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Kdo to byl Solón?

A Světlo svítí v temnotách …

Život

Redakce
Redakci tohoto internetového časopisu tvoří lidé, kterým
není jedno, co se v naší zemi děje. Není jim jedno, že tu
opět existuje selektování zpráv, že tu existuje překrucování těchto zpráv, a že tu dokonce existuje vyložená
dezinformační kampaň. Lhaní a cenzurování je něco,
čemu se hodláme postavit. Jde totiž o základní práva na
informace, dané naší Ústavou a dalšími zákony této
země. Stávající systém postkomunistické vlády se od
principů DEMOKRACIE silně odklonil a systém, který lze
nazvat v tom lepším případě OLIGARCHIÍ ne-li něčím
horším začíná evidentně opovrhovat lidmi a základními
hodnotami lidského soužití.
Tento časopis není místem pro nářky, ale pro seriozní vědomé poznání skutečností. To chceme vést v
duchu SKUTEČNÉ DEMOKRACIE.

Skutečná Demokracie
SOLÓN

SOLÓN
Žil v letech 638 ‐ 555
př. n. l. a byl to nejen
slavný antický a řec‐
ký básník ale přede‐
vším zákonodárce v
Athénách a ten kdo
je zakladatelem
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Solón se narodil v Athénách v jedné z mnoha zchudlých
aristokratických rodin jako syn Exikestidův a potomek
krále Medonta. Své životní zkušenosti načerpal při
cestách na Kypr a do Egypta.
Díky své vlastenecké politice se stal natolik populárním
pro celou zemi, že v roce 594 př. n. l. byl zvolen Archóntem s plnou mocí pro vypracování nové ústavy a zákonů. Po dokončení demokratických reforem, které vyvedly
Athény z krize, Solón vystavil nové zákony na mramorových deskách a vzdal se úřadu. Reforma však nebyla
příznivě přijata mezi aristokracií a fungování nové ústavy
bylo zaručilo až po určité době. Především pak autoritou
vojenských sil.
Solón zemřel ve vysokém věku roku 555 př. n. l. Po
smrti mu vděční občané postavili pomník a nazvali jej
„svatým zákonodárcem“. Obdivovali se mu mimo jiných i
Platón a Démosthenés. Je řazen k sedmi největším
mudrcům Řecka.

Dílo
Zachovalo se přes 250 veršů zákonů, které jsou sepsány v jambech. V morálních i politických elegiích se odráží jasné myšlení a upřímnost. Nedosahuje však květnatosti svých současníků.

Solónovy reformy
Prvním Solónovým činem ve svěřeném úřadě byla všeobecná amnestie. Ta se pouze nedotýkala vrahů a vlastizrádců. Upevnil moc a zjednal si tím klid na práci při
ústavních reformách.
Významným činem bylo zrušení všech dluhů bez náhrady a vykoupení občanů, kteří upadli pro dluhy do otroctví. Současně zrušil zákon, podle něhož se za dluhy
ručilo tělem. Zrušil i poplatky z pozemků a další nevolnickou vazbu, dle které se rolník stal otrokem, pokud
nemohl odevzdávat část ročního výnosu obilí.
Podpořil rozvoj obchodu a pěstování plodin na úkor obilnářství tím, že zakázal vývoz obilí a povolil vývoz olivového oleje. Tímto krokem také zajistil výživu obyvatel.
Dále zavedl nový systém měr a vah a dal razit stříbrné
mince (nejisté). Řemeslníkům bez půdy udělil občanská
práva a jejich podnikání podpořil zákonem, který vyvazoval syny z povinnosti živit staré rodiče, pokud je nedali
vyučit řemeslu.
Solón zrušil rodová privilegia a obyvatelstvo Athén rozdělil do čtyř tříd podle majetku a to na:

• nejvyšší třídu - vlastníky (pentakosiomedimnoi), do
které patřili lidé dosahující výnosu 500 medimnů (tj.
asi 25 tisíc litrů) plodin, jejíž příslušníci se mohli
stát nejvyššími úředníky,
• druhou třídu - jezdce (hippeis), výnos 300 medimnů, jejímž příslušníkům byly dostupné všechny vysoké úřady kromě úřadu pokladníka,
• třetí třídu - pěšáky, těžkooděnce (zeugítai), výnos
200 medimnů, ze které pocházeli nižší úředníci,
• čtvrtou třídu - dělníky, nádeníky (thétes), bez omezení majetku, ze které každý se nyní mohl stát členem búlé, sněmu či „Rady čtyř set“, která kontrolovala činnost úřadů a schvalovala zákony.
Tento krok však vyvolal politický třídní boj. Dále vydal
Solón zákon, dle kterého se kterýkoli občan mohl odvolat
proti rozhodnutí jakéhokoli úřadu, a to k soudu. Takový
zákon neměl do té doby precedens. Zřídil nový nejvyšší
soud (HÉLAIA) z porotců volených losem. Nově stanovil
složení lidového sněmu podle starých tradic, kterého se
mohli zúčastnit všichni občané Athén, a který měl právo
rozhodovat o všech věcech a volit všechny úředníky.

