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Νίκος Κοτζιάς: Η Λογική της Λύσης
Ο Νίκος Κοτζιάς μιλάει για το βιβλίο του «Η λογική της λύσης. Πολιτική
θεωρία και πρακτική στις Διεθνείς Σχέσεις. Αλήθειες για το Μακεδονικό
και τη διαπραγμάτευση» που μόλις κυκλοφόρησε!

Άρθρα και Δράσεις

Ν. Κοτζιάς: Κλείσιμο Κόλπων – Αιγιαλίτιδα: Η φοβική ΝΔ και τα λάθη της
Κριτική στην Κυβέρνηση ασκεί ο Νίκος Κοτζιάς σε άρθρο του για την δημοσίευση του
Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο η Ελλάδα κλείνει τους κόλπους και χαράσσει γραμμές
βάσεις για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο Πέλαγος.

Νίκος Κοτζιάς: Ανησυχίες για το Κυπριακό
Σε άρθρο του στο Ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IBNA ο Πρόεδρος του ΠΡΑΤΤΩ
εκφράζει τις ανησυχίες του για το Κυπριακό σημειώνοντας ότι η Κύπρος έχει γίνει αντικείμενο
εκβιασμών που εκπορεύονται κύρια από την Τουρκία, ορισμένους βρετανικούς κύκλους, και
από τα στηρίγματά τους στον ΟΗΕ.

Γ. Καραγιάννης: Συνεταιριστικές Τράπεζες, ιστορική αναδρομή κι ο ρόλος τους
στην περιφερειακή ανάπτυξη

Παρόλη την «χαμένη αθωότητα» του εγχειρήματος της συνεταιριστικής πίστης στη χώρα μας τα
εναπομείναντα «συνεταιριστικά» ιδρύματα θα πρέπει να ξαναβρούνε τον βηματισμό τους μέσα
από τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές.

Χ. Κουτσονάσιος: Από το κράτος δικαίου στο κράτος περιορισμένης και
ελεγχόμενης ελευθερίας

Η εκδήλωση της πανδημίας εδώ και εννέα μήνες συνετέλεσε ώστε, με το πρόσχημα της
διαφύλαξης της υγείας, να περιστέλλονται και να περικόπτονται ακόμα πιο πολύ τα
συνταγματικά ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερίες.

ΠΡΑΤΤΩ: Απαιτείται σταθερό και αδιάβλητο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Εν μέσω πανδημίας και με κλειστά σχολεία και Πανεπιστήμια, η Υπουργός Παιδείας εξαγγέλλει
αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με δύο μηχανογραφικά και
ελάχιστη βάση εισαγωγής…

Το ΠΡΑΤΤΩ στο πλευρό του αγροτικού κόσμου

Τη δήθεν φιλοαγροτική πολιτική της ΝΔ και του αρμόδιου υπουργού της, αποκαλύπτουν
αδιάψευστα στοιχεία, δείγμα εμπαιγμού, κυνισμού και περιφρόνησης του αγροτικού
κόσμου της χώρας μας, στην εποχή της πανδημίας

Νίκος Φωτόπουλος: Φρειδερίκοι και μυλωνάδες

Το εσωτερικό έρμα, η διαλεκτική εικόνα, η αρχή της Ελπίδας και η καθημερινή μάχη. Η
συνάντηση του πιο ριζοσπαστικού αθεϊσμού με την πιο ένθεη και βαθιά θρησκευτικότητα: ο
Άνθρωπος ως δημιουργός της μοίρας του…

