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Casanova and Kythera

Nicholas J. Lourantos

Born in Venice, by a family of actors, Giacomo Girolamo Casanova (1725-
1798) entered a seminary in order to become a priest. His sexual escapades were the
reason for his expulsion from the institution and his joining the military, from which
he was forced to resign for the same aforementioned reasons. A bright mind, Casanova
received a law degree at the age of 16, according to his sayings, and became later a
diplomat, a priest and a writer. In 1745, having lost all his money due to his gambling
addiction he worked as a violinist at a Venetian theatre and although he gained the
confidence of a local congressman he was kicked out due to his sexual adventures.
Thus he started to tour Europe using his educational skills while at the same time came
to meet such illustrious persons as Voltaire, Rousseau, Madame Pompadour, Frederic
the Great of Prussia and Catherine the second of Russia. Upon returning to Venice he
was accused of being a wizard, even though he actually was a con man, a fact that led
him to the infamous Piommbi, the prison at the Palazzo Ducale. His daring escape
from there enforced the image of an adventurer while later at Paris Casanova was
thought of as a financial genius for proposing a new form of a public lottery. The title
of knight de Seingalt was bestowed to him in the Netherlands1 and when he returned
to Venice he was employed by the authorities as a spy. Later in his life he became
librarian for count Valdstein at Doux in Bohemia, Germany. His main writing legacy
are his Memoirs or Histoire de ma vie (1794) which were published posthumously. An
epic twelve volume saga retains his fame as a virtual Don Juan to this day. It one of
the most interesting books of inside information and a critical view of 18th century
Europe. Regardless of how much of it is actually true it is an intriguing story following
adventures that most male readers would have loved to have experienced. The book
begins with the self-confession that “…throughout my life I was a victim to my senses…”

In this vast book we did find three references to Kythera, which he refers to as
Cerigo or Cythera.2

His first reference is that of his visit to the island. Casanova passed from it,
most probably between 1743-4, but for a short stopover. During a trip from Corfu
(Kerkira) on his way to Constantinople (Istanbul), as part of the entourage of vailo3

knight Venier, the ship approached the island for water resupply. Knowing that this
was the island of ancient Kythera he disembarks for a short walk with the captain of
the marines unit. Here he meets someone with whom his own fortunes are going to

1 There are no other facts, beyond his own writings, if he actually did receive such a title.
2 Since Casanova has a classical education he knows the ancient name of the island.
3 Vailo was the title of the official representative (ambassador) of Venice in Istanbul.
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cross many a time in the future. The whole incident is quite illuminating about the
morals of the era. 4

No sooner they had disembarked that two men, rag clothed and quite
distasteful in appearance, approached them and asked for alms. Upon Casanova’s
question of who they were one answered: “…We have been condemned to live here and
perhaps to die by the authority of the Council of Ten.5 There are at least another forty
unfortunate exiles, all Venetians. Our crime for which we were condemned, and which is not
considered a crime elsewhere, was that we used to live with our mistresses without feeling any
jealousy for any of our friends that might consider them beautiful and thus take advantage of
their charms with our consent. Since we weren’t rich we had no remorse to gain from our
friends generosity in such cases, but it was said that we were involved in illegal actions6 and
thus we were exiled here where we receive every day ten sous7 in moneta lunga.8 We are called
mangia-maroni9 and we are in a condition akin to galley slaves, dying of tedium and boredom
and many a times we go hungry without being able to satisfy our hunger. My name is Don
Antonio Pocchini of a noble Padua family and my mother belongs to the illustrious family of
Campo Sean Pierro…” Casanova and the others game them some money and continued
their walk returning to the ship after visiting the local castle. Judging by the era
(middle 1700’s) the visit refers to the Kapsali port and Chora castle, although he does
not mention anything else about the locals or the scenery. Casanova and Pocchini meet
again 16-17 years later when the real character of the later is fully revealed. Their
fortunes are from then intermingled as are those of the female companions of
Pocchini.10

The next reference to the island is not direct but has to do with the
aforementioned. Casanova is imprisoned at the Piombi jail, the infamous jails of the

