 

Τόμος αος Διδαχῶν Γερασίμου Φιλαδελφείας ἔνθα εἰσί διδαχαί λεχθεῖσαι ἐν Κρήτη κατά ˏαχνβ´ ἔτος· 
ἔχει φύλλα 124·
Τόμος βος Διδαχῶν Γερασίμου Φιλαδελφείας ἔνθα εἰσί διδαχαί λεχθεῖσαι κατά τό  ˏαχνγ´ ἔτος·  ἔως 
Αὐγούστου ιε' ˏαχνδ´· ἔχει φύλλα 171·
Τόμος γος Διδαχῶν λεχθεισῶν ˏαχνδ´ ἐν Κρήτη ἔως ˏαχνε´· ἔχει φύλλα 232.

3.  Εμμανουήλ  Βαμβουδάκης,  “Τα  εν  τη  βυζαντινή  μουσική  «κρατήματα»”  στο  Επετηρίς  Εταιρείας  
Βυζαντινών Σπουδών,  τόμος Ι (1933), σελ. 353-354 & Μ. Ι.  Μανούσακας, “Ο υπ' αριθ. 1254 παρισινός 
ελληνικός  κώδιξ  και  η  χειρόγραφος  παράδοσις  των  ομιλιών  του  Μελετίου  Πηγά”  στο  Επετηρίς  του  
Μεσαιωνικού Αρχείου, τόμος 3 (1951), σελ. 13-14. Για τα χειρόγραφα όπου παραδίδεται το συγκεκριμένο 
έργο του Βλάχου βλ. Παράρτημα.
4.  Νικόλαος  Παναγιωτάκης,  “Έρευναι  εν  Βενετία”  στο  Θησαυρίσματα,  τόμος  5  (1968),  σελ.  93-94  & 
Παναγιώτης  Μαστροδημήτρης,  “Επιγράμματα  ιερέων του Χάνδακα εις  έπαινον  του  Δούκα της  Κρήτης 
Giovanni – Battista Grimani (1636)” στο Κρητικά Χρονικά, τόμος 23 (1971), σελ. 391-393.
5. Ο ναός της Παναγίας της Τριμάρτυρης στον Χάνδακα υπήρξε μεγάλος τρίκλιτος ναός χωρίς τρούλο, σε  
κεντρική θέση κοντά στον τότε στρατώνα του Αγίου Γεωργίου (εκεί όπου σήμερα βρίσκεται η Νομαρχία  
Ηρακλείου), με το ιερό της επί της οδού Έβανς και την πρόσοψή της στη σημερινή αγορά της πόλης (οδός 
1866)· βλ. την εισαγωγή του Στυλιανού Αλεξίου στο  Μαρίνος Τζάνες Μπουνιαλής,  Ο Κρητικός Πόλεμος  
(1645 – 1669), επιμ. Στυλιανός Αλεξίου και Μάρθα Αποσκίτη, Στιγμή, Αθήνα 1995, σελ. 71 σημ. 64.



τίτλου αυτού στα ήδη παρουσιασμένα τεκμήρια, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως ο Βλάχος 
εργάζεται και ως διδάσκαλος, είτε σε κάποια από τις σχολές του Χάνδακα είτε σε επίπεδο ιδιωτικό.  
Ακόμα περισσότερο, το γεγονός πως τιτλοφορείται διδάσκαλος “κατ' ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους”, 
δηλαδή αρχαία  ελληνικά και  λατινικά,  ενισχύει  την προηγούμενη υπόθεση και  παράλληλα μας 
προσφέρει την πληροφορία πως στην Κρήτη εκείνης της περιόδου οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα 
της κατάρτισής τους στην αρχαία ελληνική και λατινική γλώσσα. Σίγουρα τα έργα του Βλάχου της 
περιόδου της Κρήτης, που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία τόσο 
της ευρυμάθειάς του σε θέματα θεολογίας, φιλολογίας και φιλοσοφίας ήδη πριν τη μετάβασή του 
στη  Βενετία,  όσο  και  της  ικανότητάς  του  να  μεταλαμπαδεύει  τη  γνώση  του  εργαζόμενος  ως 
διδάσκαλος σε κάποια σχολή της πόλης. Άλλωστε, η θέλησή του να συνεισφέρει στη μόρφωση και 
στην  παιδεία  των  συμπατριωτών  του  είναι  ξεκάθαρη  από  το  συγγραφικό  του  έργο,  όπου 
διαφαίνεται ο στόχος τα συγγράμματά του να αποτελέσουν διδακτικά εγχειρίδια, και από το ήδη 
ογκώδες κηρυγματικό του έργο.
     Ενώ ο Κρητικός Πόλεμος γίνεται όλο και αγριώτερος τόσο από την πλευρά των πολιορκητών 
όσο και από εκείνη των υπερασπιστών, Κρήτες ιερωμένοι ενθαρρύνουν με το κήρυγμά τους τον 
λαό  και  βρίσκονται  στην  πρώτη  γραμμή  της  μάχης  στο  πλευρό  των  Βενετών  ενάντια  στους 
Τούρκους. Λόγιοι όπως ο Αλοΐσιος Γραδενίγος, ο Βαρθολομαίος Συρόπουλος, ο Φιλόθεος Σκούφος 
κ.α. λαμβάνουν μέρος στον αγώνα της υπεράσπισης της πόλης του Χάνδακα· ταυτόχρονα με το 
κήρυγμά τους προς αναπτέρωση του ηθικού των συντοπιτών τους Κρητών, προσφέρουν και τη 
φυσική  τους  παρουσία  και  συμμετοχή στο πεδίο  των μαχών1.  Ανάλογη δράση λαμβάνει  και  ο 
Γεράσιμος Βλάχος, τον οποίο καταρχάς παρουσιάσαμε να παρορμεί μέσω των κηρυγμάτων του 
τους συμπατριώτες του να πολεμήσουν τους Τούρκους εισβολείς. Παίρνοντας ως πρωτογενή πηγή 
των παρακάτω πληροφοριών τις πιστοποιήσεις που ο στρατηγός Andrea Corner και Marco Molino 
προσκομίζουν  στη  Γερουσία  της  Γαληνοτάτης  το  16622,  μαθαίνουμε  κυρίως  από  τη  διεξοδική 
αφήγηση του δεύτερου για την πατριωτική δράση που ο Βλάχος αναπτύσσει εντός των τειχών του 
πολιορκούμενου Χάνδακα. Ο Molino, αναφέροντας τις βεβαιώσεις και άλλων δύο στρατηγών που 
συμμετέχουν  στην  υπεράσπιση  της  πόλης,  των  Antonio  Lippomano  και  Alvise  Mocenigo, 
παρουσιάζει  τον  Γεράσιμο  Βλάχο  να  βοηθά  καταρχάς  οικονομικά  τον  αγώνα·  έτσι  το  1645 
καταβάλλει ο ίδιος τους μισθούς δύο στρατιωτών για τέσσερις μήνες και διαθέτει διάφορα σπίτια, 
από τα οποία λαμβάνει  ετήσιο ενοίκιο εκατό δουκάτων, για στέγαση στρατιωτών, ενώ στις  25 
Ιουνίου 1649 δανείζει  στο  Ταμείο  του Χάνδακα 1000 αργυρά σκούδα3.  Πέραν του ότι  τέτοιες 
πράξεις φανερώνουν το υψηλό αίσθημα φιλανθρωπίας που κατέχει εκείνες τις δύσκολες ώρες ο 
Γεράσιμος Βλάχος, μας δίνεται και η εικόνα της περιουσίας του, τόσο της ακίνητης όσο και της  
χρηματικής· η καταγωγή του από ευγενική γενιά μπορεί έτσι να υποστηριχτεί πλέον με σχετική 
ασφάλεια. Η δράση όμως του Γεράσιμου Βλάχου δεν περιορίζεται στην οικονομική ενίσχυση των 
υπερασπιστών  Βενετών.  Ο  ίδιος  μαρτυρείται  να  μεταβαίνει  στις  επαρχίες  Πεδιάδος  και 
Μιραμπέλου για  να  εμψυχώσει  τους  εκεί  πληθυσμούς,  ενώ κατά  τη  διάρκεια  που η  πόλη του 
Χάνδακα προσβάλλεται από πανώλη, εκείνος περιφέρεται και βοηθά τους όσους έχουν ασθενήσει 
στις ενορίες των εκκλησιών του, Παναγίας και Αγίου Αθανασίου του Παλαιού, αποδεικνύοντας 
ξανά την ωφέλιμη δράση του. Έχοντας σαφή εικόνα του κοινωνικού χρέους που όφειλε να φέρει εις 
πέρας,  μαρτυρείται να μετέχει στις αναστηλώσεις  των οχυρωματικών έργων της πόλης και στη 
φροντίδα των πληγωμένων αλλά και να παίρνει το όπλο ανά χείρας και να πολεμά μαζί με δύο 
συγγενείς του, πιθανώς τους προαναφερθέντες ανηψιούς του, και έναν υπηρέτη του, συμβάλλοντας 
στην άμυνα του προμαχώνα Ιησού. Ο ηρωισμός και οι πράξεις αυτοθυσίας του Γεράσιμου Βλάχου 
γίνονται γνωστά στους Τούρκους, οι οποίοι προχωρούν στην εκποίηση της μονής του, της Παναγίας 
1. Αθανάσιος Καραθανάσης, Η Βενετία των Ελλήνων, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 236.
2.  Κωνσταντίνος  Μέρτζιος,  “Νέαι  ειδήσεις  περί  Κρητών  εκ  των  αρχείων  της  Βενετίας.  Δ':  Γεράσιμος 
Βλάχος”  στο  Κρητικά  Χρονικά,  τόμος 2  (1948),  σελ.  289.  Οι  μαρτυρίες  των  δύο  Βενετών  στρατηγών 
ζητούνται από τη Γερουσία για να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενα του ίδιου του Γεράσιμου Βλάχου, ο οποίος 
προχωρά στην παράθεση των αγώνων του κατά την πολιορκία του Χάνδακα για να υποστηρίξει την αίτηση 
του τον Φεβρουάριο του 1662 προς τις βενετικές αρχές, ώστε να του παραχωρηθεί διαθέσιμη μονή στην 
Κέρκυρα.
3. Ό. π., σελ. 289.



Strovilea και τον επικηρύσσουν έναντι σημαντικού ποσού. Αψηφώντας τον κίνδυνο της επικήρυξής 
του,  την  οικονομική  του  καταστροφή  και  κυρίως  τη  σωματική  του  κατάπτωση,  ο  Βλάχος, 
επιδεικνύει υψηλό πατριωτικό αίσθημα και εξακολουθεί καθ' όλη την παραμονή του στην πόλη να 
είναι δραστήριος και πιστός στην υπεράσπιση της πατρίδας του1. 
     Παράλληλα με  τη δράση του στον πολιορκούμενο Χάνδακα,  ο  Βλάχος  παρουσιάζεται  να 
κινείται μεταξύ Κρήτης και Βενετίας κατά τα χρόνια 1651 και 1653. Οι σποραδικές παρουσίες του 
στη Βενετία εντάσσονται – και ερμηνεύονται – μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας να υποστηρίξει 
την υποψηφιότητά του για τη θέση του διδασκάλου στη σχολή της  Ελληνικής Κοινότητας της 
Βενετίας. Η πρώτη του απόπειρα λαμβάνει χώρα στις 22 Ιανουαρίου 1651 [more veneto 1650] με 
συνυποψηφίους  του  τους  Ιλαρίωνα  Κιγάλα,  Μιχαήλ  Χορτάτση,  Αντώνιο  Γραδενίγο,  Αλοΐσιο 
Γραδενίγο και Θεοφύλακτο Τζανφουρνάρη, όμως αποτυγχάνει να εκλεγεί καθώς τελικά τη θέση 
καταλαμβάνει ο Αντώνιος Γραδενίγος2. Μετά τον θάνατο του Αντωνίου το 1653, ο Βλάχος θέτει 
ξανά υποψηφιότητα στις 7 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου με συνυποψηφίους αυτή τη φορά τους 
Σωφρόνιο Καλλονά, Μιχαήλ Χορτάτση, Αλοΐσιο Γραδενίγο και Θεόφιλο Σκούφο. Σε πρώτη φάση 
κανείς από τους υποψηφίους δε συγκεντρώνει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων και με εισήγηση την 
ίδια μέρα του Guardian Grande της Κοινότητας εκλέγεται τελικά ο Θεόφιλος Σκούφος3. Ποια είναι 
τα αίτια  που ωθούν τον  Βλάχο να θέσει  υποψηφιότητα για  διδάσκαλος  στη Βενετία  δεν  είναι  
δύσκολο να  το αντιληφθούμε.  Αν και  αποτυχημένες  οι  δύο υποψηφιότητές  του,  αποτελούν τις  
πρώτες απόπειρες του Κρητικού λογίου να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια ομαλή μετάβασή 
του από τον Χάνδακα, η πτώση του οποίου στα χέρια των Τούρκων καθυστερείται μεν αλλά δε 
γίνεται να αποφευχθεί, στο ασφαλές περιβάλλον της Βενετίας. Εκείνη την εποχή η Βενετία είναι 
ακόμα το σημαντικότερο κέντρο της Μεσογείου, όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε πνευματικό 
επίπεδο· κάτω από τη σκέπη της ανθίζει και ευδοκιμεί μια ισχυρή ελληνική παροικία, γεγονός που 
κάνει  τη  Βενετία  τον  κατάλληλο  προορισμό  για  αναζήτηση  καλύτερων  συνθηκών  διαβίωσης 
πολλών  Κρητών  προσφύγων  του  πολέμου.  Ακολουθώντας  επομένως  το  παράδειγμα  άλλων 
συντοπιτών του, όχι μονάχα λογίων αλλά σίγουρα εύπορων Κρητών, ο Βλάχος στηρίζεται στις 
σχέσεις που ο ίδιος έχει αναπτύξει στην Κρήτη με Βενετούς άρχοντες και στρατηγούς4 κατά τη 
διάρκεια της πολιορκίας, στην εκτίμηση των συμπατριωτών του που ήδη έχουν καταφύγει στην 
πόλη των τεναγών, καθώς και στη δράση του υπέρ της Γαληνοτάτης, ελπίζοντας σε μια ευνοϊκή 
μεταχείρισή του· τρία χρόνια αργότερα, το 1656 και αφού έχει ήδη εγκατασταθεί στη Βενετία, 
στέκεται πιο τυχερός στην υποψηφιότητα που υποβάλλει και καταφέρνει να εκλεγεί διδάσκαλος 
στη σχολή της Ελληνικής Αδελφότητας.
    Τελευταίο  τεκμήριο  για  τον  Γεράσιμο  Βλάχο  στον  Χάνδακα  έχουμε  από  το  αυτόγραφο 
χειρόγραφό του που βρίσκεται στην Κρατική Βιβλιοθήκη Lenin στη Μόσχα, “Εἰς τά περί ψυχῆς τοῦ 
Ἀριστοτέλους βιβλία. Σύντομος παράφρασις καί ζητήματα παρά Γερασίμου ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ 
Κρητός τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κοινοῦ καθηγητοῦ καί τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου ταπεινοῦ κήρυκος”, το οποίο 
αρχίζει να γράφει στον Χάνδακα, όπου και ολοκληρώνει στις 24 Σεπτεμβρίου 1654 τα σχόλια του 

1.  Κωνσταντίνος  Μέρτζιος,  “Νέαι  ειδήσεις  περί  Κρητών  εκ  των  αρχείων  της  Βενετίας.  Δ':  Γεράσιμος 
Βλάχος”, ό. π., σελ. 282: “et tuttoche l' ordeni e le insidie loro non potevano esser maggiori per levarmi la 
libertà e la vita con offerte opulentissime a chi mi avesse presentato vivo o morto, non ho perci ò tralasciato 
di proseguire l' opera e di moltiplicare i testimoni”.
2. Αθανάσιος Καραθανάσης, Η Βενετία των Ελλήνων, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 218.
3. Ό. π., σελ. 219.
4.  Στον  κώδικα  υπ.  αριθ.  889.  της  Ρουμανικής  Ακαδημίας  έχουμε  δύο εγκωμιαστικά  κείμενα  προς  τον 
στρατηγό Alvise Mocenigo και τον δούκα Jacobo Barbaro, που η έρευνα τα αποδίδει στον Βλάχο. (17ος αι., 
φ. 447): (φ. 35). “Triomfo del illustrissimo... signor Alvise Mocenigo, secondo procurator di San Marco...  
composto  e  predicato  dal  padre  Don  Girassimo Vlaho greco  di  Creta  predicatore  nella  festività della 
Gloriosa Vergine Santa Caterina nel monasterIo delli reverendi padri Sinaiti. Li 25 novembre 1649”. […] 
“Τῷ  ἐκλαμπροτάτῳ  καί  ὑψηλοτάτῳ  κυρίῳ  Ιακώβῳ  Βαρβάρῳ  τῆς Κρήτης  ὑπάτῳ  ἡμετέρῳ  κυρίῳ  
προσκυνοῦμεν”· βλ.  Nestor Camariano,  Catalogul Manuscriselor Grecesti,  tom. II, Imprimeria Nationala, 
Bucuresti  1940,  σελ.  20  & Ariadna  Camariano-Cioran,  “Κώδικες  περιέχοντες  διδακτικά  εγχειρίδια 
Γερασίμου Βλάχου του Κρητός  εν  τη Βιβλιοθήκη της  Ρουμανικής  Ακαδημίας” στο  Πεπραγμένα του  Γ'  
Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμ. 2, Αθήνα 1974, σελ. 17 σημ. 2.



στο πρώτο βιβλίο του Περί ψυχῆς [“1654. adi 10 Settebre Candia”]1.
     Παίρνοντας ως αφορμή την τελευταία πληροφορία για το αυτόγραφο έργο του Γεράσιμου 
Βλάχου στο  Περί ψυχῆς του Αριστοτέλη, οφείλουμε να συνθέσουμε την εικόνα της συγγραφικής 
παραγωγής του στην Κρήτη πριν την αναχώρησή του για τη Βενετία. Όπως προαναφέραμε, καρπό 
της κηρυγματικής του δράσης στην Κρήτη αποτελούν οι τρεις πρώτοι τόμοι των Διδαχών του (Αος, 
Βος και Γος). Παρατηρούμε πως ο Βλάχος έχει συγκεντρώσει το κηρυγματικό του έργο της περιόδου 
1652 – 1655, συνολικού όγκου 527 σελίδων. Όσον αφορά τον δεύτερο τόμο, όπου λείπει ο τόπος 
όπου  κήρυξε  ο  Βλάχος,  μπορούμε  με  ασφάλεια  να  υποθέσουμε  πως  πρόκειται  ξανά  για  τον 
Χάνδακα· τα ταξίδια στη Βενετία ήταν ολιγοήμερα, απλά για να υποστηρίξει την υποψηφιότητά 
του στη θέση του διδασκάλου, ενώ μαρτυρίες που ήδη αναφέραμε επιβεβαιώνουν την παρουσία 
του στο νησί εκείνη τη χρονική περίοδο. Η τελευταία παρατήρηση αφορά τον τρίτο τόμο όπου ο 
Βλάχος φαίνεται να ξεχωρίζει όσον αφορά τον τόπο, το έτος 1654, όπου δηλώνεται η πόλη του 
Χάνδακα, με το έτος 1655, όπου το όνομα του τόπου δεν αναφέρεται.  Αν αυτή η λεπτομέρεια 
συνδυαστεί με το ήδη αναφερθέν χειρόγραφο από τη Βιβλιοθήκη Lenin,  θα μπορούσαμε με κάθε 
επιφύλαξη να υποθέσουμε πως ο συγκεκριμένος τόμος ίσως να περιέχει και τα πρώτα κηρύγματα 
του Βλάχου στο νέο περιβάλλον της Βενετίας. 
     Πλην του κηρυγματικού του έργου, ο Βλάχος ως ιερομόναχος συντάσσει κείμενα σχετικά με 
εκκλησιαστικά  ζητήματα,  θέματα  θρησκευτικά  και  δογματικά,  καθώς  και  σχετιζόμενα  με  την 
εκκλησιαστική μουσική. Ήδη αναφέραμε το έργο του “Ἑρμηνεία θαυμάσιος τοῦ τερερέ”, την οποία 
συνέταξε το 1649. Η σύγχρονη έρευνα φέρνει στο φως μια άγνωστη μελέτη του με τίτλο “Μελέτη  
ἐκδοθεῖσα  παρά  Γερασίμου  Βλάχου  καθηγουμένου  τοῦ  Κρητός·  περί  τοῦ  εἰ  ἔξεστι  τοῖς  
ἑλληνορωμαίοις μοναχοῖς διαθήκην ποιῆσαι”2, της οποίας ο χρόνος συγγραφής υπολογίζεται μεταξύ 
των ετών 1652 και 1655· επίσης, υπάρχει η πιθανότητα να συνέθεσε μια “Ἀνθολογία τῆς παπαδικῆς 
κατά τούς Κρήτας”, άγνωστο πότε, καθώς στον κώδικα ο τίτλος αυτός ακολουθείται από τη φράση: 
“Τό παρόν ὑπάρχη κἀμοῦ Γερασίμου ἱερομονάχου τοῦ Κρητός”3. 
     Στην εποχή της Κρήτης τοποθετούνται και τρία αντιρρητικά έργα του Γεράσιμου Βλάχου. Το 
πρώτο, “Σκοτοδίνη τῶν μή ὀρθῶς φρονούντων παρά τοῦ λογιωτάτου καί σοφωτάτου κυρίου κυρίου  
Γερασίμου Βλάχου  τοῦ Κρητός, τοῦ θείου καί ἱεροῦ Εὐαγγελίου κήρυκος καί τῶν ἐπιστημῶν κατ'  
ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους καθηγητοῦ, συντεθεῖσα” αναφέρεται από τον Francois Richard στο έργο 
του Relation de ce qui s'est passe de plus remarquable a Saint-Erini isle de l'Archipel, ο οποίος και 
μαρτυρά πως το κείμενο ο Βλάχος το έγραψε μετά από παράκληση των συμπατριωτών του για να 
ανασκευάσει  καθολικό αντιπαλαμικό  κείμενο4.  Το έργο σώζεται  στον κώδικα  υπ.  αριθ.  47  της 
Βιβλιοθήκης της Άγκυρας και στο φ. 82v σημειώνεται η εξής φράση: “Ἑδόθη  ἐν τῇ Μητροπόλει 
Κρήτης κατά τό  ˏαχνγ',  Ὀκτωβρίου α'”.  Τα επόμενα δύο αντιρρητικά του έργα είναι  τα  “Κατά 
Ἰουδαίων Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός” και “Περί τῆς τοῦ Μωάμεθ θρησκείας καί κατά Τούρκων·  
ἔκδοσις παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός”, τα οποία σώζονται στο χειρόγραφο υπ. αριθ. 510 της 
Μονής  Ξενοφώντος  του  Αγίου  Όρους5·  το  συγκεκριμένο  χειρόγραφο  αποτελεί  αντίγραφο  του 

1. Το χειρόγραφο ολοκλήρωσε στη Βενετία μετά την εγκατάστασή του εκεί [“1655 adi 25 Settebre. Venetiis. 
Εἰς τό δεύτερον βιβλίον περί ψυχῆς τοῦ φιλοσόφου. Παραφράσεις τε καί ζητήματα.”]· βλ.  Boris Fonkič, 
“Τρία αυτόγραφα του Γερασίμου Βλάχου” στο Χρ. Μαλτέζου,  Θ. Δετοράκης, Χρ. Χαραλαμπάκης (εκδ.  
επιτρ.), Ροδωνιά: Τιμή στον Μ. Ι. Μανούσακα, τόμος 2, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 1994, σελ. 591-592.
2. Boris Fonkič, “Τρία αυτόγραφα του Γερασίμου Βλάχου”, ό. π., σελ. 595.
3.  Vladimir  Benesevich,  Catalogus  codicum  manuscriptorum  graecorum  qui  in  Monastero  Sanctae  
Catharinae in Monte Sina asservantur, tom.III.1, Petrogard 1917 [ανατ. Georg Olms, Hildesheim 1965], σελ. 
50.
4. Francois Richard, Relation de ce qui s'est passe de plus remarquable a Saint-Erini isle de l'Archipel, Chez 
Sebastien Cramoisy Imprimeur ordinaire du Roy & de la Reine, & Gabriel Cramoisy, A Paris M.DC.LVII,  
σελ. 364 & Βασίλειος Τατάκης, Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7 – 1685): φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, 
ό. π., σελ. 46.
5. Μ. Ι.  Μανούσακας  “Δύο άγνωστα έργα του Γεράσιμου Βλάχου εις Αγιορείτικον κώδικα” στο  Κρητικά 
Χρονικά,  τόμος  8  (1954),  σελ.  55-56 & Λίνος  Πολίτης  Συμπληρωματικοί  κατάλογοι  χειρογράφων Αγίου  
Όρους [με τη συνεργασία του Μ. Ι. Μανούσακα], Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1973, 
σελ. 208-209.



πρωτοτύπου  με  ημερομηνία  1671  και  με  τόπο  αντιγραφής  την  Κέρκυρα  από  τον  Κρητικό 
ιερομόναχο Καλλιόπιο Καλλιέργη. Ο τόπος και ο χρόνος αντιγραφής συμπίπτουν με τη διαμονή 
στην  Κέρκυρα του  Βλάχου,  όπως  θα  παρουσιάσουμε  στη  συνέχεια.  Αν και  έχει  διατυπωθεί  η 
υπόθεση  πως  τα  έργα  αυτά  αποτελούν  συγγραφική  παραγωγή  του  Βλάχου  όσο  ο  τελευταίος 
βρισκόταν στην Κέρκυρα, η θεματική του δεύτερου κειμένου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να 
πρόκειται για έργα της Κρήτης1. 
     Εκτός από την ασχολία του με εκκλησιαστικά ζητήματα και με το κηρυγματικό του έργο, ο  
Γεράσιμος Βλάχος ήδη από την εποχή που βρίσκεται στην Κρήτη παρουσιάζεται ως ένας λόγιος  
και συγγραφέας ταγμένος στην τάση της νέας θεώρησης του αριστοτελισμού,  που φέρνει στην 
Ελλάδα από την Ιταλία ο Θεόφιλος Κορυδαλέας και η οποία αρχίζει να επικρατεί στα ελληνικά 
γράμματα με ταχείς ρυθμούς στις αρχές και στα μέσα του 17ου αιώνα2. Η δράση του Βλάχου ως 
συγγραφέας  ερμηνευτικών  υπομνημάτων  στα  έργα  του  Αριστοτέλη  εντάσσεται  στη  γενικότερη 
περίοδο  της  πρώτης  άνθησης  της  νεώτερης  υπομνηματογραφίας  στον  ελληνικό  χώρο,  με 
βασικότερους  εκπροσώπους  της,  εκτός  του  Γεράσιμου  Βλάχου,  τους  Θεόφιλο  Κορυδαλέα  και 
Νικόλαο Κούρσουλα. Η πρώιμη παραγωγή τέτοιων κειμένων από τον Βλάχο, κείμενα τα οποία 
έχουν πρωτίστως στόχο διδακτικό και προορίζονται για σχολική χρήση, ξεκινά από την Κρήτη, 
όπως μαρτυρούν και τα σχετικά χειρόγραφα τα οποία η έρευνα έχει φέρει στο φως. Καθώς έχουμε 
ήδη  αναφέρει,  ο  Κρητικός  λόγιος  συγγράφει  ερμηνευτικά  υπομνήματα  για  τα  Φυσικά του 
Αριστοτέλη, κάτι που αποδεικνύεται από το αυτόγραφο χειρόγραφο υπ' αριθ. 1170 της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης  της  Ελλάδας,  το  οποίο  φέρει  τον  τίτλο  “Εἰς  ἅπασαν  τήν  φυσικήν  πραγματείαν  
προοιμιακά  ζητήματα  παρά  Γερασίμου  ἱερομονάχου  Βλάχου  τοῦ  Κρητός  ἐκτεθέντα”  και  έχει 
ημερομηνία 16403. Εκτός από τα Φυσικά, ο Βλάχος ασχολείται και με τη  Λογική του Σταγειρίτη· 
από το χειρόγραφο graec. IV, 60 (coll. 1429) της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης στη Βενετία, μαθαίνουμε 
πως έχει συνθέσει σχετικό έργο πριν το 1653, όταν και χρονολογείται το συγκεκριμένο χειρόγραφο, 
το οποίο αντέγραψε ο μοναχός Μιχαήλ ο Αγαπητός, φίλος του Βλάχου, και φέρει τον τίτλο “Εἰς 
ἃπασαν τήν λογικήν πραγματείαν τοῦ Ἀριστοτέλους παραφράσεις καί ζητήματα παρά τοῦ σοφωτάτου  
καί  λογιωτάτου  κυρίου  Γερασίμου  ἱερομονάχου  τοῦ  Βλάχου  καί  κήρυκος  κοινοῦ  τῆς  περιφήμου  
πόλεως Κρήτης”· το χειρόγραφο έχει ημερομηνία “κατά τό ˏαχνγ' ἔτος τό σωτήριον λαβών τέρμα 
Αὐγούστῳ  μηνί  δῃ  ἐν  τῷ  περιφραγμῷ  τοῦ  ταλαιπώρου  Χάνδακος”4.  Τελευταίο  εξακριβωμένο 
χειρόγραφο – και μάλιστα αυτόγραφο –  έργο του Βλάχου από την εποχή της Κρήτης αποτελεί το 
προαναφερθέν  “Εἰς τά περί ψυχῆς τοῦ  Ἀριστοτέλους βιβλία.  Σύντομος παράφρασις καί ζητήματα  
παρά Γερασίμου ἱερομονάχου  Βλάχου τοῦ Κρητός τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κοινοῦ καθηγητοῦ καί  τοῦ 
ἱεροῦ εὐαγγελίου ταπεινοῦ κήρυκος”5, από το οποίο αντλούμε τις σημαντικές πληροφορίες πως ο 
Γεράσιμος  Βλάχος  έχει  αρχίσει  ήδη  από  την  Κρήτη  να  καταπιάνεται  με  τα  ερμηνευτικά  του 
υπομνήματα  στο  Περί  ψυχής αλλά  επίσης  και  το  γεγονός  πως  και  σε  αυτή  την  περίπτωση  ο 
Κρητικός  λόγιος  τιτλοφορεί  τον  εαυτό  του  “τῶν  ἐπιστημῶν κοιν[ό]  καθηγητ[ή]”,  στοιχείο  που 
ενισχύει την υπόθεση ότι εργαζόταν στον Χάνδακα και ως διδάσκαλος σε κάποια από τις σχολές 
της πόλης.
     Στα ήδη παρουσιασμένα τεκμήρια προσθέτουμε και μια υπόθεση της σύγχρονης έρευνας, που 
κρίνουμε πως έχει  σταθερή βάση και  διέπεται  από λογικό στοχασμό· το ενδεχόμενο δηλαδή ο 
Βλάχος να συντάσσει, εκτός από το ήδη παρουσιασμένο μέρος του φιλοσοφικού του έργου, και τα 

1.  Βασίλειος Τατάκης,  Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7 – 1685): φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, ό. π., 
σελ. 54.
2. Για τη νέα θεώρηση του αριστοτελισμού από τους Έλληνες λογίους του 17ου αι. βλ. ενδεικτικά  Νίκος 
Ψημμένος, Η ελληνική φιλοσοφία από το 1453 ως το 1821, Γνώση, Αθήνα 1988 – 1989, σελ. 174-176.
3. Ιωάννης Σακκελίων, Κατάλογος των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου και Λιθογραφείου, Εν Αθήναις 1892, σελ. 212. Το συγκεκριμένο βέβαια χειρόγραφο αποτελεί 
την  πρώιμη  μορφή  του  έργου  του  Βλάχου,  καθώς  περιορίζεται  μόνο  στο  πρώτο  βιβλίο  της  Φυσικής 
Ακροάσεως του Αριστοτέλη. Βλ. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, “Παρατηρήσεις στα χειρόγραφα των έργων 
του Γεράσιμου Βλάχου” στο Ελληνικά, τόμος 28 (1975), σελ. 383.
4.  Elpidius  Mioni,  Bibliothecae  Divi  Marci  Venetiarum  codices  Graeci  manuscripti,  tomo  1,  Istituto 
poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato, Roma 1960 – 1973, σελ. 248.
5. Boris Fonkič, “Τρία αυτόγραφα του Γερασίμου Βλάχου”, ό. π., σελ. 591-592.



έργα της Ρητορικής και της Μετρικής του – έστω σε μια πρώιμη και ακατέργαστη μορφή – στην 
Κρήτη και να τα επεξεργάζεται μετά την άφιξή του στη Βενετία, δίνοντάς τους την ολοκληρωμένη 
τους μορφή1.

II. Β' περίοδος: Βενετία 1655 – 1663.

      Το πρώτο χρονολογικά τεκμήριο που μαρτυρά την εγκατάσταση του Βλάχου στη Βενετία είναι  
η αναγραφή του ως ανάδοχος στο Βιβλίο βαπτίσεων Α' της Ελληνικής Κοινότητας, με ημερομηνία 
20  Μαΐου 1655 και  όπου αναφέρεται  ως “ὁ λογιότατος δάσκαλος Βλάχος κύριος  Γεράσιμος”2. 
Επομένως, πρέπει να τοποθετήσουμε χρονικά τη μετάβασή του στην πόλη των τεναγών μεταξύ 10 
Σεπτεμβρίου 1654,  όταν και  ολοκληρώνει  τα  σχόλιά  του στο  πρώτο βιβλίο  του αριστοτελικού 
έργου Περί ψυχῆς, και 20 Μαΐου 1655, όταν έχουμε την πρώτη επιβεβαιωμένη μαρτυρία του στη 
Βενετία. Τον ίδιο χρόνο με την άφιξή του στη Βενετία, στη 1 Αυγούστου 1655, ο Βλάχος, όπως 
αναφέραμε ήδη, θέτει υποψηφιότητα για τρίτη φορά για τη θέση του διδασκάλου της σχολής της 
Ελληνικής Κοινότητας με συνυποψηφίους του τους Σοφρώνιο Καλλονά και Μιχαήλ Χορτάτση. Σε 
πρώτη φάση κανείς εκ των τριών δεν καταφέρνει να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό ψήφων 
και η διαδικασία επαναλαμβάνεται  στις  22 Αυγούστου,  αλλά  και  πάλι χωρίς αποτέλεσμα.  Έτσι 
φτάνουμε στις 8 Φεβρουαρίου 1656 [more veneto 1655], όταν και η Κοινότητα αποφασίζει να τους 
διορίσει και τους τρεις3. Έχουμε έτσι τον πρώτο διορισμό του Γεράσιμου Βλάχου ως διδασκάλου 
της σχολής της Ελληνικής Κοινότητας4. Αμέσως μετά τον διορισμό του εμφανίζεται να προχωρά σε 
προαιρετικές εισφορές  υπέρ του ταμείου της  Ελληνικής Κοινότητας,  όπως μαρτυρείται  από τις 
ιδιόχειρες αναγραφές του στο σχετικό βιβλίο· εκεί εντοπίστηκαν τρεις εισφορές του στην περίοδο 
της  Βενετίας,  με  την  πρώτη  να  φέρει  ημερομηνία  24  Μαρτίου  1656:  “Γεράσιμος  ὁ  Βλάχος 
ὑπόσχομαι δουκάτα δύο... δ. 2” στο φ. 67v5.
     Αν και  εργάζεται  ήδη  ως  διδάσκαλος  στη  σχολή της  Κοινότητας,  ο  Βλάχος  αδυνατεί  να  

1. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, “Παρατηρήσεις στα χειρόγραφα των έργων του Γεράσιμου Βλάχου” ό. π., 
σελ.  378-379. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται κατά βάση στους τίτλους που φέρουν τα σωζόμενα χειρόγραφα 
των έργων της Μετρικής και της Ρητορικής του Γεράσιμου Βλάχου· η κ. Μπόμπου παρατηρεί πως οι τίτλοι  
που αποδίδονται στον Κρητικό λόγιο ανήκουν στην εποχή της Κρήτης. Παρόλα αυτά, η σκέψη αυτή δεν  
αποτελεί τεκμήριο καθώς δεν έχουμε στην κατοχή μας αυτόγραφο χειρόγραφο του Βλάχου με αντίστοιχα 
έργα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής ασφαλεστέρων συμπερασμάτων.
2.  Βασίλειος Τατάκης,  Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7 – 1685): φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, ό. π., 
σελ.  14 & σημ.  4.  Εκτός  από αυτή την πρώτη αναγραφή του Βλάχου ως ανάδοχος,  ο  κ.  Τατάκης στη 
μονογραφία του εντόπισε άλλες τέσσερις αντίστοιχες αναγραφές που καλύπτουν χρονικά το διάστημα που ο 
Βλάχος παρέμεινε στη Βενετία: 

α) 23 Αυγούστου 1655 (φ. 105): “ὁ λογιότατος ἀφέντης πατέρας Γεράσιμος Βλάχος”
β) 29 Φεβρουαρίου 1659 (φ. 105v): “ὁ λογιότατος διδάσκαλος Γεράσιμος Βλάχος”
γ) 11 Δεκεμβρίου 1659 (φ. 3): “ὁ λογιότατος διδάσκαλος Γεράσιμος Βλάχος”
δ) 16 Ιανουαρίου 1661 (φ. 23v): “ὁ λογιότατος αὐθέντης διδάσκαλος Γεράσιμος ἱερομόναχος”.

3.  Κωνσταντίνος  Μέρτζιος,  Θωμάς  Φλαγγίνης  και  ο  μικρός  Ελληνομνήμων,  Γραφείον  Δημοσιευμάτων 
Ακαδημίας Αθηνών, Εν Αθήναις 1939, σελ. 177-178.
4. Τα ευμενή αισθήματα των Ελλήνων της Βενετίας προς το πρόσωπο του Βλάχου εκδηλώνονται κάθε φορά 
που  θέτει  υποψηφιότητα  για  τη  θέση  του  διδασκάλου  της  σχολής  της  Κοινότητας.  Έτσι  και  στις  24 
Οκτωβρίου 1658 ο Βλάχος πετυχαίνει την εκλογή του στη θέση του διδασκάλου με συνυποψηφίους του τους 
Ιερεμία Καλλονά και Αλοΐσιο Γραδενίγο· βλ.  Αθανάσιος Καραθανάσης, Η Βενετία των Ελλήνων, ό. π., σελ. 
219-220.
5.  Βασίλειος Τατάκης,  Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7 – 1685): φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, ό. π., 
σελ. 13 & σημ. 4.  Οι επόμενες δύο ιδιόχειρες αναγραφές του Βλάχου στο Βιβλίο προαιρετικών εισφορών 
είναι οι εξής:

α)  25  Μαρτίου  1657:  “Γεράσιμος   ἱερομόναχος  ὁ  Βλάχος  διδάσκαλος  τοῦ  Γένους,  ὑπόσχομαι 
δουκάτα δύο – 2” στο φ. 68r του Registro 132 του Αρχείου της Κοινότητας,
β) 5 Μαρτίου 1662: “Io padre Gerassimo Vlacho, maestro della nazione, prometto ducati quatro d. 
4” στο φ. 72r του Registro 132 του Αρχείου της Κοινότητας.



