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Το Άγιο Όρος  
και η Διαμόρφωση του Καθεστώτος του 

 

 

 

Μετά την κατάληψη της Αιγύπτου από τους Άραβες τον 7ο μ.Χ. αιώνα πολλοί 

μοναχοί αναζήτησαν ασφαλές φυσικό και πνευματικό καταφύγιο στον Άθω1 Εκεί σε 

ένα τόπο όπου υπάρχουν σαφέστατες ενδείξεις προϋπάρχουσας μοναστικής ζωής, ί-

δρυσαν τα μοναστήρια τους και αφιερώθηκαν στο Θεό. Λίγες δεκαετίες μετά ένα νέο 

μεγάλο ρεύμα μοναχών και ασκητών άρχισε να καταφθάνει από τις ανατολικές επαρ-

χίες του Ρωμαϊκού Κράτους λόγω των επιδρομών των Σελτζούκων Τούρκων, πλημυ-

ρίζοντας τα μοναστήρια που είχαν αρχίσει ήδη να απλώνονται σε όλη τη χερσόνησο. 

Το 883 ο Αυτοκράτορας Βασίλειος Α’ ο Μακεδών με χρυσόβουλο2 αναγνώρισε τη 

χερσόνησο του Άθω αποκλειστικά ως τόπο ασκητισμού. Οι μοναχοί οργανώθηκαν 

υπό την «Καθέδρα των Γερόντων»3 που ξεκίνησε με έδρα της την τοποθεσία που εί-

ναι σήμερα οι Καρυές, στην μέση της χερσονήσου και η οποία ονομάσθηκε «Πρωτά-

το». Από τότε χρονολογείται η διοικητική αυτονομία της χερσονήσου του Άθω. Το 

957 ο Αθανάσιος Αθωνίτης4 με την υποστήριξη του Αυτοκράτορα Νικηφόρου Β’ 

Φωκά αφού έκτισε τη Μονή της Αγίας Λαύρας έθεσε νέα οργανωτικά θεμέλια στο 

μοναχικό βίο. Οι ενέργειες αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις των συντηρητικών της ε-

ποχής με επικεφαλής τον Παύλο Ξηροποταμίτη5 που τον κατηγόρησαν ότι «τους αρ-

χαίους νόμους παρακινεί και μεταποιείται τα παλιά ήθη του Όρους». Η παρέμβαση του 

Αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή έδωσε τέλος στη διαμάχη και το 971 έγινε αποδεκτός 

επικυρωμένος από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα ο πρώτος Καταστατικός Χάρτης που 

συντάχθηκε από τον Αθανάσιο Αθωνίτη. Το έγγραφο αυτό αποκαλείται «τράγος» 

γιατί είναι γραμμένο σε δέρμα τέτοιου ζώου, έχει διαστάσεις τριών μέτρων και σώζε-

ται ακόμα και σήμερα. 

 

Η μεγαλύτερη ακμή του Αγίου Όρους σημειώνεται το 10ο αιώνα όταν τα μο-

ναστήρια είχαν φθάσει τα 180 με τεράστιο αριθμό μοναχών, που ειδικά στη Μονή της 

Μεγίστης Λαύρας έφθανε τους 900. Το 1045 ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Θ’ ο 

Μονομάχος συντάσσει τότε ένα τυπικό με το όποιο ρυθμίζει διάφορα θέματα τάξεως 

και καθιερώνει σε όλη την περιοχή το άβατο για τις γυναίκες. Από τότε αρχίζει να 

                                                 
1Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Άθως ήταν ένας από τους Γίγαντες, γιος του Ουρανού και της Γέας. Στη 

διάρκεια της μάχης μεταξύ Θεών και Γιγάντων, ο Άθως άρπαξε ένα βουνό της Θράκης και το εκσφεν-

δόνισε. Αυτό έπεσε στην άκρη της Χαλκιδικής και απετέλεσε την ομώνυμη χερσόνησο. Σύμφωνα με 

άλλη εκδοχή του μύθου, ο Ποσειδώνας ήταν εκείνος που κατά τη Γιγαντομαχία έριξε το βουνό με 

σκοπό να πλήξει τον Άθω. 
2Επίσημο δημόσιο έγγραφο με χρυσή σφραγίδα. 