***
Solón – athénský básník, státník a zákonodárce, symbol
moudrosti a schopnosti se orientovat i v nejsložitějších
situacích. Muž, který byl schopen posoudit každou
podrobnost problémů, se kterými se setkal, určit nejvhodnější způsob jejich řešení a nabídnout svým spoluobčanům to, co právě potřebovali nejvíce, i když si to
sami třeba ani neuvědomili. Nevnucoval se se svými
názory, ale stávalo se mu, že byl o ně žádán dokonce
i proti své vůli. Bývá označován za otce řecké demokracie.
Známým se stal v období bojů mezi lidem a rodovou
aristokracií, kdy byl ustanoven smírčím zprostředkovatelem a v roce 594 př. n. l. byl zvolen ARCHONTEM (nejvyšším athénským úředníkem) s mimořádnou pravomocí.
V úřadu ARCHONTA zrušil otroctví pro dluhy a vykoupil
za peníze státu řadu Athéňanů. Provedl pozemkovou
reformu (stanovil maximální množství půdy, které může
být vlastněno jednou osobou, čímž umožnil přístup
k půdě i nejchudším vrstvám obyvatel). Na základě ročního výnosu plodin rozdělil občany do čtyř tříd, na tomto
základě byla odstupňována i občanská práva a povinnosti. Na základě jeho reforem se mohli všichni občané odvolat proti rozhodnutí kteréhokoli úředníka na občanském
sněmu (ekklésia). Zavedl také porotní soud (HÉLIAIÁ).
Do praxe dále prosadil jednotný systém měr a vah i další
zákony regulující především majetkové a rodinné vztahy.
Svými reformami vnesl do Athén mnoho revolučních
změn, rolníci získali politická práva, zástupci všech čtyř
občanských tříd měli právo účastnit se na soudech, došlo
k omezení moci starého sněmu na úkor občanského
sněmu. Úředníci byli voleni, když ale bylo potřebí je detailněji rozdělit a kritéria na určení výběru nestačila, byl
použit los a nikoliv majetek či postavení dotyčného uchazeče. Tak byl v případě potřeby úředník dosazen tak, aby
jeho vazba na vlastní majetek nedostačovala k obsazení
daného úřadu.
Posmrtně byl zařazen mezi sedm mudrců (podle antické
tradice mezi sedm mudrců patří sedm myslitelů, kterými
začínají dějiny řecké filozofie).

***

Vývoj Athén v kostce.
• Athény leží na poloostrově Atika. Zemědělci upadali postupně do dlužního
otroctví.
Vládla
šlechta prostřednictvím volených úředníků - ARCHONTŮ.
• Rozpory narůstaly.
V 7. století př. n. l. se ujal moci tyran DRAKÓN, vydal
přísné zákony - za většinu prohřešků byla smrt.
• Občanské válce šlechty s neurozenými zabránil ARCHONT SOLÓN. Roku 594 př. n. l. provedl reformu:
obyvatele rozdělil do 4 majetkových tříd a odstupňoval
tak jejich práva i povinnosti vůči státu = tím politicky
zrovnoprávnil veškeré svobodné obyvatelstvo. Zakázal
dlužní otroctví - vykoupil Athéňany z otroctví. Tak zlomil moc aristokracie.
• Poté byl u moci PEISISTRATOS, který vládl ve prospěch méně majetných (opíral se o armádu). Zabavil
půdu aristokracie. Zahájil výstavbu athénské Akropole.
• 510 př. n. l. KLEISTHENÉS - další reformy: zaručil
ústavou stejná práva svobodným obyvatelům, zrušil
aristokratická privilegia tím, že provedl novou správní
reformu Athén a zrušil rodové dělení obyvatel. Rozhodující silou se stali řemeslníci a obchodníci. Protože
však úřady nebyly placeny, mohli si je dovolit zastávat
jen majetnější. Bez práv zůstali jen otroci a cizinci (ženy pochopitelně taky). V čele města jsou úředníci volení lidovým shromážděním, nejvyšší funkce byly pouze
na jeden rok. Byl zaveden tzv. ostrakismus = střepinový soud; na střepy hliněné nádoby mohli občané napsat jméno politika, který podle jejich mínění usiluje o
samovládu. Takový politik pak musel odejít na 10 let do
vyhnanství. Athény se staly prvním městem, v němž
vznikla DEMOKRACIE.