4 We translated the passage into Greek from the English edition: History of My Life, New York:
Harcourt, Brace & World, 12 vol. in 6 (4,568 pages), 1966–1971. Willard R. Trask complete
translation of the Brockhaus-Plon reference, of the original French in which the Memoirs were
originally written.
5 The Council of Ten was the supreme security unit of the Venetian government. Most times
even the Doge (the titular head of state) had to submit to their decisions since they exercised,
from the 1300, an intense reign of terror and control to all the levels of Venetian society.
6 This is nothing short of covert and socially accepted prostitution!
7 It is the smallest denomination of the monetary libre (pound), the 1/20th. Originally it was
silver but later other base metals were used while in the 18th century it became copper and lost
its value.
8 “Long” money or market money in contrast to moneta di conto, accounting money.
9 The expression puzzled us since we could not find any translation of it. The Memoirs are
written in French but the expression is in Italian and it is translated as manguers de marrons in
both the original and the English edition, meaning eaters of chestnuts. Finally it was identified,
with the help of the Internet and some Italian speaking friends,  as an expression used in argot
meaning sfruttatori di prostitute or the person taking advantage of prostitutes: a pimp in other
words.
10 In Stuttgart Pocchini’s “nieces” (mistresses) rob Casanova, in London Pocchini demands
satisfaction for their corruption while in Vienna the Slav bodyguard of Pocchini relieves him
of his wallet. Later in 1783 Cattina, the woman opposing as Pocchinis wife approaches him
with a plea for monetary help, since Pocchini’s health had deteriorated, but Casanova sends
her away wishing his adversary a pleasant death.
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Palazo Ducale, and one of his jailmates called Maggiorin is sentenced firstly in five
years of imprisonment which is later converted to ten years of exile to Kythera.

The last reference which we will present, and which we believe is the most
important one, has to do with a Kytherian product: a wine with a Designation of
Origin. He refers to the wine either as Cerigo Muscat or Muscatel11. While being in
Naples at a tavern owned by a Zandiote (person from Zante/Zakynthos), by the name
of Panagiotti Rodostemo,12 who as a loyal vassal Ionian islander13 take special care of the
Venetian. Casanova choses a Cerigo Muscat, which the Zandiote refers to as “excellent
and exquisite”.  In the course Casanova decides to take advantage of the tavern owner,
being penniless (as usual) and puts in motion a scheme of Mercury chemical increase,14

a trick which he correctly assumes that the simple tavern owner does not know. Later
in the account Casanova mentions that he will be leaving for Salerno, promising that
when they meet again he’ll buy a barrel of his Cerigo. It seems it’s nothing more than
an empty promise and is given in order to gain the tavern owner’s confidence. After
he impresses him with the chemical reaction he fills his empty purse. The tavern owner
tries to reproduce the reaction and of course fails. He returns and demands his money
back. But crafty Casanova not only fails to do so but actually convinced him that it was
his mistake. The tavern owner is persuaded again and buys more materials so as to
make more elixir. At this point they part amiably with the promise that when
Casanova returns to Naples the tavern owner will present him with a barrel of Muscat,
meaning most probably the Cerigo one. So the Cerigo Muscat was an important wine
and it was exported.

The island of Kythera of this period, the last part of the Venetian occupation
(end of 1700s), are presented as a land of exile, but at the same time a place of wine
production. Since then the island stopped being an exile area but also it produces no
more wine of the Muscat type. We tend to believe that this variety was destroyed as a
result of the great vine plague that happened around the mid-1800s. The vineyard
were replanted but with other, new, imported varieties which the local producers
thought might be immune to the blight. But it is a shame that a world-known wine
should not make a comeback.  It is probably a much better matter than reviving that

11 The English translations use both terms. In the original French one the term is muscat de Cerigo
or just Cerigo.
12 The full name is not mentioned in the original or all the translations. We encountered it in
the English translation we are using: History of My Life. In most he is just Panagiotti.
13 The Ionian island are part of the Venetian “Empire” during this period so an islander is a
“vassal” or subject of Venice.
14 The usage of cheap Bismouth (Bi) along with other base materials allowed Casanova to
increase the total volume of Mercury and take advantage of this since Mercury was a
considered as a pharmaceutical of great value. Because of such alchemical tricks he will be
accused as a warlock or wizard in Venice!
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of the Scopolo15 or the generoydes,16 since Muscat wine come from very specific vines.17

The aforementioned wines are mentioned by Casanova but no longer exist and no
other details remain beyond their names. The recreation of the Cerigo Muscat is an
interesting proposition for experimentation by the local producers.