3Εκτός από τα μέλη της Συνάξεως των Γερόντων (infra), ο όρος «Γέρων» ακόμα και σήμερα είναι η 

τιμητική προσφώνηση για τον Ηγούμενο ή για τον Προεστώτα Κελλίου δηλαδή μικρού οικήματος 

εξαρτωμένου από μία Μονή. Σε ένδειξη σεβασμού επίσης προσφωνείται «γέροντας» από τους νεωτέ-

ρους του ο ηλικιωμένος μοναχός και κάθε άλλος μοναχός που διευθύνει κάποιο μοναστηριακό διακό-

νημα. 
4Είναι Άγιος της Εκκλησίας μας και θεωρείται ο θεμελιωτής του μοναχισμού στο Άγιο Όρος. Γεννή-

θηκε γύρω στο 930 μ.Χ. στην Τραπεζούντα. Η μνήμη του τιμάται στις 5 Ιουλίου. 
5Μοναχός, ιδρυτής της Μονής Ξηροποτάμου το 960. 
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αναφέρεται επίσημα και η ονομασία «Άγιο Όρος». Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη 

την εποχή καθιερώθηκε για πρώτη φορά το άβατο σε εδαφική περιοχή, ενώ η απαγό-

ρευση εισόδου και διαμονής ανδρών σε γυναικεία μονή και γυναικών σε ανδρική μο-

νή είναι πολύ παλαιότερος θεσμός που υφίσταται ακόμα και στους Κανόνες του Αγί-

ου και Μεγάλου Αντωνίου6, του Αγίου Παχωμίου7 και του Μεγάλου Βασιλείου8 από 

τον Δ΄ αιώνα. Ο θεσμός αυτός επίσης είναι καθιερωμένος και από την Πανδέκτη9 του 

Αυτοκράτορα Ιουστινιανού και από την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο το787. 

 

Τον 11ο αιώνα ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στο Άγιο Όρος οι Ίβηροι10 ιδρύο-

ντας τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα και στις αρχές του 12ου αιώνα ο Αυτοκράτο-

ρας Αλέξιος Α’ Κομνηνός χαρακτήρισε την περιοχή σαν τόπο παραμονής μόνο των 

μοναχών, απαγορεύοντας τη μόνιμη παραμονή κάθε άλλου. Στα τέλη του 12ου αιώνος 

ιδρύεται η Μονή Χιλανδαρίου και εγκαθίστανται οι Σέρβοι και λίγο αργότερα το 

1220 εμφανίζονται και οι Βούλγαροι ιδρύοντας τη Μονή Ζωγράφου. Ακολούθησε η 

κατάληψη του Αγίου Όρους από τους Φράγκους με λεηλασίες και άλλες φρικαλεότη-

τες. Οι Αγιορείτες Μοναχοί όμως πάντα παρέμεναν πιστοί στις παραδόσεις τους. Ό-

ταν μάλιστα αργότερα ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος άρχισε διάλογο με 

την Παπική Εκκλησία με σκοπό την ένωση, οι μοναχοί αντέδρασαν έντονα με αποτέ-

λεσμα να έχουν σοβαρές συνέπειες. Τη μεγαλύτερη όμως καταστροφή την επέφεραν 

οι Καταλανοί μισθοφόροι του Ανδρόνικου οι οποίοι επιτέθηκαν στο Άγιο Όρος λεη-

λατώντας και καταστρέφοντας τις Μονές. Από τα 180 μοναστήρια διασώθηκαν με 

σοβαρές απώλειες μόνο τα 25. Αφού αντιμετωπίσθηκαν αυτές οι θλιβερές καταστά-

σεις, νέα δεινά περίμεναν την Μοναστική Κοινότητα το 14ο αιώνα. Τότε άρχισε η 

διαμάχη μεταξύ των οπαδών του «Ησυχασμού»11 με ηγέτη το Γρηγόριο Παλαμά12 και 

                                                 
6Ο Μέγας Αντώνιος είναι Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και γενικά ο θεμελιωτής του μοναχισμού. 

Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε ως ασκητής. Απεβίωσε το 356 στις 17 Ιανουαρίου. 
7Ο Άγιος Παχώμιος ο οποίος είχε αρχίσει την πνευματική του «δοκιμασία» σαν ερημίτης είναι ο οργα-

νωτής ενός μοναστικού τύπου του «κοινοβίου» όπου οι μοναχοί συμμερίζονται κατά κυριολεξία μια 

κοινή ζωή. Το πρώτο κοινόβιο ιδρύθηκε απ’ αυτόν μεταξύ των ετών 290 και 346. 

