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Το πέρασμα της Σίφνου από τη Φραγκοκρατία στην Τουρκοκρατία είναι μια ιστορική 
περίπτωση που δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί πλήρως, λόγω έλλειψης ιστορικών πηγών, 
έστω και αν το πέρασμα αυτό συνέβηκε πολύ αργά, μέσα στις δυο πρώτες  δεκαετίες του 
17ου αιώνα. Τα τελευταία χρόνια η ιστορική έρευνα έφερε στο φως πλούσιο ιστορικό υλικό 
για τη Σίφνο, ιδιαίτερα από το «Αρχείο της Ρωμαϊκής Συνόδου για τη ∆ιάδοση της πίστης» 
της γνωστής «de Propaganda Fide», αλλά αναφέρεται στην ήδη διαμορφωμένη κοινωνία 
της τουρκοκρατούμενης Σίφνου1. Είναι, λοιπόν, χρήσιμο να αναφερθούμε πρώτα, 
περιληπτικά, στα μέχρι τώρα γνωστά γεγονότα που συνθέτουν την εικόνα της κοινωνίας 
της Σίφνου που ζει τη μεταβατική αυτή περίοδο, έτσι ώστε ευκολότερα να εντάξουμε σ’ 
αυτά το περιεχόμενο ενός ανέκδοτου εγγράφου, που αποτελεί το βασικό υλικό γι’ αυτή την 
ανακοίνωση. 

Το ∆εκέμβριο του 1463 απεβίωσε ο κύριος της Σίφνου Γουλιέλμος Da Corogna και 
επειδή εξέλιπαν τα άρρενα μέλη της δυναστείας, με βάση τους νόμους των Ασσιζών της 
Ρωμανίας που προέβλεπαν κάτι τέτοιο, η εξουσία πέρασε στην αδελφή του νεκρού Μαρία 
Da Corogna που είχε παντρευτεί στα 1456 τον δυνάστη της Κέας Nicolo 2ος Gozzadino. 
Αμέσως μετά άρχισαν οι επαφές με τον φεουδαρχικό τους προϊστάμενο, τον ∆ούκα της 
Νάξου και όλου του Αρχιπελάγους Giacomo Crispo, ώστε να υπάρξει και έγγραφη 
επίσημη αναγνώριση της μετάβασης της εξουσίας στο ζεύγος Da Corogna – Gozzadino, 
για να μην υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος απώλειας των δικαιωμάτων, επειδή οι μέρες 
ήταν πονηρές. Πράγματι, κάτι τέτοιο κατέστη δυνατό λίγες μέρες αργότερα, στις 29 
Ιανουαρίου 1464, όταν εκδόθηκε το δουκικό διάταγμα με το οποίο επικυρώθηκαν τα 
κληρονομικά δικαιώματα της Μαρίας Da Corogna πάνω στη Σίφνο και τέθηκαν κάτω από 
την υψηλή προστασία του δούκα οι κύριοι της βαρονίας της Σίφνου. Από τότε φάνηκε πως 
η οικογένεια των Da Corogna έχανε οποιαδήποτε δικαιώματα πάνω στο νησί και 
αποκτούσε τον έλεγχο του η οικογένεια των Gozzadino. Το Σεπτέμβριο του 1499 ο γιος 
του Νικολού Gozzadino και της Μαρίας Da Corogna, ο Άγγελος (Angeletto) Gozzadino, 
χριζόταν διάδοχος κύριος των Θερμιών και της Σίφνου. Αυτό συνέβηκε μέσα στην πρώτη 
δεκαετία του 16ου αιώνα, αμέσως μετά τον θάνατο των γονέων του.  

Ένας ομώνυμος απόγονος του, Angeletto Gozzadino κι αυτός, ακριβώς ένα αιώνα 
αργότερα απώλεσε την κυριότητα του νησιού της Σίφνου, όμως όχι χωρίς να αντισταθεί 
σκληρά και μάλιστα κατά δονκιχωτικό τρόπο, ενάντια στην επέλαση των τούρκων, που 
είχαν κυριέψει όλα σχεδόν τα νησιά του Αιγαίου ή τα είχαν καταστήσει φόρου υποτελή 
(όπως τα υπόλοιπα νησιά του δουκάτου) και μόλις ένα-δυο νησιά αντιστέκονταν 
αποτελεσματικά, κάτω από τη σημαία της Γαληνότατης.  

                                                            
1
 Και είναι φυσικό, αφού η Sacra Congregatio de Propaganda Fide (η σωστή απόδοση του ονόματος αυτής της 
ρωμαϊκής Συνόδου είναι «Ιερά Σύνοδος για τη διάδοση της πίστης» και όχι η «Αγία Προπαγάνδα», όπως υιοθέτησαν 
ορισμένοι) ιδρύθηκε στα 1622 και το Αρχείο της περιέχει λιγοστά έγγραφα που να προέρχονται από την προ του 1622 
εποχή.  
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Ήταν χωρίς νόημα η όποια αντίσταση κατά των τούρκων. Ο ίδιος ο πατέρας του Angeletto, 
ο Νικολός Gozzadino ο 3ος είχε ζητήσει από την Υψηλή Πύλη να αναγνωριστεί ως απλός 
μπέης στη Σίφνο, καταβάλλοντας κάθε χρόνο τον ορισμένο φόρο, αλλά στα 1566 είχε 
χάσει κάθε εξουσία στο νησί και απλώς διατηρούσε ένα τίτλο χωρίς αντίκρισμα. Αργότερα 
θα έρθει και πάλι στο προσκήνιο, αλλά, όπως φαίνεται, με την υποστήριξη του 
Φραγκίσκου Coronello, του γνωστού τοποτηρητή του Ιωσήφ Naci. Όταν ο Coronello 
εξέλιπε, ο Νικολός Gozzadino προσπάθησε και πάλι να αποκτήσει πλήρη εξουσία πάνω 
στο μικρό του κρατίδιο, που το αποτελούσαν τα 6 νησιά: Σίφνος, Κύθνος, Κίμωλος, 
Φολέγανδρος, Πολύαιγος και Γυάρος. ∆εν υπήρχε κανένας που να μπορούσε να τον 
αμφισβητήσει, παρεκτός τους τούρκους, στους οποίους, όμως, πλήρωνε φόρο υποτέλειας. 
Και φαίνεται πως τα κατάφερε.  

