Δευτέρα 23/11/2020
Τι είναι και τι θέλει το ΠΡΑΤΤΩ
Το ΠΡΑΤΤΩ είναι πατριωτική δημοκρατική οργάνωση της αριστεράς. Φορέας
ιδεών του σοσιαλισμού με δημοκρατία. Παλεύει για την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή
κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Για την ειρήνη και σταθερότητα στην
περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και την Ανατολική Μεσόγειο. Για τη φιλία και συνεργασία των
λαών. Για την πλήρη αξιοποίηση των δικαιωμάτων του λαού και της πατρίδας, παντού και
πάντα. Για Κύπρο ενιαία και ελεύθερη, πατρίδα όλων των Κυπρίων, χωρίς κατοχικά
στρατεύματα και συστήματα εγγυήσεων.
Το ΠΡΑΤΤΩ παλεύει για περισσότερη και πιο ουσιαστική δημοκρατία, για τον
εκδημοκρατισμό θεσμών και διαδικασιών. Για την κυριαρχία του κοινοβουλίου έναντι
όλων. Όλα στο φως. Όλα στον λαϊκό και κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Το ΠΡΑΤΤΩ παλεύει για μια δίκαιη ελληνική κοινωνία. Όπου ο καθένας και η
καθεμία θα νιώθει ασφαλής. Για οικονομική ανάπτυξη στηριγμένη στους εργαζόμενους,
τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους, στον πλούτο της ελληνικής γης. Ταυτόχρονα
προστατεύει το περιβάλλον και προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη. Για υγεία, παιδεία και
πολιτισμό στην υπηρεσία του μέλλοντος της χώρας και των αναγκών των πολιτών.
Το ΠΡΑΤΤΩ προωθεί παντού τη λογική της συμπαράταξης στην πάλη για τη λύση
των καθημερινών προβλημάτων του λαού και προτείνει λύσεις σε συνεργασία μαζί του.
Στηρίζει την πολιτική διαμόρφωσης των ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών.
Πιστεύει στη συμμαχία των ταλαντούχων, δημιουργικών και εργατικών. Στοχεύει στην
εξασφάλιση εργασίας στη νέα γενιά και στους σημερινούς ανέργους. Αυτή η συμμαχία
έχει ως αντίπαλο τον κόσμο της διαπλοκής, των ολιγαρχών, των αεριτζήδων, τα τσακάλια
του συστήματος που θέλουν να επιβάλλουν τον νόμο της ζούγκλας.
Το ΠΡΑΤΤΩ πιστεύει στη συμμαχία της αριστεράς και της προόδου, των
δημοκρατικών δυνάμεων. Στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Καταπολεμά
ηγεμονισμούς και αλαζονεία. Ουδείς περισσεύει. Ουδείς έχει παραπάνω δικαιώματα από
τους άλλους. Όλοι ίσοι ενώπιον του λαού, με τον λαό για τον λαό, ανάλογα με τη δύναμη,
την ικανότητα, τις ιδέες του καθενός. Επεξεργάζεται λύσεις στα προβλήματα του λαού και
του τόπου. Τάσσεται υπέρ ενός κοινού προγράμματος όλων των δυνάμεων που μπορούν
και πρέπει να συναποτελέσουν τη μεγάλη Δημοκρατική Συμπαράταξη.
Το ΠΡΑΤΤΩ τάσσεται υπέρ της ενεργητικής, δημοκρατικής πολιτικής σε όλους
τους τομείς. Ενάντια στις πολιτικές που θέλουν να λυγίσουν την ψυχή του λαού. Δρα
διαδικτυακά και καλεί τους πατριώτες δημοκράτες, κάθε πατριώτη αριστερό να
αυτοοργανωθεί στις γραμμές του.
Το ΠΡΑΤΤΩ, από την 1η Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει καμπάνια για την οικονομική
στήριξή του και για την ένταξη μελών στις γραμμές του.
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