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Αρχειοφύλακας και Βιβλιοθηκάριος Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου-Τήνου 

 
 

Η Καθολική Εκκλησία Σίφνου  
στα Αρχεία των καθολικών επισκοπών των Κυκλάδων1 

 
 
Η Καθολική Εκκλησία Σίφνου ουδέποτε υπήρξε τέτοιου μεγέθους και σπουδαιότητας, 

παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις ορισμένων εκκλησιαστικών επισκεπτών του νησιού, 
ώστε να αξίζει τον κόπο να ονομαστεί Επισκοπή και να έχει δικό της επίσκοπο. Η ίδρυση της Επι-
σκοπής Σίφνου δεν ανταποκρινόταν στα πράγματα, αλλά αποσκοπούσε στην εξυπηρέτηση πολιτι-
κών συμφερόντων των δυναστών, κατά την εποχή που ιδρύθηκε και η διατήρησή της εξυπηρέτησε 
για μικρό χρονικό διάστημα τις πνευματικές ανάγκες λιγοστών καθολικών πιστών και τη διατήρη-
ση ορισμένης ακίνητης περιουσίας. Όταν εξέλειπε κάθε ελπίδα για την ανάπτυξη της πάντοτε ι-
σχνής Καθολικής κοινότητας του νησιού, αλλά και των γειτονικών, όχι μόνο καταργήθηκε η επι-
σκοπή, αλλά και οι πλησίον επισκοπές και αρχιεπισκοπές δεν έδειξαν παρά ελάχιστο ενδιαφέρον 
για τους εναπομείναντες πιστούς και τους ναούς τους. Διορίζονταν είτε από τη Ρώμη, είτε από την 
Αρχιεπισκοπή Παροναξίας στην οποία υπαγόταν, κάποιος επισκοπικός ή αποστολικός βικάριος, 
που είχε την εντολή να κατοικεί στο νησί ή να το επισκέπτεται σε τακτά διαστήματα. Λίγο-πολύ η 
ιστορία αυτής της μικρής καθολικής κοινότητας είναι γνωστή, από έγγραφα που προέρχονται από 
το Αρχείο της Ιεράς Συνόδου για τη Διάδοση της πίστης, τη γνωστή Sacra Congregazione de 
Propaganda Fide, τα οποία χρησιμοποίησαν κυρίως και αρκούντως ο κ. Ben Slot και ο κ. Σίμος Συ-
μεωνίδης.  

Έχουν, όμως, αγνοηθεί, μέχρι στιγμής τα λιγοστά έγγραφα που εναπόκεινται στα Αρχεία 
των Καθολικών επισκοπών των Κυκλάδων και πιο συγκεκριμένα του Αρχείου της αρχιεπισκοπής 
Νάξου και της επισκοπής Σύρου, που ανέλαβαν το βικαριάτο Σίφνου, μετά την κατάργηση της επι-
σκοπής του νησιού. Λιγοστά διάσπαρτα έγγραφα περί Σίφνου υπάρχουν και στα επισκοπικά Αρχεία 
Σαντορίνης και Τήνου, τα οποία επιφυλάσσομαι να παρουσιάσω σε άλλη περίσταση. Τα έγγραφα 
αυτά, όχι μείζονος σημασίας, όταν θα δημοσιευτούν όλα θα έχουν προσθέσει αρκετές ψηφίδες στο 
ιστορικό ψηφιδωτό της κοινωνίας της Σίφνου κατά τον 17ο και 18ο αιώνα.   

Ο πλήρης κατάλογος των περί Σίφνου εγγράφων των Αρχείων των καθολικών επισκοπών 
των Κυκλάδων είναι ο ακόλουθος.  

 
Ι.  Αρχείο Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου 

1. Σημειώσεις από την Έκθεση περί της υλικής καταστάσεως της εκκλησίας Σίφνου (Φεβρουά-
ριος 1755).  

2. Αχρονολόγητη έκθεση, με σημειώσεις για την πώληση των κτημάτων της εκκλησίας της 
Σίφνου.  

3. Επιστολή του βικαρίου Σίφνου Φραγκίσκου Loredani για την πνευματική και υλική κατά-
σταση της εκκλησίας Σίφνου (5 Μαρτίου 1686).  

4. Δεύτερη επιστολή του ίδιου, για το ίδιο θέμα (5 Μαρτίου 1686). 

                                                 
1 Επειδή δε μου στάθηκε δυνατό να παραβρεθώ στις εργασίες του 2ου Σιφνιακού Συμποσίου, η παρούσα Α-
νακοίνωση, ύστερα από επίμονη παράκληση του κ. Τζ. Ζερβουδάκη, διαβάστηκε από τον ίδιο και για τούτο 
τον ευχαριστώ θερμά. Αν και ο αρχικός τίτλος της εισήγησής μου ήταν «Η Καθολική Εκκλησία Σίφνου στα 
Αρχεία των καθολικών επισκοπών των Κυκλάδων», αποφάσισα να προσθέσω και ένα δεύτερο μέρος που 
αναφέρεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική ανακάλυψη ενός ταξιδιωτικού ημερολογίου (ας το ονομάσω έτσι), 
με τη μορφή επιστολών, που συνέταξε στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα ένας μοναχός Καπουκίνος, ο π. 
Placide de Reims, στο σημείο που αναφέρεται στη Σέριφο και τη Σίφνο. 
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5. «Έκθεσις της επισκέψεως της Σίφνου κατά την 23ην Ιουνίου 1700 γενομένης υπό του αρχιε-
πισκόπου (Νάξου) Αντωνίου Ιουστινιάνη».  

6. Κείμενο (πρωτότυπο) και ιταλική μετάφραση τουρκικού φιρμανιού αναφορικά με τη φορο-
λογία των κατοίκων της Σίφνου (1798, αλλά μάλλον του 1762-1763).  

7. Δάνειο που σύναψε ο βικάριος Σίφνου Άγγελος Sodrino από τους πρωτόγερους της Σίφνου 
και αποπληρωμή του. Το κείμενο του δανείου συνέταξε ο Αρχιεπίσκοπος Σίφνου Μελέτιος (26 Αυ-
γούστου 1767).  

8. Έκθεση για την καθολική εκκλησία Σίφνου του ιερέα Giacomo Barozzi (19 Απριλίου 1768).  
9. Έκθεση του αρχιεπισκόπου Νάξου Pietro de Stefani για την κτηματική περιουσία της εκ-

κλησίας Σίφνου και τα έσοδά της (15 Ιουνίου 1769).  
10. Επιστολή του βικαρίου Σίφνου Άγγελου Sodrino προς τον αρχιεπίσκοπο Νάξου Pietro de 

Stefani σχετικά με τον ορθόδοξο γάμου του Φραγκίσκου Γκιών, ενώπιον του ορθόδοξου αρχιεπι-
σκόπου Σίφνου (17 Αυγούστου 1769)2.  

11. Επιστολή-Έκθεση του βικαρίου Σίφνου Άγγελου Sodrino προς ανώνυμο (μάλλον στον αρχι-
επίσκοπο Νάξου Pietro de Stefani) σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα της εκκλησίας Σίφνου (9 Φε-
βρουαρίου 1769). 

12. Επιστολή του Φραγκίσκου Ξαβερίου Κονδύλη προς τον αρχιεπίσκοπο Νάξου Pietro de 
Stefani σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εκκλησίας Σίφνου, και πιθανές οικονομικές ατα-
σθαλίες των διαχειριστών (22 Αυγούστου 1769). 

13. Δάνειο του βικαρίου Σίφνου Άγγελου Sodrino από τον Γιωργάκη Γρυπάρη 30 πιαστρών (3 
Ιουλίου 1777).  

14. Λεπτομερής πίνακας εξόδων των μελών αποστολής από την Νάξο στη Σίφνο (4 Οκτωβρίου 
1777).  

15. Πίνακας των ιερών σκευών και αμφίων του καθολικού ναού Σίφνου (15 Οκτωβρίου 1777).  
16. Κατάλογος εσόδων και εξόδων του καθολικού ναού Σίφνου για τη δεκαετία 1766-1777.  
17. Ονομασία του ιερέα Αντωνίου Barozzi σε αρχιεπισκοπικό βικάριο Νάξου, κατά τη διάρκεια 

της απουσίας του αρχιεπισκόπου Νάξου Ιωάννη Βαπτιστή Crispi στη Σίφνο (1 Οκτωβρίου 1777).  
18. Πωλητήριο ακινήτων της καθολικής εκκλησίας της Σίφνου από τον αρχιεπίσκοπο Νάξου 

Ιωάννη Βαπτιστή Crispi προς τον οικονόμο Σίφνου Μάτζα και άλλους επιφανείς Σιφνίους (ιταλικό 
κείμενο και ελληνική μετάφραση, της 4 Οκτωβρίου 1777).  