Όμως ο γιος του ο Angeletto ο 5ος Gozzadino δεν αρκέστηκε σε όσα είχε κατορθώσει 
να αποκτήσει και να διατηρήσει ο πατέρας του και έτσι, στα 1600 όταν τον διαδέχτηκε, 
θέλησε να αποκτήσει την πλήρη ηγεμονία του στα νησιά του και, όπως φαίνεται, δεν 
κατέβαλε του φόρους του στην Υψηλή Πύλη με μεγάλη προθυμία. Για να κάνει, όμως, κάτι 
τέτοιο και για να μπορεί να αντιμετωπίσει τη φοβερή εκδίκηση του σουλτάνου, έπρεπε να 
εξασφαλίσει την υποστήριξη του ντόπιου πληθυσμού και ιδιαίτερα της ελληνικής 
ορθόδοξης κοινότητας της Σίφνου, που ήταν πλέον διαμορφωμένη και αποτελούσε 
υπολογίσιμο παράγοντα σε όποια εξέλιξη ακολουθούσε. Κάτι τέτοιο, όμως, δε θα 
μπορούσε να γίνει, αν πρώτα ο Angeletto Gozzadino δεν προχωρούσε σε κάποιες 
μεταρρυθμίσεις (πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές και θρησκευτικές) στο γνωστό 
φεουδαρχικό σύστημα της φραγκοκρατίας και δεν έδινε υποσχέσεις για ακόμα 
μεγαλύτερες στο μέλλον2. Εξάλλου, οι Έλληνες του νησιού πρέπει να είχαν αρχίσει να 
εκμεταλλεύονται τα προνόμια που είχε χορηγήσει ο σουλτάνος Μουράτ Γ’ με τον αχτναμέ 
του 15803. Ποιες ήταν οι συνεννοήσεις και οι παραχωρήσεις που πρόσφερε στους 
προεστούς της ορθόδοξης κοινότητας της Σίφνου δε γνωρίζουμε. Πάντως, εκείνο που είναι 
βέβαιο, είναι πως στα 1610 η Ελληνική (Ορθόδοξη) κοινότητα της Σίφνου είναι 
οργανωμένη και διαρθρωμένη, με τους προεστούς της, και με το δικό της ρόλο, από εκεί 
και πέρα, στη διοίκηση του νησιού και στην ιστορία των Κυκλάδων.   

 
 
1. Το έγγραφο του 1610  

 
Το έγγραφο της 3ης Απριλίου του 1610 είναι μια δισέλιδη επιστολή / έκθεση των 

επικεφαλής των δυο κοινοτήτων της Σίφνου προς τον Πάπα Παύλο τον Ε’ για μια σειρά 
από πολεμικά γεγονότα που συνέβηκαν ακριβώς ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία της 
αποστολής, και συγκεκριμένα στις 27 Απριλίου του 1609. Είναι το πρωτότυπο και φέρει τις 
αυθεντικές υπογραφές των επικεφαλής των δυο κοινοτήτων: 14 Λατίνοι και 15 Έλληνες. 
Όμως δεν υπάρχει η υπογραφή του κυρίου του νησιού, του Angeletto Gozzadino, παρόλο 
που είναι ευδιάκριτο πως εκείνος βρίσκεται πίσω από τη σύνταξη της επιστολής, αφού έχει 
τον ίδιο ως κύριο αντικείμενό της. 

                                                            
2
 Μια συνοπτική ιστορία της περιόδου αυτής, βλ. στου Συμεωνίδη Σίμου, Ιστορία της Σίφνου. Από την προϊστορική 
εποχή μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, Αθήνα 1990, σ. 120εε.    
3
 Βακαλόπουλου Απ. , Ιστορία του νέου ελληνισμού, τομ. Γ, Θεσσαλονίκη 1968, σ. 284εε.  
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Το έγγραφο αυτό βρίσκεται στη Biblioteca Apostolica Vaticana, στον τομέα (fondo) 
Ludovisi-Buoncompagni, τομ.E24, στα φφ.170-174. Στο φ.170r-v βρίσκεται το κείμενο, το 
φ. 172r είναι λευκό, το φ.172v περιέχει τη διεύθυνση (Al Santissimo nostro Signore / Papa 
Paolo Quinto / Roma), στο φ. 174r-v περιέχεται η περίληψη του εγγράφου που συνέταξε ο 
υπάλληλος, ενώ τα φφ.171 και 173 περιέχουν άλλα έγγραφα που βρίσκονται σταχωμένα 
στον ίδιο τόμο Ε24. Μια σημείωση του υπαλλήλου μας πληροφορεί πως η επιστολή 
έφτασε στο γραφείο του την 1η Σεπτεμβρίου 1610, δηλαδή, ακριβώς πέντε μήνες μετά από 
την ημερομηνία που συντάχθηκε: Riceuuta il p(ri)mo Settembre 1610. 
Ο τόμος Ε24 αυτού του τομέα της Βιβλιοθήκης του Βατικανού φέρει τον γενικό τίτλο 
«Lettere / De Vescovi d’ Oriente, Missionarij, e Christianità / in particolare di 
Constantinopoli, e del Reame / di Persia» και περιέχει επιστολές διαφόρων 
αξιωματούχων των Καθολικών Εκκλησιών της Ανατολής προς την Αγία Έδρα. Το 
μεγαλύτερο μέρος των επιστολών προέρχονται από το χέρι του Λατίνου επισκόπου 
Τήνου-Μυκόνου Γεωργίου Perpignani (Περπινιάνης) και αναφέρονται στην Αποστολική 
Επίσκεψη που πραγματοποίησε στις Καθολικές Εκκλησίες του Αιγαίου και της 
Κωνσταντινούπολης, μέσα στη διετία 1609-1610. Πολλά από τα έγγραφα αυτά είναι γράμ-
ματα και αιτήσεις των κατοίκων, καθολικών και ορθοδόξων, της Πόλης και των νησιών που 
επισκέφτηκε ο επίσκοπος, προς τον Πάπα Παύλο τον Ε’ και προς διάφορους καρδιναλίους 
που την εποχή εκείνη ήταν οι άμεσα υπεύθυνοι για τη θρησκευτική πολιτική της Αγίας 
Έδρας στην Ανατολή. Τα φφ. της συλλογής αυτής είναι 184 και περιέχουν, τα αυθεντικά 
έγγραφα και τις επιστολές, καθώς και τις περιλήψεις των επιστολών που έγιναν από τους 
υπαλλήλους των γραφείων της Αγ. Έδρας4. Είναι πιθανό, λοιπόν, ο ίδιος ο επίσκοπος 
Γεώργιος Περπινιάνης να ήταν και ο κομιστής της επιστολής αυτής στη Ρώμη, παρόλο 
που δε γνωρίζουμε αν ο επίσκοπος αυτός επισκέφτηκε τη Σίφνο στα πλαίσια της 
αποστολής του5.  
 
 
2. Οι αποστολείς και ο σκοπός της επιστολής 
 

Η επιστολή, που φέρει ημερομηνία σύνταξης 3 Απριλίου 1610, προέρχεται από τους 
καθολικούς πιστούς της Σίφνου, με τους οποίους συντάσσονται, τόσο ως προς την 
περιγραφή των γεγονότων, όσο και ως προς τη βοήθεια που επικαλούνται, και οι προεστοί 
της ορθόδοξης κοινότητας του νησιού. Από τους Λατίνους ορισμένοι είναι γνωστοί από 
μεταγενέστερα έγγραφα, ενώ από τους Έλληνες είναι όλοι άγνωστοι στην ιστοριογραφία 
της Σίφνου.  