ανταποκριθεί οικονομικά στις ανάγκες τόσο τις δικές του όσο και των δύο ανηψιών του, Αρσενίου 
Καλούδη και Γρηγορίου Βλάχου, που τον έχουν ακολουθήσει στο ταξίδι του στη Βενετία. Έτσι στη 
1 Ιουνίου 1656 ο  Κρητικός  λόγιος  υποβάλλει  αίτηση προς  τη Γερουσία  για να του χορηγηθεί 
χρηματικό βοήθημα1. Μέσω του κειμένου της έκκλησής του, πέραν ότι μαθαίνουμε τις ιστορικές 
λεπτομέρειες  και  τις  τραγικές  συνθήκες  που  επικρατούσαν  στον  πολιορκούμενο  Χάνδακα, 
πληροφορίες που αργότερα θα επιβεβαιώσουν οι στρατηγοί Corner και Molino2, δίνεται και η αιτία 
που ο Γεράσιμος Βλάχος προχωρεί σε αυτή την αίτηση για χρηματικό βοήθημα· ο αγώνας του για 
την υπεράσπιση του Χάνδακα, εκτός του ότι έχει οδηγήσει στον κλονισμό της υγείας του, έχει 
προκαλέσει, σύμφωνα με τον ίδιο, και την οικονομική του καταστροφή, καθώς είχε προσφέρει στις 
βενετικές αρχές της πόλης και μεγάλη οικονομική βοήθεια. Με ένα ψήφισμά της στις 4 Νοεμβρίου 
1656 η  Γερουσία,  αναγνωρίζοντας  την  πίστη  και  την προσφορά του Βλάχου στη  Γαληνοτάτη, 
απαντά θετικά στην έκκληση του, προσφέροντάς του οικονομική βοήθεια δέκα δουκάτων μηνιαίως 
και ισοβίως3.
     Από το 1656 η Βενετία, βλέποντας την οικονομική της δύναμη να ελαττώνεται και τη θέση της  
στον βενετοτουρκικό πόλεμο της Κρήτης συνεχώς να δυσχεραίνει, κινείται στην Ευρώπη για τη 
δημιουργία συμμαχιών, οι οποίες θα της προσφέρουν την απαραίτητη στρατιωτική και οικονομική 
ενίσχυση. Όμως οι συνθήκες μόνο ευνοϊκές δε φαντάζουν και η βοήθεια που τελικά καταφέρνουν 
να συγκεντρώσουν οι βενετικές αρχές είναι πενιχρή μπροστά στο μέγεθος των απαιτήσεων του 
πολέμου4.  Συνειδητοποιώντας  πως  από  τα  κράτη  της  Δύσης  δε  μπορούν  να  έχουν  περαιτέρω 
απαιτήσεις για στήριξη και ενίσχυση, οι Βενετοί στρέφουν το βλέμμα προς τη Ρωσία, την οποία 
υπολογίζουν ως μια δύναμη ικανή να αντιμετωπίσει την τουρκική απειλή· μια άποψη ουσιαστικά 
απόλυτα λανθασμένη. Παρόλα αυτά, μια σειρά πρεσβειών λαμβάνει χώρα με Βενετούς πρέσβεις να 
καταφτάνουν στη Μόσχα και αντίστοιχα ρωσικές πρεσβείες να γίνονται δεκτές στη Βενετία. Κατά 
τη διάρκεια αυτής της διπλωματικής προσπάθειας, οι επαφές της βενετικής κυβέρνησης με την 
Ελληνική Αδελφότητα παρουσιάζονται στενές· οι Βενετοί έχουν την πεποίθηση πως οι Έλληνες της 
πόλης, κάτω από τις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στις επαφές 
Βενετίας και Ρωσίας, καθώς ως ομόθρησκοι θα μπορούσαν να πείσουν τους Ρώσους να στηρίξουν 
οικονομικά και στρατιωτικά την αντίσταση των Βενετών κατά των Τούρκων5. 
     Κατά τη διάρκεια μιας από τις πρεσβείες των Ρώσων στη Βενετία στις 24 Φεβρουαρίου 1657, τα 
επιφανή  μέλη  της  Ελληνικής  Αδελφότητας  της  Βενετίας  Δημήτριος  Φίλιππος,  ο  ιερέας 
Θεοφύλακτος  και  ο  διάκονος  Θεοφάνης,  συνοδευόμενοι  κι  από  άλλα  μέλη  της  Κοινότητας, 
παραδίδουν στον Ιβάν Ιβάνοβιτς Τσεμοντάνοβ, στόλνικ και τοποτηρητή του Περεγιασλάβλ, και 
στον γραμματικό Αλέξιο Πόσνικοβ6 έναν παραθαρρυντικό λόγο με τίτλο “Θρίαμβος κατά τῆς τῶν  
Τούρκων βασιλεῖας, ἥτοι λόγος παραθαρρυντικός πρός τόν εὐσεβέσταστον καί ἀήττητον βασιλέα τῆς  
Μοσκοβίας, κύριον Ἀλέξιον Μιχαηλοβίτζην, ἐκδοθείς παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, αββά καί  
καθηγουμένου  τῆς  μονῆς  τοῦ  μεγάλου  Γεωργίου Σκαλωτοῦ,  προεστῶτος  τοῦ  μοναστηρίου  
Στροβηλέας, κήρυκος τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, καί κοινοῦ τῆς φιλοσοφίας τε καί θεολογίας διδασκάλου,  

1.  Μέρτζιος  Κωνσταντίνος,  “Νέαι  ειδήσεις  περί  Κρητών  εκ  των  αρχείων  της  Βενετίας.  Δ':  Γεράσιμος 
Βλάχος”, ό. π., σελ. 281-284.
2. Ό. π., σελ. 289.
3. Ό. π., σελ. 284-285.
4. Για τις ιστορικές συγκυρίες εκείνης της χρονικής φάσης του βενετοτουρκικού πολέμου, καθώς και για μια  
αναλυτική παράθεση των προσπαθειών της βενετικής πλευράς για τη σύμπραξη συμμαχιών βλ. Χρήστος  
Λασκαρίδης,  Η  στάση  της  Ρωσίας  στον  πόλεμο  της  Κρήτης  (1645-1669),  University  Studio  Press, 
Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 39-40.
5. “Έτσι η ιδέα της συστράτευσης των Ελλήνων για βοήθεια με μια έκκληση προς τον τσάρο της ομόδοξης 
Ρωσίας  Αλέξιο  Μιχάηλοβιτς  είναι  κάτι  πολύ  φυσικό  και  η  πρωτοβουλία  προέρχεται  από  τη  βενετική 
κυβέρνηση.”· βλ. Χρήστος Λασκαρίδης,  Η στάση της Ρωσίας στον πόλεμο της Κρήτης (1645-1669), ό. π., 
σελ. 255.
6. Στις τέσσερις συναντήσεις Ρώσων – Βενετών πουθενά δεν καταγράφεται το όνομα του Βλάχου από τον 
Ρώσο πρεσβευτή Ιβάν Ιβάνοβιτς Τσεμοντάνοβ. Επομένως τίθεται το ερώτημα αν ο Βλάχος ήταν παρών στις  
συναντήσεις.  Για  τα  συγκεκριμένα  πρόσωπα  και  για  τη  ρωσική  πρεσβεία  στη  Βενετία  βλ.  Χρήστος 
Λασκαρίδης, Η στάση της Ρωσίας στον πόλεμο της Κρήτης (1645-1669), ό. π., σελ. 240-244 & 256-258.



κατά  ἑλληνικήν  καί  λατινικήν  διάλεκτον  ἐν  ταῖς  κλειναῖς  Βενετίαις”1.  Ο  συγκεκριμένος 
παραθαρρηντικός  λόγος  γράφεται  από  τον  Γεράσιμο  Βλάχο  στις  20  Φεβρουαρίου  1657  [more 
veneto 1656] και δίδεται στη ρωσική πρεσβεία σε δύο αντίτυπα δεμένα σε βιβλίο, με παραλήπτες 
τον τσάρο Αλέξιο και τον Πατριάρχη Μόσχας Νίκωνα2. Τίθεται στο σημείο αυτό το ερώτημα γιατί 
επιλέγεται ο Βλάχος να συγγράψει ένα τόσο σημαντικό, στη σκέψη των Βενετών και των Ελλήνων 
της Βενετίας, κείμενο με κυριολεκτικά εξέχοντες παραλήπτες. Η απάντηση είναι εμφανής, καθώς 
επίσης εμφανής είναι και ο στόχος των Βενετών και της Ελληνικής Αδελφότητας να παρορμήσουν 
τους Ρώσους να συντρέξουν στον αγώνα ενάντια στους Τούρκους. Ο Βλάχος θεωρείται από τα 
καταλληλότερα πρόσωπα για αυτό τον σκοπό· βασικό ρόλο παίζουν η ευρυμάθειά του, η δύναμη 
του λόγου και η πειθώ του, στοιχεία που σίγουρα θα έχουν ήδη γίνει γνωστά στη Βενετία,  αν 
λάβουμε υπόψη μας την κηρυγματική του δράση εκεί3.  Το γεγονός ότι ζητείται στον Βλάχο να 
συντάξει  ένα  τέτοιο  κείμενο,  το  οποίο  θα  έχει  παραλήπτες  εξαιρετικά  σημαίνοντα  πρόσωπα, 
φανερώνει την εκτίμηση και τον θαυμασμό που τρέφουν για το πρόσωπο του τόσο οι Έλληνες της 
Κοινότητας  όσο  και  οι  βενετικές  αρχές,  οι  οποίες  εμπιστεύονται  στο  Κρητικό  διδάσκαλο  ένα 
εγχείρημα αυτού του μεγέθους.
     Περίπου ένα μήνα μετά, στις 25 Μαρτίου 1657, ο Βλάχος δοκιμάζει τις δυνάμεις του, θέτοντας 
υποψηφιότητα  για  τη  θέση  του  Μητροπολίτη  Φιλαδελφείας,  μετά  τον  θάνατο  του  Αθανασίου 
Βαλεριανού. Συνυποψηφίους του έχει τους Μιχαήλ Χορτάτση, Σωφρόνιο Καλωνά, Θεοφύλακτο 
Τζανφουρνάρη,  Αλοΐσιο Γραδενίγο,  Γεώργιο  Μελισσηνό και  Νικηφόρο Μηλιώτη.  Παρόλο που 
αποτυγχάνει να εκλεγεί,  καθώς  η Συνέλευση των μελών της Κοινότητας  εκλέγει στη θέση του 
Μητροπολίτη τον  Μιχαήλ  [Μελέτιο]  Χορτάτση4, αξίζει  να  σημειώσουμε  πως  ο  Βλάχος 
καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση· αυτό απότελεί ακόμα μία απόδειξη της φήμης και της εκτίμησης 
που έχει καταφέρει να αποκτήσει αυτά τα πρώτα χρόνια της παραμονής του στη Βενετία.

1.  Ο παραθαρρηντικός  λόγος  του Γεράσιμου Βλάχου προς  τον  Τσάρο της  Ρωσίας  Αλέξιο  Μιχαήλοβιτς  
σώζεται μονάχα σε σλαβονική μετάφραση σε ένα προς το παρόν αντίγραφο στη Συλλογή χειρογράφων της 
Εκκλησιαστικής  Ακαδημίας  της  Πετρούπολης,  του  17ου /  18ου αιώνα  με  τον  αριθ.  171,  φ.  55-82  και 
φυλάσσεται στο Τμήμα Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην Πετρούπολη. Σε αναφορά και σχετική 
μελέτη του Λόγου έχουν προχωρήσει, πλην των κ. Σπυριδάκη και Τατάκη, η κ. Μαλτέζου στο άρθρο της “Οι 
Αμπασαδόροι της Μεγάλης Μοσχοβίας στη Βενετία και ο Κρητικός Πόλεμος” στο Θησαυρίσματα, τόμος 30 
(2000), σελ. 13, και ο κ. Λασκαρίδης, ο οποίος προχωρά επίσης στην αναλυτική παρουσίαση και μετάφραση 
από τα σλαβονικά του Λόγου· βλ.  Χρήστος Λασκαρίδης,  Η στάση της Ρωσίας στον πόλεμο της Κρήτης  
(1645-1669), ό. π., σελ. 303-324.
2. Χρήστος Λασκαρίδης, Η στάση της Ρωσίας στον πόλεμο της Κρήτης (1645-1669), ό. π., σελ. 259.
3. Στο φύλλο 69v του Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlaco,  το οποίο φυλάγεται στο Ελληνικό 
Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, διαβάζουμε: 

α) Τόμος δος Διδαχῶν λεχθεισῶν ἐν Βενετίαις ˏαχνς´· ἔχει φύλλα 191·
β) Τόμος εος Διδαχῶν λεχθεισῶν ἐν Βενετίαις ˏαχνη´ καί ˏαχνθ´· ἔχει φύλλα 186·
γ) Τόμος ςος Διδαχῶν λεχθεισῶν ἐν Βενετίαις ˏαχξα´ καί ˏαχξβ´· ἔχει φύλλα 243.

Οι υποθέσεις πως ταυτόχρονα διετέλεσε και εφημέριος του Αγίου Γεωργίου δεν αποδεικνύονται και μάλλον 
πρόκειται  για  πλάνη,  καθώς  το  όνομά  του  δε  συναντάται  στους  καταλόγους  των  αντίστοιχων  βιβλίων 
πρακτικών·  βλ.  Βασίλειος  Τατάκης,  Γεράσιμος  Βλάχος  ο  Κρης  (1605/7  –  1685):  φιλόσοφος,  θεολόγος,  
φιλόλογος, ό. π., σελ. 15 & σημ. 1.
4. Υποψηφιότητα για τη θέση του Μητροπολίτη Φιλαδελφείας έχουν υποβάλει: 

α) ο Μιχαήλ Χορτάτσης με ψήφους 214 κατά 117,
β) ο ιερομόναχος Γεράσιμος Βλάχος με ψήφους 112 κατά 219,
γ) ο Σωφρόνιος Καλωνάς με ψήφους 112 κατά 219, 
δ) ο Θεοφύλακτος Τζανφουρνάρης με ψήφους 84 κατά 247, 
ε) ο Αλοΐσιος-Αμβρόσιος Γραδενίγος με ψήφους 34 κατά 297, 
στ) ο Γεώργιος Μελισσηνός με ψήφους 59 κατά 272 και
ζ) ο Νικηφόρος Μηλιώτης με ψήφους 93 κατά 238. 

Για το πρωτότυπο ιταλικό κείμενο βλ.  Μ. Ι.  Μανούσακας,  “Συλλογή ανεκδότων εγγράφων (1578-1685) 
αναφερομένων εις τους εν Βενετία μητροπολίτας Φιλαδελφείας” στο  Θησαυρίσματα, τόμος 6 (1969), σελ. 
80-82 & για την ελληνική μετάφραση βλ.  Κωνσταντίνος Μέρτζιος,  “Η διαθήκη Γερασίμου Βλάχου του 
Κρητός”, ό. π., σελ. 649.



     Όπως ήδη παρατηρήσαμε, ο Βλάχος αρχίζει σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη μετάβασή 
του στο περιβάλλον της Βενετίας να δημιουργεί γύρω του τον δικό του κύκλο, τον οποίο αποτελούν 
σημαίνοντα πρόσωπα, Έλληνες της Βενετίας, κυρίως Κρήτες, αλλά και Βενετοί· μέσω της θέσης 
του  στη  σχολή  της  Κοινότητας  αποκτά  σταδιακά  όλο  και  περισσότερο  κύρος,  σεβασμό  και 
εκτίμηση από τους γύρω του. Η ευρυμάθειά του, η δραστήρια φύση του και η βαθιά φιλοσοφική 
του σκέψη τον αναδεικνύουν γρήγορα σε μια προσωπικότητα πρώτου μεγέθους ανάμεσα στους 
συμπατριώτες  του.  Ένα  τεκμήριο  που  αποδεικνύει  τα  παραπάνω  δίνεται  και  από  ένα  κείμενο 
διαιτησίας  με  ημερομηνία  26  Απριλίου 1657,  με  αφορμή μια  οικονομική διαφορά μεταξύ των 
ιερομονάχων Ακακίου Διακρούση και Αγαπίου Λάνδου1. Οι δύο διάδικοι ορίζουν τρεις διαιτητές 
(arbitri), εκ των οποίων ο ένας είναι ο Γεράσιμος Βλάχος· επομένως, έχουμε την πληροφορία πως 
στον κύκλο  του Βλάχου στα  πρώτα  δύο χρόνια  του  στη  Βενετία  ανήκουν οι  επίσης  Κρητικοί 
Ακάκιος Διακρούσης και Αγάπιος Λάνδος. Μάρτυρες στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ο ανηψιός 
του Βλάχου Αρσένιος Καλούδης και  ο Βενετός τυπογράφος  Andrea Giuliani.  Μέσω αυτού του 
κειμένου έχουμε την πρώτη μαρτυρία ότι ο Βλάχος γνωρίζεται ήδη από το 1657 προσωπικά με τον 
Giuliani, τον μετέπειτα εκδότη του έργου του Ἁρμονία το 16612. 
     Για τις σχέσεις του Γεράσιμου Βλάχου με λογίους εκτός του περιβάλλοντος της Βενετίας η 
υπάρχουσα έρευνα μόνο πενιχρά στοιχεία είναι  σε θέση να παρουσιάσει.  Μολαταύτα, από ένα 
μονάχα τεκμήριο μπορούν να αντληθούν συμπεράσματα ικανά να οδηγήσουν σε ευρύτερα πλαίσια 
και  να  παρουσιαστούν  εύλογες  υποθέσεις  προς  διερεύνηση.  Αφορμή  γίνεται  μια  επιστολή  του 
Βλάχου προς τον Γάλλο λόγιο François Combefis με ημερομηνία 13 Ιουνίου 1658. Η συγκεκριμένη 
επιστολή συνοδεύει αντίγραφο κειμένων του Μαξίμου του Ομολογητή που ο Βλάχος αποστέλλει 
στον  Combefis  για  να  τα  χρησιμοποιήσει  στην  έκδοση των έργων του  Μαξίμου,  την  οποία  ο 
Γάλλος λόγιος πραγματοποιεί στο Παρίσι το 1675. Μαζί με την επιστολή συμπεριλαμβάνεται ένα 
επίγραμμα του Βλάχου “εἰς τήν τοῦ θείου Μαξίμου βίβλον” και ένα επίγραμμα του ανηψιού του, 
Αρσενίου Καλούδη, προς τον  Combefis3.  Η έκδοση των έργων του Μαξίμου από τον  Combefis 
γίνεται από κείμενο το οποίο αντιγράφει ο Βλάχος από παλαιό χειρόγραφο, που ο ίδιος κατέχει στη 
βιβλιοθήκη του. Η επιστολή αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους εξής λόγους: πρωτίστως, διότι 
πιστοποιεί την αλληλογραφική τουλάχιστον σχέση του Γεράσιμου Βλάχου με μια προσωπικότητα 
στο μέγεθος του  Combefis,  καθώς η επικοινωνία τους θα ήταν παράδοξο να ξεκινά με αυτή την 
επιστολή· ασφαλώς θα προϋπήρχε αλληλογραφία μεταξύ τους, η οποία δεν έχει ακόμα εντοπιστεί. 
Προσθέτουμε επίσης πως από την προσφώνηση “πατέρων αἰδεσιμώτατε μοι καί προσφιλέστατε”4 
του Βλάχου θα μπορούσαμε ίσως να υποθέσουμε προσωπική σχέση μεταξύ των δύο λογίων. Εκτός 
αυτών, μέσω της επιστολής του Βλάχου σχετικά με το χειρόγραφο των έργων του Μαξίμου του 
Ομολογητή, έχουμε την πρώτη ρητή μαρτυρία του ίδιου σχετικά με τη βιβλιοθήκη του· από τα 
αποσπάσματα “ἐκ τῆς ἐμῆς βιβλιοθήκης (ἐν ᾗ μετά πολλῶν ἐστι καί τά τοῦ Μαξίμου)” και “τά τοῦ 
θείου Μαξίμου καί τά τῶν ἑτέρων θείων πατέρων τυγχάνοντά μοι συγγράμματα...”5 γίνεται εμφανές 
πως ο Βλάχος έχει ήδη στην κατοχή του σπάνια χειρόγραφα έργων της πατερικής γραμματείας. Σε 
συνδυασμό μάλιστα με τον πρόλογο στην έκδοση των έργων του Μαξίμου το 1675, όπου ο ίδιος ο  
Combefis  αναφέρει πως ο Βλάχος  “non solum quibus mihi opus erat Opuscula Maximi polemica 

1. Το έγγραφο παρατίθεται αυτούσιο και σχολιάζεται από τον καθηγητή κ. Στέφανο Κακλαμάνη· βλ. Άνθιμος 
(Ακάκιος) Διακρούσης, Ο Κρητικός Πόλεμος: διήγησις δια στίχων του δεινού πολέμου του εν τη νήσω Κρήτη  
γενομένου,  εις  την  οποίαν  περίεχει  την  σκληρότητα  και  αιχμαλωσίαν  των  αθέων  Αγαρηνών,  και  πως  
εκυρίευσαν όχι μόνον τα Χανιά και το Ρέθυμνον, μα και όλον το νησί, και όλον ένα πολεμούσιν και αυτό το  
Μεγάλον Κάστρον,  κριτική έκδοση Στέφανος Κακλαμάνης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 
2008 , σελ. 54-58. Για τον Διακρούση βλ. εισαγωγή του παραπάνω βιβλίου.
2. Ό. π., σελ. 54-55. Οι μάρτυρες που υπέγραφαν σε ανάλογες περιπτώσεις ήταν χωρίς αμφιβολία πρόσωπα 
γνωστά όχι μόνο στους δύο διαδίκους, αλλά και στους εκλεγμένους από αυτούς διαιτητές. 
3.  Αυτούσια  η  επιστολή  του  Γεράσιμου  Βλάχου  προς  τον  François  Combefis,  συνοδευόμενη  από  τα 
επιγράμματα του ίδιου και του ανηψιού του, περιλαμβάνεται στο Emile Legrand, Bibliographie hellenique,  
ou Description raisonnee des ouvrages publies par des Grecs au dix-septieme siecle , t. 2 (1645 – 1690), J. 
Maisonneuve, Paris 1903, σελ. 312-315.
4. Ό. π., σελ. 314.
5. Ό. π., σελ. 314.



suis ex codicibus  transcribenda curaverit,  serioque sua ipse manu,  si  quid scribenti  obrepsisset, 
correxerit”1,  παρουσιάζεται ο Βλάχος όχι μόνο ως συλλέκτης σπάνιων χειρογράφων αλλά και ως 
δόκιμος φιλόλογος, καθώς επιμελείται και διορθώνει τα σφάλματα του κειμένου του χειρογράφου, 
προτού το στείλει στον Combefis.
     Το  1659 ο  Γεράσιμος  Βλάχος  εκδίδει  στη  Βενετία  το  τετράγλωσσο λεξικό  του  με  τίτλο 
Θησαυρός  τῆς ἐγκυκλοπαιδικῆς βάσεως τετράγλωσσος. Μετά καί  τῶν ἐπιθέτων ἐκλογῆς, καί διττοῦ 
τῶν λατινικῶν τε καί ἰταλικῶν λέξεων πίνακος. Ἐκ διαφόρων παλαιῶν τε καί νεωτέρων λεξικῶν 
συλλεχθείς παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, καθηγουμένου  τῆς μονῆς τοῦ μεγάλου Γερασίμου 
[sic. Γεωργίου] Σκαλωτοῦ, κήρυκος  τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου, και τῶν επιστημῶν κατ' ἀμφοτέρας τάς  
διαλέκτους διδασκάλου2, το οποίο αφιερώνει στον Μέγα Δούκα της Τοσκάνης Φερδινάνδο Β'. Ποια 
ήταν η σχέση που συνέδεε τον Βλάχο με τον αρχηγό της οικογένειας των Μεδίκων της Φλωρεντίας  
το αγνοούμε· μόνο να υποθέσουμε μπορούμε πως αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια του Βλάχου να 
ευαισθητοποιήσει έναν Ευρωπαίο ηγεμόνα για να συνδράμει στον αγώνα υπεράσπισης της Κρήτης 
από τον τουρκικό κίνδυνο.  Στον πρόλογο του έργου εμπεριέχονται  επτά επιγράμματα:  ένα του 
Γεράσιμου  Βλάχου  προς  τον  Φερδινάνδο,  δύο  του  Αρσενίου  Καλούδη,  το  πρώτο  προς  τον 
Φερδινάνδο και το δεύτερο προς τον Βλάχο, δύο επιγράμματα του Γρηγορίου Μελισσηνού προς 
τον Βλάχο και από ένα των Βαρθολομαίου Συρόπουλου και Στέφανου Τζιγαρά προς τον Βλάχο3. Ο 
κύκλος του Βλάχου στη Βενετία  φαίνεται  συνεχώς να  διογκώνεται,  καθώς τώρα προσθέτονται 
ακόμα τρία πρόσωπα, οι επίσης Κρητικοί Γρηγόριος Μελισσηνός4, Βαρθολομαίος Συρόπουλος και 
Στέφανος Τζιγαράς5. Τη διόρθωση και την επιμέλεια του έργου ανέλαβε ο Αρσένιος Καλούδης και 
το  λεξικό  τυπώθηκε  στο  τυπογραφείο  του  G.  P.  Pinelli  με  την  τυπογραφική  επιμέλεια  να 
αναλαμβάνει ο  Andrea Giuliani,  όπως προκύπτει από το συμβόλαιο Βλάχου –  Giuliani  για την 
Ἁρμονία ὁριστική τῶν  ὄντων6. Όσον αφορά τις πηγές του Βλάχου στη σύνθεση του λεξικού του, 
μόνο μια προσεκτική έρευνα, επικεντρωμένη στο συγκεκριμένο ζήτημα, θα μπορούσε με ακρίβεια 
να τις ορίσει. Μολαταύτα, εμφανές είναι ότι μια βασική πηγή την οποία θα είχε άμεσα ή έμμεσα 

1. Emile Legrand,  Bibliographie hellenique, ou Description raisonnee des ouvrages publies par des Grecs  
au dix-septieme siecle, t. 2 (1645 – 1690), ό. π., σελ. 311.
2. Ό. π., σελ. 115-119.
3. Κωνσταντίνος Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, 
ό. π., σελ. 337.
4.  Ο  Σιναΐτης  ιερομόναχος  Γρηγόριος  Μελισσηνός  παρουσιάζεται  και  ως  αντιγραφέας  του  έργου  του 
Βλάχου  “Εις  τα  περί  ψυχής  του  Αριστοτέλους  βιβλία  σύντομος  παράφρασις  και  ζητήματα”  το  1658 στη 
Βενετία.  Η  παραπάνω  πληροφορία  αντλείται  από  το  χειρόγραφο  υπ.  αριθ.  493  της  Βιβλιοθήκης  του 
Μετοχίου  του  Παναγίου  Τάφου  στην  Κωνσταντινούπολη· βλ.  Αθανάσιος  Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, 
Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη: ήτοι  Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και  
καθολικού  ορθοδόξου  πατριαρχικού  θρόνου  των  Ιεροσολύμων  και  πάσης  Παλαιστίνης  αποκειμένων  
Ελληνικών κωδίκων, συνταχθείσα μεν και φωτοτυπικοίς κοσμηθείσα πίναξιν, τόμος Ε', Culture et civilisation, 
Bruxelles  1963  [α'  έκδ.  1891],  σελ.  52.  Για  σχολιασμό  του  συγκεκριμένου  χειρογράφου  βλ.  Βασιλική 
Μπόμπου-Σταμάτη, “Παρατηρήσεις στα χειρόγραφα των έργων του Γεράσιμου Βλάχου”, ό. π., σελ. 386.
5. Για τον Βαρθολομαίο Συρόπουλο (1611 – 1697) βλ. Αθανάσιος Καραθανάσης, Η Βενετία των Ελλήνων, ό. 
π., σελ. 233-251. Ενδείξεις έχουμε ότι ο Γεράσιμος Βλάχος διατηρούσε αλληλογραφική σχέση με ακόμα 
έναν περίφημο λόγιο της εποχής, τον  Χίο  Γεώργιο Κορέσσιο  (περ. 1570 – 1659/60)· στον υπ' αριθ. 1148 
κώδικα της μονής Σινά υπάρχει κείμενο με εγκωμιαστικά λόγια του Βλάχου για τον Κορέσσιο, με τα οποία ο 
πρώτος σχολιάζει την πολεμική των θεολογικών συγγραμμάτων του Κορέσσιου κατά των Καθολικών και 
Καλβινιστών: “ὅτι ὁ περίφημος Κορέσσιος εἴναι σοφός,  ὅλος ὁ κόσμος τό μαρτυρεῖ· τό ἀποτέλεσμα τῆς 
σοφίας του θεωρεῖ ἡ Ἀσία καί ἡ Εὐρώπη, μᾶλλον δέ ὁ τετραπέρατος κόσμος καί τό πλῆθος τῶν μαθητῶν του 
τό βεβαιώνει καί ὅλον τό Γένος τόν προσέχει ὡσάν ὁποῦ πολλάκις, μᾶλλον δέ μυριάκις διά τήν Ὀρθοδοξίαν 
ὑπερμάχησε καί ὡς φόβερός αντιλήπτωρ παρά τοῖς Ὀρθοδόξοις θαυμάζεται· καί παρά τῶν ἀντικειμένων ὡς 
πῦρ φλέγον τάς ἀκάνθας φεύγεται καί τρομάσσεται”· βλ. Νίκος Στουπάκης, Γεώργιος Κορέσσιος (1570 ci. – 
1659/60): Η ζωή, το έργο και οι πνευματικές της εποχής του, Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου, Χίος 
2000, σελ. 56.
6.  Georgio Plumidis, “La stampa greca a Venezia nel secolo XVII” στο  Archivio Veneto,  τόμος 93 (1971), 
τεύχος 2, σελ. 39: “L'indice dovrà fare conforme quello del Lexicon di sopradetto Padre stampato pure dal 
medesimo signor Giuliani.”



υπόψη του ο Βλάχος είναι  το  Λεξικόν Λατινικόν,  Ρωμαϊκόν καί  Ἑλληνικόν εἰς  τό ὁποῖον μέ τά  
λατινικά λόγια συμφωνοῦσι τά Ρωμαίικα καί τά  Ἑλληνικά του γραμματικού Σίμωνα Πόρτιου,  που 
εκδόθηκε στο Παρίσι το 16351.  Όπως και το σύνολό του έργου του Γεράσιμου Βλάχου, η σύνθεση 
του Θησαυρού και ακόμα περισσότερο η έκδοσή του προδίδει τα κίνητρα του δημιουργού, καθώς 
το λεξικό, όντας όχι επιστημονικό αλλά ένα όργανο κατάρτισης στα αρχαία ελληνικά με βάση την 
ομιλούμενη γλώσσα, αποτελεί ένα διδακτικό εγχειρίδιο τόσο για τους μορφωμένους όσο και για 
τους μαθητές των ελληνικών σχολείων. Ο Θησαυρός θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα λεξικά 
του 17ου αιώνα και γνωρίζει έκτοτε τέσσερις επανεκδόσεις: το 1723 στη Βενετία από τον Antonio 
Bortoli2 και τρεις επανεκδόσεις από το τυπογραφείο του Νικολάου Γλυκύ στη Βενετία το 1784, το 
1801 και το 18203. Η έρευνά μας εντόπισε συνολικά δεκαεννέα αντίτυπα του Θησαυρού, τα οποία 
φυλάσσονται σήμερα σε Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού4.
     Δύο χρόνια αργότερα, στις 21 Ιανουαρίου 1661, ο Βλάχος εκλέγεται ξανά διδάσκαλος της 
σχολής  της  Κοινότητας,  υπερτερώντας  του  άλλου  υποψηφίου,  Ιλαρίωνα  Κιγάλα5.  Εκείνη  την 
περίοδο, στις αρχές του 1661, εκδίδει και το δεύτερο έντυπο έργο του, την Ἁρμονία ὁριστική τῶν 
ὄντων κατά τούς ἑλλήνων σοφούς, συντεθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, καθηγουμένου 
τοῦ μεγάλου Γεωργίου Σκαλωτοῦ, εὐαγγελικού κήρυκος καί τῶν επιστημῶν διδασκάλου6, το οποίο 
αφιερώνει στον αυτοκράτορα της Γερμανίας Λεοπόλδο Α'. Όπως και στον Θησαυρό, έτσι και στην 
περίπτωση της  Ἁρμονίας, δε γνωρίζουμε αν και ποια ήταν η σχέση μεταξύ του Βλάχου και του 
Λεοπόλδου, αλλά και πάλι μπορούμε να θεωρήσουμε την αφιέρωση ως μια έκκληση του Κρητικού 
λογίου προς τον αυτοκράτορα της Γερμανίας να συντρέξει στον αγώνα των Βενετών εναντίον των 
Τούρκων.  Στον  πρόλογο  του  έργου  εμπεριέχονται  πέντε  επιγράμματα:  δύο  επιγράμματα  του 
Βλάχου προς τον αυτοκράτορα της Γερμανίας, ένα επίγραμμα του Βλάχου προς τον αρχιδούκα της 
Αυστρίας  Λεοπόλδο,  και  από  δύο  επιγράμματα  προς  τον  Βλάχο  των  Αρσενίου  Καλούδη  και 
Γρηγορίου  Μελισσηνού.  Τη  διόρθωση  και  την  επιμέλεια  της  Ἁρμονίας αναλαμβάνει  ο  έτερος 
ανηψιός του Γεράσιμου Βλάχου, Γρηγόριος Βλάχος· το έργο εκδίδεται από το τυπογραφείο του 
Andrea Giuliani ή Zuliani7, κάτι που προκύπτει τόσο από το εξώφυλλο του έργου όσο και από το 
κείμενο του συμβολαίου μεταξύ συγγραφέα και τυπογράφου που συντάσσεται στις 18 Σεπτεμβρίου 
16608.  Ενδιαφέρουσες  πληροφορίες  λαμβάνουμε  από  το  συγκεκριμένο  έγγραφο  σχετικά  με  τις 
κατηγορίες των αντιτύπων που μπορούσε να παράξει ένα βενετικό τυπογραφείο, καθώς και σχετικά 
με την τιμή της έκδοσης ενός βιβλίο όπως ήταν η Ἁρμονία. Μαθαίνουμε λοιπόν πως η Ἁρμονία θα 
τυπώνονταν στη μορφή και στο μέγεθος του  Eclogio,  παλαιότερη έκδοση που είχε επιμεληθεί ο 
Giuliani, καθώς επίσης ότι στη διαρρύθμιση των περιεχομένων της θα ακολουθούνταν η αντίστοιχη 

1. Την άποψη αυτή εκφράζει στη μονογραφία του για τον Γεράσιμο Βλάχο ο κ. Τατάκης, προχωρώντας σε 
σύγκριση και ανάλυση της σύνθεσης των δύο λεξικών και εντοπίζοντας τις κύριες διαφορές μεταξύ τους. Σε 
αντίθεση δηλαδή με τον Πόρτιο, ο οποίος βάση του έχει τη λατινική, ο Βλάχος βάση του έχει την κοινή νέα 
ελληνική και από αυτή περνά στα αρχαία ελληνικά, στα λατινικά και στα ιταλικά· βλ. Βασίλειος Τατάκης, 
Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7 – 1685): φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, ό. π., σελ. 60. Να σημειωθεί 
βέβαια πως το λεξικό του Πόρτιου δεν εμπεριέχεται στον κατάλογο της βιβλιοθήκης του Γεράσιμου Βλάχου.
2. Σε αυτή την έκδοση εμπεριέχεται και σύντομο βιογραφικό του Νικολάου Βουβουλίου, ο οποίος υπήρξε 
γραμματικός  του Βλάχου κατά τα χρόνια  που ο  τελευταίος  διετέλεσε  Μητροπολίτης  Φιλαδελφείας  στη 
Βενετία· βλ. Γεώργιος Εκκεκάκης, Τα κρητικά βιβλία: σχεδίασμα κρητικής βιβλιογραφίας, τόμος Α' (1499 – 
1863), Γραφοτεχνική Κρήτης Α. Ε., Ρέθυμνο 1990, σελ. 68.
3. Ό. π., σελ.  84, 90, 97. Την 1η Αυγούστου 1825 ο Μιχαήλ Γλυκύς μαρτυρά πως το 1820 τύπωσε τον 
Θησαυρό του Βλάχου διότι “ἀναγκαιότατον καί τοῦτο εἰς τά σχολεῖα, ἐξαιρέτως διά τήν Θεματογραφίαν”· 
βλ.  Μάνος  Χαριτάτος,  “Τα  Ημερολόγια  στα  χρόνια  1800  –  1863  (Με  προσθήκες  στην  Ελληνική 
Βιβλιογραφία)” στο Ερανιστής, τόμος 14 (1977), σελ. 103.
4. Βλ. Μέρος Α' (a) του Παραρτήματος.
5. Κωνσταντίνος Μέρτζιος, Θωμάς Φλαγγίνης και ο μικρός Ελληνομνήμων, ό. π., σελ. 178.
6. Emile Legrand,  Bibliographie hellenique, ou Description raisonnee des ouvrages publies par des Grecs  
au dix-septieme siecle, t. 2 (1645 – 1690), ό. π., σελ. 136-138.
7. “παρά Ἀνδρέᾳ τῷ Ιουλιανῷ κοντά εἰς τόν Πόντε τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου” (στην ομώνυμη γέφυρα, δυτικά 
της  πλατείας  του  Αγίου  Μάρκου)· βλ.  την  εισαγωγή  του  Στυλιανού  Αλεξίου  στο  Μαρίνος  Τζάνες 
Μπουνιαλής, Ο Κρητικός Πόλεμος (1645 – 1669), ό. π., σελ. 19. 
8. Georgio Plumidis, “La stampa greca a Venezia nel secolo XVII”, ό. π., σελ. 38-39.



στοίχηση που ο Giuliani ακολούθησε και στον Θησαυρό. Ο τυπογράφος θα είχε διορία τεσσάρων 
μηνών από την ημέρα της σύνταξης της  συμφωνίας για να φέρει  εις  πέρας την εκτύπωση του 
έργου· επομένως, το έργο εκδίδεται πιθανόν τον Ιανουάριο του 1661. Ο  Giuliani  θα όφειλε να 
παραδώσει στον Βλάχο 1.200 αντίτυπα σε κοινό χαρτί και άλλα δεκαπέντε σε carta reale (βασιλικό 
χαρτί). Ο Γεράσιμος Βλάχος συμβάλλει στα καθέκαστα της εκτύπωσης, καθώς τη χρηματοδοτεί ο 
ίδιος1.  Μάρτυρες  σε  αυτή  τη  συμφωνία  είναι  οι  Μάρκος  Μαράς  του  ποτέ  Γεωργίου  και  ο 
Κωνσταντίνος Επισκοπόπουλος του ποτέ Μιχαήλ. Όπως και  στην περίπτωση του  Θησαυρού,  η 
Ἁρμονία  εκδίδεται από τον Βλάχο με σκοπό επιμορφωτικό, όχι τόσο ως επιστημονικό έργο αλλά 
περισσότερο ως διδακτικό εγχειρίδιο για τους μαθητές των ελληνικών σχολείων2. Η έρευνά μας 
εντόπισε συνολικά οκτώ αντίτυπα της Ἁρμονίας σε Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού3.
     Παρόλη τη λαμπρή σταδιοδρομία του ως αναγνωρισμένος λόγιος, παρόλη τη φήμη και την 
εκτίμηση που ο ίδιος απολαμβάνει από τους συμπατριώτες του, ο Βλάχος αποτυγχάνει να εκλεγεί 
στη θέση του διδασκάλου της  σχολής της  Κοινότητας  στις  20 Ιανουαρίου 1662 [more  veneto: 
1661],  όταν  και  χάνει  τη  θέση  του  από  τον  Αλοΐσιο  Γραδενίγο4.  Σχεδόν  αμέσως,  στις  αρχές 
Φεβρουαρίου του 1662, κάνει αίτηση στη Γερουσία για να του παραχωρηθεί η πρώτη διαθέσιμη 
μονή  στην  Κέρκυρα5.  Η  Γερουσία,  λαμβάνοντας  υπόψη  της  και  τις  μαρτυρίες  των  Βενετών 
στρατηγών  Andrea  Corner  και  Marco  Molino  για  τις  υπηρεσίες  που  ο  Βλάχος  πρόσφερε  στη 
Γαληνοτάτη6,  προχωρεί  άμεσα  στο  ψήφισμα  της  8ης  Φεβρουαρίου  1662  υπέρ  της  παραπάνω 
αίτησης του Βλάχου, στον οποίο παραχωρείται η μονή της Παναγίας της Παλαιοπόλεως, με τον 
όρο  όμως  να  μη  λαμβάνει  πλέον  τα  δέκα  δουκάτα  μηνιαίως7.  Στην  Κέρκυρα  ο  Βλάχος  θα 
διαδεχόταν στη μονή τον αποθανόντα αιδεσιμότατο Νικόδημο Μπαλιαρίνη [Bagliarino]· στέλνει, 
λοιπόν, τον ανηψιό του, Γρηγόριο Βλάχο, για να παραλάβει από τις τοπικές αρχές τον έλεγχο της 
μονής. Παρόλο που στις 25 Νοεμβρίου 1662 η Γερουσία δίνει εντολή προς τις κερκυραϊκές αρχές 
να παραχωρήσουν τη μονή της Παναγίας της Παλαιοπόλεως στον ανηψιό του Γεράσιμου Βλάχου8, 
οι Διοικητές της Κέρκυρας έχουν ήδη αυθαίρετα επιλέξει παμψηφεί από τις 22 Οκτωβρίου μεταξύ 

1. “All'incontro sia in obligo detto reverendissimo Pre. Vlaco sborsare a detto signor Giuliani per pagamento 
della sudetta opera ducati tre correnti da L. 6:4 per ogni foglio di carta che entrer à nel detto libro”· βλ. 
Georgio Plumidis, “La stampa greca a Venezia nel secolo XVII”, ό. π., σελ. 39. Από ένα ανάλογο συμβόλαιο 
στις 10 Μαρτίου 1661, μαθαίνουμε πως ο Βλάχος συμβάλλει οικονομικά και στην έκδοση του έργου του  
ανηψιού του,  Αρσενίου Καλούδη  Προσκυνητάριον τῶν ἁγίων τόπων· βλ.  Georgio Plumidis,  “La stampa 
greca a Venezia nel secolo XVII”, ό. π., σελ. 40.
2. Ο Βλάχος, αντιλαμβανόμενος τη μεγάλη ωφέλεια που θα έχει ο Θησαυρός του για τα ελληνικά σχολεία 
της Βενετίας και της Πάντοβας, σε επιστολή του από τη μονή της Παναγίας Παλαιοπόλεως στην Κέρκυρα 
όπου είναι  ηγούμενος,  προς  τους  Αναμορφωτές  του Πανεπιστημίου της  Πάντοβας  μαρτυρά ότι  έστειλε 
πενήντα  αντίτυπα  του  Λεξικού του  για  χρήση  από  τους  μαθητές  της  Φλαγγινείου  Σχολής.  Γράφει 
χαρακτηριστικά: “Giá dedi alle stampe due mie faliche: un «Lexicon» concernete le quatre lingue, Greca  
volgare e litteraria, Italiana e Latina... ne esibisco dell' Opera «Lexicon» volumi cinquanta... per uso delli  
scolari  del  detto  Collegio”·  χαρίζει  επίσης  στη  προαναφερθείσα  Σχολή  εκατό  αντίτυπα  του  έργου  του 
Ἁρμονία ὁριστική τῶν ὄντων. Στο σημείο αυτό φαίνεται καθαρά ο σκοπός της έκδοσης των δύο έργων από 
τον Κρητικό λόγιο, ο οποίος επιθυμεί να χρησιμεύσουν όχι σαν επιστημονικά εγχειρίδια, απρόσιτα στους μη 
καταρτισμένους, αλλά ως διδακτικά εγχειρίδια κατάλληλα για τους Έλληνες μαθητές· σε συνδυασμό με τα 
ανέκδοτα έργα του Βλάχου, ο Θησαυρός και η Ἁρμονία κατατάσσονται στα όργανα της φώτισης του Γένους, 
δίπλα στα αντίστοιχα έργα των υπολοίπων λογίων της εποχής· βλ. Αθανάσιος Καραθανάσης, Η Φλαγγίνειος  
σχολή της Βενετίας, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 1986 [α' έκδ. 1975], σελ. 189 σημ. 3, 198.
3. Βλ. μέρος Α' (b) του Παραρτήματος.
4.  Με ψήφους 41 κατά 18 του Γραδενίγου έναντι 30 κατά 29 του Βλάχου· βλ.  Κωνσταντίνος Μέρτζιος, 
Θωμάς Φλαγγίνης και ο μικρός Ελληνομνήμων, ό. π., σελ. 178.
5.  Κωνσταντίνος  Μέρτζιος,  “Νέαι  ειδήσεις  περί  Κρητών  εκ  των  αρχείων  της  Βενετίας.  Δ':  Γεράσιμος 
Βλάχος”, ό. π., σελ. 285-288.
6. Έχουμε ήδη αναφερθεί στις μαρτυρίες των δύο Βενετών στρατηγών· βλ.  Κωνσταντίνος Μέρτζιος, “Νέαι 
ειδήσεις περί Κρητών εκ των αρχείων της Βενετίας. Δ': Γεράσιμος Βλάχος”, ό. π., σελ. 289.
7.  Ό. π., σελ. 290: “dovendole quando anderà al possesso, cessar l' assegnamento di ducati 10 al mese che in 
virtû di parte di questo Consiglio 4 Novembre 1656 egli gode”.
8. Ό. π., σελ. 291-292.



