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Επιστολές ΠΡΑΤΤΩ στους επικεφαλής πολιτικών σχηματισμών
Το ΠΡΑΤΤΩ απέστειλε επιστολές στους επικεφαλής πολιτικών σχηματισμών, στις οποίες τονίζεται η ανάγκη
συνεργασίας των δυνάμεων της δημοκρατικής συμπαράταξης, σε πολιτική – προγραμματική βάση, ώστε
να ανατραπεί η πορεία αποδιοργάνωση της χώρας και η υγειονομική κρίση…

Μετεξέλιξη του ΠΡΑΤΤΩ σε Πολιτικό Κίνημα
Η απόφαση και οι προτάσεις του ΠΡΑΤΤΩ αποτελούν άμεση απάντηση στην ανάγκη αναστροφής της
πορείας της Ελλάδας προς τη συρρίκνωση (ΑΕΠ, δημογραφικά, βιομηχανική και πρωτογενή παραγωγή,
υπερχρέωση, διεθνή υποβάθμιση) και την όξυνση της πολύπλευρης κρίσης που τη διαπερνά…

Ο προϋπολογισμός του 2021 προγραμματίζει την ύφεση και την ανισότητα
Η κατάθεση του κρατικού Προϋπολογισμού για το 2021 πραγματοποιήθηκε στην ιδιαίτερα δύσκολη
συγκυρία που διαμορφώνει η υγειονομική και οικονομική κρίση και επιβεβαιώνει την αποτυχία της ΝΔ στη
διαχείριση της κρίσης και προδιαγράφει τις ζοφερές προοπτικές των επόμενων χρόνων…

Να θέσουμε φραγμό στις υποχωρήσεις και τις αποτυχίες – χρειάζεται μια άλλη πολιτική

Τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι «λεονταρισμοί» του
πρωθυπουργού και οι τάχα «διαφοροποιήσεις» του αρμόδιου υπουργού του είναι μόνο για εσωτερική
κατανάλωση και χρησιμοποιούνται ως εργαλείο σε εσωκομματικές ίντριγκες…

Το ΠΡΑΤΤΩ καλεί σε συστράτευση και διαμόρφωση προγράμματος για την Ελλάδα του
21ου αιώνα

Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΡΑΤΤΩ καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να σταματήσουν να σπαταλούν
φαιά ουσία για ανούσιες υποθέσεις. Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος για μια Ελλάδα
του 21ου αιώνα που θα αναβαθμίσει τη θέση της στο διεθνές περιβάλλον, θα ισχυροποιήσει την ελληνική
οικονομία και θα κάνει την κοινωνία της πιο δίκαιη…

Άρθρα και Δράσεις Προέδρου ΠΡΑΤΤΩ

Νίκος Κοτζιάς: «Η λογική της λύσης»
Το παρασκήνιο της επίλυσης του Μακεδονικού παρουσιάζεται μέσα από το νέο βιβλίο του
Προέδρου του ΠΡΑΤΤΩ, πρώην υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά, πρωτεργάτη της
Συμφωνίας των Πρεσπών…

Συνέντευξη Προέδρου ΠΡΑΤΤΩ Νίκου Κοτζιά στην ΚΡΗΤΗ TV
Ο Πρόεδρος του ΠΡΑΤΤΩ Νίκος Κοτζιάς παραχώρησε συνέντευξη στην τηλεόραση ΚΡΗΤΗ TV και τον
δημοσιογράφο Γιώργο Σαχίνη στην εκπομπή «Αντιθέσεις», όπου ανέλυσε τις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις σε
ένα Πολυπολικό Κόσμο που Επανατοποθετείται