                                                            
4
 Ένα σημαντικό μέρος των επιστολών και των εγγράφων που προέρχονται από το χέρι του επισκόπου Γεωργίου 
Περπινιάνη ή που αφορούν την αποστολή του στην Ανατολή, ετοιμάζομαι να εκδώσω σύντομα σε μια μελέτη που θα 
έχει για αντικείμενό της τον ίδιο τον επίσκοπο και το μεταρρυθμιστικό του έργο. Περιληπτική ανακοίνωση της 
εργασίας αυτής είχα κάμει και στο Β’ Κυκλαδολογικό Συνέδριο στη Σαντορίνη.  
5
 Το έγγραφο αυτό το είχα κάνει γνωστό στον κ. Ben Slot, ο οποίος παρέπεμψε σ’ αυτό στη γνωστή μελέτη  

Archipelagus turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane (c.1500-1718), Istanbul 1982, I, 
115. Aν και τα περιστατικά ήταν, λίγο-πολύ, γνωστά από παλαιότερες δημοσιεύσεις [βλ. ΚΡΑΝΤΟΝΕΛΛΗ Αλ., 
Ιστορία της πειρατείας (1538-1699), Αθήνα 1991, σ. 336] δεν είχαν γίνει αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης επειδή δεν 
ήταν γνωστό το κείμενο της συγκεκριμένης επιστολής.  
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Πιο συγκεκριμένα, οι Λατίνοι πιστοί (ως fidelissimi Cattolici αυτοχαρακτηρίζονται) που 
υπογράφουν, είναι ο Nicolò Giustiniano6, ο Giulio della Grammatica7, ο Antonio 
Gozzadino, ο Barbancello di Gozadino, ο Vittorio Antonio Zorzino d.f.8, ο Gasparo della 
Grammatica, ο Giulio Sommaripa, ο Antonio Giustiniano, ο Nicolo Raffa, ο Nicolo και ο 
Tomaso Μazza9, ο Costa Giustiniano, ο Nicolo Gozzadino και ο Zorzo Raffo10. Θα πρέπει 
να θεωρήσουμε μάλλον σίγουρο το γεγονός, πως τα παραπάνω ονόματα, μαζί με εκείνο 
του Angeletto Gozzadino που απουσιάζει, είναι όλα κι όλα τα ονόματα των καθολικών 
ανδρών της Σίφνου, οπότε και ο συνολικός αριθμός των καθολικών οικογενειών του 
νησιού11. Το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο που χρησιμοποιείται είναι ολοφάνερο ότι 
αναφέρεται στους καθολικούς του νησιού στο σύνολό τους (όπως λέει η επιστολή ακριβώς 
στην αρχή της: Li fidelissimi Cattolici et figlioli di Vostra Santità) και όχι μόνο στους 
προεστούς της λατινικής  κοινότητας, σε αντίθεση με τους ορθόδοξους, τους οποίους 
εκπροσωπούν οι 15 προεστοί τους (οι primari de Greci).  

Οι προεστοί της Ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας ήταν 15, απ’ τους οποίους οι 5 
ιερείς και οι 10 λαϊκοί: ο πρωτοπαπάς της Σίφνου ..., ο ιερέας παπάς ... που είχε το οφίκιο 
του Οικονόμου12, ο ιερέας παπά-Νήφωνας που είχε το οφίκιο του Πνευματικού, ο ιερέας 
παπά-Ζώρζος του ∆άσκαλου, ο ιερέας παπά-Φραγκούλης που είχε το οφίκιο του 
Έξαρχου, και οι λαϊκοί Φραζέσκος Μάτζας13, Γιάννης Σταυριανής (ή Σταυριανός;)14, 
Γιώργης του Λογίζου, Αντρούλης Μπονοβασιότος15, Κωνσταντίνος του πρωτοπαπά, 
Αντώνης της Τελουζία, Λουκάς Τελουζίας, Αναγνώστης Γιωργίτσης, Μανόλης Τζούκος και 
Μάνος Μουρισός (αν μεταγράφω σωστά τα ονόματά τους στα ελληνικά). Τόσο η παρουσία 
του πρωτοπαπά, όσο και η ύπαρξη οφικιάλιων ιερέων, φανερώνει μια οργανωμένη 
θρησκευτική κοινότητα. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι πως ο έξαρχος, δηλαδή ο 
αντιπρόσωπος του οικουμενικού πατριάρχη16, δεν υπογράφει πρώτος, αλλά πέμπτος και 
τελευταίος στη σειρά των ιερέων. Ίσως αυτό να φανερώνει πως η θέση του ήταν απλώς 
τιμητική και όχι ουσιαστική, δηλαδή με δικαιοδοσία, οπότε η ποιμαντική ευθύνη της 

                                                            
6
 Ο N. G. είναι αυτός που αιχμαλωτίστηκε από τους πειρατές στα 1609 και ελευθερώθηκε με την καταβολή λύτρων 900 
σκούδα.  
7
 Για τον Ιούλιο Δελλαγραμμάτικα, από την Άνδρο, που αργότερα καταπάτησε την κτηματική περιουσία της λατινικής 
εκκλησίας της Σίφνου, στηριζόμενος σε φεουδαλικά έθιμα, βλ. Συμεωνίδη Σ., Εκκλησιαστική ιστορία της Σίφνου, 
Σιφνιακά,  4 (1994) σ. 32-38. 
8
 Μου είναι άγνωστη η σημασία των δυο αυτών αρχικών γραμμάτων (d.f.).  

