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Ανακοινώσεις ΠΡΑΤΤΩ

Ανακοίνωση του ΠΣ του Πράττω για τις διερευνητικές
Ανακοίνωση εξέδωσε το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΡΑΤΤΩ για τις διερευνητικές επαφές Ελλάδας
και Τουρκίας στις 25 Ιανουαρίου 2021 στην Κωνσταντινούπολη, με εκτιμήσεις και προτάσεις για
τις διερευνητικές…

Ανακοίνωση Πράττω: «Ένοχη σιωπή του ΥπΑΑΤ για τα βοσκοτόπια των
Κυκλάδων»
Ανάστατοι είναι οι κτηνοτρόφοι των Κυκλάδων με την κομπίνα των δηλωμένων βοσκοτόπων από
«συναδέλφους» τους που δεν κατοικούν μόνιμα στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και δεν έχουν
ζωικό κεφάλαιο…

Ανακοίνωση Πράττω: Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο «Κεραμέως»
Τα Πανεπιστήμια πρέπει, πάνω απ’ όλα, να είναι χώροι ελεύθερης διακίνησης ιδεών και κριτικής σκέψης,
ακόμα και αμφισβήτησης. Γιατί μέσα από την κριτική σκέψη γεννιέται η νέα γνώση που έχει ανάγκη η
κοινωνία. Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι τόποι ελευθερίας και δημιουργίας…

Άρθρα και Δράσεις μελών ΠΡΑΤΤΩ
Ν. Κοτζιάς: Οι Κυρώσεις στη διεθνή πολιτική και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις

Οι προκλήσεις της Τουρκίας, κατοχικής δύναμης κράτους μέλους της ΕΕ, της Κύπρου, με πολιτική
στρατηγική την αναθεώρηση των διεθνών συνθηκών και γεωπολιτικών επιδιώξεων, με τη χρήση βίαιων
μέσων, απαιτούν από την Ελλάδα…

Ν. Λέανδρος: Μια κρίσιμη στιγμή για το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο
Τον Αύγουστο 2017 το Πάντειο και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο φιλοξένησαν το 13ο Συνέδριο της
Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Ένωσης με συμμετοχή άνω των 3.500 συνέδρων. Στη συνεδρίαση της
διεθνούς οργανωτικής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες…

Γ. Καραγιάννης: Αποσπασματικές οι προτάσεις Πισσαρίδη για αγροδιατροφή
Οι προτάσεις της έκθεσης Πισσαρίδη για την αγροδιατροφή, χωρίς να καινοτομούν επαναλαμβάνουν
διαπιστώσεις, γνωστές στον αγροτικό κόσμο. Θεωρητικά είναι ορθές. Δεν απαντούν όμως στο ερώτημα:
Με ποιο τρόπο και μέσα θα επιτευχθεί η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο της αξίας της γεωργικής
παραγωγής και του γεωργικού εισοδήματος;

Χ. Κουτσονάσιος: Το κράτος και η κοινωνία σε κατάσταση «εξαίρεσης»
Η πανδημία αποτελεί το πρόσχημα και την αφορμή για να ληφθούν, στο όνομα της, περιοριστικά και
αυταρχικά μέτρα στην δημόσια ζωή των πολιτών, με τα οποία επιχειρείται να αποτραπούν οι αντιδράσεις
για ότι επιβάλλεται και νομοθετείται υπό αμφιλεγόμενες διαδικασίες express, σε τομείς με κεφαλαιώδη
σημασία…

Ξένες Δημοσιεύσεις

«Φύλλο συκής» του Erdogan οι διερευνητικές, μπροστά στον φόβο του Biden
Μα δεν ενδιαφέρει καθόλου τον Τουρκικό Τύπο η επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών με την
Ελλάδα; Πως αλλιώς μπορεί να ερμηνεύσει κανείς το γεγονός ότι την επομένη της ανακοίνωσης, μόλις δύο
από τις 28 μεγαλύτερες εφημερίδες της Γείτονος είχαν το θέμα στην πρώτη τους σελίδα…

Η Συμφωνία των Πρεσπών πυξίδα και παράδειγμα για την επίτευξη της ελληνικής
ηγεσίας
Αυτό που αρνούνται πεισματικά να κατανοήσουν οι απάτριδες σανδαλάκηδες της θολωμένης
μπουρδολόγας «αριστεράς» του ενός βιβλίου και οι μπατριώτες του στείρου επαρχιώτικου εθνικισμού της
περικεφαλαίας…

Πολιτικοί αρχηγοί σε ομηρία, κοινωνία σε απόγνωση
Σε μια περίοδο όπου η ελληνική κοινωνία περιμένει από τις πολιτικές ηγεσίες και ιδιαίτερα τους αρχηγούς
των κομμάτων, να διαχειριστούν μια κρίση που όμοια της δεν έχει βιώσει ο πλανήτης, βλέπουν ηγέτες
εγκλωβισμένους στην μικροπολιτική των κομματικών μηχανισμών, αποδεικνύοντας δυστυχώς την
ανεπάρκεια τους…