Souvislosti
Solón byl vládcem v Řecku před dvěma a půl tisíci lety.
Toto období je velmi spřízněno s naší dobou. Je to dáno
tím, že existují dějinné vlny, které se ve spirále opakují
ve smyslu svých dějinných stavů. Jednotlivé události jsou
pochopitelně různé, ale prostředí, nálada, příležitosti,
ideje a touha lidí jsou obdobné, ale jsou na vyšší otáčce
tohoto dějinného spirálovitého kolotoče. Dnešní doba tak
velmi připomíná dobu těsně před převzetím moci Solónem.
V tehdejším Řecku totiž vládl DRAGON. Pověst o jeho
zákonech a jeho krutosti a nelidskosti se dochovala do
dnešních dnů. Solón to vše zastavil, lidem vrátil důstojnost a Řecko připravil na nebývalý rozkvět. Ten se může
uskutečnit jen v době míru a prosperity.
My dnes zde žijeme obdobným způsobem. V zemi je
plno skutečných otroků (Ukrajinců, Rumunů, a dalších) a
ostatní jsou v rámci zbídačení postavení na samý kraj
propasti. Mnozí se do ní již zřítili. Mnohé to teprve čeká.
Naprosto nesmyslná a nelidská politika současné vládní

garnitury volá po radikálním řezu. Tím nemůže být nic
jiného, nežli návrat ke Skutečné Demokracii. Řekové
položili v dávnověku její základy na stolec dějinných událostí. Na nás je, tuto štafetu převzít a tuto demokracii
dále rozvinout. Nic zde na Zemi není statické. Není jím
ani člověk. Ano fyzický vývoj byl víceméně ukončen a
jeho současné projevy lze pro jednoduchost zanedbat. O
to bouřlivěji probíhá vývoj lidského VĚDOMÍ. Bohužel o
těchto základních stavech člověka se u nás nejen nemluví, ale ani o nich není povědomost na universitách a
vysokých školách. Ne nadarmo se naše školství propadlo
na nebývale nízkou úroveň. (Karlova universita je hodnocena jako 395 v současnosti, přičemž za První republiky
tvořila s několika dalšími špičku civilizačního vědění světa).

ROZPRAVY O PRÁVU A
SVOBODĚ
Starší generace si ještě pamatuje atmosféru strachu a
nejistoty v období komunismu a socialismu (normalizace).Člověk, který byl označen za nepřítele režimu byl
perzekuován. V padesátých letech mohl přijít o život, v
době normalizace o zaměstnání, možnost studovat,
cestovat, i mohl být uvězněn. Po roce 1989 jsme se domnívali, že podobné stavy jsou již definitivně za námi. Je
tomu tak doopravdy ?
V roce 2001 byl schválen zákon o exekucích. V témže
roce bylo nařízeno 4000 exekucí, v následujícím
58.0000, počty stoupaly každým rokem, v roce 2010 jich
bylo 702 000. V současné době, za 10 let jeho platnosti,
k polovině roku 2011 bylo podle oficiálních údajů nařízeno celkem asi 3 500 000 exekucí. A to je nás v Česku 10
milionů i s nemluvňaty. Exekutor je soukromý podnikatel
ale požívá ochrany veřejného činitele. Je motivován zištností, za jednu exekuci, vyjma vašeho dluhu, mu zaplatíte v nejlepším případě asi 8.000 Kč (minimální hrubá
mzda), pokud si nenaúčtuje další platby. Vstupuje do
vašich obydlí kdykoliv bez ohlášení i bez vaší přítomnosti. Vyloupí vám domov chráněn policií i zákony.
Že krade i věci, které vám nepatří ? Které patří člověku,
který s daným dluhem nemá nic společného ? Je na vás,
abyste to dokázali !
Příklad článku z internetu:
http://www.antiexekuce.estranky.cz/clanky/exekucemajetku-a-prava-tretich-osob_-nedostatky-zakona.html
Ale musíte si pospíšit, po pár dnech odkladu či zdržení
už nemáte právo ani nic dokazovat. Presumpce neviny?
Ale co vás nemá!
Exekutor vám pro malou částku prodal i střechu nad
hlavou, samozřejmě hluboko pod cenou. Že máte důvodné podezření, že se exekutor spolčil s realitní kanceláří a provádí účelové exekuce nemovitostí? Že i podle
současných zákonů se může jednat o zločinné spolčení?
Poskytli jste dočasné ubytování příteli v nouzi? Pokud
má nebo bude mít dluh, exekutor okrade vás.
Příklad článku z internetu:
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/exekutor-priselbrat-ze-nic-nedluzite-koho-to-zajima_207078.html