19. Απόδειξη εισπράξεως από τον βικάριο Άγγελο Sodrino 320 πιαστρών (18 Οκτωβρίου 1777).  
20. Δάνειο του βικάριου Άγγελου Sodrino 96 πιαστρών και 30 παράδων από την Φραγκεσκίνα 

Lingoti (20 Ιανουαρίου 1788).  
21. Δάνειο του βικάριου Άγγελου Sodrino 100 πιαστρών από τον Κωνσταντάκη Μπάο για να 

πληρωθούν οι φόροι (30 Οκτωβρίου 1795).  
22. Διορισμός του ιερέα Άγγελου Fumeli από τη Σαντορίνη σε αποστολικό βικάριο Μήλου και 

Σίφνου, από τον αρχιεπίσκοπο Νάξου Βικέντιο Coresi (10 Μαρτίου 1802).  
23. Επιστολή του αρχιεπισκόπου Νάξου Βικέντιου Coresi προς τους προεστούς της Σίφνου, ε-

πειδή δέσμευσαν περιουσιακά στοιχεία της εκκλησίας της Σίφνου για την αποπληρωμή χρεών του 
βικαρίου Α. Sodrino (11 Μαρτίου 1802).  

24. Εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας της εκκλησίας Σίφνου (χ. χ. ).  
 

ΙΙ.  Αρχείο Καθολικής Επισκοπής Σύρου 

1. Καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των καθολικών εκκλησιών Μήλου, Κιμώλου και Σίφ-
νου (χ. χ. του τέλους του 18ου αιώνα).  

2. Καταγραφή της ακίνητης περιουσίας της καθολικής εκκλησίας Σίφνου, στη Σίφνο και στην 
Κίμωλο (χ. χ. αρχές του 19ου αιώνα). 

                                                 
2 Το βασικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα έγγραφα, είναι εκείνο του προσηλυτισμού των καθολικών πι-
στών στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτές οι παρατηρήσεις ίσως να αποτελέσουν και το έναυσμα για μια γενικότερη περι-
γραφή του ιστορικού αυτού φαινομένου, που έχει θεωρηθεί απολύτως φυσιολογικό και νόμιμο από την ελληνική ιστο-
ριογραφία, ενώ έχει κατακριθεί στο έπακρο όταν συνέβαινε με την αντίθετη φορά.    
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3. Κατάλογος των κτημάτων της εκκλησίας της Σίφνου, που έχουν καταπατηθεί  (χ. χ. αρχές 
του 19ου αιώνα). 

4. Έκθεση του ιερέα Γαβριήλ Προβελεγγίου από τη Σύρο, προς τον επίσκοπο Σύρου Θεόδωρο 
Πόλιτο για την πνευματική και υλική κατάσταση των καθολικών ενοριών Μήλου, Σίφνου και Σε-
ρίφου, που πρόσφατα είχαν ενσωματωθεί σ’ αυτή την επισκοπή (8 Σεπτεμβρίου 1895).  

5. Επιστολή του καρδιναλίου Μ. Ledochowski προέδρου της Sacra Congregatio de Propaganda 
Fide προς τον επίσκοπο Σαντορίνης Αντώνιο Galibert να ενσωματώσει στην επισκοπή του τις κα-
θολικές ενορίες Σίφνου και Σερίφου και να φροντίσει για την πνευματική φροντίδα των λιγοστών 
καθολικών πιστών αυτών των νησιών (Ρώμη, 25 Ιανουαρίου 1896).  

6. «Περιγραφή του ανά τας νήσους Μήλου, Σερίφου, Σύφνου ταξειδίου μου. Εντυπώσεις και 
σημειώσεις.  6 Μαΐου 1897».  

7. Έκθεση του ιερέα από τη Σύρο Ιωάννη Μαραγκού προς τον επίσκοπο Σύρου Θεόδωρο Πό-
λιτο, για την πνευματική και υλική κατάσταση των καθολικών ενοριών Σερίφου, Σίφνου και Μή-
λου (5 Φεβρουαρίου 1898).  

8. Αλληλογραφία του επισκόπου Σύρου π. Φραγκίσκου Παπαμανώλη με το Υπουργείο Πολιτι-
σμού και την ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και τη 2η Εφορεία Βυζαντι-
νών Αρχαιοτήτων για τον ιστορικό καθολικό ναό του Αγ. Αντωνίου στο Κάστρο της Σίφνου, που 
τον χρησιμοποιούν, ως μη όφειλαν, ως αποθήκη του μουσείου Σίφνου. Αν και η αλληλογραφία άρ-
χισε από το 1988 και δόθηκαν οι σχετικές υποσχέσεις, η πανθομολογούμενη άκαμπτη γραφειοκρα-
τία των Αρχαιολογικών Υπηρεσιών δεν έχει επιτρέψει να λυθεί ακόμα το θέμα και αυτό όχι προς 
τιμή των εν λόγω Υπηρεσιών που έχουν καταπατήσει τον ναό.  
 

 

Β. Η επίσκεψη ενός περιηγητή Καπουκίνου  
στη Σέριφο και τη Σίφνο, στα 1678  

 
Το ταξιδιωτικό ημερολόγιο (ας το ονομάσω έτσι), με τη μορφή επιστολών, το συνέταξε 

στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα ένας μοναχός Καπουκίνος, ο π. Placide de Reims. Το περιηγητικό 
αυτό κείμενο περιγράφει τη ζωή, τα ήθη και τα έθιμα και όλες τις ιστορικές συγκυρίες που έζησε ο 
ίδιος στην Κωνσταντινούπολη, τη Χίο, την Τήνο, τη Σύρο, τη Μύκονο, την Αθήνα, το Ναύπλιο, τη 
Σίφνο, τη Σέριφο, την Πάρο, τη Σμύρνη, τη Μυτιλήνη και αλλού. Εκτιμώ πως πρόκειται για ιδιαί-
τερα σημαντικό κείμενο, που θα συνεισφέρει σημαντικά στην τοπική ιστοριογραφία, αφού ο ίδιος ο 
συντάκτης του έζησε σε πρώτο πρόσωπο ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα, γνώρισε προσωπικά προ-
σωπικότητες της εποχής του στα νησιά μας και συμμερίστηκε τη ζωή, τα ήθη και τα έθιμα, τις χα-
ρές και τις αγωνίες των κατοίκων τους. Πρόκειται για 600 περίπου χειρόγραφες και δακτυλογρα-
φημένες σελίδες, των οποίων το πρώτο μέρος θα δημοσιευθεί φέτος στην επετηρίδα «Τηνιακά Α-
νάλεκτα» που θα κυκλοφορήσει οσονούπω. Αντιγράφω το κείμενο που αναφέρεται στη Σέριφο και 
τη Σίφνο, ως προδημοσίευση και προαγγελία της δημοσίευσης του πρώτου μέρους, ενώ το δεύτερο 
μέρος, ελπίζω ότι θα δει το φως σε δυο χρόνια, στον 6ο τόμο των «Τηνιακών Αναλέκτων». 

Για τον π. Placide de Reims, τον συγγραφέα των Επιστολών δεν γνωρίζουμε παρά ελάχι-
στα πράγματα, πλην εκείνων που διηγείται ο ίδιος στις επιστολές του και μόνο η έρευνα στα αρχεία 
του τάγματος στη Γαλλία ή, ίσως και στην Ιταλία, θα μπορούσε να μας διαφωτίσει για την προσω-
πικότητά του και να μας πληροφορήσει για άλλα προγενέστερα ή και μεταγενέστερα βιογραφικά 
στοιχεία. Η ύπαρξή του μας είναι γνωστή από το περίφημο «Βιβλίο των Καπουκίνων» της Νάξου, 
αποσπάσματα απ’ το οποίο δημοσίευσε ο Περικλής Ζερλέντης και ότι βρισκόταν στην Παροναξία 
το έτος 1679. Ο μοναχός έφτασε από τη Γαλλία στην Κωνσταντινούπολη, γύρω στο έτος 1670-
1672 προκειμένου να αποσταλεί σε κάποιο μοναστήρι του τάγματός του στις Κυκλάδες. Τελικά οι 
ανώτεροί του, βλέποντας πως δεν μαθαίνει επαρκώς την ελληνική γλώσσα μέσα στο κοσμοπολίτικο 
περιβάλλον της Πόλης, τον έστειλαν αρχικά στη Σύρο και μετά την πάροδο 2-3 ετών στην Πάρο, 
όπου και μόνασε στη μονή της Νάουσας και υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της μονής της Παροι-
κιάς. Δυστυχώς δεν μας δίνει ημερομηνίες της παρουσίας του σε ένα νησί, ούτε τα ονόματα των 
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ανθρώπων που επισκέφτηκε, ακόμα και των πιο επιφανών και έτσι είμαστε αναγκασμένοι να ανα-
τρέξουμε σε ανέκδοτες και δημοσιευμένες πηγές, προκειμένου να εντοπίσουμε το χρονολόγιο των 
ταξιδιών του και ένα μέρος από τις πολυπληθείς προσωπικότητες που συνάντησε (επισκόπους, ιε-
ρείς, μοναχούς, περιηγητές, Τούρκους αξιωματούχους και στρατιωτικούς, κουρσάρους και δημογέ-
ροντες, αλλά και απλούς ανθρώπους του λαού, που τον ενδιέφεραν περισσότερο, αφού επιθυμούσε 
να περιγράψει τις φορεσιές τους, τις συνήθειες και τα έθιμά τους, καθώς και τους τόπους που κα-
τοικούσαν, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν). Από το γεγονός ότι το έτος 1679 
βρισκόταν στη μονή της Νάξου, μου επιτρέπει να χρονολογήσω το ταξίδι του στη Σίφνο μέσα στο 
έτος 1678, αφού ακόμα ανήκε στο δυναμικό της μονής των Καπουκίνων της Σύρας.  