9
 Αργότερα, από το όνομα της οικογένειας προήλθε σχετικό τοπωνύμιο, βλ. Συμεωνίδη Σ., Εκκλησιαστική ιστορία 
Σίφνου, σ. 42.  
10

 Τόσο ο Νικολός όσο και ο Ζώρζης πρέπει να προέρχονται από την ίδια οικογένεια Raffo, που εξελληνίστηκε ως 
Ράμφος.  
11

 Πράγματι, οι Λατίνοι πιστοί της Σίφνου δεν ήταν περισσότεροι. Μέσα στην ίδια δεκαετία γίνεται λόγος μόνο για 4 
οικογένειες. Στα 1610 υπάρχουν, λοιπόν, τουλάχιστο 15 οικογένειες. Οι περισσότερες ή προσχώρησαν στον ορθοδοξία 
(άγνωστο με ποιο τρόπο) ή εγκατέλειψαν το νησί, λίγο καιρό αργότερα.  
12

 Δυστυχώς οι συντομογραφίες των υπογραφών τους δεν επιτρέπουν την πλήρη ανάγνωση των ονομάτων τους. 
13

 Το μόνο οικογενειακό όνομα, κοινό σε Λατίνους και Έλληνες του νησιού, που φανερώνει ότι η λατινική αυτή 
οικογένεια είχε αρχίσει να εξελληνίζεται.  
14

 Από το χωριό Σταυρί, απ’ όπου ενδεχομένως καταγόταν.  
15

 Το οικογενειακό του όνομα φανερώνει σίγουρα και τον τόπο προέλευσης της οικογένειας.  
16

 Για την ορθόδοξη Εκκλησία της Σίφνου ως Πατριαρχική Εξαρχία, βλ. στον Συμεωνίδη Σ., Εκκλησιαστική ιστορία 
της Σίφνου, σ. 32-33.  Το 1612-1614 αναφέρονται ως έξαρχοι Σίφνου ο Μέγας Ρήτωρ Μιχαήλ και ο Μέγας Διοικητής 
Διαμαντής (δεν ήταν ιερείς;).  
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ορθόδοξης κοινότητας της Σίφνου ήταν ακόμα στα χέρια του πρωτοπαπά, όπως είχε 
διαμορφωθεί αυτή η θέση κατά τη διάρκεια της φραγκοκρατίας;  

Χαρακτηριστική λεπτομέρεια, ακόμα, πρέπει να θεωρηθεί το γεγονός ότι οι μεν 
Λατίνοι υπογράφουν χρησιμοποιώντας το λατινικό αλφάβητο, οι ορθόδοξοι προεστοί 
υπογράφουν όλοι στα ελληνικά. Αυτό φανερώνει, κατά τη γνώμη μου, μια διαμορφωμένη 
εθνική συνείδηση ή έστω τη διαμορφωμένη επιθυμία να ανήκουν τα μέλη των δυο 
κοινοτήτων σε διαφορετικές εθνότητες προέλευσης. Οι μεν Λατίνοι διότι διατηρούν σε 
υψηλό βαθμό την ανάμνηση του παρελθόντος της φραγκοκρατίας (εκπρόσωποι επιφανών 
οικογενειών αυτής της περιόδου είναι, εξάλλου, οι περισσότεροι: Gozzadino, Giustiniani, 
Dellagrammatica, Sommaripa) και δεν έχουν παραιτηθεί ακόμα από την προσπάθεια 
διατήρησης ή και διεκδίκησης των επαπειλούμενων ιδιοκτησιών και προνομίων τους.  Οι 
δε Έλληνες, διότι έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται σε ανεξάρτητη κοινότητα, που 
γνωρίζει ότι μπορεί να διεκδικήσει περισσότερα προνόμια και ενεργότερη θέση στην 
ιστορική εξέλιξη της ιδιαίτερης πατρίδας τους, απ’ ό,τι  τους αναγνώριζαν μέχρι τη στιγμή 
εκείνη οι κύριοι του τόπου τους. 

Αλλά γιατί να απουσιάζει η υπογραφή του Angeletto Gozzadino από ένα τόσο 
σημαντικό έγγραφο, όταν μάλιστα γίνεται εκτενής μνεία στο όνομά του; Θεωρώ ως πιο 
πιθανή απάντηση στο ερώτημα αυτό, πως μάλλον θα έπρεπε να απουσίαζε τη 
συγκεκριμένη στιγμή από τη Σίφνο. Αλλά, τότε, πώς συντάσσεται ένα τέτοιο έγγραφο εν 
απουσία του; Ίσως η εξήγηση να βρίσκεται στον επίσκοπο Γεώργιο Περπινιάνη, ο οποίος 
θα μπορούσε να τους είχε προτρέψει να τη συντάξουν στα γρήγορα, χωρίς να περιμένουν 
την επιστροφή του Α. Gozzadino, δίνοντάς τους τη διαβεβαίωση πως δε θα 
παρουσιαζόταν άλλη πιο κατάλληλη ευκαιρία από αυτή, να έχουν στη διάθεσή τους ένα 
μεταφορέα και πρεσβευτή τόσο προς τον Πάπα, όσο και προς τη Βενετία, όπου 
κατευθυνόταν. 

Μπορούμε, λοιπόν, να φανταστούμε τον επίσκοπο Περπινιάνη να συνάζει τους 
Λατίνους και τους Έλληνες προεστούς, να τους εκθέτει την κατάσταση και να τους 
προτρέπει στη σύνταξη αυτής της έκθεσης, με δυο παραλήπτες: τον Πάπα Παύλο τον Ε’ 
και τον δόγη της Βενετίας Leonardo Donà. Και εκείνοι άρχισαν να συντάσσουν μια 
επιστολή-έκθεση, στην οποία περιέγραψαν εκτενώς όσα διαδραματίστηκαν τον Απρίλιο 
του 1609.  
 