At this point we believe that we should present certain facts about wine and
Kythera that signify the importance vine cultivation and wine making had on the
island18. According to these Kythera had 1.365 acres (or 5.460 stremmata/5.460.000 m²)
of vineyards and produced 20.010 barrels of wine. A barrel is 16 gallons, so we have a
production of 320.160 gallons or 1.455.477 liters of wine. These figures seem
exaggerated but since they are from the official archives of the Colonial Office they do
not lie, since they are used for taxation purposes. All these show how important wine
producing was for the island. We are going to continue by displaying the wine
produce of the other Ionian Islands so as to give the importance it had for the island:
Corfu (Kerkira) produced 55.042 barrels from 347.180 stremmata (86.800 acres),
Cephalonia 44.100 barrels from 47.336 stremmata (11.834 acres), Zante (Zakynthos)
48.770 barrels from 54.400 stremmata (13.600 acres) while Ithaca only 6.196 barrels
from 2.944 stremmata (736 acres) and the Paxoi 586 barrels from 1.624 stremmata (406
acres). The Kytherian percentage of 3,66 barrels or 264 liters per stremma (0,4 acre) is
quite impressive. Of course these figures are later than Casanova’s visit to the island
by a century but even with that in account the figures do not differ, to our opinion.
Even if we calculate the production between 1740 and 1750 to be only 1/3 of the 1836
one (because of a smaller population since it is in 1836 9.000 persons whilst in 1760 it
is less than 6.000) we are talking about an end product of at least 500 metric tons, a
figure that certainly covers the local needs and was exported. We should give the olive
oil produce figure so as to understand the differences: in 1839 no more than 195 barrels
of oil, which is a total of 14.184 liters only.19 So the Kytherian wine seems to be the
main product of the island and the vine plague of the 1850s was an enormous disaster
of biblical proportions and the impact of it was paramount for the inhabitants of the
island.

15 It could be a wine from Skopelos island (between Evoia and Volos).
16 A wine most probably from Xanthe in Thrace, but some sources consider it to be a wine from
Zante.
17 There are the white muschats of Samos, the white muscat of Alexandria – now of Lemnos,
the red muscat of Hamburg, the blackmuscat and many more. Predominantly muscat wines
are white ones.
18 All the data has been collected from the official census data of the British Colonial Office's
publications for 1836 and Leontsinis George N., The island of Kythera: A Social History (1700-
1863)” National And Capodistrian University of Athens, Faculty of Arts, No 55, S. Saripolo’s
Library, Athens 1987.
19 We should point out the influence of the British Administration on the spread of olive
cultivation to the numbers we see today.
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Ο Καζανόβα και τα Κύθηρα

