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Η Χρυσή Τομή για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας 

Άντε και αλλάξαμε, άντε και φτάσαμε την επόμενη ημέρα (όποια κι αν είναι αυτή).  
 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι επώδυνη για όλους μας. 
Και τώρα τι κάνουμε. 
 
Πως θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε τους απογόνους μας για να μη φτάσουν ξανά στα 
δικά μας χάλια. 
 
Ποια θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Τομή των πολιτικών ενεργειών στο μέλλον για την α-
ποφυγή λήψης λανθασμένων αποφάσεων (ηθελημένων ή όχι). 
 
Με αυτό το άρθρο μου καταθέτω μια πρόταση η οποία έχει σαν βάση τη θεώρηση ότι: 
  

«κάθε νομοσχέδιο ή και πολιτική απόφαση εξίσου σοβαρά  
άσχετα από το θέμα που πραγματεύονται» 

 
Πιστεύει ότι όλα θα πρέπει να διέπονται από μια "χρυσή τομή" η οποία δεν είναι άλλη από 
την αναλογία που επαληθεύει μαθηματικά τον Χρυσό Αριθμό "Φ"  και η οποία στη περί-
πτωσή μας την αναφέρουμε ως "Χρυσή Αναλογία", κάτι πολύ κοντά στην αναφερόμενη 
σήμερα ενισχυμένη πλειοψηφία των 3/5. 

 

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Φ είναι μία ΣΤΑΘΕΡΑ, ανεξάρτητη από το μετρήσιμο μέγεθος  και δεν 

είναι ένα απλό Μαθηματικό τρικ. Δεν είναι ένα θεώρημα αλλά μία σημαντική μαθηματική 

"τιμή". Είναι μία ΘΕΪΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ, μία ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ , ένα μυστήριο ΖΩΗΣ που συ-

ναντάμε καθημερινά. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ίσως και να του χρωστάμε περισσότερα από 

ότι νομίζουμε ...ίσως .. ακόμη και την ύπαρξη μας.   

Για να υπάρξουν λοιπόν δίκαιες αποφάσεις και δίκαια νομοσχέδια, άρα και περισσότερη 

αλήθεια στη ζωή μας, χρειάζεται να υπάρξει ουσιαστική σχέση του Χρυσού Αριθμού Φ με 

όλες τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και όχι μόνο. Να υπάρξει μια Χρυσή Τομή στη σχέση 

του συνόλου προς τη πλειοψηφία και αυτής προς τη μειοψηφία. Να υπάρξει δηλαδή η α-

ναφερόμενη "Χρυσή Αναλογία". 

Αυτό που υποστηρίζω είναι ότι θα πρέπει για να εγκριθεί μία απόφαση να υπάρχει ποσο-

στό μεγαλύτερο από το 61,8% αντί του 50% του συνόλου των μελών της κάθε ομάδας που 

αποφασίζει. Πρόκειται για τη "Χρυσή Αναλογία" η οποία εξανεμίζει σε μεγάλο ποσοστό  το 

όποιο υφιστάμενο «στατιστικό λάθος» ή αλλιώς και προσπάθεια εξαγοράς συνειδήσεων. 

Έτσι π.χ. θα πρέπει για κάθε απόφαση της βουλής των 300 να υπάρχει πλειοψηφία τουλά-

χιστον 186 βουλευτών αντί των 180 ή 151 που σήμερα χρειάζεται. Οι αποφάσεις που θα 

λαμβάνονται με αυτό το ποσοστό (61,8%) θα είναι και οι πιο σωστές, καθώς θα επαληθεύ-

ουν τη "Χρυσή Αναλογία" και τον "Χρυσό Αριθμό" "Φ". Στην πράξη αυτό το όχι τυχαία αυ-

ξημένο ποσοστό καλύπτει κάθε πιθανότητα στατιστικού σφάλματος αλλά και κάθε προ-

σπάθεια εξαγοράς συνειδήσεων.  
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Σχετικά τώρα με τη μαθηματική απόδειξη των ανωτέρω έχουμε: 

α) Η αναλογία όλων των ψηφισάντων προς τους πλειοψηφίσαντες βουλευτές 300/186=1,6 

β) Η αναλογία των απαιτούμενων  πλειοψηφισάντων  προς τους μειοψηφήσαντες 

186/114=1,6 

Όπως βλέπουμε και οι δύο λόγοι (αναλογίες) είναι κατά προσέγγιση ενός δεκαδικού ίσοι με 

τον Χρυσό Αριθμό Φ (1,6) άρα και η απόφαση που θα ληφθεί με αυτή πιο σωστή, πιο δί-

καιη, πιο κοντά στην αλήθεια και πιο μακριά από τη διαπλοκή και τη δυσαρμονία. Κάθε 

τυχόν μικρότερο ποσοστό πιστεύεται ότι θα αποτελεί απόδειξη ότι οι υποστηρικτές της 

πλειοψηφίας δεν έχουν "δουλέψει" & δεν έχουν "δέσει" αρκετά την άποψή τους, η οποία 

στην ουσία διατηρεί αυξημένες αμφιβολίες για το σκοπό και τη χρησιμότητά της.  

Μια Ελεύθερη Δημοκρατική Πολιτεία θα πρέπει πάνω απ’ όλα να πιστεύει στον άνθρωπο 

πολίτη και να τολμά.  

Σας ευχαριστώ 

Γιάννης Αλήθειας 

(κατά κόσμο Ιωάννης Πατινιώτης) 

email : Ioannis@patiniotis.com 

 