Ήταν άνθρωπος αρκετά φιλομαθής, γνώριζε την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και την ο-
ποία θαύμαζε, ενδιαφερόταν για τα θρησκευτικά του καθήκοντα, αλλά ήξερε να εκτιμά αρκούντως 
και την καλή ζωή, ιδιαίτερα όταν αυτή συνοδευόταν από καλή παρέα, καλό φαγητό και κυρίως κα-
λό κρασί και ρακί. Όταν οι Τούρκοι λεηλάτησαν το μοναστήρι τους στην Πάρο και το απογύμνω-
σαν από καθετί, δε στενοχωρέθηκε τόσο πολύ για τα διάφορα αντικείμενα που τους άρπαξαν, όσο 
γιατί κατανάλωσαν οι στρατιώτες όλη την προμήθεια της μονής σε κρασί.... 

Επειδή του άρεσαν τα ταξίδια, να γνωρίζει άλλους τόπους και ανθρώπους και να μελετά 
τις συνήθειές τους και τον τρόπο της ζωής τους, επισκέφτηκε πολλές πόλεις και νησιά, όσο του ε-
πέτρεπαν οι ανώτεροί του, τα καθήκοντά του και, κυρίως οι δύσκολες συνθήκες ναυσιπλοΐας στο 
Αιγαίο, σε μια εποχή που κυριαρχούσαν οι ευρωπαίοι, οι Έλληνες, αλλά και οι Τούρκοι πειρατές. 
Οι σκληρές ταλαιπωρίες και τα ναυάγια που πέρασε, δεν τον εμπόδιζαν να ξανοίγεται στο πέλαγος 
με την πρώτη ευκαιρία και όταν εύρισκε λίγη ησυχία και καιρό να γράφει στον φίλο του, στη Γαλ-
λία, τις Επιστολές του.  

Όσο βρισκόταν στη Σύρο είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει στα γειτονικά νησιά, καθώς και 
στην Αθήνα και στο Ναύπλιο. Σε ένα απ’ αυτά τα ταξίδια, ενώ έπρεπε να επιστρέψει από τη Μύκο-
νο στη Σύρο, επέτρεψε στον εαυτό του μια μικρή παράκαμψη προς τη Σίφνο, ενώ η τρικυμία τον 
ανάγκασε να γνωρίσει, έστω για μια νύχτα, και τη Σέριφο και το άφθονο κρασί που διατηρούσαν σε 
στέρνες...  

Ας ακούσουμε από τον ίδιο τη γλαφυρή περιγραφή του ταξιδιού του.  
     

 
Από τη 13η  Επιστολή  
(Σέριφος και Σίφνος) 

 
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….. 

 
Παρέμεινα αρκετό καιρό σ' αυτό το νησί (της Μυκόνου) όπου δεν είδα τίποτα το ιδιαίτερο 

που να αξίζει το κόπο να σου το διηγηθώ. Αναχώρησα λοιπόν  με τον "περίεργο"3, αλλά αντί να γυρί-
σουμε στη Σύρα, εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία που μας πρόσφερε μια βάρκα, φορτωμένη με εμπο-
ρεύματα και που μας μετέφερε στη Σίφνο4. Από πολύ καιρό ήθελα να επισκεφθώ αυτό το νησί για το 
οποίο θα σου διηγηθώ. Υπήρχε εκεί, από λίγο καιρό, εγκαταστημένος ένας φίλος μου. Γι’ αυτό δεν 
είχα αντίρρηση για τη προσφορά που μου έκαναν να μεταβώ στη Σίφνο, και από όπου, όπως μου εί-
παν, θα έβρισκα πολλές ευκαιρίες για να επιστρέψω στη Σύρα. Η απόσταση από τη Μύκονο στη Σίφ-
νο είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από εκείνη ανάμεσα Μύκονο και Σύρα.  

                                                 
3 Κάποιον συνταξιδιώτη ευρωπαίο, ο οποίος είχε προσκολληθεί στον π. Placide στα ταξίδια του στις Κυκλάδες και του 
οποίου δεν μας δίνει το όνομα. Με αυτόν τον «περίεργο τύπο», όπως τον χαρακτηρίζει, επισκέφτηκε τη Δήλο, τη Μύ-
κονο, τη Σέριφο, τη Σίφνο. Πρόκειται μάλλον για κάποιον Γάλλο περιηγητή, απ’τους πολλούς που περιόδευαν τότε στο 
Αιγαίο και στη Μέση Ανατολή. Ο «περίεργος» είχε ως τελικό του σκοπό να επισκεφτεί και τους Αγίους Τόπους.  
4 Παρόμοιες παρατηρήσεις έκανε και ο Γάλλος Ιησουίτης μοναχός Jacques Xavier Portier που επισκέφτηκε τη Σίφνο, 
τη Σέριφο, τα Θερμιά και την Άνδρο στα 1700-1701, βλ. Μάρκου Ρούσσου-Μηλιδώνη, Η τουρκοκρατούμενη «Ελλά-
δα» μέσα από ανέκδοτα έγγραφα Ιησουιτών του 17ου και 18ου αιώνα, έκδ. ΚΕΟ, Αθήνα 2002, σελ. 14-27, έστω και με 
κάποιες λογικές ασυμφωνίες.  
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Επιβιβαστήκαμε με τον καλύτερο καιρό που μπορούσε να υπάρξει. Δεν προλάβαμε όμως να 
ανοιχτούμε στο πέλαγος και σηκώθηκε ένας τόσο δυνατός αέρας που δε μας επέτρεπε να γυρίσουμε 
πίσω και μας έκανε να προχωρούμε με μεγάλη δυσκολία. Η θάλασσα φούσκωνε συνέχεια και τα κύ-
ματα έμοιαζαν  σαν ψηλά  βουνά στην κορυφή των οποίων βρισκόμασταν τη μια στιγμή, ενώ αμέσως 
μετά καταβυθιζόμασταν στην άβυσσο, αφού η βάρκα μας πήγαινε ανάλογα με την κίνηση  των κυμά-
των. Την ίδια κίνηση έκανε και το σώμα μου όπως και όλων εκείνων της παρέας μου. Αυτή η κίνηση 
τόσο έντονη μας οδήγησε όλους σε συνεχή εμετό. Ο καραβοκύρης μας έλεγε πως δεν είχαμε τίποτα να 
φοβηθούμε. Δίπλωσε ένα μέρος του πανιού για να ελαττώσει την ταχύτητα, και όπως ο αέρας δεν ή-
ταν ακριβώς αντίθετος, προχωρούσαμε a la bouline5, πράγμα που μας υποχρέωνε κατά διαστήματα 
να κόβουμε τα κύματα τα οποία  έσπαζαν πάνω στη βάρκα μας και εισχωρούσαν μέσα σ’ αυτή δίχως 
την άδεια μας και μας δρόσιζαν περισσότερο από ότι θα επιθυμούσαμε. Ο καραβοκύρης μας παρηγο-
ρούσε και μας βεβαίωνε πως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος, λέγοντάς μας πως είχε αντιμετωπίσει χει-
ρότερες  καταστάσεις στα ταξίδια του στη θάλασσα και πως θα φτάναμε στο προορισμό μας αυτή την 
ίδια μέρα το βράδυ, αν ο καιρός συνέχιζε έτσι μέχρι τη Σέριφο, που οι Ιταλοί την ονομάζουν Serphino 
και που γειτονεύει με τη Σίφνο (Siphanto). Η σφοδρότητα του αέρα που ήταν και λίγο αντίθετος και η 
τρικυμία, μας είχαν βγάλει λίγο έξω από το δρόμο μας, φθάσαμε όμως τελικά στη Σέριφο όλοι βρεγ-
μένοι και μισοπεθαμένοι. Ο παράξενος τύπος που με συνόδευε δεν μπορούσε άλλο, αφού ο συνεχής 
εμετός τον έκανε δυσάρεστο και δεν είχε όρεξη για  κουβέντες. Ο καραβοκύρης μας μη έχοντας καμιά 
δουλειά σ' αυτό το νησί, δε θέλησε να μπει στο λιμάνι. Άραξε στα απάνεμα, κοντά σε μια αμμουδιά 
όπου η βάρκα βρήκε την ησυχία της. Ήταν σαν να βρίσκεται μέσα σ' ένα κουτί, και δεν αισθανόταν 
ούτε τη βοή του αέρα, αλλά ούτε και την ταραχή της θάλασσας.  

