
ΟΙ ΤΖΑΜΠΑ ΜΑΓΚΕΣ* ΘΕΛΟΥΝΕ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΕΝΤΑΑΑΔΕΣ 

(Αποκριάτικη τριτανακοπή του Μαρκογιώργη) 
1. Οι τζάµπα µάγκες θέλουνε να είναι αφεντάδες 
 γι’αυτό, µε κουτοπονηριές, πλευρίζουν τους παπάδες 

2. Θέλουνε, στον παράδεισο, πιό εύκολα να µπούνε 
 γιατί δεν τους αρέσουνε, όσα γι’ αυτούς ακούνε 

3. Δίνουνε γίδια, δωρεάν, στον «Άγιο τον Πέτρο» 
 για να τον καλοπιάσουνε να µην ασκήσει βέτο 

4. Τα γίδια που µεγάλωσαν**στης Εκκλησιάς το χώρο 
 κάποιοι Σαούλ τους τάδωσαν, για να τα κάνουν δώρο 

5. Λένε, λοιπόν, πως ο Σαούλ ήτανε πολύ φαύλος 
 κι ότι αυτοί τον βάπτισαν «Απόστολος ο Παύλος» 

6. Έτσι, νοµίζουν, πως, µ’αυτά, τον κόσµο ξεγελούνε 
 λέγοντας ότι τα σκατά ποτέ τους δεν βρωµούνε 

*Τζάµπα µάγκες είναι π.χ. Ο ΑΛΑΖΟΝΙΚΟΣ «πορτιέρης» της Εκκλησίας του Αγ. Αντωνίου, στο Σίσι και Ο 
ΓΡΑΦΙΚΟΣ ψευτοκτηνοτρόφος της καινούργιας Εκκλησίας του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης (µέσα στον 
Οικισµό), στην οποία δώρησε ένα τράγο, που τελικά, δεν µεταλλάχθηκε σε κοινωνική προσφορά (Γραφικός 
σηµαίνει πρώην τραγουδιστής, πρώην ξεναγός, πρώην κονφερασιέ και σηµερινός σερβιτόρος και 
εισπράκτορας πολλών ενοικίων και όλα τ’άλλα). 

 Υπενθυµίζουµε, σχετικά, ότι στο αριθ. 4 θέµα της ιστοσελίδας αυτής, έχει δηµοσιοποιηθεί, ότι τα 
αιγοπρόβατα ενός καλού χριστιανού...κάνουνε περίπατο στην αυλή της προηγούµενης Εκκλησίας. Όµως, ο 
τοπικός ιερέας και περισσότερο, το ευρύτερο Εκκλησιαστικό Σύστηµα Διοίκησης δεν έχουν 
συνειδητοποιήσει, ότι τα δευτερεύοντα υποβαθµίζουν ή αναβαθµίζουν τα πρωτεύοντα και γι’αυτό δεν 
εφαρµόζουν, στους µικροπροβληµατισµούς, τη ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. 

Τέλος, είναι αυτονόητο, ότι οι αναγνώστες της ιστοσελίδας αυτής ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΑΝ το σύστηµα 
Διοίκησης της Μεραµπελλιώτικης Τρόϊκας (Εκκληστική Ηγεσία + Δήµαρχος + Αντιπεριφερειάρχης) 
βρίσκεται στο στάδιο της αποδυνάµωσης του ή στο στάδιο ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ. 
** Από τις φωτογραφίες της 
1 5 - 2 - 2 0 1 3 ( β λ έ π ε τ ε 
π α ρ α κ ά τ ω ) φ α ί ν ε τ α ι 
ξεκάθαρα ότι η κατσίκα 
τ ρ ώ ε ι τ η ν ε λ ι ά π ο υ 
βρίσκεται στον περίβολο 
της καινούργιας Εκκλησίας 
(Δεν είναι βέβαια η πρώτη 
φορά...). 