 
3. Τα γεγονότα του 1609 

 
Το απόγευμα της 27ης Απριλίου 1609 έφτασαν στη Σίφνο οκτώ βαρβαρέζικες 

γαλλεότες, που είχαν σκοπό, σύμφωνα με τα γραφόμενα, να συλλάβουν αιχμαλώτους τον 
Άγγελο Gozzadino και όλους τους καθολικούς υπηκόους του, καθώς και να λεηλατήσουν 
τους Έλληνες κατοίκους του νησιού. Οι μεν Έλληνες βρίσκονταν στα χωριά, ενώ στο 
Κάστρο, βρίσκονταν λίγοι άνδρες που μπορούσαν να το υπερασπιστούν και αυτοί όχι τόσο 
καλά εξοπλισμένοι. Τελικά συγκεντρώθηκαν ογδόντα άνδρες απ’ τους οποίους ήταν 
εξοπλισμένοι με πυροβόλα όπλα (archiburgi) μόνο τριάντα. Αυτοί οι λιγοστοί 
υπερασπιστές βγήκαν από το Κάστρο και οχυρώθηκαν στα βράχια, μπροστά από το 
σημείο όπου θα γινόταν η απόβαση και με πυροβολισμούς προσπάθησαν να την 
αποτρέψουν. Οι επιδρομείς απάντησαν με κανονιοβολισμούς και πυροβολισμούς, που 
ανάγκασαν τους  σιφναίους να οπισθοχωρήσουν προς το Κάστρο.  
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Τελικά, αποβιβάστηκαν 800 Τούρκοι, που επιτέθηκαν με κραυγές και με σημαίες. Η 
κατάσταση των πολιορκημένων ήταν δραματική, διότι δεν είχαν προβλέψει για προμήθειες 
νερού, τροφής και πολεμοφοδίων. Ξημερώνοντας την άλλη μέρα,  28 Απριλίου 1609, 
άρχισε η μάχη από τα τείχη: 11 νεκροί και πολλοί τραυματίες από τους υπερασπιστές, ενώ 
οι πολιορκητές θρηνούσαν πάνω από 70 νεκρούς. Τη νύκτα που ακολούθησε, οι 
πολιορκητές προσπάθησαν να κάψουν τις πόρτες του Κάστρου και να ανέβουν στα πρώτα 
δώματα των σπιτιών των, όπου έδιναν μάχη σώμα με σώμα. Οι πολιορκητές 
προσπαθούσαν ακόμα να ανοίξουν τρύπες στο τείχος του Κάστρου, ενώ οι πολιορκημένοι 
προσπαθούσαν να τις ξανακλείσουν με πέτρες που έπαιρναν γκρεμίζοντας τους 
εσωτερικούς τοίχους των σπιτιών. Για να εξασφαλίσουν σφαίρες για τα όπλα τους, που 
είχαν αχρηστευτεί τα περισσότερα και είχαν απομείνει ενεργά μόνο τα οκτώ (εξαιτίας που 
έλλειπαν το μπαρούτι και οι σφαίρες), οι Σιφναίοι χρησιμοποιούσαν το μολύβι απ’ τα 
ψαράδικα δίκτυα τους. Στο μεταξύ τα τρόφιμα είχαν τελειώσει, τα σπίτια μπροστά από το 
Κάστρο είχαν παραδοθεί στη φωτιά και το ηθικό άρχισε να πέφτει, αφού η πολιορκία 
κρατούσε τέσσερα συνεχή μερόνυχτα. Ένα μέρος από τους εισβολείς είχε κατευθυνθεί 
προς τους άλλους οικισμούς του νησιού και προς τις εξοχές, για να λεηλατήσουν τους 
Έλληνες, οι οποίοι για να σωθούν είχαν καταφύγει στα βουνά. Απ’ τους πολιορκημένους, 
όπως συμβαίνει σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όσοι δεν μπορούσαν να προσφέρουν ενεργά 
στην άμυνα του Κάστρου, είχαν καταφύγει στις εκκλησιές και προσεύχονταν για τη 
σωτηρία τους. Τόσο οι Έλληνες ιερείς όσο και ο μοναδικός Λατίνος ιερέας, ο 
φραγκισκανός fra Pietro17, τελούσαν συνεχώς παρακλήσεις και Λειτουργίες για το σκοπό 
αυτό. Σημειώνεται, μάλιστα, για τον τελευταίο, πως με το σταυρό στο χέρι περιφερόταν 
στα τείχη για να εμψυχώσει τους πολεμιστές, φέροντάς τους εικόνες αγίων για το σκοπό 
αυτό. Τον περιγράφουν, μάλιστα, ως «da tutti estimato et amato, bon cristiano e giusto 
religioso», κάτι που ακούγεται ως γενική σύσταση για να εκλεγεί λίγο καιρό αργότερα 
επίσκοπος Σίφνου.  

Βλέποντας την επερχόμενη καταστροφή, ο Angeletto Gozzadino αποφάσισε να 
εγκαταλείψει το Κάστρο, ώστε να κατορθώσει να συγκεντρώσει τους Έλληνες και να τους 
οργανώσει για να επιτεθούν στους εισβολείς από πίσω. Καταλάβαινε πως φυγή του από 
το Κάστρο ήταν η μόνη λύση, προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Έτσι, την τρίτη μέρα της 
πολιορκίας κατόρθωσε να κατέβει με σκοινί από τα τείχη και να πέσει στη θάλασσα και 
από εκεί κολυμπώντας για ένα μίλι να φτάσει γυμνός στα μέρη που είχαν καταφύγει οι 
Έλληνες. Κατόρθωσε να οργανώσει ένα σώμα και την πρώτη Κυριακή του Μαΐου του 
160918 επιτέθηκαν οργανωμένα  από τις δυο πλευρές προς τους εισβολείς και τους 
αποδεκάτισαν: 380 νεκρούς άφησαν επιτόπου και ένα πλοίο. Όσοι απέμειναν πήραν τα 
λάφυρα που είχαν συγκεντρώσει από τα σπίτια του Κάστρου, επιβιβάστηκαν στα επτά 
πλοία τους και απομακρύνθηκαν, παίρνοντας μαζί τους αιχμάλωτο τον Λατίνο πρόκριτο 
Nicolo Giustiniano, τον οποίο και εξαγόρασαν αντί 900 σκούδων.  

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, οι πειρατές βρίσκονται κοντά στο νησί (σε 
ακαθόριστη περιοχή) και ετοιμάζονται να εισβάλουν στη Σίφνο για δεύτερη φορά, με 18 
γαλλεότες, για να εκδικηθούν για την ήττα που υπέστησαν. Για να μπορέσει, λοιπόν,  ο 
                                                            
17

 O μελλοντικός επίσκοπος Σίφνου Petrus Pitarcha, που δεν έμεινε στη Σίφνο μόνο για δυο μήνες, αλλά φαίνεται πως η 
παρουσία του εκεί κράτησε τουλάχιστο 8 χρόνια,  πιθανόν ως εφημέριος των Gozzadino και της καθολικής κοινότητας 
και, ίσως, ως βικάριος του επισκόπου της Μήλου.   
18

 Πρέπει να ήταν 3 Μαΐου 1609 (Cappelli A., Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo, Milano 1978, ed. 
Hoepli, σ. 92).  
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άρχοντάς τους, ο Angeletto Gozzadino, να διοργανώσει και πάλι την άμυνα του νησιού, 
έχει ανάγκη από την ηθική και την υλική συμπαράσταση του Πάπα19. 
 
 
4. Ανάλυση του κειμένου 
 

Με μια σειρά από ερωτήσεις, στις οποίες θα προσπαθήσουμε να δώσουμε 
απαντήσεις, θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του κειμένου, ώστε να εντοπίσουμε την 
πραγματικότητα της Σίφνου, όπως αυτή περιγράφεται έμμεσα μέσα απ’ αυτή την επιστολή.  

Η πρώτη ερώτηση αφορά τους αποστολείς: Γιατί να συνυπογράψουν και οι 
ορθόδοξοι προεστοί (primari) μια επιστολή προς τον Πάπα, τη στιγμή που οι σχέσεις των 
δυο κοινοτήτων βρίσκονται σε ένταση και, μάλιστα, όταν, σύμφωνα με την ιστοριογραφία, 
οι θρησκευτικές σχέσεις δεν ήταν ιδιαίτερα αγαθές; Αν αυτό το θεωρήσουμε δεδομένο, δε 
μπορούμε να βρούμε άλλη απάντηση από εκείνη που προαναφέραμε, δηλαδή, πως οι 
Έλληνες κάτοικοι της Σίφνου είχαν αποφασίσει να συνεργάζονται με τον Gozzadino για να 
βρίσκονται πιο κοντά (αν όχι και μέσα) στο κέντρο των αποφάσεων και έτσι να τις 
επηρεάζουν. Αυτό, λοιπόν, μαρτυρεί, πως ναι μεν η ελληνική κοινότητα της Σίφνου είχε 
αποκτήσει μια αυτοτέλεια, αλλά αυτή δεν ήταν πλήρης. Αν είχαν τον πλήρη έλεγχο της 
καταστάσεως όχι μόνο δεν θα αποτείνονταν προς τον Πάπα για να μεσολαβήσει, αλλά θα 
είχαν αναλάβει οι ίδιοι να λύσουν το πρόβλημά τους αποκτώντας άλλες συμμαχίες που θα 
έκριναν ως πλέον συμφέρουσες. 