των υποψηφίων Γεράσιμου Βλάχου, Σωφρονίου Σκορδίλη, Αθανασίου Μπούα, Άνθιμου Τάκη και 
Γερμανού Γαϊτονίνο να δοθεί η μονή στον Αθανάσιο Μπούα1· για την επίλυση του ζητήματος που 
έχει προκύψει με τις αντιδράσεις των Κερκυραίων, η Γερουσία εκδίδει ψήφισμα στις 30 Μαρτίου 
1663 με το οποίο επιβάλλει στις αρχές της Κέρκυρας να παραχωρήσουν στον ιερομόναχο Γρηγόριο 
Βλάχο τη μονή για να περάσει στην κατοχή του Γεράσιμου Βλάχου2. Έχουμε έτσι τη μετάβαση του 
Βλάχου, συνοδία των δύο ανηψιών του, στην Κέρκυρα μετά τον Μάρτιο του 16633.
     Η παραμονή του στη Βενετία για οκτώ συναπτά έτη προσφέρει στον Γεράσιμο Βλάχο τη 
δυνατότητα και τα χρονικά περιθώρια να ασχοληθεί με μεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα με τα 
φιλολογικά,  φιλοσοφικά  και  θεολογικά  του  ενδιαφέροντα.  Σε  αυτή  την  περίοδο  διορθώνει, 
επεξεργάζεται και ολοκληρώνει το υλικό που έχει φέρει μαζί του από την Κρήτη. Έργα πρώιμα,  
ακατέργαστα ή ελλειπή της Ρητορικής και της Μετρικής του αποκτούν εδώ μια πιο προσεγμένη 
μορφή4. Επίσης, φιλοσοφικά του συγγράμματα ολοκληρώνονται όσον αφορά το περιεχόμενό τους· 
το “Εἰς τά περί ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους βιβλία. Σύντομος παράφρασις καί ζητήματα”, το οποίο όπως 
έχουμε ήδη αναφέρει ο Βλάχος έχει αρχίσει στον Χάνδακα, ολοκληρώνεται στη Βενετία στις 25 
Σεπτεμβρίου 1655 [1655 adi 25 Settebre. Venetiis.] με τη συγγραφή των υπομνημάτων στο δεύτερο 
και  τρίτο βιβλίο του αριστοτελικού έργου5.  Από τη Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας  Επιστημών της 
ΕΣΣΔ στο Λένινγκραντ έχουμε ένα ακόμα αυτόγραφο χειρόγραφο με έργα του Βλάχου από την 
εποχή της Βενετίας,  όπου συναντάμε το “Εἰς τό περί ζωῆς καί θανάτου τοῦ φιλοσόφου βιβλίον  
παραφράσεις  τε  καί  ζητήματα”,  το  “Εἰς  τά  τέσσερα  βιβλία  περί  οὐρανοῦ  παραφράσεις  τε  καί  
ζητήματα” αλλά και το “Τῆς χρυσῆς σειρᾶς τῆς φιλοσοφοθεολογίας”6.
     Λαμβάνοντας ως αφορμή την αναφορά μας στο τελευταίο αυτό έργο, οφείλουμε να κάνουμε και 
μια  τελευταία  σημείωση σχετικά με  το θεολογικό έργο του Γεράσιμου Βλάχου.  Η παλαιότερη 
έρευνα  ήθελε  τον  Κρητικό  λόγιο  να  καταπιάνεται  με  θεολογικά  ζητήματα  κυρίως  κατά  την 
παραμονή  του  στη  μονή  της  Παναγίας  της  Παλαιοπόλεως  στην  Κέρκυρα·  παρόλα  αυτά,  η 
σύγχρονη έρευνα αποδεικνύει πως και το θεολογικό του έργο, έστω σε μια βασική μορφή του, ο 
Βλάχος το συνθέτει στη Βενετία7.

1.  Κωνσταντίνος  Μέρτζιος,  “Νέαι  ειδήσεις  περί  Κρητών  εκ  των  αρχείων  της  Βενετίας.  Δ':  Γεράσιμος 
Βλάχος”, ό. π., σελ. 292.
2. Ό. π., σελ. 293-294.
3. Για το διάστημα μεταξύ της αποτυχίας του να εκλεγεί εκ νέου διδάσκαλος στη σχολή της Κοινότητας και  
μέχρι την αναχώρησή του από τη Βενετία δεν υπάρχουν μαρτυρίες για τη δράση του Γεράσιμου Βλάχου 
στην πόλη των τεναγών. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση από τον κ. Καραθανάση για αυτά τα δύο χρόνια πως ο 
Βλάχος συμπληρώνει το εισόδημά του εργαζόμενος ως ιδιωτικός διδάσκαλος· βλ. Αθανάσιος Καραθανάσης, 
“Ιωαννίκιος  και  Σωφρόνιος  αδελφοί  Λειχούδη:  Βιογραφικές  σημειώσεις  από  νεώτερες  έρευνες”  στο 
Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμος 2 (1977), σελ. 180. Η υπόθεση αυτή, αν και αληθοφανής, χρειάζεται τεκμήρια 
για να υποστηριχτεί, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν εντοπιστεί.
4.  Η συγγραφή των εγχειριδίων ρητορικής από τον Βλάχο γίνεται  πιθανότερα στην Κρήτη και  όχι  στη 
Βενετία καθώς υπάρχει ποικιλία των τίτλων που τη δικαιολογεί από το ότι οι αντιγραφείς “κάποτε δίνουν 
τον τίτλο που φέρει ο Βλάχος κατά την εποχή της αντιγραφής”· βλ. Βασίλειος Τατάκης, Γεράσιμος Βλάχος ο  
Κρης (1605/7 – 1685):  φιλόσοφος,  θεολόγος,  φιλόλογος,  ό.  π.,  σελ.  47 & Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, 
“Παρατηρήσεις στα χειρόγραφα των έργων του Γεράσιμου Βλάχου”,  ό. π., σελ. 378.  Όλα τα χειρόγραφα 
έργων μετρικής με την αναγραφή “ἁπάσης τῆς μετρικῆς τέχνης” δίνουν στον συγγραφέα τούς τίτλους της 
περιόδου της Κρήτης (“Γερασίμου ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός”), κάτι που οδηγεί στην υπόθεση πως 
πιθανόν ο Βλάχος να γράφει τη Μετρική του στην Κρήτη και να της δίνει την τελική, επεξεργασμένη της 
μορφή  στη  Βενετία·  βλ.  Βασίλειος  Τατάκης,  Γεράσιμος  Βλάχος  ο  Κρης  (1605/7  –  1685):  φιλόσοφος,  
θεολόγος, φιλόλογος, ό. π., σελ. 50 & Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, “Παρατηρήσεις στα χειρόγραφα των 
έργων του Γεράσιμου Βλάχου”, ό. π., σελ. 379.
5. Boris Fonkič, “Τρία αυτόγραφα του Γερασίμου Βλάχου”, ό. π., σελ. 591-592.
6. Ό. π., σελ. 596-597.
7. Το θεολογικό έργο του Γεράσιμου Βλάχου έχει  ως βάση του το έργο του Ιωάννη Δαμασκηνού  Περί 
ὀρθοδόξου πίστεως και αποτελείται από τρεις τόμους: 

α) “Εἰς τό πρῶτον βιβλίον τῆς ἱερᾶς σχολαστικῆς θεολογίας παραφράσεις τε καί ζητήματα, ἐκδοθέντα  
ἐν τῷ αω βιβλίῳ περί ὀρθοδόξου πίστεως τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ”,
β) “Εἰς τό δεύτερον βιβλίον τῆς Θεολογίας τοῦ  ἐν  ἁγίοις πατρός  ἡμῶν  Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ  



III. Γ' περίοδος: Κέρκυρα 1664 – 1681.

    Πρώτη αρχειακή απόδειξη της παρουσίας του Γεράσιμου Βλάχου στην Κέρκυρα αποτελεί η 
ιδιόχειρη αναγραφή του στο Βιβλίο προαιρετικών εισφορών υπέρ της Ελληνικής Κοινότητας της 
Βενετίας με ημερομηνία 16 Μαρτίου 1664, όπου σημειώνει το εξής: “Io padre Gerassimo Vlacho, 
abbate del S. Giorgio Scalotó et della Madonna di Paleopoli, prometto ducati 2”1. Λαμβάνοντας 
επίσης  υπόψη  το  γεγονός  πως  στις  30  Μαρτίου  1663,  όταν  και  συντάσσεται  το  ψήφισμα  της 
Γερουσίας με το οποίο κατοχυρώνεται η μονή της Παναγίας της Παλαιοπόλεως στον Βλάχο, ο 
τελευταίος  βρίσκεται  ακόμη  στη  Βενετία,  η  μετάβασή  του  στην  Κέρκυρα  πρέπει  να 
πραγματοποιείται μεταξύ του Μαρτίου του 1663 και του Μαρτίου του επόμενου έτους. 
     Αφού λαμβάνει τον έλεγχο και γίνεται κύριος της μονής της Παναγίας της Παλαιοπόλεως, ο 
Βλάχος  συνειδητοποιεί  την  κακή  κατάστασή  της,  την  υλική  της  κατάρρευση  καθώς  και  τον 
σφετερισμό  των  κτημάτων  της.  Των  όσων  γίνεται  μάρτυρας  εκθέτει  σε  αίτησή  του  προς  τη 
Γερουσία, κάνοντας έκκληση για βοήθεια, ώστε να προχωρήσει ο ίδιος στην ανοικοδόμηση της 
μονής και στην ανάκτηση της περιουσίας της.  Στις  30 Ιανουαρίου 1666 [more veneto  1665] η 
Γερουσία  εκδίδει  ψήφισμα  υπέρ  της  αίτησης  του  Βλάχου  με  το  οποίο  επιβάλλει  στον  Γενικό 
Προβλεπτή  της  Θαλάσσης  (Provveditor  General  da  Mar)  και  στον  Στρατιωτικό  Διοικητή  του 
νησιού να κινήσουν τη διαδικασία για την αναστήλωση της μονής τόσο στο επίπεδο της υλικής 
αποκατάστασης όσο και σε εκείνο της περιουσιακής ανάκτησης2. Μάλιστα, έχουμε αναφορά του 
Βλάχου στις 29 Μαρτίου 1673 προς τον Γενικό Προβλεπτή της Θαλάσσης, όπου δίνει πληροφορίες 
για  τις  σταδιακές  βελτιώσεις  στις  οποίες  επιδίδεται  στη  μονή  και  για  την  κατάσταση  των 
οικονομικών της πόρων3. 
     Ο Γεράσιμος Βλάχος, ως ηγούμενος της μονής της Παναγίας της Παλαιοπόλεως, με τη βοήθεια 
των δύο ανηψιών του,  Αρσενίου Καλούδη και  Γρηγορίου Βλάχου,  εργάζεται  εντατικά  για  την 
αναστήλωση της μονής· το έργο του αυτό θα ολοκληρώσει έπειτα από επτά κοπιαστικά χρόνια. 
Καταβεβλημένος από την υπέρμετρη προσπάθεια τόσων χρόνων αλλά και λόγω της ήδη από την 
εποχή της Κρήτης εύθραστης υγείας του4 – ας υπολογίζουμε επίσης πως ο Βλάχος διανύει ήδη το 
68ο έτος της ηλικίας του – φοβούμενος πως το τέλος πλησιάζει, προχωρά σε νέα αίτηση προς τη 
Γερουσία στις αρχές Σεπτεμβρίου 16735· μέσω αυτής της αίτησης ζητά να εξασφαλισθεί η μονή 
μετά τον θάνατό του στους δύο ανηψιούς του σε πρώτη φάση, ενώ αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, να 
παραχωρηθεί η μονή μονάχα στον πρώτο, “per esser egli di età più avanzata e dal grado di lettor e 
predicator decorato”6, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Η απάντηση της Γερουσίας στις 9 του ίδιου 
μήνα είναι θετική όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, με τον όρο οι δύο ανηψιοί να παρέχουν ως 
τότε τη βοήθειά τους στον θείο τους.
     Δεκαέξι  περίπου χρόνια διαμένει  ο Γεράσιμος Βλάχος  στην Κέρκυρα.  Παρόλο το μεγάλο 
σχετικά χρονικό διάστημα παραμονής του εκεί, η έως σήμερα έρευνα δεν έχει να προσφέρει παρά 

παραφράσεις τε καί ζητήματα”,
γ) “Εἰς τήν ἱεράν σχολαστικήν θεολογίαν ζητήματα προοιμιακά”.

Βλ.  Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, “Παρατηρήσεις στα χειρόγραφα των έργων του Γεράσιμου Βλάχου”, ό. 
π., σελ. 391.
1.  Βασίλειος Τατάκης,  Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7 – 1685): φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, ό. π., 
σελ.  13  σημ.  4.  Η  συγκεκριμένη  αναγραφή  βρίσκεται  στο  φ.  75r του  registro  132  του  Αρχείου  της 
Κοινότητας.  Μια  δεύτερη  αναγραφή  έχει  ημερομηνία  1  Μαρτίου  1665  και  φέρει  την  εξής  σημείωση: 
“Γεράσιμος Βλάχος, καθηγούμενος τῆς Παλαιοπόλεως δουκάτα 4” στο φ. 76r του registro 132.
2.  Κωνσταντίνος  Μέρτζιος,  “Νέαι  ειδήσεις  περί  Κρητών  εκ  των  αρχείων  της  Βενετίας.  Δ':  Γεράσιμος 
Βλάχος”, ό. π., σελ. 294-295.
3. Γεώργιος Σπυριδάκης, “Γεράσιμος Βλάχος (1607; – 1685)”, ό.π., σελ. 83 σημ. 1.
4.  “essendo avanzato in età senile e aggravato da crudelissima indispositione [podagra] che ben spesso mi  
rende in istato di morte”·  βλ.  Κωνσταντίνος Μέρτζιος, “Νέαι ειδήσεις περί Κρητών εκ των αρχείων της 
Βενετίας. Δ': Γεράσιμος Βλάχος”, ό. π., σελ. 296.
5. Ό. π., σελ. 295-296.
6. Ό. π., σελ. 297.



ελάχιστες μαρτυρίες που να φωτίζουν τις δραστηριότητες του Κρητικού λογίου στο νησί. Πάντως, 
πλούσια παρουσιάζεται η εκεί κηρυγματική του δράση· αυτό φανερώνουν οι τέσσερις και μισός 
τόμοι των διδαχών του στα έτη 1665 μέχρι 1680, με όγκο που ξεπερνά τα 800 φύλλα 1. Πλην του 
κηρυγματικού του έργου, ο Βλάχος συνεχίζει τις διορθώσεις και τις συμπληρώσεις συγγραμμάτων 
του που έχει γράψει στη Βενετία και συνθέτει ένα εγχειρίδιο ομιλητικής, τη “Διδασκαλία περί του  
ακραιφνούς τρόπου του διδάσκειν το θείον και ιερόν Ευαγγέλιον”,  καρπό της άριστης γνώσης του 
στα θέματα ρητορικής. Το έργο διδάσκει τον τρόπο σύνθεσης των διδαχών και του κηρύγματος του 
Ευαγγελίου2 και ο Βλάχος το γράφει έπειτα από παράκληση του Βησσαρίωνα Μακρή, λογίου από 
τα  Ιωάννινα  και  μαθητή  του  επίσης  αριστοτελιστή  Νικολάου  Κούρσουλα3.  Για  το  έργο  αυτό 
υπάρχει ένα παρασκήνιο, από το οποίο η παλαιότερη έρευνα εξήγαγε λανθασμένα συμπεράσματα, 
την αβάσιμη υπόσταση των οποίων η σύγχρονη έρευνα κατάφερε να καταρρίψει4. Ο Βησσαρίων 
Μακρής με επιστολή του ζητά από τον Κερκυραίο φίλο του, Σωφρόνιο Δοράκιο, να του γράψει τον 
τρόπο σύνθεσης του λόγου του ιεροκήρυκα. Όμως στην απάντησή του ο Δοράκιος αναφέρει ότι 
αδυνατεί να ανταποκριθεί στην επιθυμία του Μακρή· τότε ο Μακρής απευθύνεται στον Γεράσιμο 
Βλάχο, ο οποίος γράφει για χάρη του τη “Διδασκαλία περί του ακραιφνούς τρόπου του διδάσκειν το  
θείον και ιερόν Ευαγγέλιον”5. Για τη χρονολόγηση του έργου αυτού διαθέτουμε ένα ισχυρό terminus 
post  quem,  δηλαδή  το  έτος  1675,  όταν  και  συντάσσονται  οι  προαναφερθείσες  επιστολές  των 
Βησσαρίωνα Μακρή και Σωφρονίου Δορακίου· επομένως η συγγραφή του έργου “Διδασκαλία περί  
του ακραιφνούς τρόπου του διδάσκειν το θείον και ιερόν Ευαγγέλιον” πρέπει να τοποθετηθεί μετά το 
16756. 
     Πριν το 1679 οι μαρτυρίες που έχουμε στη διάθεσή μας για τον Γεράσιμο Βλάχο είναι πενιχρές 
και δε μας επιτρέπουν να συνθέσουμε μια στέρεη και στηριγμένη σε τεκμήρια εικόνα της δράσης 
του Κρητικού λογίου στην Κέρκυρα7. Ασφαλείς μαρτυρίες συναντάμε όσο φτάνουμε προς το τέλος 
της διαμονής του στο νησί και συγκεκριμένα στις 3 Σεπτεμβρίου του 1679. Πέντε μέρες μετά τον 
θάνατο  του  Μητροπολίτη  Φιλαδελφείας  Μεθοδίου  Μορώνη8 ψηφίζεται  στη  θέση  του  από  τη 
Γενική  Συνέλευση  της  Ελληνικής  Αδελφότητας  ο  Γεράσιμος  Βλάχος  δια  ψήφων  78  κατά  39. 

1.  Στα φύλλα 69v – 70r του Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlaco,  το οποίο φυλάγεται  στο 
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, διαβάζουμε: 

α) Τόμος ζος Διδαχῶν λεχθεισῶν ἐν Κερκύραις ˏαχξε´· ἔχει φύλλα 90·
β) Τόμος ηος Διδαχῶν λεχθεισῶν ἐν Κερκύραις ˏαχξς´· ἔχει φύλλα 213·
γ) Τόμος θος Διδαχῶν λεχθεισῶν ἐν Κερκύραις ˏαχξη´ καί ˏαχξθ´· ἔχει φύλλα 238·
δ) Τόμος ιος Διδαχῶν λεχθεισῶν ἐν Κερκύραις ˏαχος´, ˏαχοζ´, ˏαχοη´· ἔχει φύλλα 195·
ε) Τόμος ιαος Διδαχῶν ἐν Κερκύραις καί ἐν Βενετίαις ˏαχπ´, ˏαχπα´, ˏαχπβ´· ἔχει φύλλα 187.

2. Για την παρουσίαση του έργου καθώς και για το παρασκήνιο της συγγραφής του βλ. Βασιλική Μπόμπου-
Σταμάτη, “Παρατηρήσεις στα χειρόγραφα των έργων του Γεράσιμου Βλάχου”, ό. π., σελ. 387.
3. Για τον πολύ Νικόλαο Κούρσουλα βλ. ενδεικτικά Λίνος Μπενάκης, Η χειρόγραφη παράδοση των σχολίων 
στο  Περί  ψυχής  του  Αριστοτέλη  των  Νικολάου  Κουρσούλα  και  Γερασίμου  Βλάχου,  Δελτίον  της  Ιονίου 
Ακαδημίας, τόμος 2, Κέρκυρα 1986 & Νίκος Ψημμένος,  Η ελληνική φιλοσοφία από το 1453 ως το 1821, 
Γνώση, Αθήνα 1988 – 1989. Στο βιβλίο του κ. Ψημμένου συναντάμε επίσης τη μαρτυρία πως μαθητής του 
Κούρσουλα υπήρξε ο Βησσαρίων Μακρής (σελ. 33).
4. Ο Παναγιώτης Αραβαντινός στο άρθρο του  “Ανέκδοτον ποιημάτιον περί θεολογικών τινών καί άλλων 
απορημάτων”  στο  Ευαγγελικός  Κήρυξ,  έτος  6  (1862),  σελ.  278  σχολιάζει  για  μια  επιστολή  προς  τον 
Βησσαρίωνα  Μακρή  πως  αποστολέας  της  δεν  είναι  άλλος  από  τον  Γεράσιμο  Βλάχο  (σελ.  278). Στην 
κατάρριψη  της  υπόθεσης  αυτής  του  κ.  Αραβαντινού  προχώρησε,  με  την  αναλυτική  παρουσίαση  των 
αντίστοιχων τεκμηρίων και αποδείξεων, η κ. Μπόμπου στο άρθρο της “Παρατηρήσεις στα χειρόγραφα των 
έργων του Γεράσιμου Βλάχου”, ό. π., σελ. 392 – 393.
5. Το συγκεκριμένο έργο γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση, καθώς μας παραδίδεται σε 23 χειρόγραφα. Σε κάποια  
από  αυτά  προτάσσεται  επιστολή  του  Βλάχου  προς  τον  Μακρή· βλ.  Βασιλική  Μπόμπου-Σταμάτη, 
“Παρατηρήσεις στα χειρόγραφα των έργων του Γεράσιμου Βλάχου”, ό. π., σελ. 388.
6. Ό. π., σελ. 393.
7. Ασφαλώς μια ειδική και προσεκτική έρευνα στις πηγές του Αρχειοφυλακείου της Κέρκυρας σίγουρα θα 
συμπληρώσει την εικόνα μας για το έργο και τη ζωή του Γεράσιμου Βλάχου στο νησί.
8.  Ο Μεθόδιος Μορώνης διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κατά τα έτη 1669 – 1671 και στη  
συνέχεια Μητροπολίτης Φιλαδελφείας για τη διετία 1677 – 1679. Απεβίωσε στις 29 Αυγούστου 1679.



Υποψηφιότητα έχουν θέσει εκτός του Βλάχου οι Βαρθολομαίος Συρόπουλος, Ματθαίος Τυπάλδος, 
ο επίσκοπος Χριστόφορος και ο  Antonio Zilio  από την Κέρκυρα1. Την εκλογή του Βλάχου στον 
μητροπολιτικό θρόνο γνωστοποιεί με επιστολή του, που φέρει ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου 1679, 
φοιτητής από τη Βενετία στον Ιωάννη Καρρυοφύλλη, ευρυμαθή Κρητικό λόγιο και προσωπικό 
σύμβουλο του Πατριάρχη Ιακώβου Α' στην Κωνσταντινούπολη· στην επιστολή αναφέρονται τα 
εξής: “Ἡ ἀδελφότης ἐψήφισεν ἐνταῦθα τόν Γεράσιμον Βλάχον τόν ἐν Κερκύρᾳ, ἀγκαλά κἀκεῖνος 
τῇ ὁμοίᾳ νόσῳ προσπαλαίει, μάλιστα λέγουν νά ἔγεινε χειρότερα ἀφοῦ τοῦ ἐπῆγε τό ἀπροσδόκητον 
νέον  καί  εἴναι  κλινήρης.  Ἀμφίβολος  ὁ  ἐρχομός  του.”2.  Από  την  επιστολή  συγκρατούμε  την 
πιθανότητα  η  υγεία  του  Βλάχου  λόγω της  ποδάγρας  που  τον  ταλαιπωρεί  να  έχει  επιδεινωθεί, 
γεγονός που τον έχει καταστήσει κληνήρη. Η πληροφορία πάντως συμβαδίζει με τη μαρτυρία του 
ίδιου του Βλάχου για την κατάσταση της υγείας του στην αίτησή του προς τη Γερουσία το 1673, 
μαρτυρία που έχουμε ήδη παραθέσει.
    Από  την  μετέπειτα  επιστολή  του  Βλάχου  με  παραλήπτη  τον  πατριάρχη  Διονύσιο  Δ'  τον 
Μουσελίμη († 23 Σεπτεμβρίου 1696) με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 16813, και αφού ο πρώτος 
έχει επιστρέψει στη Βενετία, μαθαίνουμε τις λεπτομέρειες τόσο για τη διαδικασία χειροτονίας του 
σε μητροπολίτη Φιλαδελφείας όσο κυρίως για τα αίτια που οδήγησαν στην καθυστέρηση αυτής της 
χειροτονίας.  Όταν ο Βλάχος  εκλέγεται,  ο  Διονύσιος έχει  μόλις  καθαιρεθεί  και  τον πατριαρχικό 
αξίωμα κατέχει ο Ιάκωβος Α', ο οποίος παραμένει στον θρόνο από τις 10 Αυγούστου 1679 μέχρι τις 
30 Ιουλίου 1682, όταν και επιστρέφει ο Διονύσιος. Αμέσως ο Βλάχος συντάσσει επιστολή προς τον 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, αναγγέλοντας την εκλογή του και ζητώντας να του αποσταλεί η 
απαραίτητη για τη χειροτονία του πατριαρχική έκδοση. Το κείμενο αυτό φτάνει  στα χέρια του 
Ιακώβου· την  επιστολή  όμως  ο  Βλάχος,  μη  γνωρίζοντας  την  αλλαγή  που  έχει  εν  τω  μεταξύ 
συντελεστεί,  έχει απευθύνει στον Διονύσιο, και μάλιστα με τρόπο που δείχνει τη φιλική σχέση 
μεταξύ των δύο. Ο Ιάκωβος αποστέλλει στον Βλάχο τον τότε μητροπολίτη Νικομηδείας Νεόφυτο 
(† 17 Ιουλίου 1680) για να διευθετήσει το ζήτημα της χειροτονίας. Όμως ο Νεόφυτος αντιδρά στην 
αποστολή της πατριαρχικής έκδοσης και προβάλλει αξιώσεις οικονομικού τύπου που ο Κρητικός 
λόγιος  αδυνατεί  να  ικανοποιήσει· χαρακτηριστικό  είναι  το  απόσπασμα  από  την  επιστολή  του 
Βλάχου: “ἐπιτετυχηκότος τῶν τοῦ Κροίσου θησαυρῶν, ἠτεῖτο || δέ || οὐ δυνατά, οὐ κόσμια, | ἀλλά 
τά ὑπέρ δύναμιν καί ἄκοσμα, ἀντερίζειν βουλόμενός με τοῖς κρατοῦσι”4. Έτσι, η έκδοση για τη 
χειροτονία του Βλάχου καθώς και η συνοδική πράξη επικύρωσης της εκλογής του συντάσσονται με 
μεγάλη καθυστέρηση από τον πατριάρχη Ιάκωβο5. Η αποστολή των εγγράφων επίσης καθυστερεί 
να φτάσει στην Κέρκυρα.  Μολονότι οι βενετικές αρχές παροτρύνουν τον Βλάχο να χειροτονηθεί 
από  αρχιερείς  βενετοκρατούμενων  επαρχιών,  εκείνος  αναβάλλει  με  διάφορες  προφάσεις  τη 
χειροτονία  του,  μην  επιθυμώντας  να  παραβεί  τους  εκκλησιαστικούς  κανόνες.  Τεκμήριο  που 
φανερώνει τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει ο νεοεκλεγμένος μητροπολίτης αποτελεί και η 
επιστολή του από την Κέρκυρα με ημερομηνία 10 Δεκεμβρίου 1679, με την οποία ζητά να του 
στείλουν από τη Βενετία τα άμφια του προκατόχου του Μεθοδίου, Μελετίου Χορτάτση, για να 
μπορέσει να χειροτονηθεί1.  Με την παρέλευση ενός έτους από την εκλογή του, τον Σεπτέμβριο 

1. Για το ιταλικό κείμενο της διαδικασίας εκλογής του νέου Μητροπολίτη Φιλαδελφείας στις 3 Σεπτεμβρίου 
1679  βλ.  Μ.  Ι.  Μανούσακας,  “Συλλογή  ανεκδότων  εγγράφων  (1578-1685)  αναφερομένων  εις  τους  εν 
Βενετία μητροπολίτας Φιλαδελφείας” στο Θησαυρίσματα, τόμος 6 (1969), σελ. 94-95.
2. Η επιστολή είναι ανέκδοτη και βρίσκεται στον ελλην. κώδικα 974, φ.37 της Βιβλιοθήκης της Ρουμανικής 
Ακαδημίας  [κώδικας  Κριτία  –  Ράλλη]· βλ.  Ariadna  Camariano-Cioran,  “Κώδικες  περιέχοντες  διδακτικά 
εγχειρίδια Γερασίμου Βλάχου του Κρητός εν τη Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας”, ό. π., σελ. 18.
3.  Μ.  Ι.  Μανούσακας,  “Συλλογή ανεκδότων εγγράφων (1578-1685)  αναφερομένων εις  τους  εν  Βενετία 
μητροπολίτας Φιλαδελφείας” στο Θησαυρίσματα, τόμος 6 (1969), σελ. 98-101.
4. Ό. π., σελ. 100.
5.  Στις  3  Απριλίου  1680  συντάσσεται  το  σιγίλλιο  του  Οικουμενικού  Πατριάρχη  Κωνσταντινουπόλεως 
Ιακώβου Α'  για  την  ανάδειξη  του  Βλάχου  σε  Μητροπολίτη  Φιλαδελφείας.  Ό.  π.,  σελ.  101 &  Ιωάννης 
Βελούδης,  Χρυσόβουλλα  και  γράμματα  των  Οικουμενικών Πατριαρχών  ανήκοντα  εις  τους  Φιλαδελφείας  
Μητροπολίτας  υπερτίμους  και  εξάρχους  πατριαρχικούς  και  προέδρους  πνευματικούς  της  Ενετίησι  των  
Ορθοδόξων Κοινοτήτος, Φοίνιξ, Βενετία 1893, σελ. 58-64.
1.  Η επιστολή αυτή είναι ανέκδοτη και βρίσκεται στο φ. 103 r του registro 220 στο Αρχείο του Ελληνικού 



1680, ο κυρίτζης Μανολάκης ο Καστοριανός – κατά κόσμον Εμμανουήλ Φιλίππου (περ. 1620 – 
περ. 1690), μεγάλος ευεργέτης στην Κωνσταντινούπολη –  καταβάλλει ο ίδιος τα έξοδα, στέλνει 
την πατριαρχική έκδοση και ο Βλάχος χειροτονείται στην Κέρκυρα2· αν και δε γνωρίζουμε την 
ακριβή ημερομηνία της χειροτονίας, την τοποθετούμε σίγουρα πριν τις 19 Νοεμβρίου 1680, καθώς 
τότε  έχουμε  την  πρώτη  πράξη  του  Γεράσιμου  Βλάχου  ως  μητροπολίτης  Φιλαδελφείας3.  Η 
τελευταία  ιδιόγραφη  πράξη  του  στην  Κέρκυρα  φέρει  ημερομηνία  1  Δεκεμβρίου  16804· στη 
συνέχεια αναχωρεί για την πόλη των τεναγών. Ο Βλάχος επιστρέφει στη Βενετία και εγκαθίσταται 
στην έδρα του με καθυστέρηση συνολικά δεκαέξι μηνών τον Ιανουάριο του 16815.

IV. Δ' περίοδος: Βενετία 1681 – 1685.

     Η εγκατάσταση του Γεράσιμου Βλάχου στη Βενετία ως Μητροπολίτης Φιλαδελφείας πλέον 
μπορεί με ασφάλεια να τοποθετηθεί μεταξύ των αρχών Δεκεμβρίου 1680 και της 17ης Ιανουαρίου 
1681 [more veneto 1680], όταν και έχουμε την πρώτη πράξη του στη Βενετία ως Μητροπολίτης6. 
Τεκμήρια που μαρτυρούν την επιστροφή του αποτελούν επίσης οι ιδιόχειρες αναγραφές του στο 
Βιβλίο  προαιρετικών  εισφορών  υπέρ  της  Ελληνικής  Κοινότητας,  με  την  πρώτη  αναγραφή  να 
ανάγεται χρονικά στις 2 Μαρτίου 1681· η αναγραφή φέρει την εξής σημείωση: “Gerassimo Vlacho, 
humilissimo archivescovo di Filadelfia, offerisco alla Veneranda Chesia di S. Zorsi e S. Nicoló da 
incipiar  questo  anno  ducati  dieci  –  val  –  d.  10”7.  Παράλληλα  ακολουθείται  η  συνηθισμένη 
διαδικασία  από  τις  βενετικές  αρχές  και  την  Ελληνική  Αδελφότητα  σχετικά  με  τον  πρόσφατα 
εκλεχθέντα Μητροπολίτη. Στις 30 Απριλίου 1681 με θέσπισμά της η Γερουσία εκχωρεί δια βίου 
στον Γεράσιμο Βλάχο τις προσόδους της μονής  του Αγίου Ιωάννη του Μωραΐτη στην Κέρκυρα, 
καθώς είχε συμβεί και με τους προκατόχους του μητροπολίτες8· το θέσπισμα αυτό αντικαθιστά 
εκείνο της καταβολής των 25 δουκάτων μηνιαίως στον Μητροπολίτη, όπως ίσχυε παλαιότερα, με 
τον όρο να τελείται η θεία λειτουργία στον συγκεκριμένο ναό. Λίγους μήνες αργότερα, στις 13 
Ιουλίου 1681, η Ελληνική Αδελφότητα προχωρεί στη χορήγηση δώδεκα δουκάτων μηνιαίως στον 

Ινστιτούτου της Βενετίας· βλ. Βασίλειος Τατάκης,  Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7 – 1685): φιλόσοφος,  
θεολόγος, φιλόλογος, ό. π., σελ. 22-23.
2.  Μ.  Ι.  Μανούσακας,  “Συλλογή ανεκδότων εγγράφων (1578-1685)  αναφερομένων εις  τους  εν  Βενετία 
μητροπολίτας Φιλαδελφείας”, ό. π., σελ. 100.
3.  Η πράξη βρίσκεται στο φ. 5 του  registro 50  στο Αρχείο της Ελληνικής Κοινότητας της Βενετίας· βλ. 
Βασίλειος Τατάκης, Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7 – 1685): φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, ό. π., σελ. 
24.
4. Η πράξη βρίσκεται στα φ. 9-10 του registro 50 στο Αρχείο της Ελληνικής Κοινότητας της Βενετίας· βλ. ό. 
π., σελ. 24.
5.  “μετά || διορίαν || δέκα καί ἓξ μηνῶν χειροτονηθείς, εἰς τάς κλεινάς Βενετίας τυγχάνω ἐφθακώς, ἐν τῷ 
πανσεβάστῳ ναῷ τοῦ Μεγάλου Γεωργίου τῶν Γραικῶν προεδρίᾳ τῆς Φιλαδελφείας συνοικῶ”· βλ. Μ. Ι. 
Μανούσακας,  “Συλλογή  ανεκδότων  εγγράφων  (1578-1685)  αναφερομένων  εις  τους  εν  Βενετία 
μητροπολίτας Φιλαδελφείας”, ό. π., σελ. 100.
6.  Η πράξη βρίσκεται στο φ. 31 του  registro 50  στο Αρχείο της Ελληνικής Κοινότητας της Βενετίας· βλ. 
Βασίλειος Τατάκης, Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7 – 1685): φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, ό. π., σελ. 
24.
7. Η συγκεκριμένη αναγραφή βρίσκεται στο φ. 90v του registro 132 του Αρχείου της Ελληνικής Κοινότητας 
της Βενετίας. Το ίδιο ποσό αναγράφεται μέχρι και το 1684 (φ.  91v,  92v,  94r)· βλ. ό. π.,  σελ. 13 σημ. 4. 
Παρατηρούμε την αισθητή αύξηση του ποσού της εισφοράς από τα δύο ή τέσσερα δουκάτα στην εποχή της 
πρώτης του παραμονής στη Βενετία και  στην εποχή της Κέρκυρας,  στα δέκα δουκάτα στην εποχή της 
τελικής εγκατάστασής του στη Βενετία. Η εκλογή στον μητροπολιτικό θρόνο, εκτός του κύρους και της 
ευρύτερης  κοινωνικής  αναγνώρισης  που  πρόσφερε  στον  Γεράσιμο  Βλάχο,  βελτίωσε  σίγουρα  και  την 
οικονομική  του  κατάσταση,  όπως  θα  φανεί  αργότερα  και  από  την  καταγραφή της  περιουσίας  του  στο 
κείμενο της διαθήκης του.
8. Η παραχώρηση της συγκεκριμένης μονής στον εκάστοτε Μητροπολίτη Φιλαδελφείας καθιερώθηκε πλέον 
μόνιμα από τη Βενετική Γερουσία· βλ.  Μ. Ι. Μανούσακας, “Συλλογή ανεκδότων εγγράφων (1578-1685) 
αναφερομένων εις τους εν Βενετία μητροπολίτας Φιλαδελφείας”, ό. π., σελ. 96-97.



Γεράσιμο Βλάχο για να συντηρείται ευπρεπώς, όπως είχε πράξει για τελευταία φορά το 1658 προς 
τον τότε Μητροπολίτη Μελέτιο Χορτάτση1. Από τις αποφάσεις αυτές γίνεται εμφανής η σταδιακή 
οικονομική αποκατάσταση του Κρητικού λογίου, που έρχεται να αντικαταστήσει την περιουσιακή 
του καταστροφή από τα χρόνια της Κρήτης και την οικονομική δυσπραγία τόσο στην εποχή που 
δίδασκε στη σχολή της Ελληνικής Κοινότητας στη Βενετία, όσο πολύ περισσότερο στα χρόνια της 
παραμονής του στην Κέρκυρα. Πλέον ο Βλάχος, με την εκλογή του, εξασφαλίζει για τον ίδιο μια 
ήσυχη και βιοποριστικά σίγουρη ζωή στο σχετικά ήρεμο κλίμα της Βενετίας. 
     Ως προκαθήμενος στο ανώτατο αξίωμα ορθοδόξου κληρικού στη Βενετία, ο Γεράσιμος Βλάχος 
δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις σπουδές των Ελλήνων μαθητών στη Βενετία και αλλού, αλλά 
και για την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Ισχυρή απόδειξη αποτελούν τα πιστοποιητικά 
που ο ίδιος συντάσσει όπως και οι πράξεις χειροτονίας στις οποίες προχωρεί κατά τη διάρκεια της 
θητείας του ως Μητροπολίτης Φιλαδελφείας. Αυτά τα έγγραφα μαρτυρούν ότι τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται δεν είναι άγνωστα στον Βλάχο· κάποιοι από αυτούς ασφαλώς θα αποτέλεσαν 
μαθητές του από τα χρόνια που ο τελευταίος δίδασκε στη σχολή της Κοινότητας, ενώ άλλοι με 
κάποιον τρόπο θα συνδέονται μαζί του. Σε πιστοποιητικό με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου 1681, ο 
Βλάχος γράφει στους επικεφαλής των Ελληνορθοδόξων της πόλης Pula να συγχωρέσουν ορισμένα 
σφάλματα  και  παραλήψεις  του  Διονυσίου  Μαζαράκη,  ιερομονάχου  και  εφημερίου  της  εκεί 
εκκλησίας του Αγίου Νικολάου από το 1679 μέχρι το 17022.  Στις 5 Απριλίου 1681 έχουμε την 
πράξη χειροτονίας  από τον  Βλάχο σε ιεροδιάκονο του μαθητή του στη σχολή της  Κοινότητας 
Γεωργίου  Σουγδουρή  από  τα  Ιωάννινα3.  Η  υπάρχουσα  έρευνα  μας  παρέχει  έξι  συστατικά 
πιστοποιητικά που συντάσσει ο Γεράσιμος Βλάχος κατά την παρουσία του στον μητροπολιτικό 
θρόνο. Στις  17 Ιουνίου 1682 ο Κρητικός λόγιος  πιστοποιεί  ώστε να γίνει δεκτός στο Ελληνικό 
Κολλέγιο της Ρώμης ο Βενιζέλλος Βενιζέλλος από την Αθήνα (1666/7 – 1704)4, ενώ τον Δεκέμβριο 
του ίδιου χρόνου γράφει συστατικό πιστοποιητικό για τον Κερκυραίο Θωμά Καττάνη, αργότερα 
διευθυντή της Φλαγγινείου Σχολής από τις 7 Απριλίου 1685 μέχρι τις 7 Ιουνίου 16875. Στις 20 
Δεκεμβρίου 1682 έχουμε έγγραφο του Βλάχου που βεβαιώνει για τις καλές σπουδές του Ιωάννη 
Στάη του ποτέ Αντωνίου (γενν. 1660) στο Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης, όπου διακρίθηκε στις 
σπουδές του στη Φιλοσοφία6, ενώ στις  25 Νοεμβρίου 1684 έχουμε συστατικό πιστοποιητικό του 
Βλάχου  για  να  γίνει  δεκτός  ο  Ανδρέας  Αραβαντινός  από  την  Κεφαλλονιά  (γενν.  1669)  στο 
Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης7. Ένα ακόμη πιστοποιητικό συντάσσει ο Βλάχος για την είσοδο του 
Ιωάννη  Αβραμίου  (1670  –  1718)  για  σπουδές  στη  Φλαγγίνειο  Σχολή1,  καθώς  επίσης  και  ένα 

1.  Η  συγκεκριμένη  χορηγία  όμως  δε  δόθηκε  στην  περίπτωση  του  προκατόχου  του  Βλάχου  Μεθοδίου 
Μορώνη· βλ.  Μ. Ι. Μανούσακας, “Συλλογή ανεκδότων εγγράφων (1578-1685) αναφερομένων εις τους εν 
Βενετία μητροπολίτας Φιλαδελφείας”, ό. π., σελ. 97-98.
2.  Το  συγκεκριμένο  τεκμήριο  βρίσκεται  στο  φ.  148  του  registro  50  [Codex  Βλάχου]  στο  Αρχείο  του 
Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας·  Αθανάσιος Καραθανάσης,  Η Φλαγγίνειος σχολή της Βενετίας, ό. π., 
σελ. 144 & σημ. 3. Ένας άλλος Κρητικός ιερέας που υποστηρίζεται από τον Βλάχο είναι ο Μελέτιος Ρόζας 
που,  αφού χειροτονείται  ιερέας  από τον Βλάχο το  1681,  στέλνεται  στο  Sibenik  της  Δαλματίας  (σημερ. 
Κροατία) για να αναλάβει εφημέριος της εκεί ελληνορθόδοξης εκκλησίας [Reg. 24/353, Rev. 18/186  στο 
Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας· βλ. Αθανάσιος Καραθανάσης, Η Βενετία των Ελλήνων, ό. 
π., σελ. 453.
3.  Κωνσταντίνος Μέρτζιος, “Η οικογένεια των Γλυκέων ή Γλυκήδων” στο  Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμος 10 
(1935), σελ. 55-56 σημ. 2.
4. Emile Legrand,  Bibliographie hellenique, ou Description raisonnee des ouvrages publies par des Grecs  
au dix-septieme siecle, t. 5 [Additions] Notices biographiques, J. Maisonneuve, Paris 1903, σελ. 464.
5. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό βρίσκεται στα φ. 244-245 του registro 50 [Codex Βλάχου] στο Αρχείο του 
Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας· βλ. Αθανάσιος Καραθανάσης, Η Φλαγγίνειος σχολή της Βενετίας, ό. π., 
σελ. 100 σημ. 5.
6. Αθανάσιος Καραθανάσης, Η Βενετία των Ελλήνων, ό. π., σελ. 481.
7. Emile Legrand,  Bibliographie hellenique, ou Description raisonnee des ouvrages publies par des Grecs  
au dix-septieme siecle, t. 5 [Additions] Notices biographiques, ό. π., σελ. 469-470.
1. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό βρίσκεται στα φ. 122-123 του registro 50 [Codex Βλάχου] στο Αρχείο του 
Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας· βλ. Αθανάσιος Καραθανάσης, Η Φλαγγίνειος σχολή της Βενετίας, ό. π., 
σελ. 261 σημ. 5.