Νικόλαος Λουράντος

Γεννημένος στη Βενετία, από γονείς ηθοποιούς, ο Giacomo Girolamo Casanova
(1725-1798), προοριζόταν για κληρικός. Οι ερωτικές ατασθαλίες του υπήρξαν αιτία του
διωγμού του από την ιερατική σχολή και της κατάταξής του στον στρατό, από όπου
επίσης τον έδιωξαν για τους ίδιους λόγους. Κοφτερό μυαλό, ο Καζανόβα απέκτησε
πτυχίο στη νομική σε ηλικία μόλις 16 ετών, κατά τα γραφόμενά του, και αργότερα
υπήρξε διπλωμάτης, ιερωμένος και συγγραφέας. Το 1745, οικονομικά κατεστραμμένος
εξαιτίας του πάθους του για τη χαρτοπαιξία, εργάστηκε ως βιολονίστας σε
βενετσιάνικο θέατρο και, ενώ κέρδισε την εμπιστοσύνη ενός γερουσιαστή, διώχθηκε
πάλι για τα σεξουαλικά σκάνδαλά του. Έτσι αναγκάστηκε να περιπλανηθεί στην
Ευρώπη. Αξιοποίησε τη μόρφωσή του ενώ ανάμεσα στις προσωπικότητες με τις οποίες
είχε επαφές ήταν ο Βολταίρος, ο Ρουσώ, η Πομπαντούρ, ο Μεγάλος Φρειδερίκος της
Πρωσίας και η αυτοκράτειρα της Ρωσίας Αικατερίνη B´. H επιστροφή του Καζανόβα
στη Βενετία τον έφερε αντιμέτωπο με την κατηγορία του μάγου, αν και κατά βάση
ήταν απατεώνας, γεγονός που τον οδήγησε στη Piombi, τις διαβόητες φυλακές του
Palazzo Ducale. H απόδρασή του ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη φήμη του ως
τυχοδιώκτη ενώ αργότερα, στο Παρίσι, ο Καζανόβας θεωρήθηκε διάνοια των
οικονομικών γιατί εμπνεύστηκε ένα νέο είδος δημόσιου λαχείου. Ο τίτλος του ιππότη
de Seingalt τού δόθηκε στην Ολλανδία20 και όταν επέστρεψε στη Βενετία
χρησιμοποιήθηκε ως μυστικός πράκτορας από τις αρχές. Αργότερα έγινε
βιβλιοθηκάριος του κόμη Βαλντστάιν στο Ντουξ της Βοημίας. Το σημαντικότερο
συγγραφικό έργο του Τζιάκομο Καζανόβα είναι τα «Απομνημονεύματα» ή Histoire de
ma vie (Ιστορία της ζωής μου, 1794) που δημοσιεύθηκαν με μεγάλη επιτυχία μετά τον
θάνατό του. Είναι ένα επικό έργο δώδεκα τόμων που διασώζει την φήμη του μέχρι της
μέρες μας ως υπαρκτού Δον Ζουάν. Θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα βιβλία
από πλευράς πληροφοριών αλλά και βλέμματος πάνω στην Ευρώπη του 18ου αιώνα.
Ανεξάρτητα από το πόση αλήθεια περιέχει (είναι ένα γοητευτικό όσο και
σκανδαλιστικό ανάγνωσμα που διηγείται περιπέτειες πολλές από τις οποίες οι άρρενες
αναγνώστες θα ήθελαν να είχαν ζήσει. Το έργο ξεκινά με την δήλωση πως «…σε όλη
μου την ζωή υπήρξα το θύμα των αισθήσεών μου…»

Στο τεράστιο αυτό έργο εντοπίσαμε τρεις συνολικά αναφορές σχετικά με τα
Κύθηρα, τα οποία αναφέρει ως Cerigo ή Cythera.21

Η πρώτη αναφορά είναι εκείνη της επίσκεψής του σ’ αυτό. Ο Καζανόβα πέρασε
από το νησί, ίσως στα 1743-4, αλλά για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Κατά την διάρκεια

20Αν και αυτός ο τίτλος  δεν τεκμηριώνεται από πουθενά, πέρα από τα λεγόμενά του.
21 O Casanova γνωρίζει και το αρχαίο όνομα του νησιού αφού έχει κλασική μόρφωση.
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ταξιδιού από τους Κορφούς (Κέρκυρα) προς την Κωνσταντινούπολή, συμμετέχοντας
ως υπασπιστής στην συνοδεία του Βαΐλου22 ιππότη Βενιέρ (Venier), το πλοίο
προσεγγίζει τη νήσο για ανεφοδιασμό σε νερό. Γνωρίζοντας πως πρόκειται για τα
αρχαία Κύθηρα αποβιβάζεται για εξερεύνηση μαζί με τον λοχαγό των πεζοναυτών
του πλοίου. Όμως εδώ συναντά κάποιον που οι τύχες τους θα διασταυρωθούν αρκετές
φορές. Το επεισόδιο είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό των ηθών της εποχής.23