«Υπόθεση» Έλενα Ακρίτα - Υπόθεση Δημοκρατίας
«Αντί να απαντάνε σε πολιτικά επιχειρήματα ή σε προτάσεις λύσης προβλημάτων, επιλέγουν τη
λογοκρισία και την αποσιώπησή τους. Και αν αυτό δεν γίνεται, τότε επιλέγουν αντί του δημοκρατικού
πολιτικού διαλόγου, τις προσωπικές επιθέσεις, το κουτσομπολιό και την μικροπολιτική. Προσπαθούν να
φέρουν τα πράγματα στα μέτρα τους»

Στρατηγική Σωτηρίας και Αναγέννησης της χώρας – Ενάντια στην πορεία
παρακμής
Με άρθρο του ο επικεφαλής της πολιτικής κίνησης ΠΡΑΤΤΩ, Νίκος Κοτζιάς καταγράφει τις βασικές
επιλογές στην πολιτική συγκυρία της χώρας και την ανάγκη μιας πολιτικής Σωτηρίας και Αναγέννησής της…

Ελλάδα - Τουρκία, τα παράδοξα και η ουσία
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος της κίνησης «Πράττω», Νίκος Κοτζιάς, καταγράφει με άρθρο
του στην ειδική έκδοση του Euro2day.gr και των New York Times, τα μέτρα με τα οποία μπορεί να
αντιμετωπιστεί το κύμα προκλήσεων, παρανομιών και εκφοβισμού από την Τουρκία.

Αρθρογραφία Στελεχών ΠΡΑΤΤΩ

Χρήστος Κουτσονάσιος: Η ιδιωτικοποίηση της Δικαιοσύνης
Βασικές συνταγματικές επιταγές όπως η ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου, τα ίσα δικαιώματα και
υποχρεώσεις όλων των πολιτών, η λειτουργική αυτοτέλεια και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η διάκριση
των εξουσιών, η προσωπική ανεξαρτησία των δικαστών, φαίνεται ότι βαίνουν προς κατάργηση ή αλλοίωση
με τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης.

Γ.Κ. Καραγιάννη: «Με κυβιστήσεις, υποκρισία και κροκοδείλια δάκρυα δεν λύνονται τα
προβλήματα του αγροτικού κόσμου»
Αφορμή για το παρόν άρθρο στάθηκε το νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ περί «αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού
του αγροτικού τομέα», το οποίο ψήφισε σχεδόν άκριτα και η αξιωματική αντιπολίτευση. Τρία είναι τα
βασικά του στοιχεία τα οποία επισημάνθηκαν και με σχετική ανακοίνωση του ΠΡΑΤΤΩ.

Νίκος Λέανδρος: Η ανάπτυξη πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική
Άρθρο του Μέλους της Πολιτικής Γραμματείας του Πράττω Καθηγητή Νίκου Λέανδρου στην εφημερίδα
«Τα Νέα» 8 Δεκεμβρίου 2020

Διονύσης Φιλίππου: Και όμως, στη Δημοκρατία υπάρχουν αδιέξοδα…
Τα ατομικά δικαιώματα στον «αστερισμό του Covid – 19»
Εκτός των άλλων αντοχών, η έλευση του Covid – 19 ως κοινωνική πλέον συνθήκη στις κοινωνίες της
ύστερης νεωτερικότητας, δοκίμασε και τα ερμηνευτικά όρια του Συντάγματος.

Γιάννης Μπεληγιάννης: Πομάκοι
Μία από τις τρείς συνιστώσες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης είναι οι Πομάκοι, απόγονοι
των αρχαίων θρακικών φυλών.

Διονύσης Παντής: Ο Ελληνισμός μπροστά στον σύγχρονο τουρκοϊσλαμισμό. Η
Τουρκοϊσλαμική επιθετικότητα και πως αντιμετωπίζεται
Η επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός της Ισλαμικής Τουρκίας απογειώθηκαν μετά το αποτυχημένο
πραξικόπημα του 2016. Ανεξάρτητα του αν ο Ερντογάν γνώριζε ή ακόμη περισσότερο εάν ενορχήστρωσε
από το σκοτεινό παρασκήνιο των μυστικών υπηρεσιών το αποτυχημένο…

