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Ανακοινώσεις ΠΡΑΤΤΩ
Για την Δημοκρατία και τα Δημοκρατικά Δικαιώματα

Σημεία από την εισήγηση στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΡΑΤΤΩ, του Χ. Κουτσονάσιου μέλος του ΠΣ του
ΠΡΑΤΤΩ, δικηγόρο παρά τον Άρειο Πάγο με συνεισηγητή τον Δ. Φιλίππου, μέλος του ΠΣ του ΠΡΑΤΤΩ και
καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου

Η λειτουργία της ΝΔ ως τυραννία οδήγησε στα έκτροπα της Ν. Σμύρνης

Το ΠΡΑΤΤΩ αμέσως μετά τις εκλογές του 2019 και τη νίκη της ΝΔ επισήμανε με ανακοίνωση του τους
κινδύνους που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Δημοκρατία από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και τον
αυταρχισμό στην άσκηση εξουσίας. Ένας από αυτούς ήταν η αύξηση των μέτρων καταστολής απέναντι
στους λαϊκούς αγώνες και τις διεκδικήσεις.
Ουσιαστική εγκατάλειψη του απόδημου Ελληνισμού. Η ΓΓΑΕ υποβιβάζεται
Η κυβέρνηση σε μια δύσκολη καμπή για τον ελληνισμό, ψηφοθηρεί με τρόπο υποκριτικό απέναντι στους απόδημους
Έλληνες και Ελληνίδες. Με το νέο οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών κατήργησε την αυτοτελή Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού και την υποβίβασε σε μία απλή υπηρεσία από τις πολλές του Υπουργείου. Πήγε τη χώρα και τον
απόδημο ελληνισμό πίσω από το 1983.

Σε απόγνωση οι αγρότες από την αδιάθετη παραγωγή
Το ΠΡΑΤΤΩ από την αρχή της πανδημίας επισήμανε τις επιπτώσεις της στην αγροτική παραγωγή και την
ανάγκη αγροτικής ανασυγκρότησης της χώρας, με στο στόχο την επάρκεια ποιοτικών τροφίμων για
κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού λαού.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Ισότητα κοινωνική πρόοδος
Την παγκόσμια ημέρα των γυναικών το ΠΡΑΤΤΩ τιμά τους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών.
Αγώνας που σήμερα έχει να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις του συστήματος, τις εφαρμοζόμενες πολιτικές
της κυβέρνησης της ΝΔ. Πολιτικές που εντείνουν και οξύνουν τις ανισότητες των δύο φύλων στην Ελλάδα.

Άμεσα μέτρα στήριξης εστίασης, εργαζόμενων και διανομέων

Η εστίαση αποτελεί σημαντικό πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας και η σημερινή απόφαση της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων να παραδώσουν τα κλειδιά των
επιχειρήσεων τους στις 31 Μαρτίου 2021 στο Μέγαρο Μαξίμου, δείχνει το τραγικό αδιέξοδο στο οποίο
έχει περιέλθει ο κλάδος.

Άρθρα - Συνεντεύξεις Προέδρου και μελών ΠΡΑΤΤΩ

Πατρινόραμα:«Η Ν.Δ. έκανε προεκλογικά μυστικές συμφωνίες με τον Ζάεφ!”
Σε φοβερές αποκαλύψεις, που επιβάλλεται να απαντηθούν, προβαίνει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και
Πρόεδρος του ΠΡΑΤΤΩ κ. Νίκος Κοτζιάς, στην αποκλειστική συνέντευξή του στον δημοσιογράφο
Παναγιώτη Ρηγόπουλο, για το περιοδικό «Πατρινόραμα» που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 12 Μαρτίου

Νίκος Κοτζιάς: Η πανδημία ως επιταχυντής αλλαγών στην Ελλάδα και τον Κόσμο
Η πανδημία εξαιτίας του covid αποδείχτηκε ένα μεγάλο αναπάντεχο γεγονός το οποίο επιταχύνει τις
αλλαγές στον κόσμο, βαθαίνει την κοινωνική-οικονομική κρίση, ενώ επιτείνει τις μεγάλες ανισότητες
ανάμεσα σε περιοχές, κράτη, κοινωνικές ομάδες.