πιστοποιητικό για τις σπουδές στην ίδια σχολή του Κρητικού Μάρκου Μαρά (1665 – 1716) κατά 
την περίοδο 28 Νοεμβρίου 1674 – 30 Απριλίου 16812.
     Παρόλο που φαίνεται πως ο Βλάχος ολοκληρώνει το συγγραφικό του έργο πριν την επιστροφή  
του στη Βενετία, ο ίδιος δεν παύει στα εναπομείνοντα χρόνια της ζωής του να καταγίνεται με την  
αγαπημένη του ασχολία του ιεροκήρυκα, όπως μαρτυρούν ο ένας και μισός τόμος των διδαχών του 
της τελευταίας περιόδου3. Εκτός αυτού φαίνεται πως ασχολείται και ενδιαφέρεται σημαντικά για τις 
εκδόσεις των ελληνικών τυπογραφείων, όπου παρουσιάζεται να εξετάζει προσεκτικά τα εκδοθέντα 
βιβλία και να κρίνει την εκδοτική επιμέλειά τους με μια ματιά, θα λέγαμε, δόκιμου φιλολόγου. Την 
ιδιαίτερη αυτή απασχόλησή του μαρτυρά ένα πιστοποιητικό που συντάσσει ο ίδιος στα ιταλικά με 
ημερομηνία  16  Μαΐου  1682,  όπου  επαινεί  την  άρτια  έκδοση  των  τυπωμένων  βιβλίων  των 
τελευταίων δύο χρόνων στη Βενετία από το τυπογραφείο του Νικολάου Γλυκύ και παράλληλα 
αναφέρεται στα χονδροειδή σφάλματα και στις μεγάλες ελλείψεις των προγενέστερων εκδόσεων4· 
χαρακτηριστικά γράφει: “sono necessarie e che a proposito si prega di confermare che l' integrità 
del  senso  e  aggiustezza  della  lingua  e  ortografia  greca,  giachè per  trascuratezza  delle  passate 
stamparie mancano in tutti gli altri già stampati che sono diffettosissimi e pieni di notabili errori 
fuorchè nelli soli accennati e novamente impressi dalle suddette stampe.”5. Από το έγγραφο αυτό 
διαφαίνεται το ενδιαφέρον του Μητροπολίτη πια Βλάχου για την έκδοση ελληνικών βιβλίων στη 
Βενετία και επίσης μια έμπειρη κριτική ματιά του ίδιου τόσο στις νέες εκδόσεις ελληνικών βιβλίων 
όσο και στις παλαιότερες.
     Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τη σχέση του Γεράσιμου Βλάχου με 
τον  τυπογράφο Νικόλαο Γλυκύ αλλά και  τη συνεργασία του πρώτου με  τον  έτερο τυπογράφο 
ελληνικών κειμένων στη Βενετία, Andrea Giuliani6, έχουμε να παρατηρήσουμε μια ιδιαίτερη επαφή 
του Κρητικού λογίου με τον κόσμο του έντυπου βιβλίου· ο ίδιος προχωρεί στην έκδοση δύο δικών 
του έργων,  του  Θησαυρού και  της  Ἁρμονίας,  καθώς επίσης έχει  στην κατοχή του έναν μεγάλο 
αριθμό έντυπων κειμένων, τα οποία φυλάσσει στη βιβλιοθήκη του, όπως θα παρουσιάσουμε στη 
συνέχεια της εργασίας. Επομένως, ο Γεράσιμος Βλάχος αποτελεί έναν λόγιο ενημερωμένο πάνω 
στα  θέματα  της  σύνθεσης  αλλά  και  της  διακίνησης  του  εντύπου,  όχι  μόνο  στο  γνωστό  του 

2.  Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό βρίσκεται στο φ. 149 του  registro 50 [Codex  Βλάχου] στο Αρχείο του 
Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας· βλ. Αθανάσιος Καραθανάσης, Η Φλαγγίνειος σχολή της Βενετίας, ό. π., 
σελ. 255 & σημ. 1. Ο Μάρκος Μαράς υπήρξε επίσης ανηψιός του ιερομονάχου Γρηγορίου Μαρά, επιτρόπου 
στην  εκκλησία  του  Αγίου  Γεωργίου  των  Ελλήνων  στη  Βενετία  και  προσωπικού  φίλου  του  Γεράσιμου 
Βλάχου, όπως προκύπτει και από το κείμενο της διαθήκης του δεύτερου, όπου τον καθιστά έναν από τους 
κληρονόμους του· βλ.  Κωνσταντίνος Μέρτζιος, “Η διαθήκη Γερασίμου Βλάχου του Κρητός”,  ό. π., σελ. 
645. Ο Βλάχος χειροτονεί,  άγνωστο πότε, ως κληρικό τον Μάρκο Μαρά, αργότερα εφημέριο του Αγίου 
Γεωργίου (17 Αυγούστου 1687)· την ημέρα της χειροτονίας του ο Μαράς αφιερώνει στον Μητροπολίτη 
Φιλαδελφείας τον λόγο που εκφωνεί  Περί ἱερωσύνης λόγος ἐγκωμιαστικός εἰς τήν ἡμέραν τῆς χειροτονίας  
μου· βλ. Αθανάσιος Καραθανάσης, Η Βενετία των Ελλήνων, ό. π., σελ. 389.
3. Στο φύλλο 70r του Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlaco,  το οποίο φυλάγεται στο Ελληνικό 
Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, διαβάζουμε: 

Τόμος ιαος Διδαχῶν ἐν Κερκύραις καί ἐν Βενετίαις ˏαχπ´, ˏαχπα´, ˏαχπβ´· ἔχει φύλλα 187·
Τόμος ιβος Διδαχῶν ἐν Βενετίαις ˏαχπγ´, ˏαχπδ´. 

Ο Βλάχος συντάσσει τον κατάλογο της βιβλιοθήκης του τον Σεπτέμβριο του 1683. Το γεγονός ότι στον 
δωδέκατο τόμο των Διδαχών συμπεριλαμβάνονται και οι διδαχές του έτους 1684 δείχνει πως συμπλήρωνε 
τον κατάλογο και μετά το 1683.
4.  Κωνσταντίνος Μέρτζιος, “Η οικογένεια των Γλυκέων ή Γλυκήδων” στο  Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμος 10 
(1935), σελ. 39-40.
5.  Η έρευνα μας παρέχει  και  ένα επιτροπικό έγγραφο του Βλάχου,  με ημερομηνία 8 Ιουλίου 1682,  για 
πληρεξουσιότητα στον Μιχαήλ Γλυκύ, υιό του Νικολάου Γλυκύ, ως εκπρόσωπος του πατέρα του για την 
είσπραξη χρεωστούμενων στο τυπογραφείο τους από διάφορα άτομα στα Ιωάννινα, στην Άρτα, στη Σόφια,  
στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες πόλεις· βλ. ό. π., σελ. 13-14.
6. Το 1681 ο Giuliani αφιερώνει την έκδοση ενός Ευαγγελίου στον Μητροπολίτη Γεράσιμο Βλάχο, για τον 
οποίο συνθέτει και ένα επίγραμμα· βλ. Emile Legrand, Bibliographie hellenique, ou Description raisonnee  
des ouvrages publies par des Grecs au dix-septieme siecle, t. 5 [Additions] Notices biographiques, ό. π., σελ. 
117.



περιβάλλον της Βενετίας αλλά και εκτός αυτής. Την υπόθεσή μας στηρίζουμε στη μαρτυρία του 
ίδιου από τις επιστολές του προς τον πατριάρχη Διονύσιο Δ' τον Μουσελίμη, τουλάχιστον από 
εκείνες που έχουν δημοσιευτεί. Στην επιστολή με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 16811, ο Βλάχος 
παρέχει πληροφορίες στο Διονύσιο για κάποια βιβλία που ο τελευταίος θέλει να αγοράσει και τα 
οποία ο Βλάχος προθυμοποιείται να του αποστείλει. Τα βιβλία αυτά είναι τα έργα του Νικολάου 
Λυρικού σε οκτώ τόμους γραμμένα στα λατινικά με τιμή 55 ισπανικά γρόσια και η Βιβλιοθήκη των 
αγίων πατέρων, τυπωμένο στην “Κελτογαλλία” σε 27 τόμους, από τους οποίους δύο ή τρεις είναι 
γραικολατίνοι και οι υπόλοιποι μόνο λατινικοί2· η τιμή του συγκεκριμένου έργου ανάγεται στα 116 
ισπανικά  γρόσια.  Τις  πληροφορίες  αυτές  ο  Βλάχος  τις  λαμβάνει,  όπως  γράφει,  από  τους 
βιβλιοπώλες της Βενετίας, με τους οποίους σίγουρα θα έχει στενή επαφή· από εκείνους ασφαλώς 
θα προμηθεύεται αρκετά από τα βιβλία που κοσμούν τη βιβλιοθήκη του. 
     Σε μια δεύτερη επιστολή του προς τον Διονύσιο με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 16823, ο Βλάχος 
τού αναγγέλει την αποστολή των βιβλίων που ο πατριάρχης επιθυμούσε· μαζί με αυτά τα βιβλία 
του αποστέλει από ένα αντίτυπο των δύο δικών του έργων που έχει εκδόσει, του Θησαυρού και της 
Ἁρμονίας. Μέσω της συγκεκριμένης επιστολής μαθαίνουμε μεταξύ άλλων για την επιδείνωση της 
υγείας του Κρητικού λογίου, ο οποίος πλέον ταλαιπωρείται όλο και περισσότερο από χειράγρα4, 
νόσο που φαίνεται να τον εμποδίζει από τον Απρίλιο 1684 μέχρι και τον θάνατό του να καταχωρεί 
ιδιοχείρως τις πράξεις του5. 
    Σε μια τρίτη επιστολή προς τον Διονύσιο στις 15 Νοεμβρίου 16826, ο Βλάχος τον ενημερώνει 
πως, μετά από συνεννόησή του με τον έμπορο από τα Ιωάννινα Πάνο Ιερομνήμωνα7, ο τελευταίος 
αποστέλλει με πλοίο στον Διονύσιο τα βιβλία που έχει παραγγείλει, δέκα στο σύνολο, τον κατάλογο 
των οποίων μαζί με τις τιμές τους ο Βλάχος τού τα διαβιβάζει μέσω δύο επιστολών του. Επίσης, 
στην ίδια επιστολή ο Βλάχος συγχαίρει τον Διονύσιο για την επάνοδό του στον πατριαρχικό θρόνο, 
επάνοδο που πληροφορήθηκε από επιστολή του Διονυσίου στις 14 Σεπτεμβρίου, καθώς και από 
επιστολή που του έστειλε ο ανηψιός του, Αρσένιος Καλούδης, από τη μονή της Παλαιοπόλεως· 
μάλιστα κάνει νύξη και στην παραίτηση του Ιακώβου, αποκαλώντας την οικειοθελή8. Στη συνέχεια 
ζητά από τον Πατριάρχη να δεχτεί να ονομάζεται ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας όχι ἔξαρχος πάσης  
Λυδίας αλλά ἔξαρχος τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου9. Τέλος, ο Κρητικός λόγιος κάνει λόγο για την 
αριθμητική μείωση του ποιμνίου του στη Βενετία, την οποία δικαιολογεί “διά τε τάς αἰχμαλωσίας 
τῶν γραικῶν πόλεων, διά τήν ἀνωμαλίαν καί πτῶσιν τῶν εμποριῶν καί διά τήν διαστροφήν εἰς 
ἐνάντια δόγματα”10 αλλά πως, ανεξάρτητα της κατάστασης που επικρατεί,  ο ίδιος δεν παύει να 

1.  Μ.  Ι.  Μανούσακας,  “Συλλογή ανεκδότων εγγράφων (1578-1685)  αναφερομένων εις  τους  εν  Βενετία 
μητροπολίτας Φιλαδελφείας”, ό. π., σελ. 100.
2. Πρόκειται για το έργο Bibliotheca Patrum Concionatoria, το οποίο εκδόθηκε από τον Francois Combefis 
(Σεπτέμβριος 1605 – 23 Μαρτίου 1679) στο Παρίσι το 1662, αντίτυπο του οποίου κοσμεί τα ράφια της 
βιβλιοθήκης του Βλάχου (σελ. 51v του Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlaco).
3.  Βασίλειος Τατάκης,  Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7 – 1685): φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, ό. π., 
σελ. 25.
4.  “ὀδυνηρᾷ συσχεθείς τῆς χειράγρας νόσῳ ἀκμαζούσῃ καί κατατρυχούσῃ με τά μάλιστα ἐν ταῖς ἡμέραις 
ταύταις”· βλ. ό. π., σελ. 25.
5. Οι τελευταίες πράξεις του Βλάχου έγιναν κατά τον Μάρτιο και Απρίλιο του 1684 και εμπεριέχονται στα φ. 
330-332 του registro 50 [Codex Βλάχου] στο Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας· βλ. ό. π., σελ. 
24-25.
6.  Μ.  Ι.  Μανούσακας,  “Συλλογή ανεκδότων εγγράφων (1578-1685)  αναφερομένων εις  τους  εν  Βενετία 
μητροπολίτας Φιλαδελφείας”, ό. π., σελ. 102-104.
7. Για τον μεγαλέμπορο στη Βενετία Πάνο Ιερομνήμωνα (γενν. 1616 ci.) βλ.  Κωνσταντίνος Μέρτζιος, “Το 
εν Βενετία Ηπειρωτικόν Αρχείον” στο Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμος 11 (1936), σελ. 111-135.
8. “ὡσανεί οἰκειοθελῶς τοῦ παναγιωτάτου Ἰακώβου τόν θρόνον παραιτήσαντος”· βλ. Μ. Ι. Μανούσακας, 
“Συλλογή  ανεκδότων  εγγράφων  (1578-1685)  αναφερομένων  εις  τους  εν  Βενετία  μητροπολίτας 
Φιλαδελφείας”, ό. π., σελ. 103.
9. Στην ουσία τού ζητά να αναγνωρίσει το προνόμιο που απονεμήθηκε με συνοδικό χρυσόβουλλο του έτους 
1651 του τότε Πατριάρχη Ιωαννίκιου Β' προς τον Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Αθανάσιο Βαλλεριανό και 
τους διαδόχους του, χρυσόβουλλο που επικύρωσαν και οι βενετικές αρχές.
10.  Μ. Ι.  Μανούσακας,  “Συλλογή ανεκδότων εγγράφων (1578-1685) αναφερομένων εις τους εν Βενετία 



κατηχεί κάθε Κυριακή τους ομοδόξους του και να ενισχύει την ορθόδοξη πίστη τους. 
    Η αλληλογραφία των δύο ανδρών, ψήγματα της  οποίας  αποτελούν οι  τρεις  δημοσιευμένες 
επιστολές που αναφέραμε, παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους εξής λόγους: πρώτον, αποδεικνύεται η 
τάση του Γεράσιμου Βλάχου να ασχολείται  με τον  κόσμο του εντύπου και  η  επιθυμία του να 
ενημερώνεται σχετικά με τις εκδόσεις βιβλίων τόσο στη Βενετία όσο και αλλού· στο σημείο αυτό, 
επισημαίνουμε ξανά την αλληλογραφική του σχέση με τον Γάλλο  François Combefis, την οποία 
έχουμε ήδη σχολιάσει· σε συνδυασμό με τους βιβλιοπώλες της Βενετίας, η αλληλογραφία τους θα 
έχει σημαντικό ρόλο στην τακτική ενημέρωση του Βλάχου για τις εκδόσεις τουλάχιστον στην πόλη 
του  Παρισιού.  Δεύτερον,  το  περιεχόμενο  και  των  τριών  επιστολών  όσον  αφορά  το  θέμα  της 
αποστολής  βιβλίων  στον  Πατριάρχη  αποτελεί  δίχως  άλλο  και  αδιαμφισβήτητο  τεκμήριο  ότι  ο 
Διονύσιος  είναι  ο  ίδιος  κάτοχος  μιας  σημαντικής  βιβλιοθήκης,  την  οποία επιθυμεί  συνεχώς να 
εμπλουτίζει  με νέα έργα. Έχουμε, επομένως, την πεποίθηση πως η ανασύσταση ολόκληρης της 
αλληλογραφικής  επικοινωνίας  των  δύο  ανδρών,  αν  γίνει  κάποτε  εφικτή,  θα  αποτελέσει  μια 
αστείρευτη  πηγή  γνώσης  όχι  μονάχα  πληροφοριών  για  τα  εκκλησιαστικά  και  θρησκευτικά 
ζητήματα της εποχής, αλλά κυρίως νέων, άγνωστων προς το παρόν στοιχείων για τη διακίνηση του 
έντυπου δυτικού βιβλίου προς την Ανατολή και για τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες λόγιοι του  
17ου αιώνα προχωρούν στη σύσταση των ιδιωτικών τους βιβλιοθηκών.
    Τα τελευταία  χρόνια  της  ζωής  του  ο  Γεράσιμος  Βλάχος  απολαμβάνει  τον  θαυμασμό,  την 
εκτίμηση και τον σεβασμό των συμπολιτών του1· διάγει πλέον μια οικονομικά άνετη ζωή, κάτι που 
μαρτυρά το μέγεθος της περιουσίας του, η οποία ανέρχεται στα 2.500 δουκάτα2. Παρόλα αυτά, η 
υγεία  του  συνεχώς  επιδεινώνεται·  ο  ίδιος  είναι  πλέον  αρκετά  μεγάλος  στην  ηλικία  και 
καταβεβλημένος από την πολύχρονη ασθένεια της ουρικής αρθρίτιδας που τον ταλαιπωρεί, αφήνει 
την τελευταία του πνοή στις 24 Μαρτίου 16853, έχοντας κατακτήσει επάξια με τη ζωή και το έργο 
του μια θέση ανάμεσα στις μεγάλες προσωπικότητες της ελληνικής λογιοσύνης του 17ου αιώνα.

μητροπολίτας Φιλαδελφείας”, ό. π., σελ. 104.
1.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί  το έργο που αφιερώνει  στον  Βλάχο ο Κρητικός  ζωγράφος και 
στιχουργός Εμμανουήλ Μπουνιαλής (1610 – 1690),  αδελφός του  συγγραφέα του  Κρητικού Πολέμου· στο 
εξώφυλλο  διαβάζουμε: “Εἰς τόν  Εὐαγγελισμόν  τῆς  Ὑπεραγίας  Θεοτόκου,  στίχοι  διά  μέτρων  ἁπλῶν  
ὁμοιοκατάληκτοι,  συντεθέντες  παρά Ἐμμανουήλ  ἱερέως  τοῦ  Τζάνε  λεγομένου  Μπουνιαλῆ,  καί  παρ'  αὐτοῦ  
ἀφιερωθέντες τῷ πανιερωτάτῳ καί σοφωτάτῳ Μητροπολίτῃ Φιλαδελφείας κυρίῳ κυρίῳ Γερασίμῳ τῷ Βλάχῳ. 
Ἐνετίῃσι,  ˏαχπδ'.  Παρά  Νικολάῳ Γλυκεῖ,  τῷ  ἐξ  Ἰωαννίνων.”:  Εμπεριέχεται  επίγραμμα  του  Εμμανουήλ 
Μπουνιαλή αφιερωμένο στον Βλάχο με τίτλο “Τῷ πανιερωτάτῳ καί σοφωτάτῳ Μητροπολίτῃ Φιλαδελφείας 
κυρίῳ κυρίῳ Γερασίμῳ τῷ Βλάχῳ, ὑπερτίμῳ καί ἐξάρχῳ”· βλ. Emile Legrand, Bibliographie hellenique, ou  
Description raisonnee des ouvrages publies par des Grecs au dix-septieme siecle , t. 2 (1645 – 1690), ό. π., 
σελ. 422-423.
2. Η διαθήκη του Βλάχου συντάσσεται στις 20 Δεκεμβρίου 1683 από τον νοτάριο της Βενετίας Φραγκίσκο 
Βελάνο.  Ως μάρτυρες  καλούνται οι Μάρκος Βανδίρη “του ποτέ Μάρκου εκ Κερκύρας” και ο Ιερώνυμος 
Μέλτσι  “φαρμακοποιός  εν  Βενετία”.  Στοιχείο που αντλούμε από τη διαθήκη και  δεν  έχουμε  έως τώρα 
επισημάνει αποτελεί το κληροδότημα που αφήνει ο Γεράσιμος Βλάχος να κηρύσσεται στη μνήμη του ο θείος 
λόγος κάθε χρόνο την ημέρα του θανάτου του (24 Μαρτίου)· η διαθήκη φυλάσσεται σήμερα με τον αριθ. 
121 στον φάκελο 1048 στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας. Όπως έχουμε ήδη παραθέσει, σε μετάφραση του 
κειμένου προχώρησε ο Κωνσταντίνος Μέρτζιος στο άρθρο του “Η διαθήκη Γερασίμου Βλάχου του Κρητός” 
στο Ηπειρωτική Εστία, τόμος 7 (1958), σελ. 643-650.
3.  no.  795:  “Adi  24  Marzo  1685.  Monsignor  illustrissimo  e  reverendissimo  Giras<i>mo  V[\a\]lacco, 
arcivescovo di Filadelfia della chiesa di San Zorzi de Greci, de anni 80 incirca, da poplesia, quatro anni  
continui sempre indisposto et un mese nel letto con febre continua; medico l'eccellente Zorzi; lo fa seppellir  
la Scola di San Nicolò di San Zorzi de Greci. Licentiato.”· βλ. Χρύσα Μαλτέζου & Γεώργιος Πλουμίδης, Οι 
αποβιωτήριες πράξεις Ελλήνων στο αρχείο του Ναού του Αγίου Αντωνίνου Βενετίας (1569 – 1810), ό. π., σελ. 
165.



Κεφάλαιο Β'

Η βιβλιοθήκη του Γεράσιμου Βλάχου

I. Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlaco.

     Στο Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου στη Βενετία διασώζεται ο αυτόγραφος κατάλογος της 
βιβλιοθήκης του Γεράσιμου Βλάχου1. Στο εξώφυλλο φέρει τον ιταλικό τίτλο Indice della libraria  
monsignor Gerassimo Vlaco και στο πρώτο του φύλλο υπάρχει δεύτερος τίτλος, γραμμένος στα 
ελληνικά και αναλυτικότερος: “Πίναξ ἁπάντων τῶν βιβλίων, χειρογραμμένων καί τετυπωμένων, 
τῆς βιβλιοθήκης τοῦ πανιερωτάτου Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, μητροπολίτου Φιλαδελφείας 
ὑπερτίμου  καί  ἐξάρχου  τοῦ  Οικουμενικοῦ  Πατριάρχου  ἐν  ἔτει  ˏαχπγˊ Σεπτεμβρίῳ  μηνί”.  Ο 
κατάλογος των βιβλίων  καλύπτει 72 από τα συνολικά 100 φύλλα του τετραδίου,  τα οποία είναι 
γραμμένα και από τις δύο όψεις2. 
     Ως  αποτέλεσμα  της  έρευνάς  μας  στο  περιεχόμενο  του  καταλόγου  της  βιβλιοθήκης,  θα 
παραθέσουμε εισαγωγικά ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο καταγραφής του  indice 
και θα οδηγηθούμε σε συμπεράσματα για τις προθέσεις του συντάκτη του. Κατά την ανάγνωση του 
καταλόγου μάς δίνεται  η αίσθηση πως ο Γεράσιμος  Βλάχος δεν προχωρά σε μια οργανωμένη, 
αναλυτική  και  επίσημη  καταγραφή  των  βιβλίων  του,  χειρογράφων  και  εντύπων·  αντιθέτως,  ο 
κατάλογος αυτός δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να αποτελέσει ένα επίσημο ευρετήριο για τη  
μελλοντική μετατροπή της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης σε δανειστική, όπως είχε εκφράσει ο ίδιος ο 
κάτοχός  της  ως  επιθυμία  στο κείμενο της  διαθήκης του.  Κατά τη  διαδικασία  καταγραφής των 
βιβλίων του, ο Βλάχος παρουσιάζεται να παραλείπει απαραίτητα  ενδεικτικά στοιχεία τους· όσον 
αφορά τα χειρόγραφα δεν αναφέρει ημερομηνία αντιγραφής, μέγεθος του κάθε χειρογράφου και το 
όνομα του αντιγραφέα, ενώ για τα έντυπα παραλείπει να συμπεριλάβει την ημερομηνία έκδοσης, το 
μέγεθος  του  εντύπου  και  τον  εκδοτικό  οίκο. Δεν  συναντάμε,  τέλος,  σε  κανένα  σημείο  κάποια 
σημείωση για την ημερομηνία και τον τόπο όπου ο Βλάχος απέκτησε το εκάστοτε χειρόγραφο ή 
έντυπο· αρκείται μονάχα στο να καταγράψει το  όνομα  του  συγγραφέα και  τον  τίτλο  του έργου. 
Επίσης, όσον αφορά την ταξινόμησή των βιβλίων, για την οποία θα κάνουμε αναλυτική αναφορά 
στη συνέχεια, απουσιάζει παντελώς κάποια αρίθμηση ή τοποθέτησή τους με αλφαβητική σειρά, 
σύμφωνα είτε με το όνομα του συγγραφέα είτε με τον τίτλο του έργου. Μια υπόθεση, στην οποία 
θα προβούμε με κάθε επιφύλαξη, είναι ότι ο Βλάχος ακολουθεί στην καταγραφή του τη σειρά των 
βιβλίων με βάση τη θέση που φανταζόμαστε πως τα τελευταία θα είχαν στα ράφια της βιβλιοθήκης, 
προβαίνει δηλαδή σε ένα είδος οπτικής καταγραφής τους.
     Μέσω της διαθήκης του, την οποία συντάσσει στις 20 Δεκεμβρίου 1683, δηλαδή τρεις μήνες 
περίπου μετά τη συγγραφή του  συγκεκριμένου  καταλόγου, ο Βλάχος κληροδοτεί στην Ελληνική 
Κοινότητα  της  Βενετίας  τη  βιβλιοθήκη  του  με  τον  όρο  να  διορίσουν  έναν  ή  περισσότερους 
βιβλιοθηκάριους, οι οποίοι θα αναλάβουν τη φροντίδα των βιβλίων και θα έχουν το δικαίωμα να 
δανείζουν βιβλία σε δασκάλους και μορφωμένους, όχι περισσότερα από ένα τη φορά και όχι για 
παραπάνω  από  ένα  μήνα3.  Ο  βιβλιοθηκάριος  οφείλει επίσης  να  τηρεί  ειδικό  βιβλίο,  όπου  θα 

1. Ο κατάλογος βρίσκεται στη θέση Registro 92, θήκη 2β', κατάστιχο 1, φφ. 1r – 100v.
2.  Καθ' όλη την παρουσίαση του καταλόγου της βιβλιοθήκης θα χρησιμοποιούμε τους όρους “recto”  και 
“verso”  για να προσδιορίσουμε τα φύλλα στα οποία κάθε φορά θα αναφερόμαστε, παρόλο που ο Βλάχος 
αριθμεί  μόνο  τις  σελίδες  της  δεξιάς  πλευράς  του  τετραδίου,  χρησιμοποιώντας  την  αραβική  αρίθμηση. 
Επίσης, κατά τη μελέτη του καταλόγου παρατηρήσαμε πως ο Βλάχος παραλείπει στην αρίθμησή του τις 
πρώτες  δύο  σελίδες,  του  τίτλου  και  των  περιεχομένων  δηλαδή,  και  αρχίζει  από  το  πρώτο  μέρος  της 
καταγραφής των βιβλίων του. Ένα μεταγενέστερο χέρι έχει προχωρήσει σε δεύτερη αρίθμηση των φύλλων 
του καταλόγου πάνω από την αρίθμηση του Βλάχου, όπου συμπεριλαμβάνονται οι προαναφερθείσες πρώτες  
δύο σελίδες· επομένως,  μέχρι  και  το φύλλο 72 (αρίθμηση Βλάχου)  παρατηρείται  διαφορά δύο σελίδων 
μεταξύ  της  παλαιάς  και  νέας  αρίθμησης.  Όσον  αφορά  την  παρούσα  εργασία,  θα  ακολουθήσουμε  την 
αρίθμηση του πρώτου κτήτορα της βιβλιοθήκης.
3. Όμως ο Βλάχος βάζει όρο να μη δανείζονται τα βιβλία σε μαθητές, διότι οι τελευταίοι τα καταστρέφουν.



υπογράφουν οι δανειζόμενοι και θα αναγράφεται ο τόμος και ο αριθμός του βιβλίου, “ἐπί τῇ βάσει 
τοῦ καθαροῦ εὑρετηρίου, τό ὁποῖον σκέπτομαι νά καταρτίσω”, όπως αναφέρει ο ίδιος1. Κρίνοντας 
από τα λόγια του Βλάχου στο κείμενο της διαθήκης του, το indice το οποίο μελετάμε και το οποίο ο 
Βλάχος έχει ήδη συμπληρώσει  πριν  τη σύνταξη της διαθήκης,  αποτελεί  πιθανότατα μια πρώτη 
καταγραφή των βιβλίων του, ένα είδος πρόχειρου καταλόγου, που ο λόγιος ασφαλώς συνθέτει προς 
όφελος  των  κληρονόμων  του·  αυτό  θα  χρησιμοποιήσουν οι  τελευταίοι  για  να  συντάξουν  το 
επίσημο, αναλυτικό, αριθμημένο ευρετήριο της μελλοντικής βιβλιοθήκης.

II. Το φύλλο των περιεχομένων ως δείκτης της ταξινόμησης της βιβλιοθήκης.

     Μετά το φύλλο του τίτλου ακολουθεί το φύλλο των περιεχομένων του καταλόγου, το οποίο μας 
προϊδεάζει για το εύρος και τις ποικίλες πτυχές της βιβλιοθήκης. Το συγκεκριμένο φύλλο δίνει μια 
αρκετά σαφή εικόνα τόσο του τρόπου ταξινόμησης που ο Βλάχος ακολουθεί κατά τη σύσταση της 
βιβλιοθήκης  του,  όσο  και  του  είδους  των  βιβλίων  που  η  τελευταία  περιέχει.  Προτού  όμως 
συνεχίσουμε στην παρουσίαση του τρόπου ταξινόμησης, οφείλουμε να κάνουμε μια νύξη σχετικά 
με την ύπαρξη των τριών λεγομένων “τόμων” στους οποίους ο Βλάχος φαίνεται να διαχωρίζει τα 
βιβλία του. Με κάθε επιφύλαξη υποθέτουμε πως πρόκειται για τα τρία τμήματα που συναποτελούν 
τη βιβλιοθήκη του Κρητικού λογίου· η υπόθεση ότι ο όρος “τόμος” αποτελεί στοιχείο χώρου της 
βιβλιοθήκης ίσως να επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της ποσοτικής καταγραφής στην οποία 
θα προχωρήσουμε στη συνέχεια σχετικά με τα βιβλία, χειρόγραφα και έντυπα, που αντιστοιχούν 
στον κάθε τόμο. Σε πρώτη φάση, θα παρουσιάσουμε τα συνολικά νούμερα, ενώ σε αναλυτικότερη 
προσέγγιση  θα  προχωρήσουμε  στη  συνέχεια.  Στον  πρώτο  τόμο  αντιστοιχούν  353 βιβλία,  στον 
δεύτερο 323 και στον τρίτο 260. Το γεγονός πως ο πρώτος και ο δεύτερος τόμος έχουν σχεδόν τον 
ίδιο αριθμό βιβλίων δε μπορεί παρά να έχει  τη σημασία του.  Επίσης η ποσοτική διαφορά που 
παρατηρείται στον τρίτο τόμο σε σύγκριση με τους προγενέστερους δεν ακυρώνει την υπόθεσή 
μας, αντιθέτως ίσως να την ισχυροποιεί· αν όντως οι τρεις τόμοι αποτελούν τα τρία τμήματα της 
βιβλιοθήκης,  οι  πρώτοι  δύο συμπληρώθηκαν  και  ολοκληρώθηκαν  –  για  αυτό  και  συνολικά  τα 
βιβλία στον καθένα από αυτούς κυμαίνονται περίπου στα ίδια όρια – ενώ τον τελευταίο τρίτο τόμο 
ο Βλάχος δεν πρόλαβε να τον φτάσει στα ίδια επίπεδα με τους προηγούμενους. 
   Επιστρέφοντας  στις  πληροφορίες  που  τα  περιεχόμενα  του  καταλόγου  μάς  παρέχουν,  η 
ταξινόμηση στην οποία προχωρά ο Κρητικός λόγιος εκτείνεται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο 
είναι το είδος των βιβλίων, αν δηλαδή πρόκειται για χειρόγραφα ή έντυπα. Συγκεκριμένα, για την  
κατηγορία των χειρογράφων, τα οποία είναι όλα ανεξαιρέτως ελληνικά, έχουμε τον τίτλο “Libri 
Greci manuscritti” ενώ για τα έντυπα βιβλία του ο Βλάχος επιλέγει να τα προσδιορίσει ως “Libri 
stampati”  ή  “Libri  in  stampia”.  Όπως  αναφέραμε,  η  κατηγορία  των  χειρογράφων  αποτελείται 
αποκλειστικά  από  χειρόγραφα  γραμμένα  στα  ελληνικά  και  η  περιγραφή  τους  αρκείται  και 
ολοκληρώνεται στο πρώτο αυτό στάδιο. 
     Η  γλωσσική  όμως  αυτή  παρατήρηση  μας  επιτρέπει  να  περάσουμε  στο  επόμενο  στάδιο  
ταξινόμησης που ο Βλάχος ακολουθεί για τα έντυπα μόνο βιβλία του, που είναι το κριτήριο της 
γλώσσας  στην  οποία  τα  τελευταία  έχουν  τυπωθεί.  Αναλυτικότερα,  τα  έντυπα  της  βιβλιοθήκης 
χωρίζονται  στα  γραικολατίνα,  γραμμένα  δηλαδή  και  στις  δύο  γλώσσες  [“Libri  Graecolatini 
stampati”]2,  στα ελληνικά έντυπα [“Libri Greci in stampia”],  στα λατινικά βιβλία [“Libri  Latini 
stampati”]  και  τελευταία  ομάδα  τα  έντυπα  γραμμένα  στην  ιταλική  γλώσσα  [“Libri  Italiani 
stampati”].  Για τις πρώτες δύο γλωσσικές κατηγορίες, τα γραικολατίνα και τα ελληνικά έντυπα 
βιβλία, η ταξινόμησή τους ολοκληρώνεται και αρκείται σε αυτό το στάδιο, δηλαδή το γλωσσικό. 

1.  Κωνσταντίνος Μέρτζιος, “Η διαθήκη Γερασίμου Βλάχου του Κρητός” στο  Ηπειρωτική Εστία, τόμος 7 
(1958), σελ. 645.
2. Σημαντικό στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως ο Βλάχος παραλείπει στη σελίδα 11 r, όπου και αρχίζει η 
καταγραφή των συγκεκριμένων βιβλίων, να προσθέσει τη λέξη stampati των περιεχομένων, οδηγώντας την 
πρότερη έρευνα σε σύγχυση για τη μορφή των συγκεκριμένων έργων, αν δηλαδή πρόκειται για χειρόγραφα 
ή έντυπα. Ο τίτλος των περιεχομένων πάντως δεν αφήνει περιθώρια για καμία αμφιβολία ή αμφισβήτηση.



      Όσον αφορά όμως τα έντυπα τα γραμμένα στη λατινική και την ιταλική γλώσσα, ο Γεράσιμος 
Βλάχος  προχωρά  στο  τρίτο  στάδιο  ταξινόμησης,  το  οποίο  σχετίζεται  με  το  περιεχόμενο  των 
βιβλίων  αυτών.  Η  ταξινόμηση  αυτού  του  σταδίου  γίνεται  στη  βάση  των  τριών  τόμων  της 
βιβλιοθήκης. Πρώτα ταξινομεί τα λατινικά έντυπα βιβλία· όσον αφορά τον πρώτο τόμο,  έχουμε τις 
παρακάτω έξι  κατηγορίες:  α)  “di  Sancti  Padri”,  όπου εμπεριέχονται  τα  έργα των πατέρων της 
Εκκλησίας,  Ελλήνων  και  ξένων,  β)  “Scolastici  auctores”,  όπου  καταγράφονται  τα  έργα  των 
σχολαστικών  συγγραφέων,  γ)  “Communi  in  opus· mat.  theologicam”,  όπου  περιλαμβάνονται 
εκλαϊκευμένα  βιβλία  με  θεολογικό  περιεχόμενο,  δ)  “Filosofici”,  δηλαδή  βιβλία  με  φιλοσοφικό 
περιεχόμενο, ε) “Medicinali”, βιβλία σχετικά με την ιατρική και στ) “Grammatici e Retorici”,  όπου 
και συναντάμε βιβλία με περιεχόμενο που σχετίζεται με τη γραμματική και  τη ρητορική. Στον 
δεύτερο τόμο ο Βλάχος προχωρά σε τριμερή διαχωρισμό σύμφωνα με το περιεχόμενο των βιβλίων: 
α) “Τheologici”, δηλαδή βιβλία με θεολογικό περιεχόμενο, β) “Scolastici, Filosofici e Theologici”, 
όπου βρίσκονται βιβλία σχολαστικά, τόσο σε θέματα φιλοσοφικά όσο και σε θέματα θεολογικά, και 
γ)  “Grammatici,  Retorici”,  βιβλία γραμματικού και  ρητορικού χαρακτήρα. Ανάλογη είναι και η 
ταξινόμηση  των  λατινικών  βιβλίων  του  τρίτου  και  τελευταίου  τόμου  σε  α)  “Theologici”,  β) 
“Scolastici” και γ) “Grammatici”. 
     Σειρά έχουν τα ιταλικά έντυπα βιβλία. Όπως προκύπτει από τα περιεχόμενα του καταλόγου, ο 
πρώτος τόμος της βιβλιοθήκης δε φαίνεται να διαθέτει ιταλικά βιβλία. Όμως μέσω της έρευνάς μας 
στις σελίδες του καταλόγου, παρατηρούμε πως το φύλλο 56r, όπου και αρχίζει η καταγραφή των 
ιταλικών  βιβλίων,  φέρει  τον  τίτλο  “Libri  italiani  di  primo  tomo”.  Επομένως,  ένα  από  τα  δύο 
ενδεχόμενα μπορεί να ισχύει· είτε ο πρώτος τόμος όντως δεν περιέχει ιταλικά βιβλία και ο τίτλος 
στη σελίδα 56r είναι λάθος εκ παραδρομής του Βλάχου, ο οποίος θα εννοούσε “Libri italiani di 
secondo tomo”, είτε κατά την καταγραφή των libri italiani, τα βιβλία του πρώτου και του δεύτερου 
τόμου συγχέονται σε μία κατηγορία από τον Κρητικό λόγιο. Ακολουθώντας όμως πάντα τη σελίδα 
των  περιεχομένων,  τα  ιταλικά  βιβλία  του  δεύτερου  τόμου  χωρίζονται  σε  τρεις  κατηγορίες:  α) 
“Prediche”,  δηλαδή  βιβλία  που  εμπεριέχουν  κηρύγματα,  β)  “Istorici”,  βιβλία  ιστορικά,  και  γ) 
“Diversi”, δηλαδή βιβλία με ποικίλο περιεχόμενο. Στον δεύτερο τόμο, ο διαχωρισμός είναι ξανά 
τριμερής· αν και ο Βλάχος στα περιεχόμενα δε δίνει κάποιο τίτλο στην πρώτη κατηγορία, η έρευνα 
οδηγεί  στο συμπέρασμα πως πρόκειται  για  βιβλία  με  ποικίλο  περιεχόμενο [“libri  diversi”].  Τη 
δεύτερη κατηγορία συνθέτουν ένα σύνολο από “libri in octavo”, ενώ η τρίτη κατηγορία αποτελείται 
από βιβλία που φέρουν τον τίτλο “Libri di Belle Lettere”, δηλαδή αποτελούν ιταλικά λογοτεχνικά 
βιβλία. Με την τελευταία αυτή κατηγορία βιβλίων ολοκληρώνεται και η ταξινόμηση των εντύπων 
της βιβλιοθήκης του Γεράσιμου Βλάχου1. 
     Ως τελευταίο μέρος της καταγραφής του καταλόγου, ο Βλάχος επέλεξε να παραθέσει μια ειδική 
κατηγορία αυτόγραφων χειρογράφων του που φέρει τον τίτλο “Manuscritti Greci di opera, e mano 
del Rmo Gerassimo Vlacho”· η μελέτη του συγκεκριμένου τμήματος του καταλόγου δείχνει πως 
πρόκειται για χειρόγραφα βιβλία που έχουν τοποθετηθεί στον πρώτο και στον δεύτερο τόμο της 
βιβλιοθήκης. Στον πρώτο τόμο εμπεριέχονται 29 τόμοι Συναγωγών2 και οι 12 τόμοι των Διδαχών 
του Βλάχου στην Κρήτη, στη Βενετία και στην Κέρκυρα. Στον δεύτερο τόμο εμπεριέχεται όχι όλη, 
αλλά σίγουρα το μεγαλύτερο μέρος της χειρόγραφης εργογραφίας του Κρητικού λογίου, την οποία 
έχει ο ίδιος κατηγοριοποιήσει, ανάλογα με το θέμα που κάθε έργο πραγματεύεται, σε πέντε ομάδες: 
α)  “Γραμματικά Γερασίμου Βλάχου”,  όπου βρίσκουμε πέντε  έργα του,  β)  “Γερασίμου Βλάχου 
Ἐγκύκλιος  παίδευσις”,  ξανά  με  πέντε  έργα,  γ)  “Γερασίμου  Βλάχου  Ῥητορικά”,  όπου  έχει 
συμπεριλάβει τρία έργα του, δ) “Γερασίμου Εἰς τήν Λογικήν” με έξι έργα του και ε) “Γερασίμου 
Βλάχου Φιλοσοφικά”, όπου έχει καταγράψει πέντε έργα του.
1.  Η ταξινόμηση του Βλάχου, η οποία δεν αρκείται στο κριτήριο της γλώσσας  όπου  είναι γραμμένα τα 
βιβλία αλλά εξιδικεύεται και στη θεματολογία των τελευταίων, μαρτυρά την εσωτερική τάξη που κυριαρχεί 
στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη.
2. Όλα αυτά τα χειρόγραφα είναι αρκετά εκτενή, με τα δύο ογκωδέστερα να αποτελούνται από 1200 σελίδες  
και 602 αντίστοιχα, ενώ τα υπόλοιπα κυμαίνονται μεταξύ 100 και 400 σελίδων. Όσον αφορά τη θεματολογία 
τους, οι Συναγωγές περιλαμβάνουν αποσπάσματα από πατερικά κείμενα και συνόψεις έργων Ελλήνων και 
βυζαντινών συγγραφέων· βλ. Βασίλειος Τατάκης,  Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7 – 1685): φιλόσοφος,  
θεολόγος, φιλόλογος, ό. π., σελ. 34.



