
Προσπαθώ να βρω την κατάλληλη λέξη για να χαρακτηρίσω αυτό το άρρωστο και επιθετικο ΕΓΏ  
ολων των  πολιτικών Κομμάτων της Ελλάδος, που υποβιβάζει την Λογική τους σε πνευματική 
ανικανότητα.

Αυτό το Άρρωστο ΕΓΩ, αυτος ο  εγωκεντρισμός  το συναντά  κάνεις μονο στης 
 τριτοβαθμισμενες χώρες  της γης.
Εκεί που το άρρωστο εγώ, σε συνδυασμό με την έλλειψη γνώσεων και υποστηριζόμενο από τους 
Αρχηγούς της φυλής ή τους γέροντες τη Φυλής, οδηγούν αυτά τα Κράτη στην Πείνα και στην 
ανθρώπινη αθλιότητα.

Αυτή η Αρρώστια  υποβιβάζει την λογική τους, σε τέτοιο βαθμό  που όλα τα προβλήματα της 
Ελλάδος τα υποβιβάζουν, οι πολιτικοι, σε βαθμό “ασήμαντα η μη υπάρχοντα”, και για αυτόν τον 
λόγο για να δικαιολογήσουμε της 10.000  που παίρνουν το μήνα, ο ένας βρίζει και υποβιβάζει τον �
άλλο. 

Λογικά σκεπτόμενος, και επειδή δεν μπορώ να σκεφτώ, ότι οι γνώσεις των Ελλήνων πολιτικών
είναι η ίδιες αυτών των αρχηγών μιας φυλής με τριτοβαθισμενες αποδόσεις για τους πολίτες τους, 
όπως ανέφερα πιο πάνω, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το ΕΓΩ και ο εγωκεντρισμός των 
Ελλήνων είναι μια προχωρημένη  καρκινοπαθής πολιτικη αρρώστια.

Τα συμπτώματα αυτής της αρρώστιας είναι πολλαπλά, ένα από αυτά θα τα συναντήσουμε στο 
επίκαιρο Θέμα, το οποίο είναι μεγάλης εθνικής σημασίας, και άφορα την Εύρεση ονομασίας 
ενος πολιεθνικου Κρατους των Σκοπίων, το οποίο απαρτίζεται από Σλάβους  στην πλειοψηφία 
ακολουθούνε οι Αλβανοί , οι Ρόμα και Έλληνες.  
Εγκαταστάθηκαν σε ένα μικρό γεωγραφικό χώρο που ιστορικά ήταν η γη και Πατρίδα 
των Ελληνομακεδονων και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

 Ονομάζουν τα σκοπια Μακεδονία, και  πιστεύουν ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου!!!
Αυτή η Ιστορική απάτη των Σκοπιανών συνεχίζεται με λυτρωτικές επιθυμίες (Διάβασε 
το αρθρο συντάγματος) έναντι της Ελλάδος.

Και ολλα αυτα τα βαζουν στο Τραπεζη συζητησεων με τους Σκοπιανου μας γειτονες, κατι που         
δεν ειναι συζητησομαι, αλλα ειναι Θεμα αποφασεων μονο των Ελληνων  Πολιτικων κοματων:

                            Η απάντηση όλων των πολιτικών έπρεπε να είναι μια:
                                Το όνομα κάθε έθνους προορίζει το πόθεν έσχες.
                     Και σας προτείνουμε όσο αφορά το Όνομα: Σλαβοαλβανομακεδονια.
          
                 Η προτείνεται ένα άλλο όνομα, που θα προσδιορίζει το Πόθεν έσχες 
                    του πολυεθνικου κράτους των Σκοπίων, αλλα οχι ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.& -.
      
             Μια τέτοια απόφαση και πρόταση θα την χειροκροτούσε Όλος ο Ελληνικός λαός.   



Το πρόβλημα τον Σκοπίων έφερε στην Επιφάνια το πρόβλημα των Ελλήνων πολιτικών άλλα και 
μεγάλο μέρος του Ελληνικού Λαού που χειροκροτεί τους πολιτικούς, της δικής του παρατάξεις, 
διότι μονό αυτοί έχουν το προνόμιο να σκέπτονται σωστά και όλοι άλλοι λάθος. 

Αυτός ο εγωκεντρισμός που αφορά τους πάντες και τα πάντα, όσο πιο ισχυρό είναι αυτό το ΕΓΩ 
ΚΑΙ το ΕΜΕΙΣ τόσο δυσανάλογα αυξάνετε η κουταμάρα. Όταν σε αυτή την βιοχημική αντίδραση. 
Δηλαδή Εγώ + Εμείς = Κουταμάρα, προστεθούν και τα αισθήματα τότε γίνεται μια βιοχημική 
έκρηξη.

Το αποτέλεσμα αυτής είναι μια προσωπική οπισθοδρόμηση στην evolution με αποτέλεσμα
την μείωση της Λογικής. Το γνωστό Τραγούδι δεν “Καταλαβαίνω τιποτααα, τιποταααα”, μας 
εξηγητή το αποτέλεσμα της Βιοχημικής αντίδρασης: 

Δηλαδή Εγώ + Εμείς + αισθήματα =
   
                           

                 

              Το αποτελεσμα ειναι οτι οι Έλληνες πολιτικοί δεν έχουν την καθαρη πνευματικη 
                      ποιότητα να δώσουν απάντησης σε κανένα πρόβλημα της Ελλάδος.
               
      
                Μόνο όταν οι ψηφοφόροι θα σταματήσουν ουρλιάζοντας να τους ακολουθούν
                 αυτούς τους Πολιτικούς  τότε θα τραγουδήσουμε „Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει“.            

  



 Με αυτή την λογική και συμπεριφορά όλων των πολιτικών, και ένα ανύπαρκτο  Ακαδημαϊκό 
κόσμο, ο ποιος  δεν παράγει ούτε ιδέες άλλα ούτε Έργον, συνοδευόμενος από  έναν Λαό ο οποιος 
δεν μπορεί να είναι καλύτερος         
           
  όσο και δυνατά να φωνάζουμε Αεεεερααααα δεν μπορούμε  να  φοβίσουμε 
                                                     κανέναν.

Ακόμα προσπαθώ να βρω τη Κατάλληλη λέξη για να χαρακτηρίσω τους αρχηγούς όλων των 
πολικών Κομμάτων, άλλα και αυτών των Ελλήνων που με την ψήφο τους, δίνουν το δικαίωμα
σε αυτό το καρκινοπαθές Εγώ των Πολικών να αποφασίζουν για το Μέλλον ενός Λαού, ο οποίος
δεν έχει καταλάβει ότι και το δικό του ΕΓΏ είναι η Πηγή ασθένειας της Ελλάδος.
 
Προσπαθώ να βρω την Κατάλληλη Λέξη .....

Κριτικοσς Θεοφιλοσ


