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Η Στρατηγική Ανάλυση αποτελεί κύριο στοιχείο των στρατηγικών 
σπουδών, στο πλαίσιο των οποίων, εκτός από την ανάλυση του 
στρατηγικού περιβάλλοντος, εξετάζονται οι στρατηγικές θεωρίες, οι 
μορφές στρατηγικής, οι στρατηγικές αντιλήψεις και τα δόγμα-τα, και 
η επίδρασή τους στις διακρατικές και τις διεθνείς σχέσεις. 

 
 

Αναλύεται και ερευνάται το φαινόμενο του πολέμου, τα αίτια που τον προκαλούν, οι 
παράγοντες που υπεισέρχονται και συμβάλλουν στην πρόληψη, την αποφυγή ή τον 
τερματισμό των συγκρούσεων, και την επιβολή της ειρήνης.  

Εξετάζεται, ακόμη, η επίδραση της επιστήμης, της τεχνολογίας, της διπλωματίας, της 
οικονομίας, του δικαίου, της ιστορίας και των εξοπλισμών.   
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Η Ακαδημία Στρατηγικών Αναλύσεων είναι ανεξάρτητος επιστημονικός  

ερευνητικός φορέας, μία «δεξαμενής σκέψης», με νομική μορφή αστικού 

σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα την Αθήνα.  

Το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό της ΑΣΑ, με βαθιά και αποδεδει-

γμένη εμπειρία, καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα επιστημών, τόσο των στρατηγι-

κών σπουδών, των διεθνών σχέσεων, της διπλωματίας, της γεωπολιτικής, όσο 

και τομέων των ανθρωπιστικών σπουδών, της οικονομίας, της ιατρικής και 

της τεχνολογίας - από τη μηχανική και τις τηλεπικοινωνίες μέχρι την ενέργεια, 

την ναυτιλία, την αεροδιαστημική, την πληροφορική και τον κυβερνοπόλεμο. 

 

 

 

Η Ακαδημία Στρατηγικών Αναλύσεων είναι ανεξάρτητος επιστημονικός 

ερευνητικός φορέας, μία «δεξαμενή σκέψης», με νομική μορφή αστικού 

σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα την Αθήνα.  

Ιδρύθηκε το έτος 2014 από επιστήμονες προερχομένους από τις Ένοπλες 

Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας της Ελλάδας και της Κύπρου, αρκετοί 

από τους οποίους είναι καθηγητές σε πανεπιστημιακές και στρατιωτικές 

σχολές και άλλα επιστημονικά/ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και 

του εξωτερικού, με αξιόλογο επιστημονικό και συγγραφικό έργο. 

Μέλη της ΑΣΑ είναι, επίσης, προσωπικότητες του διπλωματικού, του  ακα-

δημαϊκού, του επιχειρηματικού και του στρατιωτικού χώρου, καθώς και 

άλλοι επιστήμονες υψηλού κύρους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό . 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Ανάπτυξη επιστημονικού έργου και δράσεων στα πεδία των Στρατηγικών 

Σπουδών, της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Εξωτερικής Πολιτικής,  

 Εκπόνηση επιστημονικών αναλύσεων, ερευνών και μελετών,  

 Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, και σε φυσικά πρόσωπα, 

σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

 Δημόσια διατύπωση επιστημονικών θέσεων προς προαγωγή του 

δημοσίου διαλόγου.  

 

 

 

 

 

Μεταξύ των στόχων της ΑΣΑ είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς, 
ακαδημαϊκούς/επιστημονικούς φορείς και άλλα κέντρα επιστημονικής έρευνας με συνα-
φές αντικείμενο, καθώς και με έγκυρους επιστήμονες, στρατιωτικούς, διπλωμάτες, κ.ά., 
στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ιδίως στο ευρω-ατλαντικό και το ευρύτερο μεσογειακό 
περιβάλλον.  
 

Η ΑΣΑ διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο 

εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των Mελών. 

Το Καταστατικό της ΑΣΑ, οι δημοσιεύσεις, οι επιστημονικοί 
τομείς και άλλες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της. 

Η περιοδική επιστημονική έκδοση της ΑΣΑ   
κυκλοφορεί από το Σεπτέμβριο 2015,  

στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 
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Η ΑΣΑ έχει δημιουργήσει μία αξιόλογη βιβλιοθήκη Κειμένων Εργασίας    
στην ελληνική ή αγγλική, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των  

     αντικειμένων που περιλαμβάνονται στους στόχους της. 
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