∆εύτερη ερώτηση: ποιος είναι ο σκοπός της σύνταξης και της αποστολής αυτής της 
έκθεσης των γεγονότων του 1609; Επιθυμία των συντακτών της επιστολής (τόσο των 
Λατίνων όσο και των Ελλήνων) είναι να περιγράψουν όχι μόνο τα γεγονότα που 
συνέβηκαν ένα χρόνο πριν, και συγκεκριμένα στις 27 Απριλίου 1609, αλλά και τους 
κινδύνους που διατρέχουν ακόμα τότε, δηλαδή ένα χρόνο μετά. Αυτό, ελπίζουν πως θα 
προκαλέσει τη συμπάθεια του Πάπα, αλλά και την άμεση βοήθειά του, την οποία, όμως, 
δεν προσδιορίζουν. Θα μπορούσε η βοήθεια αυτή να υλοποιηθεί με την παρότρυνση της 
Αγίας Έδρας προς κάποια ευρωπαϊκή δύναμη να στείλει το στόλο της στο Αρχιπέλαγος 
για την αποθάρρυνση ή και την αντιμετώπιση των βαρβαρέζων πειρατών που ετοιμάζουν 
την εκδίκησή τους, μετά την ήττα τους στα 1609; Φαίνεται η πιο πιθανή απάντηση τόσο σ' 
αυτή την ερώτηση, όσο και στην άλλη, την σχετική με την καθυστέρηση ενός έτους να 
αποσταλεί η επιστολή από τότε που διεξήχθησαν τα γεγονότα που περιγράφουν.  
Αλλά γιατί τόσες λεπτομέρειες σε μια έκκληση προς βοήθεια; Πιστεύω ότι είναι προφανής 
η απάντηση. Οι κάτοικοι της Σίφνου θέλουν να αποδείξουν πως αν και λιγοστοί, είναι 
αξιόμαχοι και όχι αμελητέοι. Κατάφεραν να αντιμετωπίσουν ένα εισβολέα όχι μόνο 
αριθμητικά  υπέρτερο και καλύτερα εξοπλισμένο, αλλά και να τον αποδεκατίσουν, χωρίς 
από τη δική τους πλευρά να υποστούν σημαντικές απώλειες. Οι αναφορές στον άρχοντά 
τους που συγκέντρωσε τους Έλληνες κατοίκους και τους οδήγησε σε μια μεγαλειώδη νίκη, 
αποδεικνύει πως αν βρισκόταν κάποιος ικανός να τους διοργανώσει στρατιωτικά και να 
τους εξοπλίσει, θα μπορούσαν να αντισταθούν σε οποιονδήποτε εισβολέα και να 
αποσοβήσουν κάθε κίνδυνο.  

                                                            
19

 Απ’ ότι φαίνεται, ανάλογη βοήθεια ζήτησαν οι κάτοικοι της Σίφνου και από τη Βενετία, με μια ανάλογη επιστολή
.  

βλ. Κραντονέλλη Αλ., όπ. π., σ. 336.  
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Μια επόμενη ερώτηση στην οποία επιβάλλεται να δώσουμε μια απάντηση είναι η 
εθνικότητα των εισβολέων: Τούρκοι ή πειρατές από τα αφρικανικά παράλια (barbareschi); 
Στο κείμενο αναφέρονται τόσο ως πειρατές, όσο και ως τούρκοι. Στην αρχή γίνεται λόγος 
για «galeotte Barbaresche risolute di pigliare schiaui... et sacheggiare...», αλλά στη 
συνέχεια οι εισβολείς δεν χαρακτηρίζονται ως «pirati», αλλά τουλάχιστο 6 φορές ως 
«turchi». Ο χαρακτηρισμός είναι θρησκευτικός ή εθνικός; Η εισβολή είχε λαφυραγωγικό 
χαρακτήρα ή κατάκτησης και πλήρους ενσωμάτωσης στην Οθωμανική αυτοκρατορία; Οι 
ενδείξεις οδηγούν προς το πρώτο συμπέρασμα, αλλά τα γεγονότα μας προτρέπουν να 
μην απορρίψουμε εύκολα το δεύτερο. Πράγματι, οι αλγερινοί πειρατές δε θα τολμούσαν να 
πειράξουν και να λαφυραγωγήσουν ένα  νησί που ήταν υποταγμένο στο σουλτάνο. 
Εξάλλου, συχνά οι αλγερινοί πειρατές, μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου, περιπολούσαν 
στο Αιγαίο για λογαριασμό της Υψηλής Πύλης και όχι τόσο για ένα απλό πλιάτσικο. Αυτός 
πρέπει να είναι και ο κύριος λόγος, για τον οποίο δέχτηκαν οι Έλληνες κάτοικοι να 
συνταχθούν και να πολεμήσουν μαζί με τον άρχοντα του νησιού Angeletto Gozzadino: δεν 
διακυβευόταν μόνο η όποια κυριαρχία του στο νησί, αλλά και οι δικές τους περιουσίες, από 
τα αρπακτικά χέρια των πειρατών.  