ΙΙΙ. Ποσοτικές προσεγγίσεις στο corpus της βιβλιοθήκης.

     Καθώς ολοκληρώσαμε την παρουσίαση του τρόπου ταξινόμησης των βιβλίων του Γεράσιμου 
Βλάχου, ας επιχειρήσουμε μια ποσοτική προσέγγιση στο  corpus  της βιβλιοθήκης του. Συνολικά 
στον κατάλογο καταγράφονται 872 βιβλία, χειρόγραφα και έντυπα. Μέσω της παρατήρησης του 
περιεχομένου του καταλόγου είμαστε σε θέση να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για τον αριθμό 
των χειρογράφων και των εντύπων βιβλίων που ο Βλάχος κατείχε δύο χρόνια πριν τον θάνατό του· 
παρακάτω θα προβούμε σε συγκριτική παράθεση χειρογράφων – εντύπων σε πρώτη φάση και σε 
δεύτερη φάση σε ποσοτική σύγκριση των εντύπων με βάση το γλωσσικό κριτήριο1.
     Όπως παρουσιάσαμε, πρώτη κατηγορία που καταγράφει ο Βλάχος είναι αυτή των ελληνικών 
χειρογράφων, που χωρίζει στους τρεις τόμους της βιβλιοθήκης του. Σύμφωνα με την καταμέτρησή 
μας,  ο  πρώτος  τόμος  περιλαμβάνει  40  χειρόγραφα,  η  καταγραφή  των  οποίων  εκτείνεται  στις  
σελίδες  1r έως 4 του καταλόγου· από τα 40 αυτά χειρόγραφα,  τα εννέα αποτελούν συλλογικά 
χειρόγραφα2.  Στις σελίδες 5r έως 9 καταγράφονται τα χειρόγραφα του δεύτερου τόμου,  τα οποία 
υπολογίσαμε στα 31, με έντεκα από αυτά να αποτελούν συλλογικά χειρόγραφα. Τέλος, στη σελίδα 
10 του καταλόγου βρίσκονται τα χειρόγραφα του τρίτου τόμου, πέντε στον αριθμό. Επομένως, τη 
βιβλιοθήκη του Γεράσιμου Βλάχου κοσμούσαν συνολικά 76 χειρόγραφα (8,8 %), το περιεχόμενο 
των οποίων θα σχολιάσουμε παρακάτω3.
     Περνώντας στην κατηγορία των εντύπων της βιβλιοθήκης (796, δηλαδή 91,2 %) , περνάμε και 
στο δεύτερο επίπεδο ταξινόμησης με κριτήριο τη γλώσσα στην οποία έχουν τυπωθεί τα βιβλία. Η 
πρώτη ομάδα των γραικολατίνων εντύπων βιβλίων επίσης κυμαίνεται και στους τρεις τόμους της 
βιβλιοθήκης. Τα βιβλία του πρώτου τόμου καλύπτουν  τις σελίδες 11r έως 14 και ο αριθμός τους 
φτάνει τα 16· στις σελίδες 15r έως 16, όπου καταγράφονται τα γραικολατίνα του δεύτερου τόμου, 
μετρήσαμε  18 βιβλία,  ενώ  στις  σελίδες 17r έως  17v έχουμε  23 γραικολατίνα  βιβλία,  τα  οποία 
ανήκουν στον τρίτο τόμο. Στο σύνολό τους, τα libri graecolatini stampati φτάνουν τα 57 (7,2 %).
     Έπειτα, σειρά έχουν τα ελληνικά έντυπα βιβλία. Ο πρώτος τόμος καλύπτει τις σελίδες 18r έως 
20v και σε αυτόν αντιστοιχούν 57 βιβλία· ο δεύτερος τις σελίδες 21r έως 22, όπου εμπεριέχονται 23 
βιβλία  και  ο  τρίτος  τις  σελίδες 23r έως  24  όπου καταγράφονται  27  έντυπα βιβλία. Επομένως, 
αριθμούμε συνολικά 107 ελληνικά έντυπα βιβλία στη βιβλιοθήκη του Γεράσιμου Βλάχου (13,4 %).

1. Στο συγκεκριμένο εγχείρημα επιλέξαμε να μη συμπεριλάβουμε το τελευταίο μέρος του καταλόγου, όπου 
βρίσκονται τα χειρόγραφα των Συναγωγών, των Διδαχών και της χειρόγραφης εργογραφίας του Βλάχου.  
Μας  ενδιαφέρει  κυρίως  να  συνθέσουμε  την  εικόνα  των  αναγνώσεων  του  Κρητικού  λογίου,  καθώς  η 
συγγραφική του παραγωγή δε μπορεί παρά να αποτελεί καρπό των αναγνώσεων αυτών.
2.  Για τη διάκριση σύμμεικτων και συλλογικών χειρογράφων βλ.  Hans Eideneier, “Συλλογικά χειρόγραφα 
κατά  συμμείκτων”  στο  David  Holton  (επιμ.),  Κωδικογράφοι,  συλλέκτες,  διασκευαστές  και  εκδότες:  
χειρόγραφα και  εκδόσεις της  όψιμης βυζαντινής και  πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας,  Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2005, σελ. 247: “Σύμμεικτα χειρόγραφα είναι κώδικες οι οποίοι αποτελούνται 
από μικτά  κείμενα  διαφορετικού  περιεχομένου,  δίχως  να  διακρίνεται  κατά  κανόνα  κάποιος  στόχος  στη 
σύνθεση των κειμένων που συμπεριλαμβάνονται. Έτσι στα σύμμεικτα χειρόγραφα έχουν παραδοθεί συχνά 
και κείμενα που λόγω της συντομίας τους δε θα μπορούσαν να αποτελέσουν ποτέ ένα ξεχωριστό “βιβλίο” 
και θα χάνονταν. Συλλογικά χειρόγραφα είναι, τουναντίον, οι κώδικες στα περισσότερα κείμενα των οποίων 
διακρίνεται τουλάχιστον η πρόθεση ότι έχουν συλλεχθεί υπό μία ορισμένη σκοπιά. Αυτή μπορεί να είναι 
ιστορική, όταν έχουν συλλεχθεί κείμενα για μια συγκεκριμένη περίοδο, μπορεί να είναι υφολογική, όταν 
ορισμένα  κείμενα  της  λεγόμενης  δημώδους  γραμματείας  διατυπώνονται  γραπτά,  ή  μπορεί  να  είναι 
κοινωνική, όταν δηλαδή συγκεντρώνονται κείμενα ψυχαγωγικής λογοτεχνίας.”
3. Οι περιηγητές Jacob Spon και George Wheler, κατά την επίσκεψή τους στο νησί της Κέρκυρας το 1676, 
συνάντησαν  τον  Γεράσιμο Βλάχο και  τον  ανηψιό  του,  Αρσένιο  Καλούδη,  στη  μονή  της  Παναγίας  της 
Παλαιοπόλεως· σε αυτή τους τη μαρτυρία αναφέρουν πως είδαν τη βιβλιοθήκη του Βλάχου, η οποία ήταν  
πλούσια από παλαιά θεολογικά χειρόγραφα. Περισσότερα από 20 ήταν ανέκδοτα, συμπεριλαμβανομένων 
ενός χειρογράφου με τίτλο “Ὠριγένους Εἰς τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον ἐξήγησις τόμοι λβ'” καθώς και ενός 
χειρογράφου με τους λόγους του Εφραίμ του Σύρου.  Βλ. Jacob Spon & George Wheler, Voyage d'Italie, de  
Dalmatie, de Grece, et du Levant, fait és années 1675. et 1676, tome 1, Chez Antoine Cellier le fils, A Lyon 
M.DC.LXXVIII σελ. 128.



    Στην καταγραφή των λατινικών εντύπων βιβλίων, ο Βλάχος προχωρά και στο τρίτο στάδιο 
ταξινόμησης με βάση το  περιεχόμενο των βιβλίων,  εξαιτίας  του μεγάλου,  όπως διαπιστώσαμε, 
αριθμού της συγκεκριμένης κατηγορίας. Όσον αφορά τον πρώτο τόμο, τα έργα των “Sancti Padri” 
συγκεντρώνονται στις σελίδες 25r έως 29v και ανάγονται σε 51 έντυπα· στις σελίδες 30r έως 33v 

καταγράφονται  67  βιβλία  με  τα  έργα  των  σχολαστικών  συγγραφέων· τα  εκλαϊκευμένα  βιβλία 
θεολογικού περιεχομένου βρίσκονται στις σελίδες 34r έως 37 και φτάνουν σε αριθμό τα 30, ενώ 
στις σελίδες 38r έως 38v έχουμε 25 φιλοσοφικά βιβλία. Στη σελίδα 39r ο Βλάχος καταγράφει 7 
βιβλία σχετικά με την ιατρική και στις  σελίδες 39v έως 40 καταγράφονται 19 έντυπα λατινικά 
βιβλία με περιεχόμενο που σχετίζεται με τη γραμματική και τη ρητορική. Συνολικά, ο αριθμός των 
εντύπων  λατινικών  βιβλίων  του  πρώτου  τόμου  ανάγεται  στα  199  βιβλία.  Στον  δεύτερο  τόμο 
καταγράφονται καταρχάς στις σελίδες 41r έως 44v 57 θεολογικά βιβλία,  στις σελίδες 45r έως 48r 

μετρήσαμε 63 σχολαστικά βιβλία και στις σελίδες 48v έως 49 έχουμε 12 βιβλία με γραμματικό και 
ρητορικό περιεχόμενο· σύνολο, επομένως, 132 έντυπα λατινικά βιβλία για τον δεύτερο τόμο. Τέλος, 
στον τρίτο τόμο καταγράφονται στις σελίδες 50r και 51v 44 βιβλία θεολογικά, στις σελίδες 52r έως 
52v 24 σχολαστικά βιβλία και στις σελίδες 53r έως 55 έχουμε 66 έντυπα βιβλία, με γραμματικό και 
άλλο περιεχόμενο· συνολικά ο τρίτος τόμος αριθμεί 134 έντυπα βιβλία. Υπολογίζοντας τα λατινικά 
βιβλία  και  των  τριών  τόμων  της  βιβλιοθήκης,  φτάνουμε  στον  εντυπωσιακό  αριθμό  των  465 
εντύπων (!), που υπερβαίνει πάνω από τέσσερις φορές τον αριθμό των ελληνικών εντύπων βιβλίων 
(58,4 %).
     Τελευταία κατηγορία αποτελούν τα ιταλικά έντυπα βιβλία. Για τον δεύτερο τόμο, τα prediche 
καλύπτουν τις σελίδες 56r έως 57v και ανάγονται σε 47 βιβλία, τα istorici τις σελίδες 58r έως 59 και 
ανάγονται σε 23 βιβλία και τα diversi τις σελίδες 60r έως 61 και ανάγονται σε 26 βιβλία· σύνολο 96 
ιταλικά έντυπα βιβλία βρίσκονται στον δεύτερο τόμο της βιβλιοθήκης. Στον τρίτο τόμο, τα  libri 
diversi  καταγράφονται στις σελίδες 62r έως 63r και αποτελούνται από 32 βιβλία· στη συνέχεια 
έχουμε  11  libri  in  octavo  στη  σελίδα 63r,  ενώ η  τρίτη  κατηγορία  των  ιταλικών  λογοτεχνικών 
βιβλίων καλύπτει τις σελίδες 63v έως 64v και αποτελείται από 28 έντυπα, με τον συνολικό αριθμό 
των ιταλικών εντύπων του τρίτου τόμου να φτάνει τα 71 βιβλία. Υπολογίζοντας τα ιταλικά έντυπα 
και των τριών τόμων, παρατηρούμε πως φτάνουν στο σύνολό τους τα 167 βιβλία (21 %).

IV. Ποιοτικές προσεγγίσεις στη θεματολογία των βιβλίων του Γεράσιμου Βλάχου.

       Η ποσοτική προσέγγιση των βιβλίων που κοσμούσαν τα ράφια της βιβλιοθήκης του Γεράσιμου 
Βλάχου,  παρόλο  που  προκαλεί  τον  θαυμασμό  λόγω  του  μεγέθους  της,  θα  αποτελούσε  δώρον 
άδωρον χωρίς η έρευνά μας να επιχειρήσει παράλληλα και μια ποιοτική προσέγγιση, ακόμα και 
ενδεικτικού τύπου, στη θεματολογία και το γνωστικό περιεχόμενο των βιβλίων· μόνο με αυτόν τον 
τρόπο  θα  μπορέσουμε  να  συνθέσουμε  τον  πίνακα  των  πνευματικών  ασχολιών  και  των 
ενδιαφερόντων  του  Κρητικού  λογίου  και  να  κατανοήσουμε  τις  προθέσεις  του  όταν  δώρισε  τη 
βιβλιοθήκη στην Ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας. Η θεματολογία των βιβλίων μάς επιτρέπει 
την κατηγοριοποίησή τους σε δύο ευρείς ομάδες· στη μεν πρώτη ανήκουν τα βιβλία της κοσμικής 
παιδείας (366, δηλαδή 46 %), ενώ στη δεύτερη τα βιβλία της θεολογικής παιδείας (430, δηλαδή 54 
%).  Όσον  αφορά  την  κατηγορία  της  κοσμικής  παιδείας,  θα  υπάρξει  μια  σειρά  από  επτά 
υποκατηγορίες:  α)  κλασική φιλολογία,  β)  φιλοσοφία,  γ)  ιστορία,  δ)  εγκυκλοπαιδική  γνώση,  ε) 
λεξικά  και  γραμματικές,  στ)  φυσικές  επιστήμες  και  ζ)  λογοτεχνικά  έργα.  Η  κατηγορία  της 
θεολογικής παιδείας θα χωριστεί σε τέσσερις υποκατηγορίες: α) σχόλια και ερμηνείες της Αγίας 
Γραφής, β) πατέρες της Εκκλησίας, γ) χριστιανοί συγγραφείς και θεολόγοι, δ) κηρυγματικά έργα1.
     Η πρώτη κατηγορία,  εκείνη της  κλασικής  φιλολογίας,  περιλαμβάνει  τα συγγράμματα των 
Ελλήνων και Ρωμαίων συγγραφέων. Μέσω της μελέτης του καταλόγου γίνεται εμφανές πως στη 

1. Ως πρότυπο για τη συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση λάβαμε το μοντέλο του καθηγητή κ. Αλέξη Πολίτη 
από  τη  μελέτη  του  “Τέσσερις  ιδιωτικές  βιβλιοθήκες  μέσου  τύπου  (18ος αιώνας)”  στο  Νεοελληνικές  
Βιβλιοθήκες (17ος – 19ος) της σειράς Τετράδια Εργασίας  no.  9,  Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών, Αθήνα 
1987.



βιβλιοθήκη του Γεράσιμου Βλάχου εμπεριέχεται άπασα η κλασική γραμματεία, με τα έργα των 
κλασικών να συναντώνται σε περισσότερες από μία εκδόσεις. Τα έργα που έχει στην κατοχή του ο 
Βλάχος βρίσκονται είτε σε χειρόγραφη είτε σε έντυπη μορφή, γραμμένα τόσο στα ελληνικά όσο και 
στα λατινικά· σε κάποιες περιπτώσεις συναντάμε εκδόσεις και στις δύο γλώσσες. Αναλυτικότερα, 
στον  κατάλογο  συμπεριλαμβάνονται  τα  ομηρικά  έπη  καθώς  και  οι  σχολιαστές  του  Ομήρου 
(Κόιντος ο Σμυρναίος), οι τραγωδίες των Αισχύλου (σε 3 εκδόσεις), Ευριπίδη (σε 2 εκδόσεις) και 
Σοφοκλή (επίσης σε 2 εκδόσεις) και οι κωμωδίες του Αριστοφάνη (σε 3 εκδόσεις). Τα έργα των 
Ηροδότου, Θουκυδίδη και Ξενοφώντα δε λείπουν από τα ράφια της βιβλιοθήκης όπως επίσης και 
τα άπαντα του Πινδάρου, του Θεοκρίτου και του Πλουτάρχου. Η ρητορική των κλασικών χρόνων 
εκπροσωπείται  από τα άπαντα των έργων των διασημότερων ρητόρων (Αριστείδη,  Δημοσθένη, 
Κικέρωνα,  Σαλλούστιου και  Βαλέριου  Μάξιμου).  Από τους  Λατίνους  συγγραφείς  συναντώνται 
επίσης τα έργα του Βιργιλίου (σε 3 εκδόσεις), του Οβιδίου και του Τίτου Λίβιου.
     Στην κατηγορία της φιλοσοφίας συμπεριλαμβάνονται τα άπαντα των έργων του Πλάτωνα, του 
Θεόφραστου, του Διονυσίου Αρεοπαγίτη, του Λουκιανού, του Διογένη του Λαέρτιου, του Πλωτίνου 
αλλά και νεότερων φιλοσόφων όπως οι Joannes de Sacrobosco, Thomas Aquinas, Albertus Magnus, 
Chrysostomus Javellus, Sperone Speroni και Alessandro Piccolomini. Ασφαλώς όμως την κυρίαρχη 
θέση κατέχει η μορφή του Αριστοτέλη, τα έργα του οποίου συναντάμε είτε σε μορφή απάντων (σε 
2 εκδόσεις) είτε σε μορφή ξεχωριστών συγγραμμάτων (σε 5 εκδόσεις). Εκτός από τον Σταγειρίτη, 
εμφανέστατη  και  πολυπληθής είναι  η  παρουσία στη βιβλιοθήκη των σχολιαστών του,  από την 
κλασική εποχή μέχρι και τα μέσα του 17ου αιώνα· από τους πρώτους σχολιαστές του ξεχωρίζουν τα 
ονόματα  των  Αλεξάνδρου  Αφροδισιέως,  Πορφυρίου,  Αμμωνίου  του  Ερμείου,  Σιμπλικίου  και 
Ιωάννη του Γραμματικού, των οποίων ο Βλάχος φαίνεται να διαθέτει το σύνολο του έργου τους.  
Πολύ σημαντική όμως είναι και η παρουσία των αριστοτελιστών της εποχής της Αναγέννησης, με 
κυριότερους εκπροσώπους τους  Agostino Nipho, Domingo de Soto, Pedro da Fonseca, Francesco 
Patrizi, Francisco Toledo, Giacomo Zabarella, Antonio Rubio και ασφαλώς τον Ιωάννη Κωττούνιο 
(Giovanni Cottunio). Επίσης, ο Βλάχος έχει στη βιβλιοθήκη του τέσσερις εκδόσεις των σχολίων 
των  καθηγητών  και  μαθητών  του  Collegium  Conimbricense  πάνω  στα  αριστοτελικά  κείμενα, 
εκδόσεις που χρονολογούνται στο διάστημα 1591 ci. – 1606. 
     Η αριστοτελική κυρίως φιλοσοφική σκέψη, από τον Σταγειρίτη και τους πρώτους σχολιαστές 
του, στον Μεσαίωνα και στη νεότερη εποχή, παρατηρείται να ξετυλίγεται σε όλη της την έκταση 
μέσα από τα φύλλα του καταλόγου. Αυτή η επιβλητική παρουσία των αριστοτελικών έργων αλλά 
και των έργων των σχολιαστών του φιλοσόφου αποδεικνύει την ταυτότητα και την κατεύθυνση της 
φιλοσοφικής σκέψης του Βλάχου σε μία περίοδο που στην Ευρώπη διεξάγεται έντονη πάλη μεταξύ 
σχολαστικισμού και  νεωτεριστικής  φιλοσοφίας.  Η απουσία  από τα ράφια  της  βιβλιοθήκης  του 
Κρητικού λογίου συγγραμμάτων νεωτεριστών συγγραφέων όπως ο Bacon και ο Descartes δείχνει 
σίγουρα όχι άγνοια του Βλάχου για το νέο ρεύμα που καταφτάνει, αλλά περισσότερο μια εθελούσια 
αντίθεση στη νέα ιδεολογική τάση. Η ύπαρξη έργων συγκεκριμένης ιδεολογικής κατεύθυνσης στη 
βιβλιοθήκη σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία έργων της αντίθετης κατεύθυνσης ως γεγονός έχει 
τη σημασία του, καθώς μαρτυρά το ιδεολογικό κλίμα μέσα στο οποίο ανατράφηκε και ανδρώθηκε 
πνευματικά ο Γεράσιμος Βλάχος· παράλληλα προδίδει και τους σκοπούς που ο τελευταίος έχει για 
τη βιβλιοθήκη του, καθώς την προορίζει να χρησιμεύσει ως όργανο για την άνοδο του μορφωτικού 
επιπέδου των συμπατριωτών του, ένα εγχείρημα που κατά την άποψή του πρέπει να βασιστεί στην 
παιδεία που και ο ίδιος έλαβε.
     Ακολουθώντας τη κίνηση του Γεράσιμου Βλάχου να ταξινομήσει ξεχωριστά τα ιστορικά του 
βιβλία, προχωράμε σε αυτή την περιορισμένη ποσοτικά κατηγορία. Στα libri istorici που ο Βλάχος 
συγκεντρώνει στη βιβλιοθήκη του μας παρουσιάζεται η ματιά του σύγχρονου ιστορικού, καθώς όλα 
ανεξαιρέτως θεωρούνται καρπός της ιταλικής Αναγέννησης των τελών του 15ου και ολόκληρου του 
16ου αιώνα. Τα περισσότερα αποτελούν βιβλία με θέμα την ιστορία της Ιταλίας ή πιο εξειδικευμένα 
της Βενετίας, αλλά υπάρχουν και έργα με ευρύτερο θεματικό κύκλο. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά 
τα ονόματα των Ιταλών συγγραφέων αυτής της κατηγορίας,  από τους οποίους οι περισσότεροι 
έζησαν μέσα στον 16ο αιώνα:  Giovanni Tarcagnota,  Francesco Sansovino,  Paolo Paruta,  Cesare 
Campana, Gerolamo de Bardi, Giovanni Botero, Tommaso Garzoni, Ottavio Sammarco, Girolamo 



Brusoni και Leon Zambeli· οι τρεις τελευταίοι έζησαν στα τέλη του 16ου μέχρι και τα μέσα του 17ου 

αιώνα. Τόσο από τα παραδείγματα της κατηγορίας της φιλοσοφίας όσο και από τα παραπάνω της 
ιστορίας, ήδη είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε πως ο Γεράσιμος Βλάχος υπήρξε κάτοχος μιας 
βιβλιοθήκης αναγεννησιακού τύπου, σκέψη που θα ενισχύσουμε περαιτέρω στη συνέχεια.
     Ευρεία μπορεί να χαρακτηριστεί η κατηγορία των βιβλίων εγκυκλοπαιδικής γνώσης, στην οποία  
συγκαταλέγονται καταρχάς ανθολογίες ρήσεων, αποφθεγμάτων και επιγραμμάτων παρμένων από 
κείμενα  κλασικών  φιλοσόφων και  ποιητών·  παραθέτουμε  ενδεικτικά  τίτλους  ανθολογιών  όπως 
Ἀνθολογία ἐπιγραμμάτων (σε 3 εκδόσεις), Ἐπιθετάριον τῶν Γραικῶν ποιητῶν και Flores illustrium 
poetarum. Στον κατάλογο της βιβλιοθήκης συναντάμε έντυπα που εμπεριέχουν αποσπάσματα από 
επιστολές,  γνήσιες  και  πλαστές,  ιστορικών  προσώπων  (Ισοκράτης,  Ευριπίδης,  Πλάτωνας, 
Αριστοτέλης, Δημοσθένης, Ιπποκράτης, Αιλιανός κ.τ.λ.) καθώς και κείμενα με νομικό περιεχόμενο, 
όπως οι Νεαραί των βυζαντινών αυτοκρατόρων Ιουστινιανού, Αλεξίου και Μανουήλ Κομνηνού, η 
Εκλογή Νόμων του Λέοντος του Σοφού και τα νομικά συγγράμματα των Ματθαίου Βλάσταρη και 
Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου. Εκτός αυτών, ο Κρητικός λόγιος έχει στην κατοχή του έντυπα με 
συλλογές νόμων, όπως  Iuris Graecoromani tam canonici quam civilis,  Vocabularium Utriusque 
Juris και  Flores legum1. Επίσης, στα ράφια της βιβλιοθήκης του συναντάμε τέσσερις τόμους με 
άπαντα τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, καθώς και τη βασική εγκυκλοπαίδεια στα χρόνια 
του Μεσαίωνα, το Speculum maius του Vincent de Beauvais (12ος αι.).
     Πλούσια παρουσιάζεται η συγκέντρωση στη βιβλιοθήκη γραμματικών εγχειριδίων και λεξικών, 
καθώς  ο  ίδιος  αφιερώνει  ειδική  κατηγορία  για  τα  βιβλία  αυτού  του  είδους.  Μπορούμε  να 
υποθέσουμε πως τόσο τα λεξικά όσο και οι γραμματικές θα χρησίμευαν στον Βλάχο ως βοηθητικά 
εργαλεία για την ορθότερη ανάγνωση, κατανόηση και σχολιασμό του περιεχομένου των κειμένων 
της  κλασικής  γραμματείας,  ελληνικής  και λατινικής.  Στα  ράφια  της  βιβλιοθήκη συναντάμε  τις 
ελληνικές γραμματικές των Θεόδωρου Γαζή και Κωνσταντίνου Λάσκαρη (σε 2 εκδόσεις), καθώς 
επίσης  και  τις  γραμματικές  ευρωπαίων  φιλολόγων  της  Αναγέννησης,  όπως  οι  Pietro  Bembo, 
Francesco Alunno και Manuel Alvares· ενδιαφέρον προκαλεί η παρουσία μεταξύ των γραμματικών 
εγχειριδίων ενός αντιτύπου της Grammatica Hebraica του Jean de Campo (1490 – 1538),  την 
οποία ο Κρητικός λόγιος θα χρησιμοποιούσε ασφαλώς στη μελέτη του πάνω στα κείμενα της Αγίας 
Γραφής. Εκτός από τα γραμματικά εγχειρίδια, ο Γεράσιμος Βλάχος έχει στην κατοχή του μια σειρά 
από λεξικά, επίσης από την εποχή της ιταλικής Αναγέννησης· σημειώνουμε ενδεικτικά τα ονόματα 
των Ambrosio Calepino, Guarino Favorino, Lucio Giovanni Scoppa και Filippo Venuti.  Η ύπαρξη 
των γραμματικών και των λεξικών αλλά κυρίως η συνύπαρξη των παλαιότερων και των σύγχρονων 
αυτών εγχειριδίων ενισχύει την πεποίθηση πως ο Βλάχος υπήρξε ένας λόγιος εξισορροπιστής του 
κλασικού  αρχαιοελληνικού  και  λατινικού  πνευματικού  παρελθόντος  και  των  επιτευμάτων  της 
σύγχρονής του ευρωπαϊκής σκέψης.
     Το ευρύ αναγεννησιακό πνεύμα που διαπνέει  την προσωπικότητα του Γεράσιμου Βλάχου 
εκφράζει και η παρουσία έργων των θετικών επιστημών, και μάλιστα σε μια ιδιωτική βιβλιοθήκη 
κληρικού.  Όπως οι  Ευρωπαίοι  ουμανιστές  της  εποχής,  ο Βλάχος  ενδιαφέρεται  όχι  μόνο για τη 
φιλολογία  και  τη  φιλοσοφία  των  κλασικών,  αλλά  και  για  ένα  πεδίο  πρακτικών  γνώσεων,  που 
περιλαμβάνει τους τομείς της ιατρικής και της γεωγραφίας.  Έντονη μπορεί να χαρακτηριστεί η 
παρουσία  στα  φύλλα  του  καταλόγου  συγγραμμάτων  ιατρικής  και  φαρμακευτικής,  τα  οποία 
χρονολογούνται από τα κλασικά χρόνια μέχρι τη σύγχρονη στον Βλάχο εποχή. Ονόματα γνωστά 
αποτελούν ο Ιπποκράτης, ο Νίκανδρος, ο Διοσκουρίδης και ο Γαληνός, με τα άπαντα των έργων 
τους να συναντώνται σε κάποιες περιπτώσεις σε περισσότερες από μία εκδόσεις· ο Βλάχος όμως 
συγκαταλέγει  στην  κατηγορία  με  τα  libri  medicinali  και  συγγράμματα  ιατρών  της  εποχής  της 
Αναγέννησης,  όπως  των  Andreas  Vesalius,  Girolamo  Cappodivacca,  Louis  Mercado,  Johannes 
Jacob Wecker, Castor Durante  και  Emilio Parisano.  Εκτός από τα ιατρικά βιβλία, η βιβλιοθήκη 
περιλαμβάνει και ένα σεβαστό αριθμό έργων που θέμα τους έχουν τη γεωγραφία· σημειώνουμε 

1. Η διδασκαλία της νομικής επιστήμης, η κλασική φιλολογία και φιλοσοφία και μέχρι ένα βαθμό οι φυσικές 
επιστήμες αποτελούσαν στο Βυζάντιο κύριους άξονες της ανώτερης εγκυκλοπαιδικής παιδείας· βλ. Γιάννης 
Καράς, “Η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας” στο Νεοελληνικές Βιβλιοθήκες (17ος – 19ος), ό. π., σελ. 
28.



ενδεικτικά τις 3 εκδόσεις των έργων του Πτολεμαίου και τις 2 εκδόσεις των έργων του Στράβωνα. 
Ούτε όμως από αυτή την κατηγορία βιβλίων θα μπορούσε να λείπει το αναγεννησιακό πνεύμα· 
στην κατοχή του Βλάχου υπάρχουν ακόμα η Cosmographia universalis του Sebastian Münster και 
το  Introductionis  in  universam geographiam του  Phillip  Clüver.  Οι  δύο αυτές κατηγορίες,  στις 
οποίες θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και κάποια συγγράμματα αστρονομίας του Κλεομήδη του 
Κοσμογράφου (1ος αι. μ.Χ.) και του Francesco Barzini, ο οποίος είναι σύγχρονος του Βλάχου, μας 
παρουσιάζουν  έναν  λόγιο  ευρυμαθή,  ο  οποίος  διαπνέεται  από  το  ουμανιστικό  πνεύμα  και  δεν 
περιορίζει το πνευματικό του επίπεδο μόνο στις άμεσες θεολογικές και φιλοσοφικές του ασχολίες.
     Επιπρόσθετα, θεωρούμε πως στην παρουσίαση της βιβλιοθήκης του Κρητικού λογίου δε θα 
έπρεπε να παραλείψουμε τη μικρή σχετικά σε μέγεθος αλλά υπαρκτή συλλογή από ιταλικά έντυπα 
λογοτεχνικά βιβλία του πρώτου μισού του 17ου αιώνα. Ονόματα όπως των  Girolamo Lunadoro, 
Niccoló Corradini,  Tomaso Caraffa,  Angelo Gabriele,  Nicolas Causin, Fulvio Testi,  Giambattista 
Manzini, Giovan Francesco Loredan, Danielo Bartoli και Giovanni Azzolini βρίσκονται εντός των 
libri di Belle Lettere που ο Γεράσιμος Βλάχος διαθέτει στη βιβλιοθήκη του. Η παρουσία εντύπων 
αυτού του περιεχομένου δεν αποτελεί  ασφαλώς, εξαιτίας του περιορισμένου μεγέθους της,  ένα 
κεντρικό τεκμήριο των αναγνώσεων του Κρητικού λογίου· μολαταύτα, αυτό καθ' αυτό το γεγονός 
ότι  ο  Βλάχος  συμπεριέλαβε  στον  κατάλογο  της  βιβλιοθήκης  του  τη  συγκεκριμένη  κατηγορία 
βιβλίων μάς αποκαλύπτει ακόμα μία πτυχή του πνευματικού του κόσμου.
     Εξίσου ευρεία  και  εντυπωσιακή  μπορεί  να  χαρακτηριστεί  η  καταγραφή των  βιβλίων  της 
θεολογικής παιδείας,  που ο Βλάχος  έχει  στην κατοχή του.  Στην πρώτη υποκατηγορία,  η  οποία 
περιλαμβάνει  σχόλια  και  ερμηνείες  της  Αγίας  Γραφής,  συναντάμε  ένα  μεγάλο  όγκο  βιβλίων, 
χειρογράφων και εντύπων, ο οποίος αποτελείται από διάφορες ελληνόγλωσσες και λατινόγλωσσες 
εκδόσεις της Βίβλου, καθώς επίσης και από ερμηνείες, σχόλια, αναλύσεις και παραφράσεις των 
βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, των Ευαγγελίων και των Ψαλμών. Η συμβολή των 
συγκεκριμένων  κειμένων  πιθανόν  θα  ήταν  να  λειτουργούν  βοηθητικά  για  τη  συγγραφή 
εκλαϊκευμένων  έργων  με  θεολογικό  περιεχόμενο  προς  κατανόηση  της  Αγίας  Γραφής  και  ως 
εγχειρίδια  θρησκευτικής  παιδείας· σημειώνουμε  την  ειδική  κατηγορία  στην  ταξινόμηση  του 
Βλάχου με τίτλο “Libri  quasi necassii  communitam continentes omnem materiam theologicam” 
(σελ. 34r). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως προκαλεί το γεγονός πως στη βιβλιοθήκη συγκαταλέγονται 
κείμενα τόσο από τη μεριά της ορθόδοξης γραμματείας όσο και από εκείνη της καθολικής· όπως 
γίνεται αντιληπτό, σε ποσοτική προσέγγιση το πλήθος των ορθόδοξων συγγραμμάτων, τα οποία 
συναντάμε στην έρευνά μας ως επί το πλείστον σε μορφή χειρογράφων, είναι αρκετά περιορισμένο 
σε  σύγκριση  με  την  εμφανή παρουσία  σε  όλο  το  μήκος  του  καταλόγου  έργων  της  καθολικής 
χριστιανικής  σκέψης·  όπως  και  στις  κατηγορίες  όμως  της  κοσμικής  παιδείας,  το  πνεύμα  που 
επικρατεί  δεν είναι  τόσο το  άκαμπτο μεσαιωνικό αλλά κατά βάση το  αναγεννησιακό,  με  τους 
σχολιαστές της Βίβλου να προέρχονται οι περισσότεροι από την αναγεννησιακή Ιταλία μέχρι και τη 
σύγχρονη στον Βλάχο εποχή. 
     Στην υποκατηγορία των Πατέρων της Εκκλησίας χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί η φροντίδα 
του Βλάχου να συγκεντρώσει τα άπαντα των έργων τους, εκτός από τις ξεχωριστές εκδόσεις των 
συγγραμμάτων τους. Παρατηρούμε επίσης πως ο Κρητικός λόγιος έχει στην κατοχή του τα έργα όχι 
μονάχα των ορθόδοξων εκκλησιαστικών Πατέρων αλλά και των καθολικών. Βασικά ονόματα που 
συναντάμε κατά τη μελέτη του καταλόγου αποτελούν από τους Έλληνες οι Βασίλειος Καισαρείας, 
Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αθανάσιος Αλεξανδρείας, Γρηγόριος Νύσσης, 
Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Κλήμης Ρώμης, Κύριλλος Αλεξανδρείας, Εφραίμ ο Σύρος, Θεοδώρητος ο 
Κύρου, Ωριγένης, Μάξιμος ο Ομολογητής και Κλήμης Αλεξανδρείας· από τους Λατίνους Πατέρες 
εξέχουσα θέση στη βιβλιοθήκη του Βλάχου έχουν τα έργα του Αυγουστίνου, του Ιερώνυμου, του 
Πάπα Γρηγορίου Α' και του Αμβροσίου. Ακόμα και από αυτή την ενδεικτική απαρίθμηση γίνεται 
κατανοητή η πρόθεση του Γεράσιμου Βλάχου να καταρτίσει τη βιβλιοθήκη του πρωτίστως με την 
αυθεντική θεολογική σκέψη των ίδιων των Πατέρων της Εκκλησίας, των οποίων τα έργα κατέχουν 
ένα σεβαστό μέρος των βιβλίων της θεολογικής παιδείας της βιβλιοθήκης, και στη συνέχεια των 
μεταγενέστερων θεολόγων ως πρόσθετη συμβολή στη διαμόρφωση της θεολογικής του σκέψης.
      Παίρνοντας ως αφορμή το τελευταίο συμπέρασμα περνάμε στην υποκατηγορία των χριστιανών 



συγγραφέων και  θεολόγων,  όπου επίσης έχουμε να κάνουμε ενδιαφέρουσες  παρατηρήσεις.  Στη 
συγκεκριμένη ομάδα συγκαταλέγονται τα έργα τόσο των χριστιανών συγγραφέων του Βυζαντίου 
όσο και  των καθολικών θεολόγων της  αναγεννησιακής Δύσης.  Τα μεν  πρώτα παραδίδονται  σε 
χειρόγραφη ως επί το πλείστον μορφή, ενώ τα δεύτερα σε λατινικές και ιταλικές εκδόσεις. Από τα 
χρόνια  του  Βυζαντίου  συγκρατήσαμε  τα  ονόματα  των  Συμεών  του  Νέου  Θεολόγου,  Ιωάννη 
Βέκκου, Βαρλαάμ του Καλαβρού, Μάρκου του Εφέσιου, Μάξιμου Πλανούδη, Γεωργίου Μετοχίτη, 
Νικηφόρου Βλεμμύδη, Ιωσήφ Βρυέννιου και Γεωργίου Γεννάδιου. Όσον αφορά τους καθολικούς 
θεολόγους των αναγεννησιακών χρόνων, σημειώνουμε πως για πολλούς από αυτούς ο Βλάχος έχει 
στην κατοχή του αν όχι τα άπαντα, την πλειοψηφία των έργων τους. Παραθέτουμε δέκα ενδεικτικά 
ονόματα, που η παρουσία των έργων τους στη βιβλιοθήκη είναι παραπάνω από αισθητή: Girolamo 
Savonarola,  Francisco  de  Osuna,  Thomas  Stapleton,  Francesco  Panigarola,  John  de  Pineda, 
Martinus Becanus, Diego de Baeza, Corneille Janssens, Leo Allatius και ο François Combefis, για 
τον οποίο έχουμε ήδη σημειώσει πως διατηρούσε αλληλογραφική σχέση με τον Γεράσιμο Βλάχο. 
Το  φάσμα  αυτό  της  θεολογικής  σκέψης  από  τους  Πατέρες  της  Εκκλησίας  στους  βυζαντινούς 
συγγραφείς μέχρι και τους θεολόγους της Αναγέννησης μας δημιουργεί την αίσθηση ότι ο Βλάχος 
επιθυμεί να συνθέσει τον ιστορικό πίνακα της εξέλιξης της χριστιανικής σκέψης, απαλλαγμένης 
από τις δογματικές διαφορές και παρουσιασμένης κριτικά ώστε να αναδειχτούν αποκλειστικά τα 
φωτεινά της σημεία.
     Στην τελευταία υποκατηγορία της θεολογικής παιδείας επιλέξαμε να τοποθετήσουμε τα βιβλία, 
όλα ανεξαιρέτως ιταλικά και χρονολογούμενα στον 17ο αιώνα, των οποίων η θεματολογία είναι το 
κήρυγμα· ο ίδιος ο Βλάχος,  όπως έχουμε ήδη αναφέρει,  ασχολήθηκε καθ'  όλη τη διάρκεια της 
εκκλησιαστικής του πορείας με το κήρυγμα, κάτι που το μαρτυρούν και οι δώδεκα ογκώδεις τόμοι 
των Διδαχών του. Οι συγγραφείς των κηρυγματικών έργων είναι όλοι σύγχρονοι του Βλάχου, ενώ 
δεν αποκλείεται κάποιους από αυτούς να τους γνώριζε και προσωπικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα 
ονόματα των Paolo Arese, Giuseppe Mozzagrugno, Juan Maria Zamora, Alessandro Sperelli, Mario 
de Bignoni, Alessandro Calamato, Serafino Leggi, Salvatore Cadana, Diego Niseno και Sebastiano 
Querini.  Η ύπαρξη εντός  της  βιβλιοθήκης βιβλίων  prediche  από καθολικούς  κληρικούς  μπορεί 
εύλογα να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα πως αυτά τα έντυπα θα λειτούργησαν, ως ένα βαθμό 
πάντα, υπέρ της διαμόρφωσης του χαρακτήρα των κηρυγμάτων του ίδιου του Βλάχου. Μια ακόμα 
ενδιαφέρουσα παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι ο Κρητικός λόγιος επιλέγει να μελετήσει τη 
σύγχρονή του κηρυγματική δράση και όχι την παλαιότερη, επιλογή που αποδεικνύει πως υπήρξε 
άνθρωπος της εποχής του, ο οποίος ενδιαφερόταν και συνεχώς ενημερωνόταν για την εξέλιξη και 
τη  σύγχρονη  θεώρηση  των  πραγμάτων,  αποφεύγοντας  την  πνευματική  εσωστρέφεια  και  τον 
αδιάλλακτο δογματισμό.
     Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης των βιβλίων της θεολογικής παιδείας μπορούμε πλέον να 
αντιληφθούμε τη θρησκευτική ουμανιστική φύση του Γεράσιμου Βλάχου ο οποίος, επηρεασμένος 
ασφαλώς πάντα και από το κλίμα του βενετοκρατούμενου Χάνδακα αλλά κυρίως της Βενετίας, 
παρουσιάζεται να γνωρίζει, να μελετά και να χρησιμοποιεί στην ιερατική του δράση τα διδάγματα 
της  ορθόδοξης  χριστιανικής  σκέψης  αλλά παράλληλα  η  έντονη  παρουσία  στα  ράφια  της 
βιβλιοθήκης του έργων της καθολικής χριστιανικής σκέψης φανερώνει, όπως και στην περίπτωση 
της κοσμικής παιδείας, το πνεύμα εξισορρόπησης που τον διακατέχει ως ιεράρχη. Παρόλο που η 
πίστη  του  στο  ορθόδοξο  δόγμα  σε  καμία  περίπτωση  δεν  αμφισβητείται,  η  πολύπτυχη 
προσωπικότητά  του δεν  αρκείται  σε  μια  μονόπλευρη θέαση των  θρησκευτικών ζητημάτων· το 
θεολογικό τμήμα της βιβλιοθήκης στο σύνολό του μαρτυρά την τάση του Κρητικού λογίου να 
συγκεντρώνει αντιλήψεις και ερμηνείες των πραγμάτων από όλο το φάσμα του παλαιότερου αλλά 
και  του  σύγχρονου  θεολογικού  προβληματισμού. Σε  αντίθεση με  τη  δράση  του  ως  ορθόδοξος 
ιεράρχης  της  Δύσης,  όσον  αφορά  τα  πνευματικά  του  ενδιαφέροντα  και  τις  θεολογικές  του 
αναγνώσεις  ο  Γεράσιμος  Βλάχος  επιλέγει  να  μην ταχθεί  υπέρ  της  μίας  ή  της  άλλης  πλευράς· 
σκοπός του είναι να αποκομίσει την ορθή σκέψη και τη φωτεινή γνώση, από όπου κι αν αυτή 
προέρχεται.