Ευτυχώς, είχαμε αρκετές προμήθειες, αφού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξαιτίας της τρι-
κυμίας, δε μπορέσαμε να βάλουμε κάτι στο στόμα. Ο Μυκονιάτης φίλος μας, μας είχε προμηθεύσει 
μερικά μπουκάλια θαυμάσιο κρασί το οποίο μας ήταν σε μεγάλη βοήθεια. Παρακαλέσαμε το καραβο-
κύρη να μας αποβιβάσει σε κάποιο ήσυχο μέρος για να μπορέσουμε να φάμε και να αναπαυθούμε. 
Εκείνος όμως μας διαβεβαίωσε πως ο πιο άνετος χώρος ήταν μέσα στη βάρκα, αλλά εμείς λέγοντάς 
του πως αρκετή ώρα είχαμε παραμείνει μέσα σ' αυτή, πηδήξαμε δίχως να περιμένουμε την απάντησή 
του στη στεριά και ψάξαμε ένα ήσυχο μέρος να φάμε και να αναπαυθούμε. Όπως φθάσαμε πολύ αργά 
το βράδυ στο νησί, δε μπορέσαμε να επισκεφθούμε τίποτα στο νησί αυτό, αλλά επίσης η διαδρομή μας 
είχε τόσο κουράσει που είχαμε περισσότερο ανάγκη από ξεκούραση παρά από πεζοπορία. Παρόλο 
που ήμασταν βρεγμένοι και που κοιμόμασταν πάνω στις πέτρες, η νύχτα μας φάνηκε πολύ μικρή και 
με δυσκολία σηκωθήκαμε το πρωί. Είχαμε πάρει και ένα αντίδοτο για τους ψύλλους: είχαμε πιει πολύ 
καλό κρασί της Μυκόνου που έχει την ιδιότητα να τους διώχνει. Όταν έφτασε λοιπόν το πρωί, ο κα-
ραβοκύρης μας, ο οποίος όπως σας είπα δεν είχε δουλειά σ' αυτό το νησί, μας ειδοποίησε να επιβιβα-
σθούμε για να αναχωρήσουμε σε λίγο, εμείς όμως σε μικρό διάστημα βρήκαμε το καιρό να επισκεφ-
θούμε ένα χωριό που βρισκόταν εκεί κοντά και που ήταν άσχημα δομημένο και βρήκαμε τους κατοί-
κους πολύ αγροίκους. Όταν θέλησα να αγοράσω κρασί μαζί με ένα συνταξιδιώτη μου για το ταξίδι 
προς τη Σίφνο, με εξέπληξε το γεγονός πως ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνθηκε πήγε σε μια στέρνα. 
Και ενώ νόμιζα πως μας κοροϊδεύει έμεινα άναυδος όταν διαπίστωσα ότι με μία στάμνα μας έφερε 
κρασί δίχως να μας πει τη τιμή ούτε να μας λέει τι θέλει. Αλληλοκοιταχτήκαμε, λέγοντας ο ένας στον 
άλλο «Σε ποιο μέρος βρισκόμαστε, όπου υπάρχουν γεμάτες στέρνες  κρασί και όπου σου δίνουν πράγ-
ματα για τίποτα;». Η περιέργεια μας έκαμε να το δοκιμάσουμε και το βρήκαμε θαυμάσιο. Γι’ αυτό, 
επειδή είχαμε μαζί μας μπουκάλια ζητήσαμε να μας τα γεμίσουν και δίχως να κάνουμε παζάρια, του 
δώσαμε ένα κέρμα των 15 σολδίων (sols). Αυτός ο φτωχός θέλησε να μας δώσει  τα ρέστα και επειδή 
δεν θέλαμε να τα δεχτούμε, επέμενε να πάρουμε περισσότερο. Μας είπε πως έβαλε το κρασί στη στέρ-
να γιατί δεν είχε άλλα βαρέλια. Η χρονιά ήταν πολύ καλή και γι' αυτό πολλοί κάτοικοι, μη έχοντας 
στη κατοχή τους περισσότερα βαρέλια ή στέρνες, άφησαν τα σταφύλια ατρύγητα, ή άφησαν άλλους να 
τα μαζέψουν6.  

                                                 
5 Η bouline ήταν ένα σχοινί με το οποίο έδεναν το πανί, έτσι ώστε να δέχεται τον άνεμο με τον καλύτερο και αποδοτι-
κότερο τρόπο.  
6 Οι λιγοστές πληροφορίες για τη Σέριφο, που μας παρέχει ο π. Placide, βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με όσα (ι-
διαίτερα λιγοστά) γνωρίζουμε γι’ αυτό το κυκλαδονήσι πριν από τον 18ο αιώνα. Η μεγάλη παραγωγή μούστου ήταν 
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Είχαμε τη περιέργεια να επισκεφθούμε αυτό το νησί, που κάλλιστα θα μπορούσαμε να το ο-
νομάσουμε «νησί του Βάκχου», όμως ο καραβοκύρης μας πίεζε να επιβιβασθούμε βεβαιώνοντας μας 
ότι θα μας διηγούταν τις ιδιαιτερότητες αυτού του νησιού αφού δεν είχαμε τη δυνατότητα να τις δού-
με. Μου διηγήθηκε κάτι το υπερβολικό που το θεώρησα περισσότερο δική του  φαντασία παρά πραγ-
ματικότητα και το οποίο σου το προσφέρω στη τιμή που μου στοίχισε. Μου διηγήθηκε λοιπόν, πως 
μια μέρα ένα πολύ μεγάλο πλοίο περνώντας από ένα σημείο του νησιού, το οποίο μου έδειξε, υπήρχε 
εκεί τόση μεγάλη ποσότητα πέτρας και μαγνητικού μάγματος, ώστε το πλοίο ακινητοποιήθηκε. Οι 
ναύτες αιφνιδιασμένοι που ακινητοποιήθηκαν, αν και ο άνεμος φυσούσε στα πανιά τους, δεν ήξεραν 
τι να σκεφτούν και κοίταζαν τριγύρω δίχως να μπορούν να καταλάβουν. Ζήτησαν τότε τη βοήθεια δυ-
τών, προκειμένου να προσδιορίσουν την αιτία. Οι δύτες έμειναν και αυτοί έκπληκτοι όταν είδαν τα 
καρφιά από το πλοίο τους να ξεριζώνονται και να βουλιάζουν στο βάθος της θάλασσας. Στην αρχή 
νόμισαν ότι υπήρχαν μάγια, αφού δεν είχαν ξανακούσει κάτι παρόμοιο. Το πλοίο στο μεταξύ έμπαζε 
νερά από παντού και θα είχε βουλιάξει αν δεν χρησιμοποιούσαν αυτό το αντίδοτο: κράτησαν τα σανί-
δια του πλοίου με τις σφήνες μέχρι να διασχίσουν αυτό το στενό. Έδειξα δυσπιστία στο να πιστέψω 
αυτή την ιστορία, πράγμα που θύμωσε τον καραβοκύρη, ο οποίος με είπε άπιστο.  Όμως εγώ δεν μπο-
ρούσα να πιστέψω πως ο μαγνήτης έχει τέτοια δύναμη να βγάζει καρφιά όταν δυσκολευόμαστε γι’ αυ-
τή τη δουλειά να τα ξεριζώσουμε ακόμα και με τανάλιες. Αυτό το νησί παρόλο που είναι όμορφο, εί-
ναι όμως πολύ λίγο κατοικημένο, επειδή δεν υπάρχει ένα κάστρο όπου να προστατευτούν οι κάτοικοι 
από τις επιδρομές των κουρσάρων. Έτσι, αφού δε μπορούν να είναι κύριοι των υπαρχόντων τους, 
προτιμούν να μετακομίσουν αλλού.  

Δεν είχαμε καμιά δυσκολία να διασχίσουμε την απόσταση από τη Σέριφο στη Σίφνο. Αυτά τα 
δύο νησιά σχεδόν ακουμπούν το ένα στο άλλο. Μπήκαμε στο λιμάνι όπου υπήρχαν πολλά πλοία με 
κουπιά. Ο καραβοκύρης μας αναζήτησε μια θέση που να προστατεύεται από τη κακοκαιρία για να 
δέσει τη βάρκα και κατεβαίνοντας ξεκινήσαμε για τη πόλη που είναι αρκετά μακριά από το λιμάνι. Η 
τοποθεσία της πόλης είναι ιδιαίτερα καλή για να ελέγχει την παραλία και με λίγα κανόνια, οι κάτοι-
κοι,  μπορούν να εμποδίσουν την προσπέλαση του εχθρού. Είναι η μόνη πόλη του Αρχιπελάγους, του-
λάχιστον απ' όσες έχω δει, που είναι κλειστή παρόλο που δεν έχει τείχη7. Υπάρχουν τα ερείπια ενός 
πύργου 8καταστραμμένου από τον χρόνο, που μαρτυρούν ότι ήταν πολύ ισχυρός. Τα σπίτια επέχουν 
θέση τειχών της πόλης, έχουν ταράτσες αντί για σκεπές που τις χρησιμοποιούν οι κάτοικοι για να κά-
νουν τον περίπατό τους και για να φρουρούν με ακρίβεια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αστοί εκτε-
λούν αυτή την υπηρεσία, με τη σειρά, και έτσι δε φοβούνται τους πειρατές και όταν κάποιος απ' αυ-
τούς θέλει να μπει μέσα στη πόλη πρέπει πρώτα να αφήσει τα όπλα του στην πύλη, διαφορετικά η εί-
σοδός του είναι απαγορευμένη. Αν θελήσει κάποιος να μπει με τη βία δεν του χαρίζουν τη ζωή και 
αυτό είναι η αιτία που όταν ένας πειρατής συναντήσει κάποιον κάτοικο αυτής της πόλης και αν έχει τη 
δυνατότητα τον ρίχνει στη θάλασσα ή τον θυσιάζουν στην βαρβαρότητά τους μη συγχωρώντας κανέ-
ναν. 