Μόλις αποβιβάστηκαν τους πλησίασαν δύο άντρες, φτωχικά ντυμένοι και
αντιπαθητικοί στην εμφάνιση, που ζήτησαν την συνδρομή τους. Ρωτώντας ο
Καζανόβα ποιοι ήταν ο ένας απάντησε: «…Έχουμε καταδικαστεί να ζήσουμε και ίσως και
να πεθάνουμε στο νησί από την αυταρχικότητα του Συμβουλίου των Δέκα.24 Υπάρχουν άλλοι
τουλάχιστον σαράντα άτυχοι εξόριστοι, όλοι Βενετσιάνοι. Το έγκλημα για το οποίο
καταδικαστήκαμε, και το οποίο δεν θεωρείται έγκλημα πουθενά αλλού, ήταν πως συνηθίζαμε να
συζούμε με τις ερωμένες μας χωρίς να  αισθανόμαστε ζήλεια για τους φίλους μας οι οποίοι εάν
θεωρούσαν πως αυτές είναι όμορφες μπορούσαν να επωφεληθούν από τα θέλγητρά τους με την
συγκατάθεση μας. Καθώς δεν ήμαστε πλούσιοι δεν είχαμε καμία τύψη να ωφελούμαστε από την
γενναιοδωρία των φίλων μας σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά ειπώθηκε πως είχαμε εμπλακεί σε
παράνομες πράξεις25 κι έτσι μας εξόρισαν εδώ όπου λαμβάνουμε κάθε μέρα δέκα sous26 σε
moneta lunga.27 Μας αποκαλούν mangia-maroni28 και είμαστε σε κατάσταση λίγο χειρότερη
από σκλάβους σε γαλέρα, πεθαίνουμε από ανία και πλήξη και συχνά πεινάμε χωρίς να μπορούμε
να ικανοποιήσουμε την πείνα μας. Το όνομά μου είναι Ντον Αντόνιο Ποτσίνι, είμαι από ευγενή
οικογένεια της Πάντουα και η μητέρα μου ανήκει στην έγκριτη οικογένεια των Κάμπο Σεαν
Πιέρο…» Ο Καζανόβα και οι υπόλοιποι τους έδωσαν κάποια χρήματα και συνέχισαν
τον περίπατό τους επιστρέφοντας στο πλοίο αργότερα, αφού είχαν επισκεφθεί το
Κάστρο. Κρίνοντας από την εποχή (μέσα του 1700) η επίσκεψη πρέπει να αναφέρεται
στο Καψάλι και το κάστρο της Χώρας, αν και δεν αναφέρει άλλο τι σχετικό με περιοχή
ή τον ντόπιο πληθυσμό. Ο Καζανόβα  και ο Ποτσίνι  θα ξανασυναντηθούν 16-17

22Ο Βαΐλος ήταν ο τίτλος του επίσημου εκπροσώπου (πρεσβευτή) της Βενετίας στην Κων/πολη.
23 Η μετάφραση είναι δική μας από την έκδοση: History of My Life, New York: Harcourt, Brace
& World, 12 vol. in 6 (4,568 pages), 1966–1971. Willard R. Trask complete translation of the
Brockhaus-Plon reference.
24 Το Συμβούλιο των Δέκα ήταν το όργανο ασφάλειας της διοίκησης της Βενετίας. Τις
περισσότερες φορές ακόμη και ο Δόγης υποχρεωνόταν να υπακούσει στις εντολές τους αφού
ασκούσαν, από τα 1300 περίπου, μιαν έντονη τρομοκρατία και έλεγχο σε όλο το φάσμα της
Βενετσιάνικης κοινωνίας.
25 Δηλαδή συζητάμε για κεκαλυμμένη και  κοινωνικά αποδεκτή πορνεία.
26 Υποδιαίρεση της νομισματικής λίβρας ή λίρας. Είναι το 1/20 της. Αρχικά ήταν ασημένιο ενώ
αργότερα άρχισαν να χρησιμοποιούνται κράματα αλλά από τον 18ο αι. έγινε χάλκινο οπότε
και χάνει την αξία του.
27 Μακρό χρήμα ή νόμισμα της Αγοράς σε αντίθεση με το moneta [di] conto ή λογιστικό χρήμα.
28 Το έργο του ο Καζανόβα το έγραψε στα γαλλικά άλλα η έκφραση είναι στα ιταλικά και την
μεταφράζει ως manguers de marrons δηλαδή αυτοί που τρώνε κάστανα. Είναι δυσερμήνευτη
καθώς πρόκειται για ιδιωματισμό της ιταλικής argot. Διεξοδική έρευνα στο διαδίκτυο, αλλά και
φίλοι που γνωρίζουν την ιταλική, μας έδωσαν την ερμηνεία: προαγωγός (o sfruttatori di
prostitute δηλ. εκμεταλλευτές πορνών). Είναι ενδιαφέρον πως χρησιμοποιείται ακόμα και
σήμερα (http://www.treccani.it/enciclopedia/la-venezia-barocca-la-vicenda-politica-dalla-
riscoperta-della-pace-all-inestinguibile-sogno-di-dominio_%28Storia-di-Venezia%29/).
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χρόνια αργότερα οπότε και θα αποκαλυφθεί το πραγματικό ποιόν του δεύτερου. Οι
τύχες τους είναι αλληλεξαρτώμενες συχνά και όχι μόνον αυτών των δύο αλλά και των
γυναικείων συντρόφων του Ποτσίνι.29