V. Η συμβολή της βιβλιοθήκης στο συγγραφικό έργο του Γεράσιμου Βλάχου.

    Ο Γεράσιμος Βλάχος ακολουθώντας το παράδειγμα των προγενέστερών του λογίων, Ελλήνων 
και μη, καταπιάνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του με τη συγγραφή πραγματειών και διδακτικών 
εγχειριδίων, εργασίες που καλύπτουν ένα ευρύ θεματολογικό φάσμα· ο ίδιος στα τελευταία φύλλα 
του καταλόγου της βιβλιοθήκης του συμπεριλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της συγγραφικής του 
παραγωγής, το οποίο διαχωρίζει σε πέντε θεματικά μέρη: γραμματικό, εγκύκλια παιδεία, ρητορικό, 
λογικό και  φιλοσοφικό.  Το γεγονός  πως στο  ίδιο  indice  συναντάμε το  αναγνωστικό υλικό του 
Βλάχου μαζί με το συγγραφικό του έργο μάς παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία συγκριτικής έρευνας, 
εντοπισμού  και  εξαγωγής  σημαντικών  συμπερασμάτων  για  τη  συμβολή  της  βιβλιοθήκης  στη 
συγγραφική παραγωγή του λογίου1. Εντός του καταλόγου έχουν διασωθεί, αν όχι όλες, κάποιες από 
τις  πηγές  που  ο  Βλάχος  σίγουρα  χρησιμοποιεί  ή  απλώς  έχει  υπόψη  του  όταν  προχωρά  στη 
συγγραφή των δικών του εγχειριδίων και πραγματειών.
     Η πρώτη κατηγορία με την οποία θα ασχοληθούμε περιλαμβάνει τα γραμματικά έργα, σωζόμενα 
και μη, που ο Γεράσιμος Βλάχος παρουσιάζεται να έχει γράψει. Την κατηγορία αυτή επιλέγουμε να 
διαχωρίσουμε σε δύο μέρη· το πρώτο περιλαμβάνει τα δύο εγχειρίδια του Βλάχου τα σχετικά με τη 
σύσταση της γραμματικής, τα οποία τιτλοφορούνται Περί γραμματικῆς βιβλία τρία2 και Τεχνολογία 
γραμματικῆς.  Όπως γίνεται εμφανές, τα ήδη υπάρχοντα εγχειρίδια ο Κρητικός λόγιος τα θεωρεί 
ακατάλληλα για τους μαθητές, ακόμα και απαρχαιωμένα· με την κίνησή του να συγγράψει νέο 
εγχειρίδιο  φανερώνει  την  επιθυμία  του  να  προσφέρει  τη  σύγχρονη  οπτική  στη  σύσταση  της 
γραμματικής  θεωρίας.  Από  τη  μελέτη  της  βιβλιοθήκης  του  αλιεύουμε  το  Περί  συντάξεως του 
Θεόδωρου  Γαζή,  το  Ἐρωτήματα  καί  γνωμικά του  Μανουήλ  Χρυσολωρά  και  δύο  grecolatinae 
εκδόσεις της Γραμματικῆς του Κωνσταντίνου Λάσκαρη. Στο δεύτερο μέρος ανήκουν τα έργα Περί 
γραμματικῆς πρός Λατίνους, το οποίο πραγματεύεται γραμματικά ζητήματα της λατινικής γλώσσας, 
και  Λεξικόν  Λατινόγραικον,  που  αποτελεί  την  καταγραφή  των  λέξεων  της  λατινικής  και  την 
απόδοσή τους στα σύγχρονά του Βλάχου ελληνικά,  τα “γραικικά”.  Επίσης  σε αυτή την ομάδα 
βασικό ρόλο έχει η επιμορφωτική θέληση του συγγραφέα να καταστήσει ευκολότερη και ταχύτερη 
στους μαθητές των ελληνικών σχολείων τη μάθηση της  λατινικής γλώσσας,  απευθυνόμενος  σε 
αυτούς όχι στην δυσκολονόητη αρχαία ελληνική αλλά στη σύγχρονη ζωντανή γλώσσα τους. Για τη 
συγγραφή αυτών των έργων του, ο Βλάχος συμβουλεύεται ένα πλήθος από γραμματικά εγχειρίδια 
και λεξικά, λατινικά και ιταλικά, όπως γίνεται εμφανές και από την ειδική κατηγορία Grammatici 
που  έχει  συγκροτήσει  στη  βιβλιοθήκη  του·  προχωράμε  σε  καταγραφή  ενδεικτικών  τίτλων:  η 
Grammatica  του  Manuel Alvares  (σε 3 εκδόσεις),  το  Specchio della lingua latina του  Giovanni 
Andrea Grifoni,  το  Dictionarium του  Ambrogio Calepino  (σε δύο εκδόσεις),  το  Dittionario  του 
Filippo  Venuti  και  το  Thesaurus  latinae  linguae  et  italicae του  Lucio  Giovanni  Scoppa. 
Επισημαίνουμε επίσης την παρουσία στα ράφια της βιβλιοθήκης του ονόματος του Aldo Manuzio 
με δύο τίτλους γραμματικών εγχειριδίων,  Orthographiae και  Eleganze con la copia della lingua  
toscana latina scielte.  Περισσότερο από εμφανές είναι το αναγεννησιακό πνεύμα που διέπει τις 
αναγνώσεις του Κρητικού λογίου και το οποίο υφίσταται και στο δικό του συγγραφικό έργο.
    Η συγγραφική παραγωγή του Βλάχου στην κατηγορία της  εγκύκλιας  παιδείας  αποτελείται 
αρχικά από δύο εγχειρίδια μετρικής,  Ἐγχειρίδιον τῆς μετρικῆς τέχνης και  Εἰσαγωγή τῆς μετρικῆς  
τέχνης, για τα οποία η έρευνά μας ανέσυρε από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης ώς μία από τις πηγές 
τους  το  Ἐγχειρίδιον  περί  μέτρων  του Ηφαιστίωνα του Αλεξανδρέως (2ος  αι.  μ.Χ.). Η απουσία 
περαιτέρω  έργων  μετρικής  δε  μας  οδηγεί  ασφαλώς  στη  σκέψη  πως  ο  Ηφαιστίων  πρέπει  να 
θεωρηθεί  η  μοναδική  πηγή  του  Βλάχου· περισσότερο  κλίνουμε  προς  την  πεποίθηση  πως  οι 
αναγνώσεις του λογίου δεν περιορίζονται μονάχα στο υλικό της βιβλιοθήκης του, αλλά στη χρήση 

1.  Επιλέξαμε να μην αποτελέσουν αντικείμενο της μελέτης  μας τα δύο εκδοθέντα έργα του Γεράσιμου 
Βλάχου, δηλαδή ο Θησαυρός τῆς ἐγκυκλοπαιδικῆς βάσεως τετράγλωσσος και η Ἁρμονία ὁριστική τῶν ὄντων 
κατά τούς ἑλλήνων σοφούς, για τα οποία έχει προχωρήσει σε αναλυτική παρουσίαση ο καθηγητής κ. Τατάκης 
στη μονογραφία του για τον Βλάχο.
2. Σε παρουσίαση του περιεχομένου του συγκεκριμένου έργου έχει προχωρήσει ο κ. Τατάκης· βλ. Βασίλειος 
Τατάκης, Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7 – 1685): φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, ό. π., σελ. 62-65.



και  άλλων βιβλιοθηκών,  ιδιωτικών ή μοναστηριακών,  στον Χάνδακα,  όπου υποστηρίζεται  πως 
δημιουργήθηκε η πρώτη μορφή των έργων μετρικής του Βλάχου, και στη Βενετία. Έχουμε στη 
συνέχεια μια πραγματεία με τίτλο Θεωρία εἰς τά τοῦ Ἀφθονίου Προγυμνάσματα· το έργο αυτό του 
Αφθονίου χρησιμοποιείται ως ένα από τα διδακτικά εγχειρίδια ρητορικής στα σχολεία. Ο Βλάχος 
προχωρά στη συγγραφή σχολίων για αυτό, έχοντας στην κατοχή του και συμβουλευόμενος δύο 
μορφές, χειρόγραφη και έντυπη, του έργου με τους εξής τίτλους: Εἰς τά προγυμνάσματα Ἀφθονίου 
σοφιστοῦ και Ἀφθονίου Εἰς τά προγυμνάσματα μετά σχολίων. Επόμενο έργο του Βλάχου αποτελεί το 
Περί ἐπιστολικοῦ χαρακτῆρος, επίσης εγχειρίδιο για τον τρόπο συγγραφής μιας επιστολής1. Όπως 
εντοπίσαμε,  στη  βιβλιοθήκη  είναι  συγκεντρωμένο  ένα  πλήθος  επιστολών  προσωπικοτήτων  της 
αρχαιότητας  και  των  πρώιμων  χριστιανικών  χρόνων,  οι  περισσότερες  των  οποίων  όμως  είναι 
πλαστές,  αποτελώντας  “αρχαιότροπες  επιστολές  που  αποδίδονται  σε  διάσημους  άνδρες  της 
αρχαιότητας, κατασκευασμένες σε άδηλο χρόνο από λογίους για σχολική κυρίως χρήση”2. Παρόλα 
αυτά,  στη  βιβλιοθήκη  εντοπίζεται  ένα  έντυπο  βιβλίο  με  επιστολές,  στο  οποίο  συναντάμε  τα 
ονόματα  των  Αισχύλου,  Ισοκράτη,  Πλάτωνα,  Αριστοτέλη,  Δημοσθένη,  Ιπποκράτη,  Λυσία, 
Προκοπίου, Απολλωνίου Τυανέως, Βρούτου, Λιβανίου και Βασιλείου του Μέγα3. Στη βιβλιοθήκη 
επίσης συναντάμε τις  Epistolae  του Κικέρωνα και  το  Epistolarium  του Πλίνιου του Νεότερου, 
καθώς και τα  Lettere  προσωπικοτήτων της Ιταλικής Αναγέννησης, όπως οι  Antonio de Guevara, 
Paulus Sacratus,  Giovan Francesco Peranda, Angelo Grillo, αλλά και συγχρόνων του Γεράσιμου 
Βλάχου, όπως ο Giovan Francesco Loredan. Τέλος, ο Κρητικός λόγιος μελετά ανάλογα εγχειρίδια 
επιστολικών  τύπων·  ενδεικτικά  αναφέρουμε  το  Ἐπιστολικοί  χαρακτῆρες του  Κωνσταντίνου 
Λάσκαρη και το De componendis epistolis tractatio του Francesco Negri.
     Πλούσιο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το υλικό που έχει στην κατοχή του ο Γεράσιμος Βλάχος 
για τη σύνθεση των έργων του των σχετικών με τη ρητορική τέχνη, που φέρουν τον τίτλο  Περί  
ῥητορικῆς δυνάμεως βιβλία τρία4 και Περί ῥητορικῆς δυνάμεως συνοπτική διδασκαλία. Πηγές όπως ο 
Πλάτων, ο Αριστοτέλης,  ο Αριστείδης, ο Δημοσθένης, ο Δημήτριος ο Φαλιρεύς, ο  Διονύσιος ο 
Αλικαρνασσεύς, ο Σαλλούστιος, ο Βαλέριος Μάξιμος, ο Κικέρωνας, ο Ερμογένης ο Ταρσεύς και ο 
Σιμπλίκιος θεωρούνται περισσότερο από πιθανές· στα ράφια της βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται τα 
άπαντα των έργων των περισσοτέρων,  αλλά και  ξεχωριστά έργα τους  σχετικά  με  τη ρητορική 
τέχνη. Επίσης, η έρευνά μας εντόπισε  χειρόγραφο βιβλίο με έργα του Κωνσταντίνου Λάσκαρη, 
όπου περιλαμβάνονται τα Περί προθέσεων,  Περί ἐπιχειρημάτων και Περί ῥητορικῆς. Έντονη όμως 
είναι  και  η  παρουσία  Ευρωπαίων  λογίων  της  Αναγέννησης  στη  συγκεκριμένη  κατηγορία,  των 
οποίων τα συγγράμματα φαίνεται πως μελετά ο Βλάχος· αρχικά, συναντάμε πραγματείες σχετικά 
με τη ρητορική του Κικέρωνα, από τις οποίες αναφέρουμε ενδεικτικά τις εξής:  τα  commentaria 
doctissimorum virorum  in omnes libros M. T. Ciceronis de arte rhitorica του  Jacob Bedrott, τον 
Thesaurus Ciceronianus του Mario Nizzoli  και μεταφρασμένη έκδοση των λόγων του Ρωμαίου 
ρήτορα από τον Lodovico Dolce με τίτλο Orationi di Marco Tullio Cicerone tradotte. Στη συνέχεια 
εντοπίζουμε δύο πραγματείες για τη Ρητορική του Αριστοτέλη,  In tres libros Aristotelis De arte  
retorica του  Marcantonio  Majoragio  και  Rhetorica  d'  Aristotele  του  Francesco  Patrizi, και  τα 
ρητορικά εγχειρίδια των Bartolomeo Cavalcanti με τίτλο La retorica και Antonio Alabardi με τίτλο 
Instructio  oratoria.  Εκτός  των  πραγματειών  ρητορικής,  μέσα  στις  σχετικές  αναγνώσεις  του 
Κρητικού λογίου φαίνεται  να  είναι  και  ανθολογίες  ρητορικών λόγων με  χαρακτηριστικότερους 
τίτλους τα ιταλικά Degli autori del ben parlare per religiosi et secolari operae diversae, Delli stili  
et eloquenta και Fiore della rhetorica του Girolamo Mascher (16ος αι.).

1. Σε παρουσίαση του περιεχομένου του συγκεκριμένου έργου έχει προχωρήσει ο κ. Λάππας· βλ.  Κώστας 
Λάππας, “Συμβολή στη μελέτη των πηγών των επιστολαρίων του 18ου αιώνα” στο  Μεσαιωνικά και Νέα  
Ελληνικά, τόμος 9 (2008), σελ. 65-79.
2. Ό. π., σελ. 68-69.
3.  Κάποια από τα ονόματα που εμπεριέχονται  στο συγκεκριμένο βιβλίο συγκαταλέγονται  και  στο  Περί 
ἐπιστολικοῦ χαρακτῆρος· βλ. Κώστας Λάππας, “Συμβολή στη μελέτη των πηγών των επιστολαρίων του 18ου 
αιώνα”, ό. π., σελ. 68.
4. Σε παρουσίαση του περιεχομένου του συγκεκριμένου έργου έχει προχωρήσει ο κ. Τατάκης· βλ. Βασίλειος 
Τατάκης,  Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7 – 1685): φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος,  ό.  π., σελ.  66-95. 
Επίσης, ο κ. Τατάκης εντοπίζει ομοιότητες με το αντίστοιχο έργο του Θεόφιλου Κορυδαλέα (σελ. 92-95).



    Για τα έργα του Βλάχου που κατατάσσονται στην κατηγορία “Εἰς τήν Λογικήν”, παρατηρούμε 
πως ο Κρητικός λόγιος καταπιάνεται με τα ζητήματα τα οποία πραγματεύεται ο Σταγειρίτης στα 
δικά του κείμενα περί  Λογικής:  Εἰς  τάς  δέκα κατηγορίας,  Εἰς  τό Περί  ἑρμηνείας,  Πρότερα καί  
Ὕστερα  Ἀναλυτικά.  Ασχολείται  με  την  Εἰσαγωγή του  Πορφυρίου  και  προχωρά  στη  συγγραφή 
πραγματειών για τη Λογική, σε μια χρονική κλίμακα αρκετά διευρυμένη, όπως αποδεικνύουν και οι 
αναγνώσεις του1. Στη βιβλιοθήκη του βρίσκουμε εκτός από τα έργα των Αριστοτέλη, Πορφυρίου 
και Αμμωνίου του Ερμείου, τη Logica των John Scotus Duns, Thomas Cajetan και Niccoló Massa, 
καθώς επίσης  το  In Logicam Aristotelis του  Domingo de Soto  και  το  In universam Aristotelis  
logicam του Francisco Toledo.
     Τελευταία κατηγορία που θα παρουσιάσουμε είναι εκείνη των φιλοσοφικών συγγραμμάτων του 
Γεράσιμου Βλάχου, το θέμα των οποίων επικεντρώνεται ξανά στην αριστοτελική φιλοσοφία: Εἰς τά 
ὀκτώ βιβλία τῆς Φυσικῆς Ἀκροάσεως,  Εἰς τά τρία βιβλία τῶν Μετεώρων,  Εἰς τά δύο βιβλία Περί  
γενέσεως καί φθορᾶς, Εἰς τά τρία βιβλία Περί ψυχῆς. Μελετώντας τον κατάλογο της βιβλιοθήκης με 
επίκεντρο  τα  έργα  που  θα  μπορούσαν  να  αποτελέσουν  πηγές  ή  ακόμα  και  πρότυπα  για  τα 
συγκεκριμένα  συγγράμματα  του  Βλάχου,  οδηγηθήκαμε  στην  παρατήρηση  ενός  ενδιαφέροντος 
μοτίβου· παραθέτουμε παρακάτω πέντε περιπτώσεις σχολιασμού των αριστοτελικών κειμένων, οι 
οποίες φέρουν ομοιότητες ως προς την επιλογή των έργων του Σταγειρίτη και εντοπίζονται στη 
βιβλιοθήκη του Κρητικού λογίου. Αναφέρουμε καταρχάς τα συγγράμματα των φιλοσόφων του 6ου 

αιώνα Ιωάννη του Φιλόπονου και Σιμπλίκιου με αντίστοιχους τίτλους “Εἰς το Περί γενέσεως καί  
φθορᾶς· Εἰς τά Περί ψυχῆς· Εἰς τά τέσσαρα τῆς φυσικῆς” και “Εἰς τά ὀκτώ τῆς φυσικῆς· Εἰς τά τρία  
Περί ψυχῆς·  Εἰς τάς τέσσαρα Περί οὐρανοῦ”. Στη συνέχεια έχουμε την περίπτωση του Ισπανού 
φιλοσόφου Antonio Rubio de Rueda (1548 – 1615), από τα commentaria του οποίου ο Βλάχος έχει 
στην  κατοχή του  τα  εξής:  In  octo  libros  Aristotelis  De physico  auditu,  Commentarii  in  libros  
Aristotelis  De  caelo  et  mundo, Commentarii  in  tres  libros  Aristotelis  De  anima.  Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον αποτελεί η παρουσία στα ράφια της βιβλιοθήκης των εκδόσεων με τα νεοαριστοτελικά 
σχόλια Ιησουιτών καθηγητών του Πανεπιστημίου της  Coimbra (Collegium Conimbricense), ένα 
εγχείρημα που – όπως έχουμε αναφέρει – εκδοτικά πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 1591 – 1606· 
από τα συνολικά οκτώ commentaria που εκδόθηκαν, ο Βλάχος φαίνεται να έχει στη βιβλιοθήκη του 
τα έξι:  In duos libros Aristotelis De generatione et corruptione·  Commentarii in quartos libros  
Aristotelis De caelo et mundo· Commentarii in libros  Meteorologicos·  Commentarii super octo  
libros Physicorum Aristotelis·  Commentarii in tres libros De anima Aristotelis και  In universam 
dialecticam  Aristotelis.  Τελευταίο  αναφέρουμε  τον  πολύ  Ιωάννη  Κωττούνιο  (1577  –  1658), 
νεοαριστοτελιστή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας και σύγχρονο του Γεράσιμου Βλάχου, 
με τον οποίο δε θα έπρεπε να αποκλείσουμε την περίπτωση να γνωρίζεται, ακόμα και να διατηρεί 
αλληλογραφική  σχέση.  Ο  Βλάχος  έχει  στη  βιβλιοθήκη  του,  ανάμεσα  στα  υπόλοιπα  έργα  του 
Κωττουνίου, και τα  De Meteoris·  De Physico auditu·  De triplici statu animae·  Commentarii in  
quatuor libros Aristotelis De caelo et mundo. Θεωρούμε πως κυρίως οι δύο τελευταίες περιπτώσεις, 
δηλαδή το Collegium Conimbricense και ο Ιωάννης Κωττούνιος, θα αποτέλεσαν βασικές πηγές για 
τη συγγραφή των φιλοσοφικών πραγματειών του Κρητικού λογίου.

VI. Κάποιες υποθέσεις για τη σύσταση της βιβλιοθήκης.

     Για τον τρόπο που ο Γεράσιμος Βλάχος σχημάτισε τη βιβλιοθήκη του αδυνατούμε να δώσουμε 
ικανοποιητικές  εξηγήσεις· η  έως  τώρα έρευνα,  δυστυχώς  πενιχρή  και  ατελής,  έχει  περιοριστεί 
μονάχα στην απόπειρα εξακρίβωσης των αιτιών που οδήγησαν στη διάλυση της συγκεκριμένης 
βιβλιοθήκης  σε  σύντομο σχετικά  χρονικό  διάστημα μετά  τον  θάνατο του κατόχου της.  Πολλά 
παραμένουν τα ερωτήματα πρωτίστως για τον τόπο όπου συστάθηκε σε πρώτη φάση η βιβλιοθήκη· 
ο Βλάχος προμηθεύτηκε κάποια από τα βιβλία του από βιβλιοπώλες του Χάνδακα και, αν ναι, τι 

1. Σε παρουσίαση του περιεχομένου του έργου του Βλάχου Εἰσαγωγή εἰς ἅπασαν τήν λογικήν πραγματείαν  
έχει  προχωρήσει  ο  κ.  Τατάκης· βλ.  Βασίλειος  Τατάκης,  Γεράσιμος  Βλάχος  ο  Κρης  (1605/7  –  1685):  
φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, ό. π., σελ. 96-133.



ποσοστό  καλύπτουν  αυτά  συγκριτικά  με  το  συνολικό  corpus της  βιβλιοθήκης,  όπως  αυτό 
παρουσιάζεται στο indice του 1683; Αν δεν τα απέκτησε στον Χάνδακα, μήπως τα παρήγγειλε από 
τη  Βενετία;  Μήπως  κάποια  από  τα  βιβλία  έφτασαν  στη  κατοχή  του  Κρητικού  λογίου  ως 
αποτέλεσμα κληρονομιάς από κάποιο συγγενή του, κάτοχο μιας άγνωστης σε εμάς βιβλιοθήκης; Ή 
τελικά ο Βλάχος απέκτησε την πλειοψηφία των βιβλίων του μετά την άφιξή του στη Βενετία; Τα 
παραπάνω ερωτήματα, αν και φαίνονται δίχως συγκεκριμένη απάντηση λόγω έλλειψης τεκμηρίων 
αρχειακού τύπου ή σχετικών έγκυρων μαρτυριών1, μας επιτρέπουν να θέσουμε επί τάπητος κάποιες 
υποθέσεις, στις οποίες προχωρούμε με κάθε επιφύλαξη και που μονάχα περαιτέρω έρευνα στις 
πρωτογενείς πηγές θα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει.
     Ήδη από τον 16ο αιώνα μάς είναι γνωστή η ύπαρξη μερικών ιδιωτικών βιβλιοθηκών στον 
Χάνδακα με μικρό ή μεγάλο αριθμό τόμων, με σημαντικότερη ασφαλώς του Αντωνίου Καλλέργη, η 
βιβλιοθήκη του οποίου αριθμούσε περίπου 600 έντυπα και 57 χειρόγραφα2. Από τα μέσα αυτού του 
αιώνα “το έντυπο δυτικό βιβλίο, ως είδος κατανάλωσης που ήταν, διακινούνταν προς τον Χάνδακα 
και ευρύτερα προς την Ελληνική Ανατολή μέσα στα πλαίσια του γενικότερου εμπορίου που οι 
Βενετοί και οι Έλληνες υπήκοοί τους ασκούσαν στην περιοχή”3· μπορούμε επομένως με ασφάλεια 
να υποθέσουμε πως στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα το έντυπο βιβλίο διακινείται πλέον ευρέως 
στην πόλη του Χάνδακα και ικανοποιεί τόσο τις διανοητικές όσο και τις μορφωτικές ανάγκες των 
κατοίκων  της  πόλης.  Ο  Γεράσιμος  Βλάχος,  ευρυμαθής  και  πνευματικά  πολυπτυχής  όπως 
αποδεικνύεται και από την εργογραφία του κατά την περίοδο που διέμενε στο νησί, δε θα μπορούσε 
να μη βρίσκεται σε μια όσο το δυνατό στενότερη επαφή με τον κόσμο του βιβλίου, όχι μόνο του 
χειρόγραφου αλλά και του έντυπου.
      Οφείλουμε να σημειώσουμε πως η Κρήτη, ως βενετοκρατούμενη ακόμα κτήση, διαφέρει από 
την τουρκοκρατούμενη ελληνική Ανατολή και στο θέμα της γραπτής παραγωγής. Στις περιοχές που 
βρίσκονται κάτω από τον τουρκικό ζυγό επικρατεί εκτός των άλλων και στο θέμα της γραπτής 
παράδοσης η επιφυλακτική στάση του Πατριαρχείου απέναντι στο έντυπο, η οποία αν και οδηγείται 
σταδιακά προς εξομάλυνση, δεν παύει να υφίσταται στα χρόνια που μελετάμε4. Αντιθέτως, στον 
βενετοκρατούμενο  Χάνδακα του πρώτου μισού του 17ου αιώνα υπάρχουν μόνιμα  εγκατεστημένοι 
αντιπρόσωποι των μεγάλων εκδοτικών οίκων της Βενετίας και της Ιταλίας,  το έντυπο διακινείται 
ευρέως  και  μπορούμε  να  υποθέσουμε  τη  σύσταση  ιδιωτικών  βιβλιοθηκών  από  Βενετούς  ή 
Κρητικούς ευγενείς και ανώτερους εκκλησιαστικούς. Από αυτούς τους βιβλιοπώλες του Χάνδακα 
υποθέτουμε πως ο Βλάχος αποκτά ένα κομμάτι, ίσως και το μεγαλύτερο, της βιβλιοθήκης του· η 
πιθανότητα ο ίδιος να έχει κληρονομήσει ένα μέρος των βιβλίων του από τους γονείς του ή από 
κάποιο  στενό  συγγενή  του,  αν  και  προς  το  παρόν  δεν  αντέχει  σε  οποιονδήποτε  έλεγχο  λόγω 
έλλειψης απτών στοιχείων, δεν αποτελεί ένα ενδεχόμενο το οποίο πρέπει να αποκλείσουμε. Τέλος, 
1. Η μόνη ρητή μαρτυρία που έχουμε στη διάθεσή μας για προέλευση βιβλίου του Βλάχου μάς δίνεται από 
τον ίδιο στην επιστολή του προς τον Francois Combefis· η μαρτυρία αφορά το χειρόγραφο με τα έργα του 
Μαξίμου του Ομολογητή, το οποίο “Ἔτυχε δέ μοι ἀγαθῇ τύχῃ ἐκ τοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἁγιωτάτου  
θρόνου”· βλ. Emile Legrand, Bibliographie hellenique, ou Description raisonnee des ouvrages publies par  
des  Grecs  au  dix-septieme  siecle,  t.  2  (1645  –  1690),  ό.  π.,  σελ.  315.  Στην  επιστολή  δεν  περιέχονται 
περισσότερα διαφωτιστικά στοιχεία. Η συγκεκριμένη μαρτυρία, εκτός του ότι αποτελεί απόδειξη της σχέσης 
εκτίμησης μεταξύ του Κρητικού λογίου και  του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως,  επίσης  καθιστά  το 
συγκεκριμένο χειρόγραφο γνήσιο όσον αφορά την παλαιότητά του.
2. Για τις ιδιωτικές βιβλιοθήκες α) του βενετού ευγενή Nicolò Bon quondam mr Francesco, β) του Michel 
Arinacola, cantoris Cretensis, γ) του νεαρού γιατρού Μανούσου Μαρά και  δ)  του Αντωνίου Καλλέργη βλ. 
Στέφανος Κακλαμάνης, “Ειδήσεις για τη διακίνηση του έντυπου δυτικού βιβλίου στον βενετοκρατούμενο 
Χάνδακα (μέσα ΙΣΤ' αιώνα)”, στο Κρητικά Χρονικά, τόμος 26 (1986), σελ. 152-153. Συγκεκριμένα για τη 
βιβλιοθήκη του Αντωνίου Καλλέργη βλ.  ενδεικτικά Ν. Μ. Παναγιωτάκης,  “Έρευναι εν Βενετία.  Ι.  Περί 
Καλλεργών.” στο Θησαυρίσματα, τόμος 5 (1968), σελ. 54-55.
3. Στέφανος Κακλαμάνης, “Ειδήσεις για τη διακίνηση του έντυπου δυτικού βιβλίου στον βενετοκρατούμενο 
Χάνδακα (μέσα ΙΣΤ' αιώνα)”, ό. π., σελ. 166.
4. Βλ. σχετικά την ανακοίνωση του Τριαντάφυλλου Ε. Σκλαβενίτη, “Η δυσπιστία στο έντυπο βιβλίο και η 
παράλληλη χρήση του χειρογράφου” στο Το βιβλίο στις προβιομηχανικές χώρες: πρακτικά του Α' Διεθνούς  
Συμποσίου του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Αθήνα 1982, σελ. 283-
293.



είναι  εμφανές  πως βασική πηγή των βιβλίων του Βλάχου μπορεί να  οριστεί η  βιβλιαγορά της 
Βενετίας, που συνεχίζει στην εποχή που μελετάμε να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα 
βιβλίου στην Ευρώπη. Πλην των βιβλιοπωλών του Χάνδακα, ο Βλάχος σίγουρα θα προβαίνει και 
σε παραγγελίες έντυπων βιβλίων κατευθείαν από την πόλη των τεναγών, επιφορτίζοντας για το 
συγκεκριμένο  ζήτημα  συγγενείς,  φίλους  ή  γνωστούς  του1.  Εκτός  από  τις  παραγγελίες  από την 
Κρήτη,  μπορούμε  να  υποθέσουμε πως  ο  Βλάχος  αγοράζει  κάποια  από τα  βιβλία  του  κατά  τη 
διάρκεια των δύο επισκέψεών του στη Βενετία με σκοπό την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του 
για τη θέση του διδασκάλου στη σχολή της Κοινότητας· ένας άνθρωπος των γραμμάτων όπως ο 
Γεράσιμος Βλάχος δε θα παρέλειπε να προβεί σε αγορές έντυπων βιβλίων που ίσως δε θα είχε την 
ευκαιρία να αποκτήσει στον Χάνδακα.
     Μια βιβλιοθήκη του μεγέθους εκείνης του Βλάχου ασφαλώς δε δημιουργείται σε μικρό χρονικό 
διάστημα, αν υποθέσουμε ως κύρια πηγή απόκτησης των βιβλίων την αγορά τους· το ότι ο Βλάχος 
διανύει  τα πενήντα από τα ογδόντα χρόνια της  ζωής του στη γενέτειρά  του από μόνο του ως 
γεγονός έχει τη σημασία του. Ίσως όμως τη σκέψη με τη μεγαλύτερη βάση σχετικά με το ζήτημα 
του τόπου και του χρόνου σύστασης της βιβλιοθήκης να αποτελεί η προσεκτική μας παρατήρηση 
στην  οικονομική  κατάσταση  του  Κρητικού  λογίου.  Από  τις  αιτήσεις  του  στη  Γερουσία 
αντιλαμβανόμαστε πως μέχρι και τα πρώτα χρόνια μετά την έναρξη της πολιορκίας του Χάνδακα ο 
Βλάχος βρίσκεται οικονομικά σε άριστη κατάσταση· επομένως, μέχρι εκείνη την περίοδο θα είναι 
σε θέση να αποκτήσει ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων. Παράλληλα γνωρίζουμε πως μετά την άφιξή του 
στη Βενετία ο ίδιος καθίσταται ανίκανος, λόγω της οικονομικής του καταστροφής στα χρόνια του 
πολέμου, να καλύψει τις βιοποριστικές του ανάγκες και εξαυτού αιτείται χρηματικού βοηθήματος 
από τις βενετικές αρχές, μια δυσπραγία που συνεχίζεται και κατά την παραμονή του στην Κέρκυρα. 
Η παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του Βλάχου θεωρούμε πως ενισχύει την άποψη περί 
σύστασης του μεγαλύτερου μέρους της βιβλιοθήκης του στον Χάνδακα, καθώς φαντάζει άτοπο και 
ελαφρώς μη ρεαλιστικό ο Κρητικός λόγιος να ξοδεύει τους ήδη περιορισμένους οικονομικούς του 
πόρους στη Βενετία για μεγάλες αγορές βιβλίων, όσο κι αν η αγάπη του για τα βιβλία και τη γνώση 
σε  καμία  περίπτωση  δεν  αμφισβητείται.  Οι  υποθέσεις  μας  απομένει  να  επιβεβαιωθούν  ή  να 
διαψευστούν μέσω εξιδικευμένης έρευνας σε πηγές αρχειακού τύπου ή στην ανεύρεση σχετικών 
μαρτυριών.

VII. Η συρρίκνωση και η τελική διάλυση της βιβλιοθήκης.

   Αδιαμφισβήτητο  πρέπει  να  θεωρήσουμε  το  ενδιαφέρον  και  τη  φροντίδα  με  την  οποία  ο 
Γεράσιμος  Βλάχος  περιθάλπτει  τη  συλλογή  των  βιβλίων  του· με  τελική  απόδειξη  το  σχετικό 
απόσπασμα της διαθήκης του, είναι εμφανής η προσπάθειά του να εξασφαλίσει τη διατήρηση της 
ύπαρξης  της  βιβλιοθήκης  του  και  την  ορθή  λειτουργία  της  μετά  τον  θάνατό  του.  Επιθυμεί  η 
βιβλιοθήκη του να αποτελέσει όχι ένα μουσειακό έκθεμα και απλά το παράδειγμα της ευρυμάθειας 
ενός ακόμα λογίου της εποχής· πρόθεσή του είναι η συλλογή των βιβλίων του να λειτουργήσει ως 
ένα από τα όργανα για την ορθότερη μόρφωση και τον ταχύτερο φωτισμό των συμπατριωτών του,  
αποδεικνύοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  το  γνήσιο  ενδιαφέρον  του  για  την  πνευματική  άνοδο  των 
Ελλήνων που σταδιακά θα οδηγούσε στην εθνική τους αφύπνιση και στον αγώνα για ανεξαρτησία.
     Μετά  τον  θάνατο  του  Βλάχου  το  1685,  ακολουθεί  η  πρόσκτηση  των  βιβλίων  του  στη 
Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Αδελφότητας της Βενετίας, δίπλα στα βιβλία των Γαβριήλ Σεβήρου, 
Θεοφύλακτου Τζανφουρνάρη και αργότερα των Νικολάου Παπαδόπουλου και Μελετίου Τυπάλδου
2. Μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα η βιβλιοθήκη του Γεράσιμου Βλάχου υπάρχει ακόμα, καθώς το 
επιβεβαιώνει  αξιόπιστη μαρτυρία της εποχής.  Ο Δαλματός λόγιος  Anselmo Banduri  αντιγράφει 
εκείνη  την  περίοδο  ένα  χειρόγραφο  με  έργα  του  Ιωάννη  του  Δαμασκηνού,  παρμένο  από  τη 

1.  Κ. Θ.  Δημαράς,  “Το δυτικό βιβλίο στον ελληνικό χώρο” στο  Το βιβλίο στις  προβιομηχανικές  χώρες:  
πρακτικά του Α' Διεθνούς Συμποσίου του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 
Αθήνα 1982, σελ. 170.
2. Ιωάννης Βελούδης, Ελλήνων Ορθοδόξων αποικία εν Βενετία, Φοίνιξ, Βενετία 1893, σελ. 123-124.



βιβλιοθήκη του Βλάχου· η αντιγραφή αυτή γίνεται στα πλαίσια παραγγελίας που του έχει κάνει ο 
Γάλλος ιστορικός και  θεολόγος Michel  Le Quien,  ο  οποίος  το 1712 στο Παρίσι  προχωρά στη 
θεμελιώδη έκδοση των απάντων του Δαμασκηνού με τίτλο Johannis Damasceni opera omnia. Στον 
πρόλογο της έκδοσης εκείνης ο Le Quien βεβαιώνει για την αντιγραφή από τον παλαιό κώδικα της 
βιβλιοθήκης του Βλάχου: “Similem Vaticano antiquioremque codicem asservant Venetis Graeci in 
bibliotheca  illustrissimi  Archiepiscopi  Philadelphiensis,  ex  quo  mihi  quaedam  transmissa  sunt 
rogatu viri eruditissimi atque amicissimi R. P. Dom Anselmi Banduri.”1

   Στις  5  Ιουνίου  1724,  σαράντα  χρόνια  μετά  τον  θάνατο  του  Κρητικού  λογίου,  συντάσσεται 
κατάλογος των βιβλίων του, διότι έχουν εν τω μεταξύ διαπιστωθεί κλοπές. Τα αποτελέσματα της 
καταγραφής  είναι  αποκαρδιωτικά,  καθώς  από  τους  1115  περίπου  τίτλους  που  αριθμούσε  η 
βιβλιοθήκη το 1683 έχουν απομείνει 190 τίτλοι, από τους οποίους εννέα ανήκουν σε χειρόγραφα2. 
Η βιβλιοθήκη του Γεράσιμου Βλάχου έχει συρρικνωθεί σε δραματικό βαθμό και με τρόπο πλέον μη 
αναστρέψιμο, ενώ η τελική διάλυση της Βιβλιοθήκης της Ελληνικής Αδελφότητας στα τέλη του 
18ου αιώνα3 ολοκλήρωσε την εξαφάνιση και των τελευταίων λειψάνων μιας από τις σπουδαιότερες 
ελληνικές ιδιωτικές βιβλιοθήκες του 17ου αιώνα4.

1. Κ. Θ. Δημαράς, “Βενετία: 1477, 1828” στο Θησαυρίσματα, τόμος 1 (1962), σελ. 10.
2. Η καταγραφή σώζεται στο αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου [θήκη 2β', φακ. 1, εγγρ. 10.
3. Κ. Θ. Δημαράς, “Βενετία: 1477, 1828”, ό. π., σελ. 10-12.
4. Ο Ανδρέας Μουστοξύδης στο άρθρο του “Περί των εν Κερκύρα Ακαδημιών και των συγχρόνων αυταίς  
λογίων” μαρτυρεί πως είδε ο ίδιος στα χρόνια της νεότητάς του στη Βενετία να πωλούνται σε πάγκους 
βιβλία από τη βιβλιοθήκη του Βλάχου: “Ἀλλά διά τήν ἀπειροκαλίαν ἀνθρώπων οἵτινες δέν ἠδύναντο νά 
τιμήσωσι κατ' ἀξίαν τό δῶρον, ὄχι ὁλίγα τῶν βιβλίων τούτων, σεσηπότα ἤδη ἀπό νοτίας καί σητόβρωτα 
πολλαχοῦ,  εἷδον ἐγώ, νέος ἔτι  ὢν, προκείμενα ἐπ'  ἀγοραίων τραπεζῶν εὐτελέστατα ὤνια.”· βλ.  Ανδρέας 
Μουστοξύδης, “Περί των εν Κερκύρα Ακαδημιών και των συγχρόνων αυταίς λογίων” στο Πανδώρα, τόμ. 7 
(1856), σελ. 294β.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ Α'

a.  Αντίτυπα  του  έργου  του  Γεράσιμου  Βλάχου    Θησαυρός    τ  ῆ  ς     ἐγ  κυκλοπαιδικῆ  ς   βάσεως   
τετράγλωσσος:   

1. Δύο αντίτυπά [χ. χ.] στη Βιβλιοθήκη του Βασιλείου Μυστακίδη1.

2. Ένα αντίτυπο της έκδοσης του 1659 στη Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Κορώνης2.

3. Ένα αντίτυπο της έκδοσης του 1659 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης3.

4.  Ένα αντίτυπο της έκδοσης του 1659 στη Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου4.

5. Ένα αντίτυπο [χ. χ.] στη Βιβλιοθήκη του Λαυριώτη μοναχού Κυρίλλου5.

6. Ένα αντίτυπο [χ. χ.] στη Βιβλιοθήκη του Γρηγορίου Ιωαννίδη6.

7.  Ένα  αντίτυπο  της  έκδοσης  του  1723  στον  κατάλογο  παλαιοτύπων  των  μονών  της  Νήσου 
Ιωαννίνων7.

8. Ένα αντίτυπο της έκδοσης του 1723 στη Βιβλιοθήκη του Βρετανικού Μουσείου8.

9. Ένα αντίτυπο της έκδοσης του 1659 στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κατάνια9.

10. Ένα αντίτυπο της έκδοσης του 1659 στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ruggero Bonghi στη Lucera10.

11.  Ένα  αντίτυπο  της  έκδοσης  του  1659  στην  Εθνική Βιβλιοθήκη  Vittorio  Emanuelle  III  στη 
Νάπολη11.

12.  Ένα  αντίτυπο  της  έκδοσης  του  1659  στη  Βιβλιοθήκη  της  Επισκοπικής  Σχολής  [Facoltá 
Teologica del Triveneto] στην Πάδοβα12

1.  Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης, “Τα εν τη Βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού” στο Επετηρίς  
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΙΕ' (1939), σελ. 385.
2.  Αναστάσιος Ορλάνδος, “Η επί  της Πίνδου Ιερά Μονή Κορώνης” στο  Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, τόμος ΙΕ' (1939), σελ. 414.
3. Νικόλαος Δελιάλης, Κατάλογος εντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, τόμος Α', χ. ε., Εν Θεσσαλονίκη 
1948, σελ. 55-56
4. Σοφία Αντωνιάδη, “Η βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας” στο Νέα Εστία, τόμος 63 (1960), 
σελ. 1135.
5. Λουκία Δρούλια, “Ο Λαυριώτης μοναχός Κύριλλος από την Πάτρα και η Βιβλιοθήκη του” στο Ερανιστής, 
τόμος 11 (1974), σελ. 475.
6. Κώστας Λάππας, “Ο Καλαβρυτινός δάσκαλος Γρηγόριος Ιωαννίδης και η Βιβλιοθήκη του” στο Μνήμων, 
τόμος 5 (1975), σελ. 192.
7. Κωνσταντίνος Βακατσάς, “Κατάλογος παλαιοτύπων μονών Νήσου Ιωαννίνων (1527-1798)” στο Δωδώνη, 
τόμος 20 (1991), τεύχος 1, σελ. 80.
8. General Reference Collection 66. c. 20.
9. Opac SBN. Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale.
10. Ό. π.
11. Ό. π.
12. Ό. π.