Όταν φτάσαμε στη πόλη, πήγα να βρω το σπίτι του φίλου μου9, παίρνοντας μαζί μου αυτόν το 
παράξενο συνταξιδιώτη. Τον βρήκαμε στο σπίτι του και ευτυχώς πολύ λίγο απασχολημένο. Όταν με 
αντίκρισε, άφησε αμέσως τη δουλειά του για να με αγκαλιάσει. Μετά από τις πρώτες φιλοφρονήσεις 
ενδιαφέρθηκε να μας φιλέψει με διάφορα καλά. Όμως, του είπα πως δεν είχαμε καμιά ανάγκη και μου 
αρκούσε που τον έβλεπα σε καλή υγεία και πως ο φίλος που με συνόδευε μου ήταν συχνά  μεγάλη 
βοήθεια, πράγμα που τον ευχαρίστησε. Αφού διέταξε και μας έφεραν αναψυκτικό, μετά μας κέρασε 
κρασί το οποίο βρήκα καλύτερο από εκείνο της Μυκόνου για το οποίο είχα σκοπό να του το εγκωμιά-
σω, λέγοντάς του ότι η Μύκονος είναι το μέρος του κόσμου όπου πίνουν το καλύτερο και το πιο εύγε-
στο κρασί, αλλά διαψεύστηκα απ’ αυτή τη συνάντηση. Οι φιλοφρονήσεις και το καλό γεύμα που μας 
                                                                                                                                                                  
σύνηθες φαινόμενο κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, βλ. Ευτυχίας Λιάτα, Η Σέριφος κατά την τουρκοκρατία (17ος-
19ος αι. ), Αθήνα 1987, σ. 160-164.  
7 Πρόκειται για τη μεσαιωνική πρωτεύουσα της Σίφνου, τον σημερινό οικισμό του Κάστρου. Αφού το λιμάνι βρισκό-
ταν «αρκετά μακριά» από την πόλη, ίσως να είχαν αράξει στο σημερινό λιμάνι του νησιού, τις Καμάρες ή σε κάποιον 
άλλο απάνεμο όρμο του νησιού. Βλ. Κάστρων περίπλους. Castrorum circumnavigatio, εκδ. Υπουργείου Πολιτισμού,  
Αθήνα 1999, σ. 42-43.  
8 Ίσως να αναφέρεται στην Ακρόπολη του Αγ. Ανδρέα.  
9 Πρόκειται, μάλλον, για τον Γάλλο Κάρολο Guyon (Γκιών).   
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πρόσφερε εξέπληξαν τον ξένο σε τέτοιο σημείο, που μου ζήτησε, ιδιαιτέρως, το όνομα αυτού του έντι-
μου ανθρώπου, το είδος του και πόσο συγγενείς ήμασταν.  Εξεπλάγη όταν του είπα ότι όσο συγγενής 
είναι αυτός, άλλο τόσο είναι και μαζί μου. Η φιλία μας προερχόταν από κάποια συζήτηση που είχαμε 
κάνει κάποτε μαζί. Τον είχα φιλοξενήσει σ’ ένα από τα ταξίδια του στο Αρχιπέλαγος σ’ ένα από τα 
μοναστήρια μας. Ήταν και αυτός Γάλλος όπως και εγώ και χαρακτηριστικό της πατρίδας μας είναι 
ότι έχουμε μια καρδιά γενναιόδωρη, όχι μόνο για να πολεμούμε τους εχθρούς, αλλά και στο να στηρί-
ζει ο ένας τον άλλο ελεύθερα, όταν έχει δείξει ότι πράγματι είναι φίλος. Η ειλικρίνεια που μου έδειξε, 
με ανάγκασε να του πω ότι ο φίλος μου και εγώ ήρθαμε πρώτα για να υποβάλλουμε τα σέβη μας, αλλά 
και για επισκεφθούμε τα αξιοθέατα αυτού του νησιού, πράγμα που τον έκανε να μας συνοδεύει πα-
ντού.  

Όμως κουραστήκαμε πάρα πολύ για μηδαμινά πράγματα. Αυτό το νησί είναι πολύ ορεινό. 
Μας έδειξαν πολλά μοναστήρια καλόγηρων, που είναι Έλληνες μοναχοί και που ζουν κοινοβιακά, 
όπως οι Βενεδικτίνοι στη Γαλλία και που φορούν ένα ράσο παρόμοιο με το δικό τους, πριν αυτοί με-
ταρρυθμιστούν. Αυτά τα μοναστήρια10 είναι πάρα πολύ φτωχά και άσχημα κατασκευασμένα. Ακολου-
θούν τον Κανονισμό του Αγίου Βασιλείου και τηρούν τη Σαρακοστή (=τις νηστείες) όπως στην αρ-
χαία Εκκλησία, με μεγάλη αυστηρότητα τόσο στο ποτό, όσο και στο φαγητό, καθώς και στην ένδυση. 
Βρίσκονται σχεδόν πάντα σε νηστεία και δεν τρώνε ποτέ κρέας. Εκτελούν χειρονακτική εργασία και 
κάθε μέρα ο ηγούμενος τους δίνει τις οδηγίες για τις διάφορες εργασίες, αμέσως μετά την πρωινή Λει-
τουργία και τον Όρθρο. Όταν η δουλειά επείγει, παίρνουν μαζί τους ψωμί και ελιές εμποτισμένες με 
ξύδι και περνούν όλη τη μέρα μ’ αυτή τη τροφή και νερό πίνουν αν βρουν. Βρήκα αυτό το τρόπο ζωής 
ιδιαίτερα αυστηρό, και μου είπαν ότι δύσκολα οι άνθρωποι εισέρχονται σε τέτοιου είδους κοινότητες.  

Προχωρήσαμε παρά πέρα, και αφού κατεβήκαμε ένα αρκετά άγριο βουνό,  φτάσαμε σε μια 
σπηλιά πολύ βαθιά, που έχει βάθος γύρω στο τέταρτο της λεύγας. Βρήκα αυτό το μέρος συνηθισμένο 
και αρκετά καθαρό. Μου διηγήθηκαν  ότι αυτό το μέρος στην αρχαιότητα το χρησιμοποιούσαν μερι-
κοί ειδωλολάτρες για τις θυσίες τους, που ήταν αναγκασμένοι να έρχονται εδώ εξαιτίας των μυστηρί-
ων της θρησκείας τους11. Μέσα σ' αυτή τη σπηλιά, έκανε τόσο κρύο και είχε τόση υγρασία που δεν 
μπορούσαμε να παραμείνουμε για περισσότερο χωρίς να ενοχληθούμε. Αυτό ανάγκασε τον φίλο μου 
να μας πει πως ευχαρίστως θα προχωρούσαμε παραπέρα, αλλά δεν θα συναντούσαμε κάτι το διαφο-
ρετικό απ’ ό,τι είχαμε δει.  Η ευγένεια που είχε ο φίλος μου να αφήσει τις υποθέσεις του και να με ο-
δηγήσει σ' αυτό το μέρος με ανάγκασε να του συμπεριφερθώ με τον ίδιο τρόπο.  

Στο δρόμο της επιστροφής, μου διηγήθηκε πως σ' αυτό το νησί υπήρχε ένα λατομείο αργύ-
ρου, που όμως οι ντόπιοι είχαν δυσκολία να οδηγήσουν κάποιον ξένο εκεί, μη τολμώντας από φόβο 
των Τούρκων για να μη τους ζητήσουν φόρους, ούτε να κάνουν εξόρυξη, ούτε να εργαστούν εκεί12.  

Αυτά μπορώ να σου διηγηθώ γι’ αυτά τα νησιά που επισκέφτηκα μετά που αναχώρησα από 
τη Σύρα και όπου θα επιστρέψω σύντομα. Ελπίζω να σου στείλω νέα αμέσως μετά την επιβίβασή μου 
για τη Νάουσα (Agousta).  

 
Στο μεταξύ θεώρησέ με για πάντα,  
  

V.S.F.P.C.J. 
 
 

Γ.  Έγγραφα 
 

                                                 
10 Για τα μοναστήρια της Σίφνου την ίδια αυτή περίοδο, βλ. στου Σ. Συμεωνίδη, Μοναστήρια της Σίφνου, Αθήνα 1984, 
σ. 11-21.  
11 Δεν προσδιορίζεται η περιοχή όπου βρίσκεται το σπήλαιο. Πιθανόν να πρόκειται για το σπηλαιώδες «Νυμφών Ιε-
ρόν» που υπάρχει στα ΝΔ του νησιού (Καμάρες), βλ. Σ. Συμεωνίδη, Ιστορία τη Σίφνου, Αθήνα 1990, σ. 98.  
12 Για τα μεταλλεία της Σίφνου, βλ. στου Σ. Συμεωνίδη, Ιστορία τη Σίφνου, σ. 50 κ. ε. αλλά και διάφορες συναφείς ερ-
γασίες που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στον 1ο τόμο των Πρακτικών του Α’ διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου, Σίφνος 25-28 
Ιουνίου 1998, έκδ. Εταιρείας Σιφναϊκών Μελετών, Αθήνα 2000.  
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1.  
Αρχείο Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου (ΑΚΑΝ),  Φάκελος Σίφνου, χ. αρ.  
 
Μεταφρασμένο αντίγραφο από τα ιταλικά της έκθεσης του αρχιεπισκόπου Νάξου Αντωνίου Ιουστινιάνη. Το 
πρωτότυπο βρίσκεται στο Αρχείο της S.C.de P.F. και αντίγραφο στο Αρχείο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής 
Νάξου. Το αντίγραφο πρέπει να είναι του 19ου αι.  
 