Η επόμενη αναφορά είναι δεν είναι άμεση αλλά έχει σχέση με την
προηγούμενη. Ο Καζανόβα είναι φυλακισμένος στην Βενετία στο Πιόμπι (Piombi),  τις
φυλακές του δουκικού ανακτόρου –από τις οποίες αργότερα δραπετεύει με
εντυπωσιακό τρόπο-, κι ένας συγκρατούμενός του ονόματι Ματζιορίν (Maggiorin)
καταδικάζεται αρχικά σε πέντε χρόνια φυλάκισης που μετατρέπονται σε δέκα χρόνια
εξορίας στα Κύθηρα.

Η τελική αναφορά που θα παραθέσουμε, και η οποία πιστεύουμε πως είναι
ιδιαίτερα σημαντική, έχει να κάνει με Κυθηραϊκό προϊόν: κρασί με ονομασία
προέλευσης. Συγκεκριμένα αναφέρεται σ’ αυτό είτε ως Cerigo Muscat ή Muscatel30

(Μοσχάτο Κυθήρων) είτε απλά ως Cerigo. Ευρισκόμενος στη Νάπολη σε ταβέρνα που
έχει κάποιος Ζακυνθινός (Zandiote), ονόματι Παναγιώτης Ροδόστημος (Panagiotti
Rodostemo)31 και ο οποίος ως «υποτελής» επτανήσιος του Βενετσιάνου Καζανόβα τον
εξυπηρετεί ιδιαίτερα, ο Καζανόβα επιλέγει χωρίς δισταγμό το Cerigo Muscat το οποίο
ο Ζακυνθινός χαρακτηρίζει excellent και exquisite δηλαδή εξαίσιο και πανέμορφο. Ο
Καζανόβα αποφασίζει να εξαπατήσει τον άτυχο Ζακυνθινό, όντας ουσιαστικά
απένταρος,  και θέτει σε εφαρμογή ένα κόλπο χημικής αύξησης του υδράργυρου,32 που
σωστά υποθέτει πως αγνοεί ο απονήρευτος Ζακυνθινός. Αργότερα στην αφήγηση
χαιρετιούνται καθώς ο Καζανόβα αναφέρει πως θα αναχωρήσει για το Σαλέρνο,
δίνοντας την υπόσχεση πως όταν ξανασυναντηθούν θα αγοράσει ένα βαρέλι από το
Cerigo του. Βέβαια απ’ ότι φαίνεται είναι απλά μια υπόσχεση που δεν πρόκειται να
τηρήσει κι απλά την δίνει για να αποσπάσει χρήματα από τον ταβερνιάρη. Αφού τον
εντυπωσιάζει με το ελιξίριο που παρασκεύασε καταφέρνει να αυξήσει το πενιχρό
περιεχόμενο του πορτοφολιού του. Ο Ζακυνθινός δοκίμασε την συνταγή του ελιξίριου
και φυσικά απέτυχε. Επιστρέφοντας απαιτεί τα χρήματα που πλήρωσε για το μυστικό.
Όμως ο επιτήδειος Καζανόβα όχι μόνον δεν τα επιστρέφει αλλά καταφέρνει να τον
πείσει πως το λάθος είναι δικό του. Ο Ζακυνθινός πείθεται εκ νέου και αγοράζει κι
άλλο υλικό για το ελιξίριο. Σ΄ αυτό το σημείο χωρίζουν φιλικά με την υπόσχεση πως

