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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 199-15/5/2017 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΟ ΚΑΖΑΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ 
 

     Κάθε χρόνο σε όλη την διάρκεια του , καζάνια απόσταξης της τσικουδιάς 
λειτουργούν σε πολλά σπίτια και αλλού. Οι Κρητικοί συνοδεύουν την γιορτή του 
καζανιού, με τραπέζια και καλές μαντινάδες. 
     Η ιστορία του καζανιού, είναι πολύ παλιά, αλλά στην εποχή μας γίνεται 
επίκαιρη με την ετοιμότητα των δημιουργών των μαντινάδων, όπως του Μανώλη 
Μπαχλιτζανάκη , αντιπρόεδρο στο ΠΑΚΟΕ, ο οποίος το Σάββατο που πέρασε 
στο σπίτι του Κωστή Παπαγελάκη στο Συκάμινο, δημιούργησε πολλές 
μαντινάδες . Μερικές απ΄αυτές και οι παρακάτω: 
 
 
 
Το Σάββατο επήγαμε οι φίλοι στο καζάνι 
και βγάλαμε την τσικουδιά τον πόνο μας να γιάννει. 
 
Όποιος τακτικά γλεντά και την ρακί την πίνει στρεπτομικίνη δεν ζητά ούτε 
πενικιλίνη. 
 
Πίνω ρακί δεν με μεθά και με μεθά ο σεβντάς σου, και με μεθούν τα μάτια 
σου και τα πεισματικά σου. 
 
Η ζωή είναι να περνάς καλά και να χεις την υγειά σου και να σκορπάς 
πάντα χαρά σ’όλη την συντροφιά σου 
 
Δυο αγκινάρες μια ρακί και μια καλή παρέα το Σάββατο στου Κώστα στο 
Συκάμινο περάσαμε ωραία. 
 
Πίνετε ούλοι τσικουδιά μα να ‘ναι ευλογημένη μόνο να πίνετε αγνή και όχι 
νοθευμένη. 
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