Ν. Κοτζιάς: Εάν πάθουμε ζημιά στην Κύπρο θα πάθουμε ζημιά και σε Θράκη-Αιγαίο
Εάν πάθουμε ζημιά στην Κύπρο θα πάθουμε ζημιά σε Θράκη και Αιγαίο, προειδοποιεί ο πρώην υπουργός
Εξωτερικών και πρόεδρος του Κινήματος ΠΡΑΤΤΩ, Νίκος Κοτζιάς μιλώντας στην εφημερίδα «Νέα Εγνατία»
της Καβάλας.
N. Κοτζιάς: Μια άλλη προσέγγιση της πανδημίας – Νέες δυνατότητες
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κόσμος μετά το τέλος της πανδημίας θα είναι διαφορετικός. Οι μέρες της
κρίσης επιτάχυναν παγκοσμίως τις μετακινήσεις από τη Δύση στην Ανατολή.

Ν. Κοτζιάς: Η Ελλάδα στηρίζει τις κυρώσεις της ΕΕ παντού, εκτός από την
Τουρκία!
Η κυβέρνηση στηρίζει ΕΕ κυρώσεις σε Κίνα για καταπίεση μουσουλμάνων και όχι Τουρκίας για φυλακίσεις
Κούρδων. Κυρώσεις Κίνας για Σινική Θάλασσα, αλλά όχι Τουρκίας για παραβιάσεις Αιγαίου. Κίνας για
Χονγκ Κονγκ αλλά όχι Τουρκίας για παράνομη κατοχή Κύπρου. Πλήρης αποπροσανατολισμός

Βιβλιοκριτική Γ. Λακόπουλου: «Η «Λογική της Λύσης» του Μακεδονικού
Ο υποδειγματικός απολογισμός του Νίκου Κοτζιά, ως οδηγός εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων.
Το βιβλίο του Νίκου Κοτζιά «Η Λογική της Λύσης»- Εκδόσεις Gutenberg- δεν είναι όπως θα περίμενε
κανείς απλώς η εξιστόρηση της συναρπαστικής πορείας που οδήγησε στη λύση του Μακεδονικού. Ούτε
μόνο η αποτίμηση της Συμφωνίας των Πρεσπών ή μια προσωπική εξομολόγηση.

Γιάννης Κ. Καραγιάννης: Η φέτα συνεχίζει να εκπέμπει sos!
Γεννάται το ερώτημα γιατί η ΕΕ δεν προστάτεψε, ως όφειλε, τη φέτα, τη στιγμή που συμπεριλαμβάνεται
στα 232 ΠΟΠ τυριά της και τι έκανε η χώρα μας γι’ αυτό. Αφορμή για το σημερινό άρθρο στάθηκε το
πρόσφατο περιστατικό της νοθευμένης με αγελαδινό γάλα φέτας ΠΟΠ στη αγορά της Γερμανίας.

Χρήστος Κουτσονάσιος: Τράπεζα Πειραιώς - Η μαύρη τρύπα για το δημόσιο ταμείο
Η μη καταβολή των τόκων (για δεύτερη φορά) σύμφωνα με τους όρους του δανείου σήμαινε ότι έπρεπε
είτε να εκδοθούν νέες μετοχές, είτε οι ομολογίες αυτές να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο υπερ του
ΤΧΣ (όπως και τελικά αποφασίστηκε).

Δ. Ι. Θεοδωρίτσης: Ενέργεια, ελληνοτουρκικές σχέσεις, ελληνικός αγνωστικισμός
και τουρκικές επιδιώξεις
Επί ένα και πλέον χρόνο βιώνουμε μια ιδιαίτερα αναβαθμισμένη και συνεχή έκρηξη της τουρκικής προκλητικότητας, τη
μακροβιότερη στη διαχρονία των Ελληνο – Τουρκικών ( Ε/Τ ) σχέσεων, με την αμφισβήτηση «λόγω και έργω» της
εδαφικής, ενάλιας και εναέριας ακεραιότητας της χώρας μας.