29 Στην Στουτγάρδη οι «ανηψιές» (ερωμένες) του  Ποτσίνι τον ληστεύουν, στο Λονδίνο ο
Ποτσίνι ζητάει ικανοποίηση για την διαφθορά τους ενώ στην Βιέννη ένας Σκλαβούνος (Σλάβος)
μπράβος του Ποτσίνι τον απαλλάσσει από το πορτοφόλι του αφού τον παρέσυρε με κόλπο.
Αργότερα στα 1783 η Κατίνα (Cattina), η γυναίκα που εμφανίζεται ως σύζυγος του Ποτσίνι,
τον πλησιάζει με σκοπό να του αποσπάσει χρήματα αφού η υγεία του Ποτσίνι ήταν άθλια αλλά
ο Καζανόβα την αποπέμπει σκαιά ευχόμενος έναν ευχάριστο θάνατο στον αντίπαλό του.
30 Οι αγγλικές μεταφράσεις χρησιμοποιούν και τους δύο όρους. Στην πρωτότυπη γαλλική ο
όρος είναι muscat de Cerigo ή απλώς Cerigo.
31 Το πλήρες όνομα του Ζακυνθινού αναφέρεται μόνον σε ορισμένες εκδόσεις των
Απομνημονευμάτων. Εμείς το συναντήσαμε στην έκδοση History of My Life. Στις περισσότερες
αναφέρεται απλά ως Panagiotti.
32 Η χρήση του φτηνού βισμούθιου (Bi), μαζί με άλλα υλικά, επέτρεπε στον Καζανόβα να
αυξάνει, πλασματικά, τον όγκο του υδράργυρου και να εκμεταλλεύεται την γνώση αυτή αφού
ο υδράργυρος εθεωρείτο ως σπουδαίο φαρμακευτικό υλικό άρα και πολύτιμος. Εξ’ αιτίας
αυτών των «μαγικών» αλχημειών θα κατηγορηθεί στην Βενετία ως μάγος.
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όταν επιστρέψει ο Καζανόβα στην Νάπολη θα του προσφέρει κι ένα βαρέλι Μοσχάτο
(εννοεί μάλλον το Τσιριγώτικο). Το Τσιριγώτικο Μοσχάτο ήταν λοιπόν κρασί
περιωπής και γινόταν εμπόριό του στην Ευρώπη.

Τα Κύθηρα της εποχής αυτής,  δηλαδή της τελευταίας φάσης της Ενετοκρατίας
(τέλη του 1700), παρουσιάζονται ως τόπος εξορίας, αλλά συγχρόνως και ως τόπος
παραγωγής εκλεκτού κρασιού. Το νησί μπορεί να έπαψε να αποτελεί τόπο εξορίας
αλλά αξίζει να σταθούμε στο γεγονός πως το Τσιριγώτικο Μοσχάτο έπαψε να
παράγεται. Εικάζουμε πως είναι το αποτέλεσμα της μεγάλης ασθένειας που έπληξε τα
Κυθηραϊκά αμπέλια γύρω στα 1850. Βέβαια τα αμπέλια ξαναφυτεύτηκαν αλλά με
άλλες ποικιλίες. Είναι κρίμα όμως ένα κρασί με ονομασία προέλευσης να μην
δοκιμάσει κανείς να το επαναφέρει. Και σίγουρα η περίπτωση είναι αρκετά
ευκολότερη από εκείνη του Scopolo33 (Σκοπελίτικο;) ή του generoydes34 (γενεροΐδη;) της
Ξάνθης (Xante) αφού το Μοσχάτο είναι γνωστός τύπος κρασιού.35 Τα δύο άγνωστα
κρασιά τα αναφέρει ο Casanova36 αλλά δεν υφίστανται πλέον και δεν είναι και γνωστές
άλλες λεπτομέρειές τους, πέρα από την ονομασία τους. Η δημιουργία ενός
Τσιριγώτικου Μοσχάτου θα ήταν μια ενδιαφέρουσα πρόταση για πειραματισμούς από
ντόπιους παραγωγούς.