 
Έκθεσις της επισκέψεως της Σίφνου κατά την 23 Ιουνίου 1700 [γενομένης υπό του αρχιεπισκόπου 
Αντ. Ιουστινιάνη.  Εκ του ιταλικού χειρογράφου] 
 
Η Εκκλησία της Σίφνου κατά τον παρελθόντα καιρόν υπήρξεν πολύ επιφανής,  τόσον δια τον μέγαν 
αριθμόν των Λατίνων οίτινες κατώκουν εκεί, όσο διότι ήτο κεκοσμημένη δια της έδρας των 
επισκόπων του αυτού ρητού οίτινες διεφύλαξαν αυτήν επί πολλούς αιώνας,  αλλ’ ήδη χηρεύουσα 
ποιμένος ένεκεν του θανάτου του επισκόπου Δελλα-Ρόκκα τελευταίου αυτής επισκόπου, εσβέσθη 
εξ αυτής σχεδόν το λατινικόν ρητόν,  μη ευρισκομένου επί του παρόντος εκεί πλείστοι των 40 
λατίνων κατοίκων ξένων νυμφευμένων γυναίκας ελληνίδας αίτινες ως επί το πλείστον 
προσελκύουν αυτούς εις το ρητόν αυτών τα εαυτών τέκνων.  Οι λοιποί κάτοικοι συμποσούμενοι εις 
εξακισχιλίους εισίν ‘Έλληνες εγκαταστημένοι εις έξ χωρία και εν φρούριον κείμενον πλησίον της 
θαλάσσης. Η νήσος δεν έχει περίμετρον μεγαλυτέραν των 36 μιλίων, είναι πετρώδης και στερείται 
παντίς πράγματος προς ανθρωπίνην συντήρησιν.  
Εντός του ρηθέντος φρουρίου περιβαλομμένου υπό τειχών υπάρχει η καθεδρική λατινική εκκλησία, 
θολωτή εκ μιάς μόνον υποστάσεως,  μετά δύο μικρών τρούλλων,  μήκους 15 βήματα και πλάτους 
9.  Έχει δύο βήματα ανευ υποχρεώσεων λειτουργιών, τίτλου ευεργετήματος ή προνομίου δια τους 
τεθνεώτας, αφιερωμένα το μεγαλύτερον εις τον άγιον αββάν Αντώνιον και το άλλο εκ Παταυίου 
άγιον Αντώνιον μετά των αναγκαιούντων αυτοίς σκευών. Εν τω μεγάλω βήματι υπάρχει το 
αρτοφόριον,  αλλά δεν φυλάσσεται εν αυτώ το αγιώτατον μυστήριον δι’ έλλειψιν των πιστών και 
της προμηθείας προς συντήρησιν του κανδηλίου.  Υπάρχουσιν εκεί δύο λειψανοθήκαι μετά 
διαφόρων λειψάνων αγίων η μία των οποίων δεν φαίνεται γνησία. Ελλείπει το βαπτιστήριον,  το δε 
ιδιαίτερον ιεροφυλάκιον είναι πλησίον του μεγάλου βήματος.  
Δεν γίνεται χρήσις του βαπτιστικού ύδατος,  αλλά όταν είναι ανάγκη χορηγίας του μυστηρίου 
τούτου,  κατά τον ίδιον καιρόν ευλογείται το ύδωρ ως αναγράφει το Ρωμαϊκόν Τυπικόν. Επί του 
πατώματος και προς το μέρος της επιστολής και του επισκοπικού θρόνου κείνται τινες τάφοι.  
Η εκκλησία αύτη ήτο καλώς εφοδιασμένη δι’ ωραίου ιερού ...  μέρος του οποίου μεταφερθέντος εκ 
Μήλου υπό του επισκόπου Καμίλλη διαχειριστού της εκκλησίας ταύτης, ... των υπό ενεχηρίασιν 
δια τα χρέη αυτού.… 
Η αυτή καθεδρική εκκλησία υπήρξε εν δαψιλεία πεπροικισμένη δια διαφόρων ακινήτων κτημάτων 
μέρος των οποίων ηγοράσθησαν χρήμασι υπό του ιερού τούτου Συνεδρίου επί της εποχής του 
επισκόπου Δελλαρόκκα1,  και δι’ έλλειψιν επιτηρήσεως ηρπάγησαν ικανά υπό διαφόρων λαϊκών 
Ελλήνων. Όθεν εθεωρήθη πρέπον τελευταίως υπό του Δον Φραγκίσκου Λοριδάνου2, αποστολικού 
τοποτηρητού εν τη αυτή εκκλησία, όπως εργασθή δραστηρίως και να ανενεχθή πολλάκις εις το 
δικαστήριον του εξοχοτάτου καπετάν Γενεράλε των Βενετών3 δια της εξουσίας του οποίου 
ανεκτήσε διάφορα κτήματα κατεχόμενα επί μακρά έτη υπό των σχισματικών εκείνων.  
Μία οικία πλησίον της εκκλησίας ήτις χρησιμεύει ως κατοικία του διοικούντος ταύτην.  Εν τόπω 
λεγομένω Κήπος ένα αγρόν μετ’ αμπελώνος, κήπου, ελαιοδένδρων και της εκκλησίας της 
Παναγίας.  
Ένα αγρόν εις Στραγγιά. Ένα αγρόν της Φυτειάς. κτλ. 
 
Σημειώσεις 
 
1. Αρχικά Αποστολικός βικάριος και στη συνέχεια επίσκοπος Σίφνου-Κέας και Θερμιών Ιάκωβος 
Della Rocca (1634-1643).   
2. Ο Δ. Φραγκίσκος Loredano υπήρξε βικάριος Σίφνου στην περίοδο 1683-1691.  
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3. Ο Βενετός Capetan Generale του οποίου ο στόλος έλεγχε τα νησιά των Κυκλάδων και μετά τον 
Κρητικό πόλεμο (βλ. Σ. Συμεωνίδη, Ιστορία της Σίφνου, Αθήνα 1990, σ. 182).  
 
 

2 
 
Αρχείο Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου (ΑΚΑΝ),  Φάκελος Σίφνου, χ. αρ.  
 
Πρωτότυπο τουρκικό φιρμάνι και μετάφρασή του στα ιταλικά και στα γαλλικά φιρμανίου του έτους 1762-1763 
αναφορικά με τους φόρους που καταβάλλει η Σίφνος στο σουλτανικό ταμείο και τα αναλογούντα ποσά στον 
καθολικό ναό του Αγίου Αντωνίου της Σίφνου. Τα αντίγραφα πρέπει να είναι σύγχρονα του πρωτοτύπου. Το 
φιρμάνι χρησιμοποιήθηκε σε κατοπινές δίκες αναφορικά με τη φορολογία των κτημάτων του ναού. Πιστεύω 
ότι για πρώτη φορά δημοσιεύεται το ύψος των φόρων της Σίφνου επί τουρκοκρατίας .   
 

Traduzione del Firmano indirizzato al Giudice dell’ Isola di Sifanto. 
 
Doppo il titolo 
 
Facciamo saper che il Prete Franco1 del Convento di Sant’ Antonio2 collocato a Sifanto, auendo 
presentata richiesta alla nostra Corte Imperiale per informarsi che l’ Inspettore ò sia Zabit della 
parte del proprietario dell’ Isola ò sia cosi nominato Hass, non essendo contento di riceuere cio ch’è 
stato d’ antica usanza di pagare secondo che i registri Imperiali contengono, alli quali auendo auuto 
ricorso, abbiamo inteso che i suditti della sopra detta Isola di Sifanto hanno pagato dopo l’ anno 
dell’ Egira 10803 pagato il loro haradge per il prodotto dei loro terrenni, vigne, alberi d’ oliue, grani, 
spegne, e formento il tutto 31 milla 121 aspri, iui compresi gli altri terreni, ciò che è gia reciso, ciò a 
dire conchiuso, per la donatione de Monasteri una quinta parte del prodotto, e per quello di Sant’ 
Antonio 480 aspri, e il totale 10 Milla 230 aspri, compresoui l’ haradge ed altre donazioni de 
Monasteri, ed altre, insieme 140 mille 871 aspri, il tutto inserito nei conti del prodotto nella sopra 
detta Isola di Sifanto4. etc. 
Notate che dalle conclusioni di questo firmano è prescrito che il Zabit o sia l’ inspettore dell’ Isola 
non deue in alcuna maniera molestare gli habitatori,o sia i Preti e Monasteri, come quello parimente 
dei Franchi cioè a dire Sant’ Antonio, non douendo exigere se non cio che è stato di consuetudine 
doppo antico tempo, e secondo cio che si troua inserito nei libri dei Registri Imperiali. Per il tutto 
bisogna fare in modo che più non debba sortire alcun Firmano per questo effetto, cio che il giudice 
del luogo deue esseguire. 
Dato a Constantinopoli, Nostra Residenza, uerso il fine del mese di Zilkadè 1176 de Egir5. 
 
Σημειώσεις 
 

1. O ιερέας αυτός δεν είναι άλλος από τον αποστολικό βικάριο Σίφνου Angelo Sodrino, όπως αυτό 
μαρτυρείται σε επόμενα έγγραφα του φακέλου. Ο βικάριος είχε αμφιβολίες για το ποσόν το οποίο έπρεπε να 
καταβάλλει το βικαριάτο στη κατ’ αποκοπή φορολογία που όριζε και σύναζε η τοπική αυτοδιοίκηση και 
ζήτησε από την Υψηλή Πύλη επίσημο φιρμάνι που να βεβαιώνει το ύψος των οφειλών του. Σε δίκη που 
έγινε αργότερα, επειδή αρνήθηκε να πληρώνει το μεγαλύτερο ποσόν που του όριζαν οι προεστοί του νησιού, 
καταδικάστηκε από τον τούρκο καδή.  