Ένα ερώτημα ακόμα που προκύπτει αφορά τον χρόνο της αποστολής του 
εγγράφου, δηλαδή ένα χρόνο ακριβώς μετά από το συμβάν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι έφτασαν στα αφτιά των κατοίκων της Σίφνου ότι οι πειρατές ετοίμαζαν την εκδίκησή 
τους, ή διότι τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, τον Απρίλιο του 1610, είχαν ανάγκη από τη 
δυτική προστασία,  του Πάπα και της Βενετίας, προς την οποία επίσης απηύθυναν ένα 
ανάλογο αίτημα; Πιστεύω και για τους δυο λόγους. Πράγματι, στα 1610 εκδηλώθηκαν 
αρκετές πειρατικές πράξεις από βαρβαρέζους πειρατές τόσο στο Αιγαίο (βόρεια της 
Κρήτης), όσο και στο Ιόνιο και, όπως περιγράφουν ολιγόλογα κάποιες κατασκοπευτικές 
στρατιωτικές πληροφορίες εκείνου του έτους, οι πειρατές με μπερτόνια λεηλατούν «et 
fanno del danno assai»20. Οι στρατιωτικές πληροφορίες που έφταναν στη Ρώμη και στη 
Βενετία από την Κωνσταντινούπολη διαβεβαίωναν πως οι εξελίξεις θα ήταν άσχημες και 
δύσκολες για τους νησιώτες. Όχι μόνο οι πειρατές ενεργούσαν με την ανοχή των τούρκων, 
αλλά και πλοία του οθωμανικού στόλου ενώνονταν με τους πειρατικούς στολίσκους. 
Χαρακτηριστικά σημειώνει μια δεύτερη κατασκοπευτική πληροφορία  πως η τουρκική 
«Galera delle pietre» έφυγε από την Καλλίπολη και βρήκε μερικά πειρατικά bertoni στη 
Μήλο και ενώθηκε μαζί τους21. Οι Σιφναίοι, λοιπόν, έπρεπε να μελετήσουν καλά τι έπρεπε 
να κάνουν, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μια επερχόμενη εισβολή.  

Τι είδους βοήθεια περίμεναν; Υλική και ηθική. Η ηθική βοήθεια, πέρα από την 
ευλογία και τις προσευχές του Πάπα, που ζητούσαν, θα μπορούσε να έγκειται στη 
διαβεβαίωση πως η Αγία Έδρα δεν τους λησμόνησε και να το αποδείξει με την ονομασία 
ενός νέου επισκόπου και συγκεκριμένα του fra Pietro Pitarcha για τον οποίο έκαναν 
έμμεση σύσταση στο κείμενο. Η υλική βοήθεια θα ήταν η παρέμβαση του Βατικανού σε 
κάποια ευρωπαϊκή δύναμη για να στείλει επί τόπου τον στόλο της και να αποτρέψει, με τον 
τρόπο αυτό, την επαπειλούμενη εισβολή. Βέβαια, διαφαίνεται πως οι Σιφναίοι ζητούν και 

                                                            
20

 Κραντονέλλη Αλ., όπ. π., σ. 56-57. 
21

 BAV, Ludovisi-Buoncompagni, E24, φ.181 και 182. Οι στρατιωτικές αυτές πληροφορίες προέρχονται από την 
Κωνσταντινούπολη και από τη Βενετία και έχουν ημερομηνίες παραπλήσιες προς εκείνη του εγγράφου των κατοίκων 
της Σίφνου. Είναι ανώνυμες και ολιγόλογες. Δεν είναι από το χέρι του επισκόπου Γ. Περπινιάνη, αλλά είναι πιθανό να 
ήταν ο μεταφορέας τους στη Ρώμη. Πάντως, αν επισκέφτηκε τη Σίφνο, είναι σίγουρο πως εκείνος μετέδωσε τις 
σχετικές πληροφορίες στους κατοίκους.  



  9

οικονομική βοήθεια, για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις σοβαρές ζημιές που 
υπέστησαν από την εισβολή του 1609. 

∆υστυχώς οι πληροφορίες μας δεν επαρκούν για να ξέρουμε αν και πώς 
απάντησαν οι παραλήπτες της επιστολής των Σιφναίων.  
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ΕΓΓΡΑΦΟ 
Πρωτότυπο. Εκδίδεται για πρώτη φορά από την Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Boncompagni-Ludovisi E24, φ. 170r-v. ∆ιατήρησα την ορθογραφία και τη στίξη.  
 
[φ.170r] Santissimo nostro Padre,  

 
Li fidelissimi Cat(toli)ci et figlioli di u(ost)ra santità con li primari delli Greci della 

Isola / di Sifanto nell’ Arcipelago unitamente con humiltà ui salutano e basano li / uostri 
s(antissi)mi piedi facendo a sapere alla santità u(ost)ra il gran periculoso trauaglio et / 
danno che hanno patito degno di gran compassione et aiuto. Farà un anno alli / 27 di 
Aprile che alla uespertina uennero nella n(ost)ra isola otto galeotte Barbaresche / risolute 
di pigliare schiaui il nostro sig(no)re Angeletto Gozadino con tutti li catt(oli)ci et / 
sacheggiare li greci et perche tutti li greci si trouarono nelli uillaggi et nel castello poco (sic) 
huomini et sprouisti non fu tempo di fare prouedimento nessuno ma con ottan-/ta huomini 
con trenta Archiburri uscimmo fuori sopra li scogli sparauamo alle ga-/leotte che non si 
auicinassero risoluti di morire p(er) la fede di Gesu X(rist)o. Ma quelli cani / erano assai e 
con Artigliarie e moschittoni, brauam(en)te si arritorno e per non poterci riparare / da tanti 
dalla larga smontarono in terra ottocento turchi contro 80 poueri cri/stiani, con gridi e tante 
bandere correndo uerso noi, quali riparati dentro il Cas/tello senza acqua, ne pane, ne 
uitto nissuno, mentre stauano senza timore ne auiso / si comincio tanta crudele battaglia 
che il p(rim)o zorno forno amazzati di nostri undici / cristiani e molti stroppiati, e di turchi 
piu di settanta et incrudeliti li persi...22 / abruzorno le porte prime del abitat(io)ne sotto 
intorno al castello et la notte ferno ... /sopra le case con le medesme robbe di greci, 
portando sopra li artigliarie con tante bandere / che per quattrro zorni e notti 
continuamente combattendo con controcaui dirupauano le / muraglie. Che p(er) ripararsi 
bisogna disfare le case dentro, et rifare il danno e per man/cam(en)to di poluere e piombo 
rimasero solam(en)te a combattere con otti arciburgi ... /disfacendo li piombi delle reti per 
balle, et non potteuano hauere soccorso dalli n(ostr)i greci / per le campagne piene di 
turchi et quelli fugiti e saluati alle montagne et non possemo / scampare la morte. Il nostro 
pouero sig(no)re Angeletto consumato della uita, uedendo tanta roina fatta e che gia erano 
abrugiate tutte le case di fori che pareuano tante / fornaci, e la compassione, delli pianti di 
tutti e che moriuano le creature per manca/mento di acqua e pane, si risolse il terzo zorno 
solo calarse dalle muraglie dentro / mare ignudo a notoni se ne ando per un miglio largo e 
nudo e scalzo dentro / lochi aspiri ando a trouare et racogliere li greci, deliberato o di 
morire per la / fede di X(ris)to e liberatione della patria o di ottenere uittoria contro quelli 
barbari. Come / fu tanto uintoroso che la Domenica prima di Maggio, lui con li greci fora 
alla / campagna, et li stancati pochi e mezzimorti di dentro, amazzarono trecento ottanta / 
turchi reponendo corona di uittoria, che per tutta la turchia si uiue tanto hono/rata zornata. 
E li pochi turchi rimasti fugirno alle galeotte che posero una nel fondo e le altre poco 
armate se ne andarono con li trinchetti di negro per li raisi... / si e nelle battaglie si fecero 
le difese da noi con tutte le robbe delle case le quali per / tochi e balle si presero tutte, e 
con le cose e robbe abrusciate fuori e dentro consuma/te restammo tutti disfatti d’ ogni 
n(ostr)o bene, et il nostro pouero sig(no)re Angeletto disfatto / e il pouero sig(no)r Nicolo 
Giust(inia)no fatto schiauo e riscatatto nouecento scudi e tanti in/finiti danni, che stiamo 
                                                            