Nebo jiný příklad:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/onlinezdarma/exekuce/7291-prevence-exekuce-majetkunedluznika-kdyz-v-byte-bydli-dluznik.html
Bydlíte v pronajatém bytě? V případě, že majitel bytu
bude někde dlužný, exekutor okrade vás.
Zapomněli jste zaplatit poplatek u lékaře nebo v nemocnici, třeba proto, že vaše myšlenky a starosti byly někde
jinde? Neomlouvá vás to!
Příklad z internetu:
http://www.novinky.cz/domaci/238843-dluh-30-kc-ulekare-muze-pri-vymahani-prijit-pacienta-az-na-17-000korun.html
Nebo jiný příklad:
http://www.novinky.cz/finance/238954-pacienti-si-musejirikat-o-potvrzeni-za-zaplaceni-30-kc-u-lekare.html
Dosud nebyl žádný exekutor odvolán ani potrestán. V
krajním případě byl napomenut Exekutorskou komorou.
A nejen exekutoři, roztrhl se pytel s vymahačskými firmami. Nejen takzvaný "soudní" exekutor, ale i soukromé
vymahačské firmy se v Česku staly výnosným byznysem.
Příklad z internetu:
http://byznys.lidovky.cz/vymahaci-se-vydavaji-zaexekutory-dluh-zverejnuji-fw8-/mojepenize.asp?c=A110707_145844_moje-penize_nev
Inzeráty na půjčky peněz a inzeráty vymahačů zahlcují
média a internet. Lichva nejhrubšího zrna je u nás nejen
beztrestná, ale je režimem podporována.

Vládne Diktatura peněz!
V kombinaci s nezaměstnaností, s uměle vytvořeným
stavem, kdy lidé nemají možnost vydělat si peníze důstojnou prací, stává se tato diktatura peněz prostředkem
k zotročení většinové společnosti. Zároveň dochází ke
stupňující se nesouměřitelnosti mezi vládnoucí "elitou"
a řadovými občany. Na jedné straně máme miliardáře, na
druhé straně bezdomovce a lidi na sociálních dávkách
2020 Kč na měsíc. Na jedné straně jsme konfrontováni s
korupčními aférami, které nás připravují o desítky miliard
a jejichž aktéři nejsou trestáni, na straně druhé se v médiích neustále omílá zneužívání sociálních dávek a nutnost jejich omezování.
Je snad normální, aby se člověk již v mládí musel zadlužit na celý produktivní život k tomu, aby si zajistil střechu nad hlavou a aby mohl být prostřednictvím dluhu o
takto nabytý majetek kdykoliv snadno oloupen? Je snad
smyslem lidského života otročit bankám? Otročit penězům?

Uplynulo 20 let a opět žijeme ve strachu.
Žijeme ve strachu, že přijdeme o zaměstnání, o střechu nad hlavou, že nebudeme mít peníze na zaplacení zdravotní péče.

Moudrost a chytrost.
Naše společnost si velmi cení IQ, tedy rozumové inteligence. Měří se různými testy, měří se mírou takzvaného
společenského úspěchu. Jedním z ukazatelů je i dosažené vzdělání, velmi žádané jsou různé tituly JUDr,
MUDr, Ing, CSc a další.
Pro jejich získání jsou lidé ochotni velkých obětí a to i
včetně toho, že se dopouštějí podvodů.
Jiným měřítkem je dosažené společenské postavení
(většinou je podmíněno titulem) a především majetkem.
Většina lidí nerozlišuje pojmy moudrost a chytrost. Moudrost považují za vystupňovanou chytrost, vychytralost,
kombinační schopnosti mozku.
Málokdo si připouští, že existuje i jiný druh inteligence,
která se nazývá inteligencí emoční. Není to inteligence
chladného rozumu, ale inteligence srdce. Emočně inteligentní člověk upřednostňuje pozitivní vztahy s ostatními
lidmi před osobním egoismem. Člověk s vysokým IQ
může být a bývá ve vysokém společenském postavení,
manažerem, ředitelem bank a korporací, politikem nebo
mediálním magnátem. Může mít ohromný majetek.
Ovšem je spíše pravidlem, že tohoto postavení může
dosáhnout především nemorálním jednáním.
Je poučné sledovat v médiích zprávy, jak nakládají miliardáři s nabytým majetkem. Společným rysem jejich
jednání je nebetyčný egoismus. Ještě větší palác, ještě
víc vil po celém světě, ještě víc jachet, létajících paláců,
bazénů, luxusu!