Σ’ αυτό το σημείο μπορούμε να δώσουμε κάποια στοιχεία για το κρασί και τα
Κύθηρα και τεκμηριώνουν την σημαντική θέση που είχε η καλλιέργεια της αμπέλου
και η παραγωγή οίνου στο νησί.37 Σύμφωνα μ’ αυτό τα Κύθηρα είχαν 1365 ακρ (acres)
ή 5.460 στρέμματα με αμπελώνες και παρήγαγαν 20.010 βαρέλια κρασί. Το βαρέλι
ισοδυναμεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της εποχής, σε 16 γαλόνια οπότε έχουμε 320.160
γαλόνια ή 1.455.477 λίτρα κρασί. Αυτά τα νούμερα μοιάζουν υπερβολικά αλλά τα
στοιχεία της Αγγλικής Διοίκησης χρησιμοποιούνταν για φορολογικούς λόγους οπότε
δεν ψεύδονται. Όλα αυτά δείχνουν πόσο σημαντική ήταν η καλλιέργεια του κρασιού
στα Κύθηρα. Παραθέτουμε τα αναλυτικά στοιχεία ανά νησί: η Κέρκυρα παρήγαγε
55.042 βαρέλια από 347.180 στρέμματα, η Κεφαλονιά 44.100 βαρέλια από 47.336
στρέμματα, η Ζάκυνθος 48.770 βαρέλια από 54.400 στρέμματα, η Λευκάδα 35.443
βαρέλια από 16.864 ενώ η Ιθάκη μόνον 6.196 βαρέλια από 2.944 στρέμματα  και οι
Παξοί 586 βαρέλια από 1.624 στρέμματα. Το ποσοστό των Κυθήρων με 3,66 βαρέλια ή
264 λίτρα ανά στρέμμα είναι εντυπωσιακό. Βέβαια αυτά τα στοιχεία είναι

33 Αναφέρει «…ήπια κρασί scopolo ή το καλύτερο Μοσχάτο του Αρχιπελάγους (I drank scopolo wine or
the best muscatel of the Archipelago)»
34 Σε ορισμένες μεταφράσεις όμως το αναφέρουν ως κρασί Ζακύνθου κι όχι Ξάνθης.
35 Υπάρχει το λευκό Μοσχάτο Σάμου και το λευκό Μοσχάτο (Αλεξάνδρειας) Λήμνου, το
κόκκινο Μοσχάτο Αμβούργου, το Μοσχόμαυρο κ.ά.
36 Πολλοί οίνοι αναφέρονται στην αυτοβιογραφία του: κάποιοι γνωστούς, άλλοι λιγότερο
γνωστοί και κάποιοι εντελώς εξαφανισμένοι. Στην τελευταία κατηγορία ανήκει και ο Cerigo
Muscat. Βλ. Απομνημονεύματα ενός εραστή του οίνου (Memoirs of a wine lover):
http://articles.boston.com/2012-01-16/lifestyle/30632545_1_canary-islands-wine-
champagne-oysters.
37 Τα στοιχεία είναι από τις επίσημες απογραφές του Γραφείου Αποικιών της Βρετανικής
Αυτοκρατορίας του έτους 1836 και το έργο Leontsinis George N.,The island of Kythera: A Social
History (1700-1863), National And Capodistrian University of Athens, Faculty of Arts, No 55,
S. Saripolo’s Library, Athens 1987.
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μεταγενέστερα κατά έναν αιώνα από την εποχή του Casanova αλλά η διαφορά δεν θα
πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Ακόμα κι αν υπολογίσουμε την παραγωγή του 1740-50
να είναι περίπου το 1/3 της παραγωγής του 1836 (λόγω σαφώς μικρότερου
πληθυσμού, αφού εάν εξετάσουμε τα πληθυσμιακά στοιχεία ο πληθυσμός στα 1836
είναι περίπου 9.000 ενώ στα 1760 είναι λιγότεροι των 6.000) μιλάμε για παραγωγή
τουλάχιστον 500 τόνων, που φυσικά υπερκάλυπτε τις ντόπιες ανάγκες και εξαγόταν.
Αρκεί να αντιπαραβάλουμε την παραγωγή ελαιολάδου στα 1839 που δεν ήταν
μεγαλύτερη από 195 βαρέλια δηλαδή συνολικά 14.184 λίτρα μόνον.38 Το Τσιριγώτικο
κρασί λοιπόν φαίνεται πως αποτελούσε την «βαριά» βιομηχανία του νησιού όντας το
κύριο εξαγώγιμο προϊόν του. Οπότε και η καταστροφή των αμπελιών στα 1850 ήταν
μια άνευ προηγουμένου φυσική καταστροφή και οι επιπτώσεις του σημαντικότατες
για τον ντόπιο πληθυσμό.-

38 Θα πρέπει να επισημάνουμε σ’ αυτό το σημείο τον ρόλο της Αγγλικής Διοίκησης στην
εξάπλωση της ελιάς στα σημερινά επίπεδα στο νησί.