22

 Με (...) φανερώνω το κείμενο που δεν διακρίνεται στο μικροφίλμ.    
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tutti aruinati. Pure rendemo gratie a Dio che ce ne fece libe-/ri della uita, al quale non si 
mancauano orationi et messe tanto da greci, q(ua)nto / [φ.170v] dal nostro Pre fra Pietro 
che continuamente con la sua stola et un crucifisso nelle [mani] / di giorno e di notte 
andaua confortando et animando li poueri cristiani portando imagini de santi sopra le 
muraglie che pregassero Iddio per noi meschini, che altro non / si sentiua che pianti e gridi 
al cielo, per le quali opere da tutti estimato et amato / bon cristiano e giusto religioso. 
Pertanto pregamo U(ost)ra Santita che si degni considerar/ci per racomandati come a 
Padre uniuersale dato da Iddio per li bisognosi di crist(iani)ta hauere compassione a 
questo n(ost)ro sig(no)re tanto degno di honore e di aiuto / come a tutti noi rimasto pouero 
e consumato tanto per la perdita de simile... / come de danni passati causati per turchi e 
ancora piangemo che sono in ... / 18 galeotte per uenire a fare le uendette di loro morti, et 
ingiuria riceuuta e non sapemo remediare a nostri mali ma per la gratia di Dio e 
beneditione [di U(ost)ra] / Santita saremo saluati. E con questa speranza ce ne stamo, 
sapendo q(uan)to U(ost)ra Santita / pote appresso a Dio, il quale ui conceda longa uita 
con santa pace e felicita / eterna. Data in Sifano alli 3 d’ Aprile 1610.  
 
Nicolò Giustiniano 
Jo Giulio della Grammatica 
Ant(oni)o Gozadino 
Jo Barbancello di Gozadino 
Jo Vit(torio) Ant(oni)o Zorzino d.f. 
Gasparo della Gramatica 
Giulio Sommaripa 
Antonio Giust(inian)o 
Nicolo Raffa 

Nicolo mazza 
Tomaso mazza 
Costa Giusti(nian)o 
Nicolo Gozadino 
Zorzo Raffo 

 
       π      π            π 
+ Πα Μα και προτοπα 
       π      π  
+ Πα Μα κονομο 
       π  
+ Πα Νιφο πνεματικό 
       π   
+ Πα Ζορζο του δασκάλο 
      π 
+ Πα φραγκολη εξαρχως 
+ Φραζεσκος ματζας 
+ γιανι σταβριανις 
+ Γιοργι του λογίζου 

+ αντρουλι μπονοβασιοτο 
+ κοςταντινο προτοπαπα 
+ αντονις τις τελουζια 
+ λουκας τελουζια 
+ ανεγνοστι γιοργιτζι 
+ μανολι τζουκο 
+ μανο μουρισο 

_______________________________________ 
φ. 172v  Η διεύθυνση: 

Al Santissimo nostro Signore / 
Papa Paolo Quinto / 
Roma / 
Riceuuta il p(ri)mo Settembre 1610.- 
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A PIRATE ATTACK AGAINST THE ISLAND OF SIFNOS 
 
The report is based on a document that comes from the Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Ludovisi-Buoncompagni E24, ff. 170-172v.  
This original document constitutes letter-report from the Latins and Greeks notables of 
Sifnos to Pope Paul V (3 April 1610) describing a pirate attack against the Kastro of Sifnos 
island at the beginning of April 1609.  
Within this text a representative description tells us about the landing, the siege and 
defense of the fortress; the escape of the last dynast of Sifnos Angelo Gozadino, one of 
the assailant’s target. It also informs us about the final attack of the islanders against the 
invaders who, as the writer tells us, suffered a crushing defeat and had to withdraw, taking 
with them only one captive (they exchanged him, later for ransom) and everything they 
could carry from the pillaged houses.  
The end of this report, on of the last documents of the Frankish rule on Sifnos, becomes 
an appeal for help, so for the islanders who were plundered as also for the political support 
of Angelo Gozadino. 
The future Bishop of Sifnos fra Pietro Pitarcha, who was present at this event, is also 
mentioned.  
This text is very interesting so for the given information as also for the ideology that inspire 
the writer.  
 
 
 
 
 
(*) Σχόλιο - Περίληψη 
ΠΕΙΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ 
Η ανακοίνωση βασίζεται στις πληροφορίες ενός εγγράφου που προέρχεται από την 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Ludovisi-Buoncompagni E24, ff.170-172v.  
Το πρωτότυπο αυτό έγγραφο αποτελεί επιστολή-έκθεση των Ελλήνων και των Λατίνων 
προκρίτων της Σίφνου προς τον Πάπα Παύλο τον Ε’ (3 Απριλίου 1610) για μια επίθεση 
πειρατών στο Κάστρο της Σίφνου, στις αρχές Απριλίου του 1609. 
Στο κείμενο γίνεται παραστατική περιγραφή στην απόβαση, την πολιορκία και την άμυνα 
του Κάστρου, τη διαφυγή του τελευταίου Βενετού δυνάστη Άγγελου Gozadino που ήταν 
ανάμεσα στους στόχους των επιτιθέμενων, και την τελική επίθεση των νησιωτών εναντίον 
των εισβολέων, οι οποίοι, κατά τα λεγόμενα του συντάκτη, υπέστησαν συντριπτική ήττα 
και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν, παίρνοντας μαζί τους μόνο ένα αιχμάλωτο (που τον 
αντάλλαξαν αργότερα με λύτρα) και όσα άρπαξαν από τα λεηλατημένα σπίτια. 
Η έκθεση αυτή, ένα από τα τελευταία έγγραφα της φραγκοκρατίας στη Σίφνο, στο τέλος 
μετατρέπεται σε έκκληση προς βοήθεια, τόσο για τους νησιώτες που λεηλατήθηκαν, όσο 
και για πολιτική στήριξη του Άγγελου Gozadino. Γίνεται και λόγος και τον μετέπειτα 
επίσκοπο Σίφνου fra Pietro Pitarcha, που ήταν παρών στο περιστατικό. Το κείμενο 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τις πληροφορίες που μας δίνει, όσο και για το 
υπόβαθρο που εμπνέει τον συντάκτη του. 