Tento princip je vlastně velmi primitivní.
Ještě více majetku a slávy k mému Egu. Vůbec si neumí
představit něco jiného. Pokud dávají něco na charitu,
dělají to okázale před kamerami tak, aby to všichni viděli. Ti lidé jsou tak sebestřední, že je vůbec nenapadne
dělat něco užitečného pro druhé.
Několik příkladů z tisku:
Miliardář si postavil palác za 3,1 miliard dolarů.
http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/7089/nejdrazsidum-sveta-za-3-1-miliardy-muze-byt-vas.html
Jiný příklad:
http://zpravy.ihned.cz/svet/c1-47337500-nejdrazsi-dumsveta-si-postavil-ind
Další příklad:
http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/242003nejdrazsi-dum-sveta-je-unikat-ze-zlata-meteoritu-adinosaurich-kosti.html?ref=ostatni-clanky
Příklad z internetu:
Miliardář si nechal postavit loď za 82 miliard dolarů.
Hračku, která se může potopit. To je asi 1.350 miliard Kč.
A kolik je státní rozpočet ČR?
http://cestovani.idnes.cz/nejdrazsi-lod-na-svete-stojineuveritelnych-82-miliard-korun-pls/igsvet.aspx?c=A110722_171859_igsvet_tom

Jiný příklad:
Další si zaplatil výlet do kosmu.
http://www.novinky.cz/cestovani/102174-vylety-dovesmiru-zacala-nabizet-prvni-bezna-cestovnikancelar.html
Další příklad.
Jiný si nechal vybagrovat své jméno na Sahaře tak, aby
bylo vidět z kosmu.
http://zpravy.idnes.cz/sejk-nechal-vepsat-sve-jmeno-dopouste-napis-je-videt-i-z-vesmiru-pxd/zahranicni.aspx?c=A110720_191016_zahranicni_abr
Problém ani není tolik v tom, že to dělají. Problém je v
tom, že nás média o tomto nesmyslném plýtvání dnes a
denně informují a my to ve svých duších nepovažujeme
za zavrženíhodné počínání. Kolik lidí hltá bulvár a sní o
tom, že vyhraje nebo zdědí velkou sumu peněz a bude si
užívat podobný luxus?
Problém je v tom, že chceme dělat totéž a zlobíme se, že
nám to životní okolnosti neumožňují. Velká část lidí se
zlobí, že je všude korupce, ale jakmile se dostanou do
postavení, že mohou cokoli zneužívat, využijí toho a
ještě to považují za své právo.
Moudrost oproti chytrosti má jinou, vyšší kvalitu. Dá
se říci, že chytrost je podmnožinou moudrosti. Moudrost je úzce spojena s mravností.
Nemravný člověk nemůže být moudrý, ale může být
chytrý. Moudrý člověk netouží po majetku, pokud jej
má, užívá jej ve smyslu prostředku k tvorbě (Tomáš
Baťa za první republiky).

Perlička nakonec.
To, že naše ÚSTAVA mluví o referendu a my ho nemáme (není k němu schválen prováděcí zákon) je paradox.
Ale daleko větším paradoxem je, že ÚSTAVA mluví
výslovně jen o armádě a policii, coby ozbrojených složkách.
Ve skutečnosti tu máme bezpečnostní agentury, coby
další ozbrojenou složku, která jen v Praze mnohonásobně převyšuje policii ČR co do počtu.
Na internetu se objevila zpráva, že se bude vytvářet soukromá armáda, která nebude podléhat státu, ale soukromým agenturám. Ty pak už verbují bývalé vojáky a další
žoldáky do svých řad. Viz níže.
Tento stav je totálním pošlapáním ÚSTAVY, ze které
dělá je cár papíru, kterým se ti "nahoře" nehodlají ani
obtěžovat.
Uvedený článek naleznete na adrese:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/207652.asp
x
Zpracovala redakce.
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