8Ο Μέγας Βασίλειος επαναπροσδιόρισε τη δομή του μοναχισμού της εποχής του αντικαθιστώντας την 

ουσιαστικά «μοναχική δοκιμασία» με μια νέου τύπου «δοκιμασία» κάτω από την άμεση εξάρτηση των 

κοινωνικών υποχρεώσεων της Εκκλησίας. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του μια μοναστική κοινότητα 

αδελφών είναι ένα στάδιο μέσα στο οποίο ασκούνται όλοι ακολουθώντας μια ιδανική οδό, με συνεχή 

εκγύμναση και ένα μόνιμο ενδιαφέρον για συμμόρφωση με τις εντολές του Θεού. 
9Ο Ιουστινιανός για να κωδικοποιήσει ολόκληρο το δίκαιο, όπως αυτό είχε ερμηνευτεί από τους Ρω-

μαίους νομικούς, συγκρότησε μια δεκαεπταμελή επιτροπή με επικεφαλής τον Τριβωνιανό. Το έργο 

τελείωσε μετά από τρία χρόνια και ονομάστηκε Πανδέκτης (Digesta). Αποτελείται από πενήντα βιβλία. 

Τα βιβλία διαιρέθηκαν σε τίτλους, κάθε τίτλος σε αποσπάσματα και κάθε απόσπασμα σε παραγρά-

φους. 

10Αρχαίος λαός που κατοικούσε αρχικά στην Ιβηρική χερσόνησο (σήμερα Ισπανία Πορτογαλία) και 

επεκτάθηκε αργότερα στη νοτιοδυτική Γαλλία μέχρι το Ροδανό και τις Βαλεαρίδες νήσους 

11O Ησυχασμός υπήρξε μέθοδος προσευχής και διαλογισμού των μοναχών με σκοπό την επικοινωνία 

με το Θεό μέσα από μια εσωτερική ηρεμία. Υπήρξε μάλιστα ολόκληρη πνευματική σχολή στη «Βυζα-

ντινή» κοινωνία που υποστήριζε ότι ο Θεός μπορεί να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο σε μιαν άμεση επι-

κοινωνία μαζί του, μετά από συνεχή αναζήτηση δια της «προσευχής του νου και της καρδιάς». Στην 

Ύστερη «Βυζαντινή» περίοδο η παραπάνω πίστη αποτέλεσε όχι μόνο την καρδιά μιας πνευματικής 

κίνησης αλλά και το κύριο σημείο διαφωνίας μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Επίσης, εντάχθηκε σ' ένα 

ευρύ πλαίσιο πολιτικών, θρησκευτικών και κοινωνικών αντιπαραθέσεων εκείνης της περιόδου. Γι’ 

αυτό το λόγο ο όρος Ησυχασμός χρησιμοποιήθηκε επιπρόσθετα για αναφορά στα θρησκευτικά, πολι-

τικά και κοινωνικά κινήματα του 14ου και 15ου αιώνα. 
12Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης που τιμάται σαν ένας από τους σημαντικότερους Αγίους Το 1335 πα-

ρουσίασε δύο αποδεικτικούς λόγους του «Περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος», με τους οποίους 

ήλθε σε σύγκρουση με τον Βαρλαάμ Καλαβρό (infra) 
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τους επικριτές του κινήματος οπαδούς του Βαρλαάμ Καλαβρού. 13 Η διαμάχη αυτή 

πήρε κοινωνικές διαστάσεις και προκάλεσε βίαιες ταραχές. Αργότερα το Άγιο Όρος 

καταλήφθηκε από τους Σέρβους. Το 1430 μετά έξι χρόνια Σερβικής κατοχής, το Άγιο 

Όρος περιήλθε στην κυριαρχία του Τούρκου Σουλτάνου Μουράτ Β’. 

 

Με την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως, ο Σουλτάνος Μωάμεθ Β’ ο Πορθη-

τής αναγνώρισε πλήρως το καθεστώς του Αγίου Όρους όπως αυτό είχε διαμορφωθεί 

από τους Αυτοκράτορες της Κωνσταντινουπόλεως και έτσι εξακολούθησε να υφίστα-

ται η διοικητική αυτονομία του Αγίου Όρους. Τα μοναστήρια δεν έχασαν την ακμή 

τους ούτε κατά το 16ο αιώνα παρά τις συχνές πειρατικές επιδρομές με λεηλασίες και 

καταστροφές. Το 18ο αιώνα εγκαταστάθηκαν και άλλοι μοναχοί από βαλκανικές χώ-

ρες και άρχισε να λειτουργεί στη Μονή Μεγίστης Λαύρας τυπογραφείο. Τέλος, το 

1748 ιδρύθηκε η Αθωνιάδα Σχολή.14 Το 1876 οι Οθωμανοί αναγνωρίζουν ότι οι Μο-

νές του Αγίου Όρους ανήκουν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως και τους 

μοναχούς σαν υπηκόους του Σουλτάνου. Το 1878 πολλά χρόνια πριν την απελευθέ-

ρωση του Αγίου Όρους και την ενσωμάτωσή του στο Ελληνικό Κράτος, είχαμε τη 

Συνθήκη του Βερολίνου με την οποία ισχυροποιήθηκε σημαντικά το καθεστώς του.  

