
‘’Με την εκπόνηση του έργου «Τα Μεγάλα Θέματα του Ελληνισμού» 
και τον σχεδιασμό Συνεδριακών Δράσεων, το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ) ανταποκρίθηκε στο πανεθνικό 
κάλεσμα για τον εορτασμό των διακοσίων χρόνων από το 1821, 
θεωρώντας ιερό τον στόχο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». 

Με σεβασμό στην Ιστορία, αλλά και ως ελάχιστη συμβολή στην 
προσπάθεια να τιμήσουμε τους προγόνους μας, το Ινστιτούτο θέλησε να αναδείξει την 
Πατρίδα που εκείνοι μας κληροδότησαν με το αίμα και τη θυσία τους και να σχεδιάσει, 
με εθνική αυτογνωσία, το μέλλον της, μέσα από το γνωσιολογικό πλαίσιο του σήμερα. 

Με το πόνημα αυτό, μέσα από 21 – συμβολικούς στον αριθμό τους – θεματικούς 
τίτλους, το ΕΛΙΣΜΕ παραδίδει στην ελληνική κοινωνία συλλογικό, πρωτογενές έργο το 
οποίο περιγράφει, διαπιστώνει, αναλύει, συμπεραίνει και προτείνει εναλλακτικές 
εκδοχές και λύσεις, για τα μεγάλα σύγχρονα, αλλά και τα διαχρονικά ζητήματα της 
Πατρίδας μας.  

Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις. Η Πολιτική μας στη Ανατολική Μεσόγειο. Το 
Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης και η Στρατηγική Σημασία των Θαλασσίων Ζωνών. Το 
Κυπριακό. Η Μουσουλμανική Μειονότητα. Η πολιτική μας στα Βαλκάνια και το 
Ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας. Η Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία, οι 
Τσάμηδες και η Τσαμουριά. Η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. Η Ελληνική 
Διασπορά. Το Δημογραφικό, η Μετανάστευση και το Προσφυγικό. Η Θητεία και 
η Εφεδρεία ως στυλοβάτες Ισχύος. Η Παιδεία, ο Πολιτισμός και η Γλώσσα, στην 
εθνική πολιτική. Η Εμπορική Ναυτιλία & ο Τουρισμός, Η Ενεργειακή Πολιτική η 
Αμυντική Βιομηχανία & η Επιμελητεία, ως πυλώνες της Οικονομίας 

και  Άμυνας.   

Το ΕΛΙΣΜΕ χαρτογράφησε αυτήν την, εθνικώς σημαντική, θεματολογία και 
παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους φρονεί ότι, συλλογικά, μπορούμε να 
στοχεύσουμε στο μέλλον. 

Καλεί δε, κάθε ενεργό πολίτη και ιδιαίτερα τους νέους, μέσα από αυτή την 
ολοκληρωμένη συλλογική εργασία, να εντρυφήσουν στα βασικά εθνικά θέματα που 
απασχολούν τον Ελληνισμό και όλοι μαζί, με ενότητα, ομόνοια και ομοψυχία, να 
ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να σταθούμε επάξια, απέναντι σε κάθε επιβουλέα της 
ελευθερίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας, με παρακαταθήκη τα λόγια του Γέρου 
του Μοριά: «Μόνο ένας Έλληνας να μείνει, πάντα θα πολεμούμε και μην ελπίζεις 
πως την γην μας θα την κάνεις δική σου, βγάλ' ντο από τον νου σου». 

Συνέδρια και Δράσεις του ΕΛΙΣΜΕ: https://tinyurl.com/elisme1821 

Video του ΕΛΙΣΜΕ: https://youtu.be/Tn6nT5o1LIU 

Ο  Συντάκτης                                                 Ο Επόπτης/Συντονιστής Δράσεων  

Παύλος Φωτίου, Δρ                                               Αναστάσιος Μπασαράς 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. 

Ιωάννης Μπαλτζώης 

https://tinyurl.com/elisme1821
https://youtu.be/Tn6nT5o1LIU