2. Ως convento (=μονή) χαρακτήριζαν οι Τούρκοι όλες τις χριστιανικές εκκλησίες στα επίσημα κείμενά 
τους, έστω και αν δεν επρόκειτο περί μοναστηριακών εκκλησιών.  

3. Το έτος 1080 της Εγίρας αντιστοιχεί στο χριστιανικό έτος 1702. Εδώ έχουμε άγνωστη μέχρι τώρα 
πληροφορία για το έτος κατά το οποίο υπήρξε η τελευταία φορολογική τακτοποίηση της Σίφνου με την 
Υψηλή Πύλη και η οποία περιγράφεται αμέσως παρακάτω, με τα ποσά για τη φορολόγηση της γεωργικής 
παραγωγής και του χαρατσίου.  
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4. Αναλύοντας τα ποσά, η φορολογία της Σίφνου κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα είχε ως εξής, σε 
γρόσια: 

 
 
5.  Το έτος Εγίρας 1176 αντιστοιχεί στο χριστιανικό έτος 1798. Έχω, όμως, σοβαρές αμφιβολίες αν έχει 
μεταφραστεί σωστά το έτος 1176 από τα τουρκικά. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι προγενέστερο 25-30 
χρόνια νωρίτερα. Στα 1798 δεν ήταν πλέον βικάριος ο A. Sodrino. Εκτός αυτού για το φιρμάνι αυτό (και για 
κάποιο άλλο, άγνωστο σε μας) κάνει λόγο ο ιερέας Giacomo Barozzi στην επιστολή του της 19 Απριλί-
ου 1768. Η διαφορά ανάμεσα στον βικάριο A. Sodrino και στο Κοινό των Σιφνίων είχε ολοκληρωθεί 
πολύ πιο πριν από το έτος 1798.  

 
3 

Αρχείο Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου (ΑΚΑΝ),  Φάκελος Σίφνου, χ. αρ.  
 
Πρωτότυπο.  Βεβαίωση για δάνειο 100 γροσίων που σύναψε ο βικάριος Σίφνου Angelo Sodrino από τον 
Σακελλάριο Σίφνου Μπάο και τα οποία αντιστοιχούν στη φορολογία τριών ετών των κτημάτων της εκκλησίας 
του Αγίου Αντωνίου του Κάστρου. Ως εγγύηση παραχωρούνται τα ίδια τα κτήματα. Συνοδεύεται και από μια 
σειρά συμπληρωματικών εξοφλητήριων αποδείξεων.      
 

1767, αυγούστου 26,  Σίφνος. 
+ Την σήμερον φένεται σωματικώς ο ενδεσιμώτατος άγγελος σωδρήνος και βικάριος της ρωμαϊκής 
εκκλησίας σίφνος, πως έλαβεν και ομολογεί χειροδοτεί παρά του σακελαρίου μπάου της νίσου 
σίφνου εις τόσα πολλά μετρητά γρόσια εκατόν ήτι 100:- προς δώδεκα τον χρόνον τα εκατόν 
υπόσχεται.  Τα οποία εδώθησαν εις τριών χρονόν δωσιμάτον της άνωθεν εκκλησίας.  Και υπόσχετε 
ο άνοθεν βηκάριος να δώσει απάνω εις τα δώδεκα γρόσια το διάφορον, από την εντράδα των 
πραγμάτον. Από εκείνον οπού αφήνει κόλια και να γρικόντε σηγουρα τ’ άσπρα με το διαφορόν 
τους επάνο εις τα αυτά πράγματα της άνοθεν εκκλησίας δια κάθε καιρού ένδειξιν έγινεν το παρόν 
και εδόθει εις χείρας του αγίου σακελαρίου επιβεώσι του σιόρ βικάριου και αξιοπίστον μαρτήρον.  
+ Ο σίφνου Μελέτιος έγραψα το παρόν και βεβεώνω1.  
Ho ricevuto le sopredette piastre delle quali resto debitore di darle 
Jo Angelo Sodrino, Vicario di Sifanto. 
Παύλος Βαλέτας μαρτυρώ 
Χατζη Ιωάννης μπαος μαρτυρώ2. 
 
Σημειώσεις 
 

1. Ο Μελέτιος αρχιεράτευσε στη Σίφνο την περίοδο 1751-1777 και ενδεχομένως για δεύτερη 
φορά την περίοδο 1778-1789 [βλ. Σ. Συμεωνίδη, Εκκλησιαστική ιστορία της Σίφνου, Σιφνιακά, 4 
(1994), σ. 91-94].  

2. Άγνωστα πρόσωπα.  
 

4 
Αρχείο Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου (ΑΚΑΝ),  Φάκελος Σίφνου, χ. αρ.  

Η κατ’ αποκοπή φορολογία κτημάτων και παραγωγής των κατοίκων 31121
Η κατ’ αποκοπή φορολογία κτημάτων των ορθόδοξων  εκκλησιών 5744
Η κατ’ αποκοπή φορολογία κτημάτων της καθολικής εκκλησίας 480
Η κατ’ αποκοπή φορολογία κτημάτων των εκκλησιών (το 1/5 του συνόλου) 6224
Άλλες φορολογήσεις των εκκλησιών 4006
Σύνολο εκκλησιών 10230 10230
Κεφαλικός φόρος των κατοίκων 99520

Σύνολο φορολογίας Σίφνου 140871
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Πρωτότυπο.  Καταγραφή των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της καθολικής εκκλησίας Σίφνου και 
εκτίμησή τους, με συνοδεία άδειας για εκποίησής τους και οδηγίες από τον αρχιεπίσκοπο Νάξου F.Pietro 
Martire de Stefani. 
 
Stabili della Chiesa di Sifanto  
 

1. A Plati γιαλό un campo    piastre     400 
2. A Faros un campo picolo        30 
3. A S.Nichita un campo          200 
4. Stis ερκιές un orto con arbori d’ oliue       120 
5. A Seraglia un avigna con arbori di fico     200 
6. A Climati         30 
7. Stis λέφκες un campo        200 
8. A S.Nichita un campo con alberi di fico     100 
9. A S.Nichita un altro campo con una chiesa intitolata S.Nichita  150 
10. Alla d’ Artimona una vigna       200 
11. Nello stesso luogo un campo       200 
12. A κιπο un terreno, con una chiesa della Madonna    200 
13. Nello stesso luogo un terreno con alberi di ulivo, di fico, con viti  500 
14. Ις του κόκινου un terreno, con orto, con alberi, di varie sorti con casa  250 

Somma   2780 
 
 
Si noti che se si uendera il terreno di S.Nichita e della Madonna di κιπο pero esse chiese non si 
debbono vendere. 
Percio si procuri di separare uno spazio competente attorno alle dette due chiese, cosiche esso 
spazio con le respettiue chiese resti libero la Vicario Latino, di modo che quando uolesse egli,o altro 
latino andare alle dette chiese, possa auere il passo libero sul terreno appartenente alla Chiesa 
Latina, senza douer passare per il terreno altrui. 
Che se i compratori non uorrano accosentire tal separazione come ori si è detto, allora si sospenda 
assolutamente la uendita di essi due terreni, che alle dette due chiese sono annessi. 
Si dice, che quelli tre terreni della Madonna di κιπο uagliono assai più di quello, che è notato in 
questa lista, e che un solo di essi ualle delle borse. Perciò bisognerà stare attenti, affinchè si 
uendano senza scapito,anzi con uantaggio della Chiesa. 
 
In uirtù della presente io infrascritto do facoltà alli MM.RR. Signori D. Angelo Sodrino, e D. 
Sauerio Condili Alunni di Propaganda, di uendere tutti i fondi fruttiferi della Chiesa di Sifanto, 
eccettuate le chiese e la Casa vicariale, ch’ è nell’ abitato, a fine di poter inuestire altroue il prezzo 
che se ne ricauerà, a pro del Vicario di Sifanto pro tempore. E questa facolta io la do con le 
necessarie licenze, che io ho auuto. In fede di che mi sottoscriuo di mano propria. 
Data a Naxia 15 Giugno 1769. 
F.Pietro Martire de Stefani, Arciuescovo di Naxia. 
 
 
 

5 
Αρχείο Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου (ΑΚΑΝ),  Φάκελος Σίφνου, χ. αρ.  
 
Αντίγραφο από το πρωτότυπο. Πωλητήριο της κτηματικής περιουσίας της καθολικής εκκλησίας Σίφνου από τον 
αρχιεπίσκοπο Νάξου Ιωάννη Βαπτιστή Κρίσπη. Στο τέλος η εξής σημείωση: «Το παρόν έγγραφον εύρηται 
κατακεχωρισμένον εν τω κώδικι του ανωτέρου Λατίνου Μητροπολίτου Παροναξίας Ι. Βαπτιστού 
Κρίσπου «Acta Illustrissimi et Reverendissimi Domini Domini Joannis Baptistae Crispi 
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Archiepiscopi Naxopariensis nec non Metropolitani totius maris Aegei anno Domini 
MDCCLXXIV», p. 90-92». Ο αντιγραφέας (τέλος 19ου αιώνα) ίσως να έχει κάμει παρεμβάσεις στην 
ορθογραφία του εγγράφου.  
 