13. Ένα αντίτυπο της έκδοσης του 1659 στην Εθνική Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας13.

14. Ένα αντίτυπο της έκδοσης του 1723 στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Γένοβας14.

15.  Ένα αντίτυπο της έκδοσης του 1723 στη Δημόσια  Βιβλιοθήκη Giosué Carducci  στη Cittá di 
Castello της Περούτζια15.

16. Ένα αντίτυπο της έκδοσης του 1784 στη Βιβλιοθήκη Tommaso Stigliani στη Ματέρα16.

17.  Ένα  αντίτυπο  της  έκδοσης  του  1784  στην  Εθνική Βιβλιοθήκη  Vittorio  Emanuelle  III  στη 
Νάπολη17.

18. Ένα αντίτυπο της έκδοσης του 1784 στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Augusta στη Cittá di Castello της 
Περούτζια18.

b)  Αντίτυπα του έργου του Γεράσιμου Βλάχου    Ἁρμονία ὁριστική τῶ  ν    ὄντων κατά τούς ἑλλήνων   
σοφούς:

1. Ένα αντίτυπο στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης19.

2.  Ένα αντίτυπο στον κατάλογο χειρογράφων και εντύπων της Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
στη Σκιάθο20.

3. Ένα αντίτυπο στον κατάλογο των ελληνικών εντύπων της Βιβλιοθήκης του Ελληνορθόδοξου 
Σερβικού Επισκοπάτου στο Σαιντ – Έντρε της Ουγγαρίας21.

4. Ένα αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη του Γρηγορίου Ιωαννίδη22.

5. Ένα αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη του Βρετανικού Μουσείου23.

6. Ένα αντίτυπο στην Εθνική Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας24.

7. Ένα αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη της πόλης του Arezzo25.

8. Ένα αντίτυπο στο Δημόσιο Ινστιτούτο της Biblioteca civica Bertoliana στη Βιτσέντσα26.

13. Opac SBN. Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale.
14. Ό. π.
15. Ό. π.
16. Ό. π.
17. Ό. π.
18. Ό. π.
19. Νικόλαος Δελιάλης, Κατάλογος εντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, ό. π., σελ. 56.
20.  Αντώνιος, πρώην Μητροπολίτης Ηλείας, “Κατάλογος χειρογράφων και εντύπων της εν Σκιάθω Μονής 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου” στο Θεολογία, τόμος 33 (1962), σελ. 255.
21.  Ödon Füves,  “Κατάλογος  των  ελληνικών εντύπων της  Βιβλιοθήκης  του  Ελληνορθόδοξου Σερβικού 
Επισκοπάτου στο Σαιντ – Έντρε της Ουγγαρίας” στο Ερανιστής, τόμος 3 (1965), σελ. 99.
22. Κώστας Λάππας, “Ο Καλαβρυτινός δάσκαλος Γρηγόριος Ιωαννίδης και η Βιβλιοθήκη του” στο Μνήμων, 
τόμος 5 (1975), σελ. 192.
23. Genereal Reference Collection DRT Digital Store 8465. e. 14
24. Opac SBN. Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale.
25. Ό. π.
26. Ό. π.



ΜΕΡΟΣ Β'

Συγκεντρωτικός κατάλογος των χειρογράφων έργων του Γεράσιμου Βλάχου

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας [8]

1170. (Κρήτη 1640, φ.  372):  “Εἰς  ἅπασαν τήν φυσικήν πραγματείαν προοιμιακά ζητήματα παρά  
Γερασίμου ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός ἐκτεθέντα”.1

1187. (Ιωάννινα 18 Οκτωβρίου 1691, φ. 151): α. “Περί ῥητορικῆς τέχνης σύντομος παράδοσις παρά  
Γερασίμου ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός τοῦ τῶν ἐπιστημῶν ἐφηγητοῦ ἐκδοθεῖσα”2. Μετά το έργο 
“Περί ῥητορικῆς τέχνης” (φφ. 2-97), περιέχεται η άγνωστη σύντομη πραγματεία του Βλάχου “Περί 
περιόδου” (φφ. 98-105).3

1221. (17ος αι., φ. 195): β. “Εἰς τό Α', Β' καί Γ' τῶν Μετεωρολογικῶν τοῦ Ἀριστοτέλους, σχολαστικά  
ζητήματα,  ἐκδοθέντα  παρά  Γερασίμου  ἱερομονάχου  Βλάχου  τοῦ  Κρητός,  κήρυκος  τοῦ  ἱεροῦ 
Εὐαγγελίου καί κοινού κατ' ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους τῶν ἐπιστημῶν διδασκάλου”.4

1316.  (15  Αυγούστου  1695,  φ.  214):  Γερασίμου  Βλάχου  “Εἰς  τά  περί  ψυχῆς τρία  βιβλία  τοῦ  
Ἀριστοτέλους”.5

1324. (18ος αι., φ. 102): β. Γερασίμου ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός “Σχολαστικά ζητήματα εἰς  
τό Α', Β' καί Γ' βιβλίον τῶν Ἀριστοτέλους Μετεωρολογικῶν”.6

2143.  (αρχ.  18  αι.,  φφ.  216):  2.  (φ.  9)  “Προγύμνασμα πρώτον περί  περιόδου”  [...]  7.  (φ.  189) 
“Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τόπου (sic) τοῦ διδάσκειν τό θεῖον καί ἱερόν εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα 
παρά  Γερασίμου  Βλάχου  τοῦ  Κρητός,  ταπεινοῦ  τῶν  ἐπιστημῶν  διδασκάλου,  κήρυκος  τοῦ  ἱεροῦ 
ευαγγελίου, καί καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως σεβασμίου μοναστηρίου”.7

2298. (1720 – 1721, φφ. 116): 3. (φ. 74) “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τόπου (sic) τοῦ διδάσκειν  
τό  θεῖον  καί  ἱερόν  εὐαγγέλιον,  ἐκδοθεῖσα  παρά  Γερασίμου  Βλάχου  τοῦ  Κρητός,  ταπεινοῦ  τῶν 
ἐπιστημῶν διδασκάλου, κήρυκος τοῦ  ἱεροῦ εὐαγγελίου,  καί  καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως 
σεβασμίου μοναστηρίου”.8

1. Ιωάννης Σακκελίων, Κατάλογος των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου και Λιθογραφείου, Εν Αθήναις 1892, σελ. 212.
2.  Ό. π., σελ. 215-216.  Το συγκεκριμένο έργο συμπίπτει με το έργο του Καταλόγου “Γερασίμου Βλάχου 
Περί ῥητορικῆς δυνάμεως συνοπτική διδασκαλία” (Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlacho,  σελ. 
71r).
3.  Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, “Παρατηρήσεις στα χειρόγραφα των έργων του Γεράσιμου Βλάχου” στο 
Ελληνικά, τόμος 28 (1975), σελ. 377.  Το συγκεκριμένο έργο δεν περιλαμβάνεται στο Indice della libraria  
monsignor Gerassimo Vlacho.
4. Ιωάννης Σακκελίων, Κατάλογος των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ό. π., σελ. 222. 
Το συγκεκριμένο έργο συμπίπτει με το έργο του Καταλόγου “Γερασίμου Βλάχου  Εἰς τά τρία βιβλία τῶν  
Μετεώρων Ἀριστοτέλους ” (Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlacho, σελ. 72).
5. Ό. π., σελ. 239. Το συγκεκριμένο έργο συμπίπτει με το έργο του Καταλόγου “Γερασίμου Βλάχου Εἰς τά 
τρία βιβλία Περί ψυχῆς παραφράσεις τε καί ζητήματα ” (Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlacho, 
σελ. 72).
6. Ό. π., σελ. 240.
7. Λίνος Πολίτης, Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας: αρ, 1857 – 2500, Γραφείον 
Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήναι 1991, σελ. 171.
8. Ό. π., σελ. 309. Το συγκεκριμένο έργο δεν περιλαμβάνεται στο Indice della libraria monsignor Gerassimo  
Vlacho.



2735.:  “Εἰσαγωγή  τῆς  Λογικῆς”.  Στον  τίτλο  δεν  αναφέρεται  το  όνομα του  συγγραφέα αλλά το 
επίγραμμα που ακολουθεί μας πληροφορεί πως πρόκειται για έργο του Βλάχου: “Ἐπίγραμμα δι' 
ἰάμβων εἰς τήν εἰσαγωγήν Βλάχου τοῦ Κρητός ὡς ἐκ τῆς βίβλου. Κτέαρ μέν εἰμί καί Κωνσταντίνου 
πόνος / πέλω δέ βίβλος τοῦ Γερασίμου Βλάχου / ἥτις διδάσκει συλλογισμόν συμπλέκειν / τόν εἰς 
βάθος μου ἐγκύπτοντα γνησίως.”.9

Βιβλιοθήκη της Βουλής [4]

(18ος αι., φ. 145): 1. (φ. 2α). “Εἰς τό Αον Βον καί Γον βιβλίον τῶν Μετεωρολογικῶν τοῦ Ἀριστοτέλους,  
σχολαστικά ζητήματα, ἐκδοθέντα παρά Γερασίμου  ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός,  κήρυκος τοῦ  
ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί κοινού κατ' ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους τῶν ἐπιστημῶν διδασκάλου”.10

(8  Φεβρουαρίου  1728,  φ.  181):  “Εἰς  τό  Αον Βον καί  Γον βιβλίον  τῶν  Μετεωρολογικῶν  τοῦ 
Ἀριστοτέλους, σχολαστικά ζητήματα, ἐκδοθέντα παρά Γερασίμου  ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός,  
κήρυκος  τοῦ  ἱεροῦ  Εὐαγγελίου  καί  κοινού  κατ'  ἀμφοτέρας  τάς  διαλέκτους  τῶν  ἐπιστημῶν 
διδασκάλου”.11

(18ος αι., φ. 111): “Γερασίμου Βλάχου Λογική”.12

(χ.χ.,  φ.  6):  1.  (φ.  1α).  Γερασίμου  Βλάχου  “Εἰς  τό  Β καί  Γ  βιβλίον  τῶν  Μετεωρολογικῶν  τοῦ  
Ἀριστοτέλους ζητήματα”.13

Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία [2]

(18ος  αι.,  φ.  Ζ+294):  3.  (φ.  130β) “Ἐγχειρίδιον  τῆς μετρικῆς τέχνης παρά Γερασίμου [Βλάχου]  
ἱερομονάχου τοῦ Κρητός...”.14

246. (18ος αι.,  φ.  205):  1.  (φ.  2α).  “Εἰσαγωγή τῆς Λογικῆς.  Εἰς μέρη Γ”.  [...]  Στο τέλος (φ.  3β) 
υπάρχει  το  ήδη αναφερθέν επίγραμμα:  “Ἐπίγραμμα δι'  ἰάμβων εἰς  τήν  εἰσαγωγήν Βλάχου  τοῦ 
Κρητός ὡς ἐκ τῆς βίβλου. Κτέαρ μέν εἰμί καί Κωνσταντίνου πόνος / πέλω δέ βίβλος τοῦ Γερασίμου 
Βλάχου / ἥτις διδάσκει συλλογισμόν συμπλέκειν / τόν εἰς βάθος μου ἐγκύπτοντα γνησίως.”.15

9. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, “Παρατηρήσεις στα χειρόγραφα των έργων του Γεράσιμου Βλάχου”, ό. π., 
σελ. 381-382.
10.  Σπυρίδων  Λάμπρος,  “Κατάλογος  των  κωδίκων  των  εν  Αθήναις  βιβλιοθηκών  πλην  της  Εθνικής.  Α'.  
Κώδικες της Βιβλιοθήκης της Βουλής” στο Νέος Ελληνομνήμων, τόμος 2 (1905), τεύχος 3, σελ. 364.
11.  Σπυρίδων  Λάμπρος,  “Κατάλογος  των  κωδίκων  των  εν  Αθήναις  βιβλιοθηκών  πλην  της  Εθνικής.  Α'. 
Κώδικες της Βιβλιοθήκης της Βουλής” στο Νέος Ελληνομνήμων, τόμος 2 (1905), τεύχος 4, σελ. 500.
12.  Το χειρόγραφο περιέχει μια διαφορετική μορφή της Λογικής και είναι πιθανό να συμπίπτει με το έργο 
του Καταλόγου “Γερασίμου Βλάχου Ἄλλη δόσις εἰς τήν εἰσαγωγήν καί εἰς ἅπασαν τήν λογικήν πραγματείαν  
παραφράσεις  τε  καί  ζητήματα”  (Indice  della  libraria  monsignor  Gerassimo Vlacho,  σελ.  72). Σπυρίδων 
Λάμπρος,  “Κατάλογος  των  κωδίκων  των  εν  Αθήναις  βιβλιοθηκών  πλην  της  Εθνικής.  Α'.  Κώδικες  της  
Βιβλιοθήκης  της  Βουλής”  στο  Νέος  Ελληνομνήμων,  τόμος 4  (1907),  τεύχος  1,  σελ.  110  &  Βασιλική 
Μπόμπου-Σταμάτη, “Παρατηρήσεις στα χειρόγραφα των έργων του Γεράσιμου Βλάχου”, ό. π., σελ. 381.
13.  Σπυρίδων  Λάμπρος,  “Κατάλογος  των  κωδίκων  των  εν  Αθήναις  βιβλιοθηκών  πλην  της  Εθνικής.  Α'.  
Κώδικες της Βιβλιοθήκης της Βουλής” στο Νέος Ελληνομνήμων, τόμος 5 (1908), τεύχος 2-3, σελ. 312-313.
14.  Σπυρίδων  Λάμπρος,  “Κατάλογος  των  κωδίκων  των  εν  Αθήναις  βιβλιοθηκών  πλην  της  Εθνικής.  Β'.  
Κώδικες της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας” στο Νέος Ελληνομνήμων, τόμος 6 (1909), τεύχος 3, σελ. 
345. Ο συγκεκριμένος τίτλος  συμπίπτει με το έργο του Καταλόγου “Γερασίμου Βλάχου  Ἐγχειρίδιον τῆς  
μετρικῆς τέχνης” (Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlacho, σελ. 71r).
15.  Σπυρίδων  Λάμπρος  “Κατάλογος  των  κωδίκων  των  εν  Αθήναις  βιβλιοθηκών  πλην  της  Εθνικής.  Β'.  



Βιβλιοθήκη Αλεξίου Κολυβά [1]

(18ος αι., φ. 348): “Εἰς τό δεύτερον βιβλίον τῆς Θεολογίας τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ  
Δαμασκηνοῦ παραφράσεις τε καί ζητήματα ἐκδοθέντα παρά Γερασίμου Βλάχου καθηγουμένου τοῦ  
Κρητός τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κατ'  ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους διδασκάλου και τοῦ  ἱεροῦ Εὐαγγελίου 
ταπεινοῦ κήρυκος”.16

Βιβλιοθήκη Παλαιάς Φώκαιας (Αττική) [1]

16. “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό θεῖον καί ἱερόν εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα 
παρά  Γερασίμου  Βλάχου  τοῦ  Κρητός,  ταπεινοῦ  τῶν  ἐπιστημῶν  διδασκάλου,  κήρυκος  τοῦ  ἱεροῦ 
εὐαγγελίου, καί καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως σεβασμίου μοναστηρίου”.17

Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας (Καλάβρυτα) [4]

13. (Κέρκυρα, 6 Οκτωβρίου 1668, φ.  23): “Παραφράσεις εἰς τό περί γενέσεως καί φθοράς  ὑπό 
Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός”.18

18. (18ος αι., φ. περίπου 150): Γερασίμου Βλάχου “Ἐκθεσις εἰς ἅπασαν τήν λογικήν μέθοδον”.19

21. (1786 φ. 494): Γερασίμου Βλάχου “Ὑπομνήματα εἰς τά περί φυσικῆς ἀκροάσεως”. – “Εἰς τά 
ὀκτώ βιβλία τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως παραφράσεις”.20

23. (φ. 2): “Εἰς ἅπασαν τήν Λογικήν παράφρασις καί ζητήματα ὑπό Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός”.21

Βιβλιοθήκη της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου (Καλάβρυτα) [1]

220. (18ος αι., φ. 139): 6. (φ. 116α) “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό θεῖον 

Κώδικες της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας” στο Νέος Ελληνομνήμων, τόμ. 10 (1913), τχ. 1-2, σελ. 
185.
16.  Σπυρίδων  Λάμπρος,  “Κατάλογος  των  κωδίκων  των  εν  Αθήναις  βιβλιοθηκών  πλην  της  Εθνικής.  Γ'. 
Κώδικες της Βιβλιοθήκης Αλεξίου Κολυβά” στο Νέος Ελληνομνήμων, τόμος 12 (1915), τεύχος 3, σελ. 359. 
Το συγκεκριμένο έργο δεν περιλαμβάνεται στο Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlacho.
17.  Γεώργιος Σπυριδάκης, “Γεράσιμος Βλάχος (1607; – 1685)” στο  Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 2 
(1949), σελ. 101.
18.  Λίνος Πολίτης, “Χειρόγραφα μοναστηριών Αιγίου και Καλαβρύτων” στο  Ελληνικά, τόμος 11 (1939), 
σελ. 91-92 & Παναγιώτης Νικολόπουλος, “Τα χειρόγραφα της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων” 
στο Σύμμεικτα,  τόμος  2 (1970),  σελ.  411.  Το συγκεκριμένο έργο συμπίπτει  με το έργο του Καταλόγου 
“Γερασίμου Βλάχου  Εἰς  τά δύο βιβλία Περί  γενέσεως καί  φθορᾶς Ἀριστοτέλους ζητήματα” (Indice della  
libraria monsignor Gerassimo Vlacho, σελ. 72).
19. Λίνος Πολίτης, “Χειρόγραφα μοναστηριών Αιγίου και Καλαβρύτων”, ό. π., σελ. 92.
20.  Λίνος  Πολίτης,  “Χειρόγραφα μοναστηριών  Αιγίου και  Καλαβρύτων”,  ό.  π.,  σελ.  92 & Παναγιώτης 
Νικολόπουλος,  “Τα  χειρόγραφα  της  Ιεράς  Μονής  Αγίας  Λαύρας  Καλαβρύτων”,  ό.  π.,  σελ.  415.  Το 
συγκεκριμένο έργο  συμπίπτει  με  το  έργο του  Καταλόγου  “Γερασίμου  Βλάχου  Εἰς  τά  ὀκτώ βιβλία  τῆς  
Φυσικῆς Ἀκροάσεως παραφράσεις τε καί ζητήματα” (Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlacho, σελ. 
72).
21.  Παναγιώτης Νικολόπουλος, “Τα χειρόγραφα της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων”, ό. π., σελ.  
410-411.



καί  ἱερόν  εὐαγγέλιον,  ἐκδοθεῖσα  παρά  Γερασίμου  Βλάχου  τοῦ  Κρητός,  ταπεινοῦ  τῶν  ἐπιστημῶν 
διδασκάλου,  κήρυκος τοῦ  ἱεροῦ εὐαγγελίου,  καί  καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως σεβασμίου  
μοναστηρίου”.22

Βιβλιοθήκη της Σχολής Δημητσάνας (Αρκαδία) [1]

77. (18ος αι.  φ.  126):  4.  (φ.  112α).  “Ἐγχειρίδιον τῆς μετρικῆς τέχνης,  ποιηθέν παρά Γερασίμου  
ἱερομονάχου τοῦ Κρητός...”.23

Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Προυσού (Ευρυτανία) [1]

19. (19ος αι., σ. 318): “Εἰς τό α' καί β' βιβλίον τῶν μετεωρολογικῶν τοῦ Ἀριστοτέλους, σχολαστικά 
ζητήματα,  ἐκδοθέντα  παρά  Γερασίμου  ἱερομονάχου  Βλάχου  τοῦ  Κρητός,  κήρυκος  τοῦ  ἱεροῦ 
Εὐαγγελίου καί κοινού κατ' ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους τῶν ἐπιστημῶν διδασκάλου”.24

Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής της Μεταμορφώσεως Μετεώρων [1]

311.  (18ος  αι.,  φ.  136):  3.  (φ.  96α –  122β).  “Ἐγχειρίδιον  τῆς  μετρικῆς  τέχνης,  ποιηθέν  παρά  
Γερασίμου ἱερομονάχου τοῦ Κρητός, τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κατ' ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους καθηγητοῦ,  
καί τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου”.25

Βιβλιοθήκη της Δωροθέας Σχολής των θεσσαλικών Τρικκάλων [1]

508. (18ος αι., φ. 195): 2. (φ. 41α-86β) “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό  
θεῖον καί ἱερόν εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, ταπεινοῦ τῶν ἐπιστημῶν 
διδασκάλου,  κήρυκος τοῦ  ἱεροῦ εὐαγγελίου,  καί  καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως σεβασμίου  
μοναστηρίου”.26

Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς (Πήλιο) [2]

39.362. (18ος αι., φ. 190): “Εἰς τό πρώτον, δεύτερον και τρίτον βιβλίον  τῶν Μετεωρολογικῶν τοῦ 
Ἀριστοτέλους, σχολαστικά ζητήματα, ἐκδοθέντα παρά Γερασίμου  ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός,  
κήρυκος  τοῦ  ἱεροῦ  Εὐαγγελίου  καί  κοινού  κατ'  ἀμφοτέρας  τάς  διαλέκτους  τῶν  ἐπιστημῶν 
διδασκάλου”.27

22.  Νίκος  Βέης,  “Κατάλογος  των  ελληνικών  χειρογράφων  κωδίκων  της  εν  Πελοποννήσω  Μονής  του 
Μεγάλου Σπηλαίου – Μέρος Β” στο Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου, τόμος 5 (1955), τεύχος 7, σελ. 26.
23. Τάσος Γριτσόπουλος, “Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Βιβλιοθήκης της Σχολής Δημητσάνης 
– Β' Μέρος” στο Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΚΔ' (1954), σελ. 232.
24. Λάμπρος Σπυρίδων “Κατάλογος των κωδίκων της ιεράς μονής Προυσού” στο Νέος Ελληνομνήμων, τόμ. 
10 (1913), τχ. 3, σελ. 300.
25.  Νίκος Βέης,  Τα χειρόγραφα των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός των χειρογράφων κωδίκων των  
αποκειμένων εις τας Μονάς των Μετεώρων, τόμος Α', Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1967, σελ. 234.
26.  Νίκος Βέης, “Κατάλογος των χειρογράφων και  παλαιοτύπων της Δωροθέας Σχολής των θεσσαλικών 
Τρικκάλων”  στο  Επετηρίς  του  Μεσαιωνικού  Αρχείου,  τόμος  5  (1955),  τεύχος  5,  σελ.  7  &  Νικόλαος 
Τωμαδάκης, “Δύο Ιωαννίκιοι Μητροπολίται Ιωαννίνων” στο Μνημοσύνη, τόμος Δ (1972-1973), σελ. 229.
27.  Κωνσταντίνος  Δυοβουνιώτης,  “Κατάλογος  των  κωδίκων  της  βιβλιοθήκης  της  Ζαγοράς”  στο Νέος  
Ελληνομνήμων, τόμος 13 (1916), τεύχος 3, σελ. 340.



44.304.  (18ος  αι.,  φ.  147):  9.  (φ.  181β).  “Ἐγχειρίδιον  τῆς  μετρικῆς  τέχνης  παρά  Γερασίμου  
ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός...”.28

Βιβλιοθήκη Μηλεών (Πήλιο) [1]

90. (18ος αι.): “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό θεῖον καί ἱερόν εὐαγγέλιον,  
ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός”.29

Βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους [25]

Βιβλιοθήκη Μονής Εσφιγμένου [1]

2305. 292. (18ος αι.): 8. “Περί ῥητορικῆς τέχνης σύντομος παράδοσις παρά Γερασίμου ἱερομονάχου 
Βλάχου τοῦ Κρητός τοῦ τῶν ἐπιστημῶν ὑφηγητοῦ ἐκδοθεῖσα”.30

Βιβλιοθήκη Μονής Δοχειαρίου [1]

2775. 101. (18ος αι.): 3. “Εἰς τό βον βιβλίον τῆς Θεολογίας τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ 
Δαμασκηνοῦ παραφράσεις τε καί ζητήματα ἐκδοθέντα παρά Γερασίμου Βλάχου καθηγουμένου τοῦ  
Κρητός”.31

Βιβλιοθήκη Ιεράς Σκήτης Καυσοκαλυβίων [1]

99. 13. (18ος αι., φ. 116): 1. “Εἰς τό Αον Βον καί Γον βιβλίον τῶν Μετεωρολογικῶν τοῦ Ἀριστοτέλους,  
σχολαστικά ζητήματα, ἐκδοθέντα παρά Γερασίμου  ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός,  κήρυκος τοῦ  
ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί κοινού κατ' ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους τῶν ἐπιστημῶν διδασκάλου”.32

Βιβλιοθήκη Μεγίστης Λαύρας [2]

1171.  Ι  87.  (18ος  αι.,  φ.  101):  2.  (φ.  84α)  “Ἐγχειρίδιον  τῆς  μετρικῆς  τέχνης  παρά  Γερασίμου  
ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κατ'  ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους καθηγητοῦ και  
τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου κήρυκος (κεφ. κ')”.33

1374. Κ 87. (1732, φ. 362): 4. (φ. 249α) “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό  

28.  Κωνσταντίνος  Δυοβουνιώτης,  “Κατάλογος  των  κωδίκων  της  βιβλιοθήκης  της  Ζαγοράς”  στο Νέος  
Ελληνομνήμων, τόμος 13 (1916), τεύχος 4, σελ. 445.
29.  Γεώργιος Σπυριδάκης, “Γεράσιμος Βλάχος (1607; – 1685)” στο  Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 2 
(1949), σελ. 102.
30.  Σπυρίδων Λάμπρος,  Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos,  τόμος 1,  Adolf M. Hakkert, 
Amsterdam 1966 [α' εκδ. 1895], σελ. 197.
31. Ό. π., σελ. 246.
32.  Ευλόγιος  Κουρίλας  Λαυριώτης,  Κατάλογος των κωδίκων της  Ιεράς Σκήτης  Καυσοκαλυβίων και  των  
Καλυβών αυτής, Chennevieres sur Marne: Τύποις Εφημερίδος “Αγών”, Paris 1930, σελ. 64β.
33.  Σπυρίδων  Λαυριώτης,  Κατάλογος  των  κωδίκων  της  Μεγίστης  Λαύρας  (της  εν  Αγίω  Όρει),  Librairie 
Ancienne Honore Champion, Paris 1925, σελ. 193.



θεῖον καί ἱερόν εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, ταπεινοῦ τῶν ἐπιστημῶν 
διδασκάλου,  κήρυκος τοῦ  ἱεροῦ εὐαγγελίου,  καί  καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως σεβασμίου  
μοναστηρίου”.34

Βιβλιοθήκη Μονής Ιβήρων [13]

4222. 102. (18ος αι., φ. 123): 2. (φ. 86α) 2. “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν  
τό θεῖον καί ἱερόν εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός”.35

4223. 103. (18ος αι., φ. 96): “Περί  ῥητορικῆς τέχνης σύντομος [(sic)  παράδοσις] παρά Γερασίμου  
ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός”.36 Διαιρείται σε τρία βιβλία.

4227. 107. (18ος αι.): 2. “Περί  ῥητορικῆς τέχνης σύντομος παράδοσις παρά τοῦ πανιερωτάτου καί  
σοφωτάτου μητροπολίτου Φιλαδελφείας κυρίου Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός”.37

4229. 109. (18ος αι.): 2. “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό θεῖον καί ἱερόν 
εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, ταπεινοῦ τῶν ἐπιστημῶν διδασκάλου,  
κήρυκος τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου, καί καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως σεβασμίου μοναστηρίου”.38

4231.  111.  (1658):  “Επιτομή  τῆς  ῥητορικῆς δυνάμεως  ἐκδοθεῖσα παρά  Γερασίμου  Βλάχου  τοῦ 
Κρητός, κήρυκος τοῦ ιεροῦ Εὐαγγελίου καί τῶν ἐπιστημῶν κατ' ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους”.39

4238. 118.  (18ος  αι.,  φ.  621):  1.  (φ.  8α)  “Εἰσαγωγή εἰς  ἅπασαν τήν λογικήν πραγματείαν παρά  
Γεωργίου [γρ. Γερασίμου] Βλάχου ἱερομονάχου τοῦ Κρητός ἐκδοθεῖσα”, 2. (φ. 102α). “Εἰς ἅπασαν 
τήν λογικήν πραγματείαν  Ἀριστοτέλους παραφράσεις καί ζητήματα παρά Γεωργίου  [γρ. Γερασίμου] 
Βλάχου τοῦ Κρητός προτεθέντα”, [...] 4. (φ. 318α). “Εις την τοῦ Πορφυρίου εἰσαγωγήν παραφράσεις  
καί ζητήματα παρά Γεωργίου [γρ. Γερασίμου] Βλάχου τοῦ Κρητός ἐκτεθέντα”.40

4264. 144. (18ος αι.,  φ. 114):  5. “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό θεῖον 
καί  ἱερόν  εὐαγγέλιον,  ἐκδοθεῖσα  παρά  Γερασίμου  Βλάχου  τοῦ  Κρητός,  ταπεινοῦ  τῶν  ἐπιστημῶν 
διδασκάλου, κήρυκος τοῦ  ἱεροῦ Εὐαγγελίου, καί καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως σεβασμίου  
μοναστηρίου”.41

4351. 231.  (18ος αι.,  φ. 110):  [Γερασίμου  ἱερομονάχου Βλάχου  τοῦ Κρητός] “Εἰς τά ὀκτώ  τοῦ 
Ἀριστοτέλους βιβλία περί φυσικῆς ἀκροάσεως διαλέξεις, ζητήματα τε καί θεωρήματα”.42

34. Ό. π., σελ. 232.
35.  Σπυρίδων Λάμπρος,  Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos,  τόμος 2,  Adolf M. Hakkert, 
Amsterdam 1966 [α' εκδ. 1895], σελ. 20.
36. Σπυρίδων Λάμπρος, Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos, τόμος 2, ό. π., σελ. 20.
37. Ό. π., σελ. 20.
38. Ό. π., σελ. 21.
39. Ό. π., σελ. 21. Το συγκεκριμένο έργο δεν περιλαμβάνεται στο Indice della libraria monsignor Gerassimo 
Vlacho.
40.  Ό. π., σελ.  22.  Το έργο no. 1  συμπίπτει με το έργο του Καταλόγου “Γερασίμου Βλάχου Εἰσαγωγή εἰς  
ἅπασαν τήν λογικήν πραγματείαν, προοίμιον διῃρημένον εἰς βιβλία τρία” (Indice della libraria monsignor  
Gerassimo  Vlacho,  σελ.  71v).  Το  έργο  no.  2  δεν  περιλαμβάνεται  στο  Indice  della  libraria  monsignor  
Gerassimo  Vlacho.  Το  έργο  no.  4  συμπίπτει  με  το  έργο  του  Καταλόγου  “Γερασίμου  Βλάχου  Εἰς  τήν 
εἰσαγωγήν τοῦ Πορφυρίου παραφράσεις τε καί ζητήματα” (Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlacho, 
σελ. 71v).
41. Ό. π., σελ. 31.
42. Ό. π., σελ. 64.



4352. 232. (17ος αι., φ. 487): 1. (φ. 1α). “Εἰς τάς δέκα κατηγορίας τοῦ Ἀριστοτέλους παραφράσεις τε  
καί ζητήματα παρά Γεωργίου [γρ. Γερασίμου] Βλάχου τοῦ Κρητός  ἐκτεθέντα”,  2. (φ. 339α) “Εἰς 
ἅπασαν τήν φυσικήν πραγματείαν προοιμιακά ζητήματα παρά Γερασίμου ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ 
Κρητός ἐκτεθέντα”. Πάνω από τον τίτλο υπάρχει η ημερομηνία: ˏαχμ' πρώτη Νοεμβρίου ἐν Κρήτῃ.43

4358. 238.  (18ος αι.,  φ. 293):  “Εἰς τά ὀκτώ βιβλία τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως παραφράσεις τε καί  
ζητήματα ἐκδοθέντα παρά Γερασίμου ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός...” Τόμος Α'. Βιβλία α' – γ'.44

4359. 239.  (18ος αι.,  φ. 274):  “Εἰς τά ὀκτώ βιβλία τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως παραφράσεις τε καί  
ζητήματα ἐκδοθέντα παρά Γερασίμου ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός ...” Τόμος Β'. Βιβλία δ' – η'.45

4361. 241. (18ος αι., φ. 370):  3. (φ. 86α) [Γερασίμου Βλάχου] “Εἰς τά περί ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους  
βιβλία”.46

5489. 1369. (18ος αι.): 1. “Εἰσαγωγή λογική, ἐν ἐπιτομῆς εἴδει, εἰς  ἅπασαν τήν τοῦ  Ἀριστοτέλους 
διαλεκτικήν πραγματείαν, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, γραφεῖσα δε παρά τοῦ εξ  
Ἰωαννίνων Στεφάνου Τζιγαρά”.47

Βιβλιοθήκη Μονής Παντελεήμονος [5]

5739. 232. (18ος αι.,  φ. 334):  4. “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό θεῖον 
καί ἱερόν εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός...”.48

5741. 234. (18ος αι., φ. 247): 1. “Ἐγχειρίδιον ἁπάσης τῆς μετρικῆς τέχνης παρά Γερασίμου Βλάχου  
τοῦ Κρητός συντεθεῖσα”.49

5755.  248.  (18ος  αι.,  φ.  207):  2.  “Εἰς  τό  αον βον καί  γον βιβλίον  τῶν  Μετεωρολογικῶν  τοῦ 
Ἀριστοτέλους, σχολαστικά ζητήματα, ἐκδοθέντα παρά Γερασίμου  ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός,  
κήρυκος  τοῦ  ἱεροῦ  Εὐαγγελίου  καί  κοινού  κατ'  ἀμφοτέρας  τάς  διαλέκτους  τῶν  ἐπιστημῶν 
διδασκάλου”.50

6043. 536. (18ος αι., φ. 358): 2. “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό θεῖον καί  
ἱερόν εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου”.51

6190. 683. (18ος αι., φ. 821): 3. (φ. 529)  “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό  
θεῖον καί ἱερόν εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, ταπεινοῦ τῶν ἐπιστημῶν 
διδασκάλου,  κήρυκος τοῦ  ἱεροῦ εὐαγγελίου,  καί  καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως σεβασμίου  
μοναστηρίου”.52

43.  Ό. π., σελ.  64.  Το έργο  no. 1  συμπίπτει με το έργο του Καταλόγου “Γερασίμου Βλάχου  Εἰς τάς δέκα 
κατηγορίας  τοῦ Ἀριστοτέλους παραφράσεις  τε  καί  ζητήματα” (Indice della libraria monsignor Gerassimo  
Vlacho, σελ. 71v). Το έργο no. 2 δεν περιλαμβάνεται στο Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlacho.
44. Ό. π., σελ. 65.
45. Ό. π., σελ. 65.
46. Ό. π., σελ. 65.
47. Σπυρίδων Λάμπρος, Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos, τόμος 2, ό. π., σελ. 278.
48. Ό. π., σελ. 340.
49. Ό. π., σελ. 340.
50. Ό. π., σελ. 341.
51. Ό. π., σελ. 391.
52. Ό. π., σελ. 413.



Βιβλιοθήκη Μονής Ξενοφώντος [2]

510.  213.  (Κέρκυρα,  30  Μαΐου  &  1  Ιουλίου  1671,  σσ.  236):  1.  (σ.  1-144)  “Κατά  Ἰουδαίων 
Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός”. [...] 2. (σ. 147-236) “Περί τῆς τοῦ Μωάμεθ θρησκείας καί κατά  
Τούρκων· ἔκδοσις παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός”.53

528. 241. (τέλη 19ου αι., σσ. 248): 7. (σ. 638) “  Εἰς τήν δ' τῆς μέσης ἐβδομάδος περί νηστείας,  
Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός”.54

Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου της Μυτιλήνης [1]

40.  (τέλη  18ου  αι.,  φ.  277):  “Εἰς τάς  δέκας  κατηγορίας  τοῦ  Ἀριστοτέλους παραφράσεις  τε  καί  
ζητήματα παρά Γεωργίου [ενν. Γερασίμου] Βλάχου τοῦ Κρητός ἐκτεθέντα”.55

Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής του Ευαγγελισμού (Σκιάθος) [1]

21.  (17ος  αι.):  Γερασίμου  Βλάχου  τοῦ Κρητός  “Εἰς  τά  περί  ψυχῆς τοῦ  Ἀριστοτέλους  βιβλία  
προοίμιον”.56

Βιβλιοθήκη της Γεραράς και Βασιλικής Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Πάτμος) [2]

ΤΣΤ'. 306. (18ος αι., φ. 107): “Σχολαστικά ζητήματα εἰς τό Α', Β' καί Γ' τῶν Μετεωρολογικῶν τοῦ  
Ἀριστοτέλους,  ἐκδοθέντα παρά  Γερασίμου  ἱερομονάχου Βλάχου  τοῦ Κρητός,  κήρυκος  τοῦ  ἱεροῦ  
Εὐαγγελίου καί κοινού κατ' ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους τῶν ἐπιστημῶν διδασκάλου”.57

ΤΖ'. 307. (18ος αι., φ. 107): “Σχολαστικά ζητήματα εἰς τό Α', Β' καί Γ' τῶν Μετεωρολογικῶν τοῦ  
Ἀριστοτέλους,  ἐκδοθέντα  παρά  Γερασίμου  ἱερομονάχου Βλάχου  τοῦ  Κρητός,  κήρυκος  τοῦ  ἱεροῦ 
Εὐαγγελίου καί κοινού κατ' ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους τῶν ἐπιστημῶν διδασκάλου”.58

53.  Μ. Ι. Μανούσακας, “Δύο άγνωστα έργα του Γεράσιμου Βλάχου εις Αγιορείτικον κώδικα” στο Κρητικά 
Χρονικά,  τόμος 8 (1954),  σελ.  55-56 &  Λίνος  Πολίτης,  Συμπληρωματικοί  κατάλογοι  χειρογράφων Αγίου  
Όρους [με τη συνεργασία Μ. Ι. Μανούσακα], Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1973, σελ. 
208-209.  Τα  συγκεκριμένα  έργα  δεν  περιλαμβάνονται  στο  Indice  della  libraria  monsignor  Gerassimo  
Vlacho.
54.  Λίνος  Πολίτης,  Συμπληρωματικοί  κατάλογοι  χειρογράφων  Αγίου  Όρους [με  τη  συνεργασία  Μ.  Ι. 
Μανούσακα], ό. π., σελ. 220. Το συγκεκριμένο έργο ανήκει πιθανότατα στις Διδαχές του Βλάχου.
55.  Αθανάσιος  Παπαδόπουλος-Κεραμεύς,  Μαυρογορδάτειος  Βιβλιοθήκη:  ήτοι  γενικός  περιγραφικός  
κατάλογος των εν ταις ανα την Ανατολήν βιβλιοθήκαις ευρισκομένων ελληνικών χειρογράφων καταρτισθείσα  
και  συνταχθείσα  κατ'  εντολήν  του  εν  Κωνσταντινουπόλει  Ελληνικού  Φιλολογικού  Συλλογού ,  Τύποις  Σ.  Ι. 
Βουτυρά, Εν Κωνσταντινουπόλει 1884, σελ. 14β.
56. Γεώργιος Σπυριδάκης, “Γεράσιμος Βλάχος (1607; – 1685)”, ό. π., σελ. 100.
57.  Ιωάννης Σακκελίων,  Πατμιακή Βιβλιοθήκη : ήτοι αναγραφή των εν τη Βιβλιοθήκη της κατά την νήσον  
Πάτμον  Γεραράς  και  Βασιλικής  Μονής  του  Αγίου  Αποστόλου  και  Ευαγγελιστού  Ιωάννου  του  Θεολόγου  
τεθησαυρισμένων χειρογράφων τευχών, Εκ του Τυπογραφείου Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου, Αθήνησιν 1890, 
σελ. 153.
58. Ό. π., σελ. 153.