Αρθρογραφία
Πόσο συμφωνούν τα κόμματα στη Βουλή; Πιο πολωμένη η Βουλή στην περίοδο
2019-2021
Τι δείχνουν τα έως τώρα στοιχεία από τη στάση των πολιτικών κομμάτων στην ψήφιση νομοσχεδίων. Δείτε
τα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνάς μας για το επίπεδο της συναίνεσης στο ελληνικό Κοινοβούλιο,
στην ψήφιση νομοσχεδίων και στις ονομαστικές ψηφοφορίες στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο.

Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τσίπρα να υπερψηφίσει επί της αρχής το ν/σ
για το ελληνικό
Τα πολιτικά κίνητρα πίσω από την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να υπερψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο
για το Ελληνικό αλλά και τις εσωκομματικές αντιδράσεις που προκάλεσε αναλύει ρεπορτάζ του tvxs.gr.
Σύμφωνα με την πολιτική συντάκτρια Νικόλ Λειβαδάρη η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα δεν απευθύνεται στο
σκληρό κομματικό πυρήνα αλλά “κοιτάει” προς την κεντροαριστερά.

OP/ED: Αποποίηση ευθυνών η κεντρική πολιτική Μητσοτάκη;
Ως άλλος Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β’ και Πάπας Φραγκίσκος, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, από τη βήμα της Βουλής ζήτησε συγνώμη για όσα έπραξε η Αστυνομία. Ζήτησε συγνώμη όχι
μόνο για την περίοδο της σχεδόν διετούς διακυβέρνησης του, αλλά κι εκ μέρους των προηγούμενων
κυβερνήσεων, ως ο αίρων τας αμαρτίας του πολιτικού κόσμου της Ελλάδας.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ: Η Αίγυπτος πήρε πίσω τους σχεδιασμούς που «ωφελούσαν την
Τουρκία» (χάρτες)
Αφού προηγουμένως το Κάιρο δημιούργησε τετελεσμένα, προκαλώντας τους πανηγυρισμούς της Άγκυρας
για «αναγνώριση της τουρκικής υφαλοκρηπίδας» στην Ανατολική Μεσόγειο, τώρα ανέκρουσε πρύμνα.
Από τη μεριά της, η Αθήνα, ανήσυχη, μετά από τον θόρυβο που προκάλεσαν πυκνά δημοσιεύματα περί
«περίεργων» κινήσεων της Αιγύπτου, και των τουρκικών δηλώσεων ότι ανοίγει ο δρόμος για οριοθέτηση
της τουρκο-αιγυπτιακής ΑΟΖ, οι οποίοι πάντως αποδείχτηκαν εφήμεροι, έσπευσε να έλθει σε επαφή με το
Κάιρο, προκειμένου να διευκρινιστούν οι αιγυπτιακές θέσεις.

Νέα απόφαση ντροπής από την ΕΕ που παίζει ανοικτά το παιγνίδι του Ερντογάν
Πανηγύρια στην Άγκυρα! Για δύο λόγους: Πρώτον, ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν επανεξελέγη με
πλειοψηφία …Τσαουσέσκου πρόεδρος του κόμματός του! Με 1428 ψήφους υπέρ και μόλις …τρία άκυρα.
Ναι! Ο Πρόεδρος της χώρας που υποτίθεται ότι εκφράζει το σύνολο των πολιτών ,επανεξελέγη πρόεδρος
του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Πρόεδρος και κομματάρχης ένα πράγμα
δηλαδή!

Οι Τούρκοι καταδίκασαν σε ισόβια Κούρδισσα των YPJ που πολέμησε ενάντια
στο Ισλαμικό Κράτος
Τουρκικό δικαστήριο στη νοτιοανατολική κυρίως κουρδική επαρχία Ούρφα της Τουρκίας καταδίκασε μια
Κούρδισσα της Συρίας, μέλος των Μονάδων Προστασίας Γυναικών (YPJ) της Συρίας, σε ισόβια κάθειρξη. Η
Κούρδισσα συνελήφθη από φιλότουρκους τζιχαντιστές παραστρατιωτικούς μισθοφόρους και παραδόθηκε
στις τουρκικές Αρχές, οι οποίες παράνομα την δίκασαν και την καταδίκασαν.