Kόπια 

Σίφνο εν έτει Κυρίου 1777 Οκτωβρίου 4. 
Με το να εδόθην από τον Άκρον Αρχιερέαν της Ρώμης άδειαν και τέλειαν εξουσίαν του 
Εκλαμπροτάτου και Αιδεσιμοτάτου Κυρίου Κυρίου Ιωάννου Βαπτιστού Κρίσπη Αρχιεπισκόπου 
Ναξίας και Πάρου και Μητροπολίτου Λατίνων παντός Αιγαίου Πελάγου1 δια να πουλήση τα 
υποστατικά του Βικαριάτου της νήσου Σίφνου,  τουτέστιν της Εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου των 
Λατίνων, ούτως η Εκλαμπρότητά του ήλθεν επί τούτου προσωπικώς εις το νησί της Σίφνου και 
διαλαλώντας όλων των εντοπίων το τέλος του ερχομού του, τουτέστιν πως μέλλει να πουλήση 
τοιαύτα υποστατικά εφανερώθησαν εις την παρουσίαν του διάφορα πρόσωπα καθού σύμπλιοι των 
αυτών πραγμάτων να αγοράση κάθε εις το υποστατικό οπού του εσύμπλιαζεν.  Πλην μην 
εμπορώντας ο ρηθέν Εκλαμπότατος Μητροπολίτης να τεριάση με καθ’ έναν εις το μερικόν επειδή 
κατά τον αριθμόν της αποκοπής πολλοί από τους σύμπλιους δεν εστεργούνταν και προθωρώντας η 
Εκλαμπρότητά του τες δυσχολίες και πολυκαιρίαν εις το να πάρη τέλος η υπόθεσις, δια τούτο 
αποφασίστην να τα πουλήση όλα εις κάποια μερικά πρόσωπα.  Λοιπόν την σήμερον εις δύναμιν της 
παρόντος ο ρηθέν Εκλαμπρότατος Μητροπολίτης κατά την άνωθεν άδειαν και εξουσίαν οπού του 
είναι δεδοσμένη από τον Άκρον Αρχιερέα της Ρώμης, πουλεί και πάντη ελεύθερα παραδίδει προς 
τον Πανουσιότατον άγιον Οικονόμος Μάτζα2 και προς τους ευγενείς άρχοντες Κύριον Κωσταντάκι 
Μπάο και Κύριον Αποστολάκι Μπάο τα ακόλουθα υποστατικά της Εκκλησίας του Αγίου 
Αντωνίου, τουτέστιν το χωράφι στον Άγιον Νικήτα, το λειβάδι εις θέσιν Λευκές στον Πλατύ Γιαλό, 
το αμπέλι εις την Σεράλια, το χωράφι λεγόμενο Φυτειά εις τον Χρυσόστομο, εις τον κήπο το 
χωράφι της Παναγιάς, έτερο εις τον Κήπον περιβόλι και αμπέλι με το νερό και με ένα σπίτι,  εις τες 
Σερκές σκάλες και δένδρα, εις τον Καλαμπελά χωράφι με συκιές,  το χωράφι το λεγόμενο εις το 
Αφεντικό εις τον Άγοπν Νικήτα, το αμπέλι ονομάζόμενον Λούρο, εκεί σιμά το χωράφι 
ονομαζόμενο Λίμνες,  εις το Κλίματι ξωχώραφα δύο και εις του Θικλιά εις τον Άγιον Κωσταντίνον 
ξωχώραφο, τούτα όλα τα υποστατικά τα πουλεί με όλαν τως τα σπάτζια και δικαιώματα δια γρόσια 
δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα, λέγω νούμερο 2730 ως καθέν τα επόκοψαν οι κοινοί αποκοπτάδες 
Κωσταντής Μαϊμάρης και Γεώργιος Γεροντής και ομολογά η Εκλαμπρότητά του πως ήλαβεν όλην 
την ανωειρημένην σώμμα εκ χειρός των άνωθεν αγοραστάδων και κράζεται πληρωμένος και 
ευχαριστημένος και από την σήμερον εις το εξής να αγροικούνται εις την παντηελεύθερην 
εξουσίαν των ρηθέντων αγοραστάδων να τα κάμνουν ως θέλουν και βούλονται, πουλήσουν, 
χαρίσουν, ψυχοδόσουν και τα εξής ως κάθε άλλο πράγμα εδικόν τους νόμιμα αγορασμένα και 
σωστά αποπληρωμένα,  μετ’ ετούτο να πλερώνουν όλα τα αφεντικά δοσίματα και χαράτζια ως 
φαίνονται να είναι καθ’ ένα τανσαρισμένα εις την Κοινήν Καντζελλαρίαν.  Και επειδή εις το 
χωράφι εις τον Κήπον να ευρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας η οποία ήτον και είναι φράγκικη να 
είναι και να αγροικάται πάντοτε εις την κυριότητα και επικράτηαν του κατά καιρού Βικάριου 
Σίφνου να έχη πάντα την εξουσίαν και την άδειαν να περνά μές από το πράγμα δια να εισοδεύεται 
εις την αυτήν εκκλησίαν χωρίς να τολμήση οποίοι εις κανένα καιρόν εξουσιάζει το αυτό χωράφι να 
τον διασείση δια να περνά.  Ομοίως και η εκκλησία η φράγκικη του Αγίου Νικήτα οπού είναι σιμά 
εις το χωράφι λεγόμενον «Αφεντικό» να είναι και να αγροικάται και αυτή πάντοτε εις την 
επικράτειαν και κυριότητα του κατά καιρού Βικάριου. Ούτως εποίησαν την παρών στερεάν και 
ακατάληπτην πουλησίαν και ομπλιγάρεται η Εκλαμπρότητά του και η Εκκλησία να διαφεντεύσουν 
και να μαντενέρουν την αυτήν πουλησίαν από κάθε εναντίαν οπού ήθελεν συνέβην περί τοιαύτης 
πουλησίας. Και δια βεβαίωσιν της παρούσης βεβαιώνεται η παρών δια χειρός της Εκλαμπρότητός 
του και στηρίχνεται με την συνειθισμένην σφραγίδαν και υπογράφονται οι αξιόπιστοι μάρτυρες.  
 
[L.S.]  Gio. Battista Crispi Arcivesvovo di Naxia confermiamo quanto di sopra. 
 Angelo Sodrino Vicario di Sifanto consente quanto di sopra. 
 Γεώργιος Γρυπάρης μάρτυς3.  
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 Ιωάννης Καμπάνης μάρτυς.  
 Αντώνιος Γρυπάρης μάρτυς.  

Αντώνιος Νιοτάρης Καντζελλάριος της Κοινότητος Σίφνου4.  
 Αντώνιος Μπαρότζης Κανονικός,  Καντζελλάριος Αρχιερατικός έγραψα.  
 
Σημειώσεις 
 

1. Ο Ιωάννης Βαπτιστής Crispi, πρώην επίσκοπος Θήρας, αρχιεράτευσε στη Νάξο την περίοδο 
1773-1796.  

2. Πρόκειται για τον ιερέα Νικόδημο Μάτσα (1777-1786) (βλ. Σ. Συμεωνίδη, Εκκλησιαστική 
ιστορία της Σίφνου, σ. 153).  

3. Υπήρξε προϊστάμενος του Σχολείου Σίφνου στα 1782 (Σ. Συμεωνίδη, Ιστορία της Σίφνου, σ. 
221). 

4. Ορισμένα απ’ τα ονόματα που περιέχονται στο έγγραφο είναι γνωστά και από άλλες πηγές.  
 
 

6 
Αρχείο Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου (ΑΚΑΝ),  Φάκελος Σίφνου, χ. αρ.  
 
Πρωτότυπο.Κατάλογος των ιερών σκευών και αμφίων της καθολικής εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου στο 
Κάστρο της Σίφνου.  Ο κατάλογος πρέπει να έχει συνταχθεί από τον βικάριο Σίφνου Angelo Sodrino. 
 
1777 ottobre 15 S.N. 
 

Catalogo delle sacre suppellettili della Chiesa di Sifanto. 
 
Un calice con la coppa e patena d’ argento con pedestale di rame indorato. 
Un’ altro calice con la coppa sola d’ argento, la patena, e pedestale di rame indorato. 
Una pisside d’ argento con pedestale di rame indorato. 
Una sfera d’ agento con piedestallo di rame indorato. 
Una lampadina d’ argento 
Una pianeta di tutti i colori nuova, mandata dalla S.C. 
Altra negra nuova mandata dalla medema. 
Altra fiorata con fondo bianco di mezza vita. 
Una rossa garnita di galloncini d’ oro di mezza vita. 
Una paonazza consumata incapace di servire. 
Altra di tutti i colori molto vecchia. 
Un piviale di mezza vita, mandato dalla S.C. 
Un palliotto rosso mezzo usato. Altro fiorato quotidiano. 
Tre camisi, uno molto vecchio. 
Quattro tovaglie, sia nappe per gli altari. 
Due cingoli. 
Un corporale. 
Due ammitti e due purificatori. 
Quattro candillieri di legno argentati e quattro vasi di fiori simili, due statue d’ angeli indorati con 
due grossi candillieri indorati. Tutti vecchi. 
La chiesa dedicata a S.Antonio Abbate, con un’ altro Altare dedicato di S. Antonio di Padova, due 
quadri laterali S. Pietro e S. Paolo, e la chiesa col suo campanile ed una casa. 


