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Τι προβλέπουμε για ro
AiBavézos

στρατιώτηβ στη
Βηρυτό μεταφέρει

μικρή μαθήτρια
στην ασφάλεια

εν μέσω αναταραχών

Οκτώ κορυφαίοι αναλυτές του ΕΛΙΑΜΕΠ γράφουν οτα ΝΕΑ

To
κάναμε πέρυσι το επαναλαμβάνουμε και φέτος γιατί

είναι έγκυρο είναι τολμηρό είναι γοητευτικό οκτώ
κορυφαίοι διανοητές του μεγαλύτερου ιδρύματος ευρωπαϊκός

και εξωτερικής πολιτικής στην Ελλάδα καταθέτουν
τις προβλέψεις τους για όλα τα μεγάλα ζητήματα που θα μας
απασχολήσουν τον επόμενο χρόνο χωρίς να αποφεύγουν να
κάνουν αυτοκριτική ή να ευλογήσουν τα γένια τους για τις
περυσινές τους εκτιμήσεις Πράγματι η άνοδος ενός σοσιαλδημοκράτη

αυτόν τον μήνα στην καγκελαρία της Γερμανίας
αποτέλεσε έκπληξη όπως απροσδόκητη ήταν και η χαοτική αποχώρηση των
Ηνωμένων Πολιτειών από το Αφγανιστάν ή η συμφωνία AUKUS Από την άλλη
πλευρά οι αναλυτές του ΕΛΙΑΜΕΠ ορθώς είχαν προβλέψει την εμφάνιση ενός
νέου τύπου πολυ-κρίσεων που θα καλούνταν να αντιμετωπίσει η Ελλάδα την
αποσταθεροποίηση στα Βαλκάνια λόγω της επιστροφής του σερβικού εθνικισμού
ή την ανάδειξη της Κίνας ως κορυφαίας απειλής για τη διεθνή ασφάλεια και
άμυνα Το 2022 θα είναι έτος του ζην επικινδύνως όπως έγραψε στις δικές
του προβλέψεις ο πρόεδρος του Atlantic Council Φρεντ Κεμπ

Πολλά θα εξαρτηθούν από δύο εκλογικές αναμετρήσεις που θα κυριαρχήσουν
φέτος στην επικαιρότητα και δεν αναφερόμαστε σε τυχόν εκλογές στην Ελλάδα

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ
ΜΗΤΣΟΥ

τις οποίες ο Πρωθυπουργός επιμένει να αποκλείει Η μία
θα γίνει τον Απρίλιο στη Γαλλία όπου ο Λουκάς Τσούκαλης
εύχεται την επανεκλογή του Εμανουέλ Μακρόν του μόνου
ευρωπαίου ηγέτη που συνδυάζει μέχρι στιγμής ειδικό βάρος
όραμα και συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον της ΕΕ
Η άλλη θα γίνει τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ όπου ο Γιώργος
Παγουλάτος προβλέπει απώλεια του οριακού ελέγχου του
Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς και αποδυνάμωση της
προεδρίας Μπάιντεν

Πρόωρες εκλογές μπορεί να γίνουν και στην Τουρκία όπου ο πρόεδρος
Ερντογάν παίζει με την οικονομία σε μια προσπάθεια να σταματήσει την
πτώση της δημοτικότητάς του Τα μεγάλα θέματα όμως που θα κυριαρχήσουν
τη χρονιά που έρχεται είναι άλλα Το Μεταναστευτικό για το οποίο η Αγγελική
Δημητριάδη εύχεται η Ευρώπη να παραμείνει μια ήπειρος που θα επιτρέπει την
πρόσβαση στην προστασία για όσους έχουν ανάγκη Και η κλιματική κρίση για
την οποία η Εμμανουέλα Δούση επισημαίνει ότι η αδράνεια θα μας κοστίσει
πολύ περισσότερο από την πρόληψη

Γιατί πάνω απ όλα πάνω απ όλους οφείλουμε να προστατεύσουμε τη ζωή
των απογόνων μας
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