Δημοτική Βιβλιοθήκη Άνδρου [1]

Γερασίμου Βλάχου, “Περί ῥητορικῆς τέχνης” (έτους 1666): χειρόγραφο που αγνοείται η τύχη του, 
το οποίο ανήκε κατά τον 19ο αιώνα στον θείο του ιστορικού Δημητρίου Πασχάλη, Ιωακείμ Γ' 
Πασχάλη, προηγούμενο της μονής του Αγίου Νικολάου.59

Βιβλιοθήκη του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου (Κωνσταντινούπολη) [20]

56. (18ος αι., φ. 196): (φ. 190-196) 2. “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό  
θεῖον καί ἱερόν εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός”.60

58. (φ. 11) ιζ. Συνέχεια του κώδικα 56 περί της Ρητορικής του Γεράσιμου Βλάχου.61

143. γ) (17ος αι., φ. 157-172) [από 160 κ. ε.] “Ἐγχειρίδιον τῆς μετρικῆς τέχνης παρά Γερασίμου  
Βλάχου τοῦ Κρητός,  τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κατ'  ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους καθηγητοῦ και τοῦ  ἱεροῦ 
Εὐαγγελίου κήρυκος”.62

154. (1716 – 1718, φ. 203): (φ. 132) 3. “Ἐγχειρίδιον ἁπάσης τῆς μετρικῆς τέχνης παρά Γερασίμου  
Βλάχου τοῦ Κρητός συντεθέν”.63

156.  (18ος  αι.,  φ.  102):  (φ.  53-101)  1.  “Εἰς τήν  τοῦ Πορφυρίου  καί  φιλοσόφου  εἰσαγωγήν 
παραφράσεις τε καί ζητήματα, ἐκδοθέντα παρά Γερασίμου Βλάχου καθηγουμένου τοῦ Κρητός” [...] 2. 
“  Εἰς τά  τοῦ Ἀριστοτέλους κατηγορίας παραφράσεις τε καί ζητήματα,  ἐκδοθέντα παρά Γερασίμου  
Βλάχου τοῦ Κρητός, καί διδάσκαλος [sic] τοῦ ἡμετέρου διδασκάλου”.64

157. (18ος αι., φ. 163): “Εἰς τά ὀκτώ βιβλία τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως παραφράσεις τε καί ζητήματα,  
ἐκδοθέντα παρά Γερασίμου ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός, τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κατ' ἀμφοτέρας τάς 
διαλέκτους κοινοῦ διδασκάλου και τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου κήρυκος. Τόμος Αος”.65

158. (13 Μαΐου 1672, φ. 99): “Περί ῥητορικῆς τέχνης σύντομος παράδοσις παρά Γερασίμου Βλάχου  
τοῦ τῶν ἐπιστημῶν ὑφηγητοῦ ἐκδοθεῖσα. Βιβλίον πρώτον”.66

174. (18ος αι., σελ. 438): “Εἰς τό πρῶτον βιβλίον τῆς ἱερᾶς σχολαστικῆς θεολογίας παραφράσεις τε  
καί  ζητήματα,  ἐκδοθέντα  ἐν  τῷ αω βιβλίῳ περί  ὀρθοδόξου  πίστεως  τοῦ  ἐν  ἁγίοις  πατρός  ἡμῶν 
Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ παρά Γερασίμου ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός, τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κατ'  

59.  Δημήτριος Πωλέμης, “Τα χειρόγραφα της εν Άνδρω Δημοτικής Βιβλιοθήκης και συμπληρωματικά τινά 
περί των χειρογράφων των Μονών Αγίων Νικολάου και Παναχράντου και της Σχολής Αγίας Τριάδος” στο  
Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμος 3 (1963), σελ. 458.
60.  Αθανάσιος  Παπαδόπουλος-Κεραμεύς,  Ιεροσολυμιτική  Βιβλιοθήκη:  ήτοι  Κατάλογος  των  εν  ταις  
Βιβλιοθήκαις  του  αγιωτάτου  αποστολικού  τε  και  καθολικού  ορθοδόξου  πατριαρχικού  θρόνου  των  
Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών κωδίκων, συνταχθείσα μεν και φωτοτυπικοίς  
κοσμηθείσα πίναξιν, τόμος Δ', Culture et civilisation, Bruxelles 1963 [α' έκδ. 1891], σελ. 77.
61. Ό. π., σελ. 81.
62.  Αθανάσιος  Παπαδόπουλος-Κεραμεύς,  Ιεροσολυμιτική  Βιβλιοθήκη:  ήτοι  Κατάλογος  των  εν  ταις  
Βιβλιοθήκαις  του  αγιωτάτου  αποστολικού  τε  και  καθολικού  ορθοδόξου  πατριαρχικού  θρόνου  των  
Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών κωδίκων, συνταχθείσα μεν και φωτοτυπικοίς  
κοσμηθείσα πίναξιν, τόμος Δ', Culture et civilisation, Bruxelles 1963 [α' έκδ. 1891], σελ. 123.
63. Ό. π., σελ. 140.
64. Ό. π., σελ. 141.
65. Ό. π., σελ. 141-142.
66. Ό. π., σελ. 142.



ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους κοινοῦ διδασκάλου και τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου κήρυκος. Τόμος δεύτερος”.67

184. (18ος αι.): ια. 1. “Περί  ἐπιστολιμαίου χαρακτῆρος, συντεθέντος παρά Γερασίμου  ἱερομονάχου 
Βλάχου  τοῦ  Κρητός,  κήρυκος  τοῦ  ἱεροῦ  Εὐαγγελίου  καί  διδασκάλου πασῶν τῶν επιστημῶν κατ'  
ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους” [...]  4. φ. 386-404 “Ἐγχειρίδιον τῆς μετρικῆς τέχνης παρά Γερασίμου  
Βλάχου ἱερομονάχου τοῦ Κρητός”.68

261. (φ. 469): (φ. 49-114) β. “Σύντομος παράδοσις τῆς ῥητορικῆς τέχνης, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου 
ἱερομονάχου Βλάχου  τοῦ Κρητός”,  [...]  (24  Μαρτίου  1682,  φ.  269-285)  “Διδασκαλία  περί  τοῦ  
ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό θεῖον καί ἱερόν εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου  
τοῦ Κρητός”.69

312. (Κέρκυρα, 26 Οκτωβρίου 1671 – 28 Φεβρουαρίου 1672, φ.273): “Εἰς τό πρῶτον βιβλίον τῆς 
ἱερᾶς  σχολαστικῆς  θεολογίας  παραφράσεις  τε  καί  ζητήματα,  ἐκδοθέντα  ἐν  τῷ αω βιβλίῳ περί  
ὀρθοδόξου  πίστεως  τοῦ  ἐν  ἁγίοις  πατρός  ἡμῶν  Ἰωάννου  τοῦ  Δαμασκηνοῦ  παρά  Γερασίμου  
ἱερομονάχου  Βλάχου  τοῦ  Κρητός,  τοῦ  τῶν  ἐπιστημῶν  κατ'  ἀμφοτέρας  τάς  διαλέκτους  κοινοῦ  
διδασκάλου και τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου κήρυκος. Τόμος δεύτερος”.70

407. (18ος αι., σελ. 264): “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό θεῖον καί ἱερόν 
εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, ταπεινοῦ τῶν ἐπιστημῶν διδασκάλου,  
κήρυκος τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου, καί καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως σεβασμίου μοναστηρίου”.71

493.  (1658,  φ.  533):  (φ.  17α – 300α)  2.  “Εις  τα περί  ψυχής του Αριστοτέλους βιβλία σύντομος  
παράφρασις  και  ζητήματα παρά Γερασίμου  ιερομονάχου Βλάχου του Κρητός του των επιστημών  
κοινού καθηγητού και του ιερού ευαγγελίου ταπεινού κήρυκος”.72

541. (αρχές 18ου αι., φ. 236):  (φ. 159α  – 178α) 4. “Διδασκαλία περί τοῦ  ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ  
διδάσκειν τό θεῖον καί ἱερόν εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου”.73

570. (17ος αι., σελ. 685): (σ. 33-685) “Εἰς τήν ἱεράν σχολαστικήν θεολογίαν ζητήματα προοιμιακά  
ἐκδοθέντα παρά Γερασίμου ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός, τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κατ' ἀμφοτέρας τάς  
διαλέκτους διδασκάλου και τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ταπεινοῦ κήρυκος”.74

695. (17ος αι., φ. Β' + 850): (σελ. 848-850) 3. “Βλάχου πρός Μιχαῆλον τόν Δέκαρχον”. Αποκριτική 
επιστολή στο ερώτημα “ἐάν ἡ τεθεωμένη σάρξ τοῦ Χριστοῦ ἐστι περιγραπτή ἢ ἀπερίγραπτος”.75

67. Ό. π., σελ. 147.
68. Ό. π., σελ. 158. Το συγκεκριμένο έργο συμπίπτει με το έργο του Καταλόγου “Γερασίμου Βλάχου Περί 
ἐπιστολικοῦ χαρακτῆρος” (Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlacho, σελ. 71r).
69. Ό. π., σελ. 234.
70.  Ό.  π.,  σελ.  288.  Το  συγκεκριμένο  έργο  δεν  περιλαμβάνεται  στο  Indice  della  libraria  monsignor  
Gerassimo Vlacho.
71.  Αθανάσιος  Παπαδόπουλος-Κεραμεύς,  Ιεροσολυμιτική  Βιβλιοθήκη:  ήτοι  Κατάλογος  των  εν  ταις  
Βιβλιοθήκαις  του  αγιωτάτου  αποστολικού  τε  και  καθολικού  ορθοδόξου  πατριαρχικού  θρόνου  των  
Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών κωδίκων, συνταχθείσα μεν και φωτοτυπικοίς  
κοσμηθείσα πίναξιν, τόμος Δ', ό. π., σελ. 363-364.
72.  Αθανάσιος  Παπαδόπουλος-Κεραμεύς,  Ιεροσολυμιτική  Βιβλιοθήκη:  ήτοι  Κατάλογος  των  εν  ταις  
Βιβλιοθήκαις  του  αγιωτάτου  αποστολικού  τε  και  καθολικού  ορθοδόξου  πατριαρχικού  θρόνου  των  
Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών κωδίκων, συνταχθείσα μεν και φωτοτυπικοίς  
κοσμηθείσα πίναξιν, τόμος Ε', Culture et civilisation, Bruxelles 1963 [α' έκδ. 1891], σελ. 52.
73. Ό. π., σελ. 99.
74.  Ό.  π.,  σελ.  123.  Το  συγκεκριμένο  έργο  δεν  περιλαμβάνεται  στο  Indice  della  libraria  monsignor  
Gerassimo Vlacho.
75. Ό. π., σελ. 237.



696. (πρώτο μισό 18ου αι., σελ. 489): (σ. 276-489) 3. “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ  
διδάσκειν τό θεῖον καί ἱερόν εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, ταπεινοῦ  
τῶν ἐπιστημῶν διδασκάλου, κήρυκος τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου, καί καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως 
σεβασμίου μοναστηρίου”. 4. “Περί ρητορικῆς τέχνης σύντομος παράδοσις παρά τοῦ σοφωτάτου καί  
λογιωτάτου κυρίου κυρίου Γερασίμου ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός καί τῶν ἐπιστημῶν ὑφηγητοῦ 
ἐκδοθεῖσα”.76

770. (17ος αι., φ. 201): (φ. 172-182. ) 3. “Ἐγχειρίδιον τῆς μετρικῆς τέχνης παρά Γερασίμου Βλάχου  
τοῦ Κρητός, τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κατ' ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους καθηγητοῦ και τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου  
κήρυκος”.77

46.:  1.  (17ος  αι.,  φ.  24):  [Γερασίμου  Βλάχου]  “Διδασκαλία  περί  τοῦ  ἀκραιφνοῦς  τρόπου  τοῦ 
διδάσκειν τό θεῖον καί ἱερόν Εὐαγγέλιον”.78

129. (18ος αι., φ. 619): (φ. 1-3) 1. “Εἰς τούς χιλίους ἑξακοσίους τεσσαράκοντα ἐννέα χρόνους ἀπό 
Χριστοῦ ἔγινεν αὕτη ἡ ἐρωταπόκρισις διά τό τερερέ, διατί ψάλλεται εἰς τήν ἐκκλησίαν καί ἀποκρίνεται  
:  Τερερέ  εἰς  τήν ἁγίαν  ἐκκλησίαν  ψάλλομεν,  ὅσον  ἐγώ ἠμπορῶ νά φέρω λογαριασμόν κατά τήν  
ἀσθένειαν  τῆς ἡλικίας  μου  καί  τῆς πράξεως,  ἀφίνοντας  εἰς ἄλλους  μείζονα  καί  πλειοτέραν  καί  
πλουσιωτέραν τε τήν ἀπόκρισιν. Γέγονε δέ αὕτη ἡ ἀπόδειξις  ἐξ αἰτίας τοιάσδε. Ἥρως τις  ἐκ  τῶν 
Ἐνετῶν [Ἰάκωβος  τοὔνομα τοὐπίκλην  Βάρβαρος  (=Jacobo Barbaro)] ἐξητήσατο τόν  ἐκ  Κρήτης  
πρωτοψάλτην Δημήτριον Ταμίαν δι' ἥν αἰτίαν τό τερερέ ἐν τῇ ανατολικῇ ἐκκλησίᾳ ψάλλουσιν, δέδωκε 
δέ τήν ἀπόκρισιν Γεράσιμος  ἱερομόναχος ὁ Βλάχος καί Κρής παρακληθείς  ἐκ  τοῦ ἄνω εἰρημένου  
Δημητρίου Ταμία. Ἑρμηνεία θαυμάσιος  τοῦ τερερέ καί ἀπόδειξις παρά διαφόρων διδασκάλων, ὅτι  
καλῶς  καί  εὐλόγως  παρά  τοῖς  Γραικοῖς  ᾄδεται  ἐν  τῇ  ἁγίᾳ  τοῦ Θεοῦ καθολικῇ  καί  αποστολικῇ  
ἐκκλησίᾳ, καί πρόσεχε καλῶς”.79

Βιβλιοθήκη της Ευαγγελικής Σχολής  (Σμύρνη) [1]

17. (18ος αι., φ. 150-213): “Τοῦ σοφωτάτου καί λογιωτάτου κυρίου Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός,  
τοῦ  κατ'  ἀμφοτέρας  τάς  διαλέκτους  κοινοῦ  διδασκάλου  καί  κήρυκος  τοῦ  ἱεροῦ  Εὐαγγελίου,  
σχολαστικά ζητήματα εἰς τά τρία βιβλία τῶν μετεωρολογικῶν τοῦ Ἀριστοτέλους, ὧν εἰς σαφεστέραν 
κατάληψιν καί προλεγόμενα τινά ἐκτίθεται εἰς τήν πραγματείαν ἀνήκοντα”.80

Βιβλιοθήκη της Πατριαρχικής Σχολής (Ιεροσόλυμα) [8]

292. (φ. 66)  γ. Γερασίμου Βλάχου “το ἀδόμενον ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τερερέ τί δηλοῖ”.81

76. Ό. π., σελ. 238.
77. Ό. π., σελ. 261.
78. Ό. π., σελ. 364.
79.  Αθανάσιος  Παπαδόπουλος-Κεραμεύς,  Ιεροσολυμιτική  Βιβλιοθήκη:  ήτοι  Κατάλογος  των  εν  ταις  
Βιβλιοθήκαις  του  αγιωτάτου  αποστολικού  τε  και  καθολικού  ορθοδόξου  πατριαρχικού  θρόνου  των  
Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών κωδίκων, συνταχθείσα μεν και φωτοτυπικοίς  
κοσμηθείσα πίναξιν, τόμος Ε', ό. π., σελ.  452-453. Το συγκεκριμένο έργο δεν περιλαμβάνεται στο  Indice  
della libraria monsignor Gerassimo Vlacho.
80.  Αθανάσιος  Παπαδόπουλος-Κεραμεύς,  Κατάλογος  των  χειρογράφων  της  εν  Σμύρνη  βιβλιοθήκης  της  
Ευαγγελικής Σχολής: μετά παραρτήματος περιέχοντα και τινά ανέκδοτα, Τυπογραφείον “Ο Τύπος”, Σμύρνη 
1877, σελ. 19.
81.  Αθανάσιος  Παπαδόπουλος-Κεραμεύς,  Ιεροσολυμιτική  Βιβλιοθήκη:  ήτοι  Κατάλογος  των  εν  ταις  
Βιβλιοθήκαις  του  αγιωτάτου  αποστολικού  τε  και  καθολικού  ορθοδόξου  πατριαρχικού  θρόνου  των  
Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών κωδίκων, συνταχθείσα μεν και φωτοτυπικοίς  



389. (φ. 30-44) 2. Γερασίμου Βλάχου “Ἐγχειρίδιον ἁπάσης τῆς μετρικῆς τέχνης”.82

408. (1725, φ. 217-319): β) “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκριβοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό θεῖον καί ἱερόν 
εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, ταπεινοῦ τῶν ἐπιστημῶν διδασκάλου,  
κήρυκος τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου, καί καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως σεβασμίου μοναστηρίου”.83

92.  “Ρητορική  τοῦ Κορυδαλλέως,  Αλεξάνδρου  Μαυροκορδάτου,  ρητορικαί  τοῦ Βλάχου,  τοῦ 
Μακαρίου καί ἄλλων πολλῶν διδασκάλων”.84

119. (12 Νοέμβριος 1674): 1. “Εἰσαγωγή λογικῆς,  ἐκτεθεῖσα παρά τοῦ λογιωτάτου καί σοφωτάτου  
κυρίου κυρίου Γερασίμου Βλάχου  τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κατ'  ἀμφοτέρας τάς  διαλέκτους διδασκάλου,  
κήρυκος τε τοῦ θείου καί ιεροῦ εὐαγγελίου”.85

445. (18ος αι., φ. 147): (φ. 101-123) γ. “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό  
θεῖον καί ἱερόν εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, ταπεινοῦ τῶν ἐπιστημῶν 
διδασκάλου,  κήρυκος τοῦ  ἱεροῦ εὐαγγελίου,  καί  καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως σεβασμίου  
μοναστηρίου”.86

684. (1731, φ. 362): (φ. 260-283) δ. “Ἐγχειρίδιον τῆς μετρικῆς τέχνης, ποιηθέν παρά Γερασίμου  
ιερομονάχου τοῦ Κρητός, τοῦ τῶν ἐπιστημῶν διδασκάλου κατ'  ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους καί τοῦ  
ιεροῦ εὐαγγελίου κήρυκος”.87

61. (τέλη 17ου αι., φ. 321): “Εἰς τό βον τῆς Θεολογίας. Βιβλίον τῆς Θεολογίας τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός  
ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ· παραφράσεις τε καί ζητήματα ἐκδοθέντα παρά Γερασίμου Βλάχου  
τοῦ Κρητός, κήρυκος τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου καί τῶν ἐπιστημῶν κατ' ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους κοινοῦ  
διδασκάλου”.88

Βιβλιοθήκη της Άγκυρας [4]

30. (τέλη 18ου αι.,  φφ.  123):  1.  (φφ. 4-82v)  “Περί  ῥητορικῆς τέχνης σύντομος  παράδoσις παρά 
Γερασίμου  Βλάχου  ἐκδοθεῖσα”,  2.  (φφ.  88-101)  “Διδασκαλία  περί  τοῦ  ἀκραιφνοῦς  τρόπου  τοῦ 
διδάσκειν τό θεῖον καί  ἱερόν εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, ταπεινοῦ  
τῶν ἐπιστημῶν διδασκάλου, κήρυκος τοῦ ιεροῦ εὐαγγελίου, καί καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως 

κοσμηθείσα πίναξιν, τόμος Α', Culture et civilisation, Bruxelles 1963 [α' έκδ. 1891], σελ. 360.
82. Ό. π., σελ. 403.
83. Ό. π., σελ. 412.
84. Ό. π., σελ. 497.
85.  Αθανάσιος  Παπαδόπουλος-Κεραμεύς,  Ιεροσολυμιτική  Βιβλιοθήκη:  ήτοι  Κατάλογος  των  εν  ταις  
Βιβλιοθήκαις  του  αγιωτάτου  αποστολικού  τε  και  καθολικού  ορθοδόξου  πατριαρχικού  θρόνου  των  
Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών κωδίκων, συνταχθείσα μεν και φωτοτυπικοίς  
κοσμηθείσα πίναξιν, τόμος Β', Culture et civilisation, Bruxelles 1963 [α' έκδ. 1891], σελ. 200.
86. Ό. π., σελ. 551.
87.  Αθανάσιος  Παπαδόπουλος-Κεραμεύς,  Ιεροσολυμιτική  Βιβλιοθήκη:  ήτοι  Κατάλογος  των  εν  ταις  
Βιβλιοθήκαις  του  αγιωτάτου  αποστολικού  τε  και  καθολικού  ορθοδόξου  πατριαρχικού  θρόνου  των  
Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών κωδίκων, συνταχθείσα μεν και φωτοτυπικοίς  
κοσμηθείσα πίναξιν, τόμος Β', ό. π., σελ. 647.
88.  Αθανάσιος  Παπαδόπουλος-Κεραμεύς,  Ιεροσολυμιτική  Βιβλιοθήκη:  ήτοι  Κατάλογος  των  εν  ταις  
Βιβλιοθήκαις  του  αγιωτάτου  αποστολικού  τε  και  καθολικού  ορθοδόξου  πατριαρχικού  θρόνου  των  
Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών κωδίκων, συνταχθείσα μεν και φωτοτυπικοίς  
κοσμηθείσα πίναξιν, τόμος Γ', Culture et civilisation, Bruxelles 1963 [α' έκδ. 1891], σελ. 121.



σεβασμίου μοναστηρίου”.89

47. (1721, φφ. 120): 4. (φφ. 77-81) [Γερασίμου Βλάχου] “Ἑρμηνεία τοῦ τερερέ καί ἀπόδειξις παρά 
διαφόρων διδασκάλων,  ὅτι καλῶς καί εὐλόγως ψάλλεται”. [...]  5. (φφ. 82-94v) “Σκοτοδίνη τῶν μή 
ὀρθῶς  φρονούντων  παρά  τοῦ λογιωτάτου  καί  σοφωτάτου  κυρίου  κυρίου  Γερασίμου  Βλάχου  τοῦ 
Κρητός, τοῦ θείου καί ἱεροῦ Εὐαγγελίου κήρυκος καί τῶν ἐπιστημῶν κατ' ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους 
καθηγητοῦ, συντεθεῖσα”. Στο φ. 82v σημειώνεται: “Ἑδόθη ἐν τῇ Μητροπόλει Κρήτης κατά τό ˏαχνγ', 
Ὀκτωβρίου α'”.90

77. (18ος αι., φ. 240): 5. (φ. 187α-209β) “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό  
θεῖον καί ἱερόν εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, ταπεινοῦ τῶν ἐπιστημῶν 
διδασκάλου,  κήρυκος τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου,  καί  καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως σεβασμίου  
μοναστηρίου”.91

78. (1763, φφ. Γ+142): 5. (φφ. 121-141v) “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό  
θεῖον καί ἱερόν εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα παρά Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, ταπεινοῦ τῶν ἐπιστημῶν 
διδασκάλου,  κήρυκος τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου,  καί  καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως σεβασμίου  
μοναστηρίου”.92

Βιβλιοθήκη των Ιακωβάτων (Κεφαλλονιά)

13. “Διδασκαλία περί τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τό θεῖον καί ἱερόν εὐαγγέλιον, ἐκδοθεῖσα 
παρά  Γερασίμου  Βλάχου  τοῦ  Κρητός,  ταπεινοῦ  τῶν  ἐπιστημῶν  διδασκάλου,  κήρυκος  τοῦ  ἱεροῦ  
εὐαγγελίου, καί καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως σεβασμίου μοναστηρίου”.93

Βιβλιοθήκη του Βρετανικού Μουσείου [1]

MS  8240.  (18ος  αι.):  (φφ.  33-71v)  “Ἐγχειρίδιον  τῆς  μετρικῆς  τέχνης,  ποιηθέν  παρά  Γερασίμου  
Βλάχου τοῦ Κρητός, τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κατ'  ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους καθηγητοῦ και τοῦ  ἱεροῦ 
Εὐαγγελίου κήρυκος”.94

89.  Paul Moraux,  Bibliothèque de la société turque d' histoire: catalogue des manuscrits grecs (fonds du  
syllogos), Turk Tarin Kurumu Basimevi, Ankara 1989 [α' εκδ. 1964], σελ. 63.
90.  Δημήτριος Σάρρος, “Κατάλογος των χειρογράφων του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού 
Συλλόγου – Μέρος Α” στο  Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών,  τόμος Η (1931), σελ.  165 & Paul 
Moraux, Bibliothèque de la société turque d' histoire: catalogue des manuscrits grecs (fonds du syllogos), ό. 
π., σελ. 79-80. Το έργο no. 5 δεν περιλαμβάνεται στο Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlacho.
91.  Δημήτριος Σάρρος, “Κατάλογος των χειρογράφων του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού 
Συλλόγου – Μέρος Β” στο  Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών,  τόμος Θ (1932), σελ.  132 & Paul 
Moraux, Bibliothèque de la société turque d' histoire: catalogue des manuscrits grecs (fonds du syllogos), ό. 
π., σελ. 130.
92.  Δημήτριος Σάρρος, “Κατάλογος των χειρογράφων του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού 
Συλλόγου – Μέρος Β”, ό. π., σελ.  133-134 & Paul Moraux,  Bibliothèque de la société turque d' histoire:  
catalogue des manuscrits grecs (fonds du syllogos), ό. π., σελ. 132.
93. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, “Παρατηρήσεις στα χειρόγραφα των έργων του Γεράσιμου Βλάχου”, ό. π., 
σελ. 388.
94.  Βασίλειος  Τατάκης,  Γεράσιμος  Βλάχος  ο  Κρης  (1605/7  –  1685):  φιλόσοφος,  θεολόγος,  φιλόλογος, 
Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, Βενετία 1973, σελ. 42.



Μαρκιανή Βιβλιοθήκη (Βενετία) [3]

Graec. IV, 60 (coll. 1429). (Χάνδακας 1653, φ. 123): (φ. 123) “Εἰς ἃπασαν τήν λογικήν πραγματείαν  
τοῦ Ἀριστοτέλους παραφράσεις καί ζητήματα παρά τοῦ σοφωτάτου καί λογιωτάτου κυρίου Γερασίμου  
ἱερομονάχου  τοῦ  Βλάχου  καί  κήρυκος  κοινοῦ  τῆς  περιφήμου  πόλεως  Κρήτης”.  Πρόκειται  για 
αντίγραφο καμωμένο από τον ιερέα Μιχαήλ τον Αγαπητό “κατά τό ˏαχνγ' ἔτος τό σωτήριον λαβών 
τέρμα Αὐγούστῳ μηνί δῃ ἐν τῷ περιφραγμῷ τοῦ ταλαιπώρου Χάνδακος”.95

Graec.  VIII,  15  (coll.  1224).  (18ος  αι.,  φ.  Ι-209):  II.  “Περί  ῥητορικῆς δυνάμεως  βιβλία  τρία  
ἐκδοθέντα παρά Γερασίμου ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κατ' ἀμφοτέρας τάς 
διαλέκτους κοινοῦ διδασκάλου και τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου κήρυκος”.96

Graec. X, 36 (coll. 1393). (17ος αι., φ. VIII-177r): “Περί γραμματικῆς μεθόδου εἰς τρεῖς ἐκδοθεῖσα 
βίβλους, παρά Γερασίμου  ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κατ'  ἀμφοτέρας τάς  
διαλέκτους κοινοῦ διδασκάλου και τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ταπεινοῦ κήρυκος”.97

Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας του Ιασίου [1]

48.  (Κέρκυρα  23  Απριλίου  1669):  “Εἰς  τά  περί  ψυχῆς  τοῦ  Ἀριστοτέλους  βιβλία,  σύντομος  
παράφρασις  καί  ζητήματα παρά Γερασίμου  ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός  τοῦ  τῶν ἐπιστημῶν 
κοινοῦ καθηγητοῦ καί τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ταπεινοῦ κήρυκος. Προοίμιον”.98

Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας [13]

85 (1707,  φ. 281):  7. Fol. 188. “Ἐγχειρίδιον  ἁπάσης τῆς μετρικῆς τέχνης παρά Γερασίμου Βλάχου  
τοῦ Κρητός συντεθέν” [...] 9.  Fol. 213. “Ἐγχειρίδιον  ἁπάσης τῆς μετρικῆς τέχνης παρά Γερασίμου  
Βλάχου τοῦ Κρητός συντεθέν”.99

184.  (18ος  αι.,  φ.  255):  9.  Fol.  125-148.  “Περί  ἐπιστολιμαίου  χαρακτῆρος,  συντεθέντος  παρά 
Γερασίμου  ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός κήρυκος  τοῦ  ἱεροῦ εὐαγγελίου καί διδασκάλου πασῶν 
τῶν ἐπιστημῶν κατ'  ἀμφοτέρους (sic) τάς διαλέκτους” [...] 10.  Fol. 149. “Ἐγχειρίδιον τῆς μετρικῆς 
τέχνης παρά Γερασίμου ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός”.100

189.  (18ος  αι.,  φ.  66):1.  fol.  4.  “Ἐγχειρίδιον  τῆς  μετρικῆς  τέχνης,  ποιηθέν  παρά  Γερασίμου  
ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός, τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κατ' ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους καθηγητοῦ και  

95.  Elpidius  Mioni,  Bibliothecae  Divi  Marci  Venetiarum  codices  Graeci  manuscripti,  tomo  1,  Istituto 
poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato, Roma 1960 – 1973, σελ. 248.
96.  Elpidius  Mioni,  Bibliothecae  Divi  Marci  Venetiarum  codices  Graeci  manuscripti,  tomo  2,  Istituto 
poligrafico  dello  Stato,  Libreria  dello  Stato,  Roma  1960  –  1973,  σελ.  141-142.  Το  συγκεκριμένο  έργο 
συμπίπτει με το έργο του Καταλόγου “Γερασίμου Βλάχου  Περί  ῥητορικῆς δυνάμεως βιβλία τρία” (Indice 
della libraria monsignor Gerassimo Vlacho, σελ. 71r).
97.  Βασίλειος Τατάκης, Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7 – 1685): φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, ό. π., 
σελ. 52. Το συγκεκριμένο έργο συμπίπτει με το έργο του Καταλόγου “Γερασίμου Βλάχου Περί γραμματικῆς  
βιβλία τρία” (Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlacho, σελ. 70v).
98. Nikolaos Dossios, Studii Greco-Romane, Tipografia “Dasia” P. Iliescu & D. Grossu, Iasi 1901-1902, σελ. 
94 & Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, “Παρατηρήσεις στα χειρόγραφα των έργων του Γεράσιμου Βλάχου”, ό. 
π., σελ. 385.
99.  Constantin Litzica,  Catalogul manuscriptelor grecesti,  Editiunea Academiei Romane, Bucuresti 1909, 
σελ. 334-335.
100. Ό. π., σελ. 405-406.



ἱεροῦ εὐαγγελίου κήρυκος”.101

212. (1759, φ. 161): 5. Fol. 35-51. “Εἰς τήν αὐτήν λαμπροφόρον ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ λόγος Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός”.102

448. (1730,  φ.  493):  pag.  29.  “Εἰς τά ὀκτώ βιβλία τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως  παραφράσεις τε  καί  
ζητήματα  ἐκδοθέντα  παρά Γερασίμου  ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός,  τοῦ  τῶν ἐπιστημῶν κατ'  
ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους κοινοῦ διδασκάλου και τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου κήρυκος. Τόμος πρώτος”.103

469. (18ος αι., φ. 518): από σελ. 15. “Εἰς  ἅπασαν τήν λογικήν μέθοδον  ἔκθεσις συντεθεῖσα παρά 
Γερασίμου  ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ  Κρητός,  τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κατ'  ἀμφοτέρας τάς  διαλέκτους  
κοινοῦ καθηγητοῦ και τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου ταπεινοῦ κήρυκος”.104

475. (18ος αι., φ. 482): 14. Pag. 208-238. Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, “λόγος εἰς τήν ἁγίαν καί  
λαμπροφόρον  ἀνάστασιν  τοῦ Κυρίου  ἡμῶν  Ἰησοῦ Χριστοῦ”  [...]  19.  Pag.  252  “Τη  πέμπτη  του  
Δεκεμβρίου εις την μνήμην του οσίου πατρός ημών Σάββα του ηγιασμένου”. ... Scriere a lui Gherasim 
Vlahos. [...] 20. Pag. 266. “Τοῦ ἁγίου Νικολάου, προοίμιον Γερασίμου”.105

509. (18ος αι., φ. 283):  pag. 1. “Περί  ῥητορικῆς τέχνης σύντομος παράδοσις παρά τοῦ σοφωτάτου 
καί  λογιωτάτου  κυρίου  κυρίου  Γερασίμου  ἱερομονάχου Βλάχου  τοῦ  Κρητός,  τοῦ  τῶν  ἐπιστημῶν 
ὑφηγητοῦ ἐκδοθεῖσα”.106

517. (17ος / 18ος αι., φ. 258): 4. Pag. 159 “Περί μέτρων ἐποποιΐας” και ακολουθεί το “Ἐγχειρίδιον  
τῆς  μετρικῆς  τέχνης  παρά Γερασίμου  ἱερομονάχου  Βλάχου  τοῦ  Κρητός,  τοῦ  τῶν ἐπιστημῶν κατ'  
ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους καθηγητοῦ και τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου κήρυκος”. Στον κατάλογο του Litzica 
δεν αναφέρεται η Μετρική· πρόκειται ίσως για παράληψη του συγγραφέα, διότι υπάρχει κενό 36 
σελίδων (pag. 159-195), όπου και ξεκινά έργο του Κορυδαλλέα.107

534. (18ος αι., φ.  440):  pag. 1. “Εἰς τά ὀκτώ βιβλία τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως  παραφράσεις τε καί  
ζητήματα  ἐκδοθέντα  παρά Γερασίμου  ἱερομονάχου Βλάχου  τοῦ  Κρητός,  τοῦ  τῶν  ἐπιστημῶν κατ'  
ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους κοινοῦ διδασκάλου και τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου κήρυκος. Τόμος δεύτερος”.108

544. (18ος αι., φ. 472): 6. pag. 447. “Ἐγχειρίδιον τῆς μετρικῆς τέχνης παρά Γερασίμου ἱερομονάχου  
Βλάχου τοῦ Κρητός, τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κατ'  ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους καθηγητοῦ και τοῦ  ἱεροῦ 
εὐαγγελίου κήρυκος”.109

647.  (18ος  αι.,  φ.  211):  3.  fol.  175.  “Ἐγχειρίδιον  τῆς μετρικῆς τέχνης ποιηθέν  παρά Γερασίμου  
ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός, τοῦ τῶν ἐπιστημῶν κατ' ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους καθηγητοῦ και  
τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου κήρυκος”.110

101. Ό. π., σελ. 97.
102. Ό. π., σελ. 343. Το συγκεκριμένο έργο ανήκει πιθανότατα στις Διδαχές του Βλάχου.
103. Ό. π., σελ. 45-46.
104. Ό. π., σελ. 60.
105. Ό. π., σελ. 468-469. Τα έργα no. 19 & 20 ανήκουν πιθανότατα στις Διδαχές του Βλάχου.
106. Ό. π., σελ. 82.
107.  Constantin  Litzica,  Catalogul  manuscriptelor  grecesti,  ό.  π.,  σελ.  331-332  & Ariadna  Camariano-

Cioran, “Κώδικες περιέχοντες διδακτικά εγχειρίδια Γερασίμου Βλάχου του Κρητός εν τη Βιβλιοθήκη της 
Ρουμανικής Ακαδημίας” στο Πεπραγμένα του Γ' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμ. 2, Αθήνα 1974, 
σελ.  22-23. Το έργο “Περί μέτρων ἐποποιΐας” δεν περιλαμβάνεται στο  Indice della libraria monsignor  
Gerassimo Vlacho.

108. Constantin Litzica, Catalogul manuscriptelor grecesti, ό. π., σελ. 60-61.
109. Ό. π., σελ. 104.
110. Ό. π., σελ. 105.



889.  (17ος  αι.,  φ.  447):  (φ.  35).  “Triomfo del  illustrissimo...  signor  Alvise  Mocenigo,  secondo  
procurator di San Marco... composto e predicato dal padre Don Girassimo Vlaho greco di Creta  
predicatore nella festività della Gloriosa Vergine Santa Caterina nel monasterIo delli reverendi  
padri  Sinaiti.  Li  25  novembre  1649”.  […]  “Τῷ  ἐκλαμπροτάτῳ  καί  ὑψηλοτάτῳ  κυρίῳ  Ιακώβῳ  
Βαρβάρῳ τῆς Κρήτης ὑπάτῳ ἡμετέρῳ κυρίῳ προσκυνοῦμεν”.111

Κρατική Βιβλιοθήκη Lenin (Μόσχα) [2]

F. 173, f.  no.  298,  (φφ.  514):  (φφ. 1-7)  1654.    adi  10 Settebre Candia.   “Εἰς τά περί ψυχῆς τοῦ 
Ἀριστοτέλους βιβλία. Σύντομος παράφρασις καί ζητήματα παρά Γερασίμου ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ 
Κρητός τοῦ  τῶν  ἐπιστημῶν κοινοῦ καθηγητοῦ καί  τοῦ  ἱεροῦ  εὐαγγελίου ταπεινοῦ κήρυκος.  
Προοίμιον.” (φφ. 7-17β) Βιβλίον αον περί ψυχῆς. Τοῦ Ἀριστοτέλους παραφράσεις. ... (φ. 17β) Εἰς τό 
βον περί ψυχῆς προοίμιον. (φφ. 18-400β).  1655    adi 25 Settebre. Venetiis.   Εἰς τό δεύτερον βιβλίον 
περί ψυχῆς τοῦ φιλοσόφου. Παραφράσεις τε καί ζητήματα. ... (φφ. 401-402) Εἰς τό τρίτον βιβλίον 
περί  ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους παραφράσεις  τε  καί  ζητήματα  ἐκδοθέντα παρά  Γερασίμου 
ἱερομονάχου  Βλάχου  τοῦ  Κρητός κήρυκος  τοῦ  ἱεροῦ  εὐαγγελίου καί  τῶν  ἐπιστημῶν  κατ' 
ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους κοινοῦ διδασκάλου. Προοίμιον”.112

186.  Χαρτ.  17  αι.,  φφ.  143  (F.  173,  No  303).  “Ὑπόμνημα  Γερασίμου  Βλάχου  εἰς έργα  τοῦ 
Ἀριστοτέλους”.113

Κεντρικά Κρατικά Αρχεία Παλαιών Εγγράφων (Μόσχα) [1]

F.  173  [181],  no.  1284,  φφ.  280:  (φφ.  213-227)  “Μελέτη  ἐκδοθεῖσα  παρά  Γερασίμου  Βλάχου 
καθηγουμένου τοῦ Κρητός· περί τοῦ εἰ ἔξεστι τοῖς ἑλληνορωμαίοις μοναχοῖς διαθήκην ποιῆσαι”.114

Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ (Λένινγκραντ) [1]

Q no. 6, φφ. 235115: 

α) (φφ. 1-10β) πρόχειρο τμήμα εργασίας σε θέματα ρητορικής με πολυάριθμες διορθώσεις, 
διαγραφές και προσθήκες με άλλη μελάνη.

β)  (φφ.  195-210)  “Εἰσαγωγή  εἰς ἅπασαν τήν  λογικήν  πραγματείαν  συντεθεῖσα παρά 
Γερασίμου  ἱερομονάχου  Βλάχου  τοῦ  Κρητός,  τοῦ  τῶν  ἐπιστημῶν  κατ'  ἀμφοτέρας  τάς 

111.  Nestor Camariano,  Catalogul Manuscriselor Grecesti, tom. II, Imprimeria Nationala, Bucuresti 1940 
σελ. 20 & Ariadna Camariano-Cioran, “Κώδικες περιέχοντες διδακτικά εγχειρίδια Γερασίμου Βλάχου του 
Κρητός εν τη Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας”, ό. π., σελ. 17 σημ. 2. 

112.  Κωνσταντίνος  Παπουλίδης,  “Συνοπτική  αναγραφή  ελληνικών  χειρογράφων  και  εγγράφων  της 
Βιβλιοθήκης  Lenin  της  Μόσχας”  στο  Θεολογία,  τόμος  52  (1981),  σελ.  495  &  Boris  Fonkič,  “Τρία 
αυτόγραφα του Γερασίμου Βλάχου” στο Χρ. Μαλτέζου, Θ. Δετοράκης, Χρ. Χαραλαμπάκης (εκδ. επιτρ.), 
Ροδωνιά: Τιμή στον Μ. Ι. Μανούσακα, τόμος 2, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 1994, σελ. 591-592.

113.  Κωνσταντίνος  Παπουλίδης,  “Συνοπτική  αναγραφή  ελληνικών  χειρογράφων  και  εγγράφων  της 
Βιβλιοθήκης Lenin της Μόσχας”, ό. π., σελ. 495.

114.  Boris Fonkič, “Τρία αυτόγραφα του Γερασίμου Βλάχου”, ό. π., σελ.  595. Το συγκεκριμένο έργο δεν 
περιλαμβάνεται στο Indice della libraria monsignor Gerassimo Vlacho.

115.   Ό.  π.,  σελ.  596-597.  Τα  έργα  γ)  & ε)  δεν  περιλαμβάνονται  στο  Indice  della  libraria  monsignor  
Gerassimo Vlacho.



διαλέκτους κοινοῦ διδασκάλου καί τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου κήρυκος”.

γ) (φφ. 214-214β) “Τῆς χρυσῆς σειρᾶς τῆς φιλοσοφοθεολογίας συντεθείσης παρά Γερασίμου  
Βλάχου τοῦ Κρητός,  ἀββᾶ  τοῦ Μεγάλου Γεωργίου Σκαλωτοῦ, προεστώτος τῆς Στρωβιλέας,  
κήρυκος  τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου καί  κατ'  ἀμφοτέρας  τάς διαλέκτους  τῆς φιλοσοφίας  τε  καί  
θεολογίας κοινοῦ διδασκάλου”.

δ) (φφ. 215-215β) “Εἰς τό περί ζωῆς καί θανάτου τοῦ φιλοσόφου βιβλίον παραφράσεις τε καί  
ζητήματα ἐκδοθέντα παρά Γερασίμου  ἱερομονάχου Βλάχου τοῦ Κρητός τοῦ τῶν ἐπιστημῶν 
κατ' ἀμφοτέρας τάς διαλέκτους κοινοῦ διδασκάλου καί εὐαγγελικοῦ κήρυκος. Προοίμιον”.

ε)  (φφ.  216-227β)  “Εἰς  τά  τέσσερα  βιβλία  περί  οὐρανοῦ  παραφράσεις  τε  καί  ζητήματα  
συντεθέντα  παρά  Γερασίμου  ἱερομονάχου Βλάχου  τοῦ  Κρητός,  τοῦ  τῶν  ἐπιστημῶν  κατ'  
ἀμφοτέρας τάς διαλέκτου [sic] κοινοῦ διδασκάλου καί τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου κήρυκος”. 

Βιβλιοθήκη της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά [3]

531. (17ος αι.): “Βλάχου πρός Μιχαῆλον τόν Δέκαρχον”. Αποκριτική επιστολή στο ερώτημα “ἐάν ἡ 
τεθεωμένη σάρξ τοῦ Χριστοῦ ἐστι περιγραπτή ἢ ἀπερίγραπτος”.116

1440. (17ος αι.): “Ἀνθολογία τῆς παπαδικῆς κατά τούς Κρήτας”. Τό παρόν ὑπάρχη κἀμοῦ Γερασίμου 
ἱερομονάχου τοῦ Κρητός.117

1983.  (17ος  /  18ος  αι.):  5.  “Περί  ἐπιστολιμαίου  χαρακτῆρος,  συντεθέντος  παρά  Γερασίμου  
ἱερομονάχου  Βλάχου  τοῦ Κρητός  κήρυκος  τοῦ  ἱεροῦ  εὐαγγελίου  καί  διδασκάλου  πασῶν  τῶν 
ἐπιστημῶν κατ' ἀμφοτέρους [sic] τάς διαλέκτους”.118

116.  Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, “Παρατηρήσεις στα χειρόγραφα των έργων του Γεράσιμου Βλάχου”, ό. 
π., σελ. 391.

117.  Vladimir  Benesevich,  Catalogus  codicum  manuscriptorum  graecorum  qui  in  Monastero  Sanctae  
Catharinae in Monte Sina asservantur, tom.III.1, Petrogard 1917 [ανατ. Georg Olms, Hildesheim 1965], 
σελ.  50.  Το  συγκεκριμένο έργο δεν  περιλαμβάνεται  στο  Indice  della  libraria  monsignor  Gerassimo  
Vlacho.

118. Ό. π., σελ. 291.
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