 

Το Άγιο Όρος απελευθερώθηκε από τον Τουρκικό ζυγό στις 2 Νοεμβρίου 

1912 όταν ο ΑΒΕΡΩΦ, η Ναυαρχίδα του Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού, το Αντι-

τορπιλικό ΘΥΕΛΛΑ και τα Ανιχνευτικά ΙΕΡΑΞ και ΠΑΝΘΗΡ αγκυροβόλησαν στον 

όρμο της Δάφνης και αποβίβασαν στην ξηρά Ναυτικά Αγήματα.15 Ο Αγηματάρχης 

«εν ονόματι του Βασιλέως των Ελλήνων» αιχμαλώτισε τον Τούρκο Στρατιωτικό και 

Πολιτικό Διοικητή, τον Καϊμακάμη 16και τη Φρουρά του. Την ώρα εκείνη σείονταν 

χαρμόσυνα τα κωδωνοστάσια των Μονών και στα καταφανέστερα σημεία κυμάτιζε 

υπερήφανα η Γαλανόλευκος. Ταυτόχρονα είχαν αρχίσει να αναπέμπονται οι δοξολο-

γίες στον Ύψιστο. Την επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 3 Νοεμβρίου έγινε σύναξη των 

αντιπροσώπων από τις Μονές και αναγνωρίσθηκε πανηγυρικά η κυριαρχία του Ελλη-

νικού Κράτους στη Χερσόνησο του Άθου. Το 1924 συντάχθηκε ο Καταστατικός 

Χάρτης του Αγίου Όρους που αναγνώριζε πλήρως το αυτοδιοίκητο και αυτόνομο της 

περιοχής. Λίγα χρόνια μετά το Ελληνικό Κράτος με το Ν.Δ. της 10/16 Σεπτεμβρίου 

1926, κύρωσε τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους. Σε αυτό το Χάρτη inter alia 

αναφέρεται και η απαγόρευση εισόδου των γυναικών (άρθρο 186). Την εποχή εκείνη 

στο Άγιο Όρος μόναζαν εννέα με δέκα χιλιάδες μοναχοί. Ακολούθησε μια περίοδος 

ακμής και προόδου μέσα στο μυσταγωγικό πνεύμα της Ορθοδοξίας. Με την κατάλη-

ψη της Ελλάδος από τους Γερμανούς το 1941, η Αθωνική Πολιτεία τέθηκε υπό την 

προσωπική προστασία του Χίτλερ μετά από αίτημα της Ιεράς Επιστασίας.17 Γι’ αυτό 

                                                 
13Λόγιος μοναχός έζησε από 1290 μέχρι 1348. Σπούδασε στη Ρώμη μαθηματικά φιλοσοφία και θεολο-

γία και ήταν ενθουσιώδης υποστηρικτής της αναβιώσεως της πλατωνικής και αριστοτελικής φιλοσοφί-

ας. Σε αντίθεση με τους «Ησυχαστές» δίδασκε πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό και 

κατά συνέπεια δεν μπορεί να ενωθεί μαζί Του. Η Σύνοδος του 1341 τον καταδίκασε μεταξύ άλλων ως 

αιρετικό. 

14Στο Άγιο Όρος με την επωνυμία «Αθωνιάς Σχολή» λειτούργησαν κατά περιόδους διάφορες σχολές. 

Εδώ αναφερόμαστε σε εκείνη που δημιούργησε για πρώτη φορά στην Ιερή Μονή Μεγίστης Λαύρας ο 

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Σήμερα λειτουργεί στις Καρυές η Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία 

που περιλαμβάνει το «Γυμνάσιο Αθωνιάδας», το «Εκκλησιαστικό Λύκειο Αθωνιάδας» και την «Αθω-

νιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία» 
15ΦΩΚΑ Δ., Ο Στόλος του Αιγαίου 1912-1913, Έργα και Ημέραι, σελ. 69-70. 

16Πολιτικός και στρατιωτικός αξιωματούχος. Η λέξη προέρχεται από την τουρκική λέξη «Kaymakam» 

και είναι σύνθετη αραβικής προελεύσεως (καΐμ δηλαδή ιστάμενος και μακάμ που σημαίνει διοικητική 

θέση). 
17Infra. 
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οι Μονές δεν αντιμετώπισαν κανένα απολύτως πρόβλημα στο διάστημα της εχθρικής 

κατοχής ούτε από τους Γερμανούς ούτε από τους Βουλγάρους. 

 

Ολόκληρη η χερσόνησος του Αγίου Όρους εξακολουθεί και σήμερα να διέπε-

ται από το ίδιο ειδικό καθεστώς που είναι απόλυτα σεβαστό από το Σύνταγμα18. Ανή-

κει στο Ελληνικό Κράτος, αλλά είναι αυτόνομη και αυτοδιοίκητη. Σύμφωνα μάλιστα 

με το άρθρο 105 του Συντάγματος που ισχύει σήμερα, η χερσόνησος του Άθω από τη 

Μεγάλη Βίγλα και πέρα, δηλαδή ολόκληρη η περιοχή του Αγίου Όρους, διέπεται από 

το αρχαίο προνομιακό καθεστώς της σαν ένα αυτοδιοικούμενο τμήμα του Ελληνικού 

Κράτους αναπαλλοτρίωτο. Διοικείται αποκλειστικά από τις είκοσι Ιερές Μονές, οι 

οποίες απαρτίζουν ένα μικρό «κοινοβούλιο» στην Ιερά Κοινότητα που βρίσκεται στις 

Καρυές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Σε αυτές τις Μονές είναι κατανεμημένη 

ολόκληρη η χερσόνησος. Σε κάθε κυρίαρχη Μονή υπάγονται διάφοροι άλλοι μονα-

στικοί οικισμοί γύρω από αυτή, δηλαδή σκήτες, κελιά, καλύβες, καθίσματα και ησυ-

χαστήρια. Ο υπεύθυνος της κάθε Μονής αποκαλείται Ηγούμενος και εκλέγεται από 

τους μοναχούς. Οι Ηγούμενοι των Μονών συγκροτούν την Ιερά Σύναξη με ευρύτατες 

δικαιοδοσίες. Ο Θεμελιώδης Νόμος του Κράτους απαγορεύει κάθε μεταβολή στο υ-

φιστάμενο διοικητικό σύστημα, στον αριθμό των Mονών, στην ιεραρχική τάξη αυτών 

και στη θέση τους ως προς τα υποτελή τους εξαρτήματα. Επίσης απαγορεύεται να 

εγκαταβιώνουν ετερόδοξοι ή σχισματικοί. Όλοι όσοι μονάζουν στο Άγιο Όρος απο-

κτούν την ελληνική ιθαγένεια αμέσως μόλις προσληφθούν ως δόκιμοι ή μοναχοί, χω-

ρίς άλλη διατύπωση. Σύμφωνα πάλι με το ισχύον Σύνταγμα, ο λεπτομερής καθορι-

σμός των αγιορείτικων καθεστώτων και γενικά του τρόπου της λειτουργίας του, ρυθ-

μίζεται από τον Kαταστατικό Xάρτη του Aγίου Όρους, τον οποίο συντάσσουν και 

ψηφίζουν οι είκοσι Iερές Mονές με σύμπραξη του αντιπροσώπου του Kράτους και 

τον επικυρώνουν το Oικουμενικό Πατριαρχείο καθώς και η Bουλή των Eλλήνων. Η 

ακριβής τήρηση των Αγιορείτικων Κανόνων τελεί ως προς το πνευματικό μέρος υπό 

την ανώτατη εποπτεία του Oικουμενικού Πατριαρχείου και ως προς το διοικητικό 

μέρος υπό την εποπτεία του Kράτους, στο οποίο ανήκει αποκλειστικά και η διαφύλα-

ξη της δημόσιας τάξης καθώς και της ασφάλειας. Οι κρατικές αρμοδιότητες ασκού-

νται από Κρατικό Διοικητή. Με νόμο του Ελληνικού Κράτους καθορίζονται τα δι-

καιώματα και καθήκοντα του Διοικητού, η δικαστική εξουσία που ασκούν οι Μονα-

στηριακές Αρχές και η Iερή Kοινότητα, καθώς και τελωνειακά αλλά και φορολογικά 

προνόμια του Aγίου Όρους. Το έδαφος ολόκληρης της χερσονήσου υπάγεται πολιτι-

κά στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ η Ιερή Κοινότητα από πνευματική άποψη διατε-

λεί υπό την άμεση δικαιοδοσία του Oικουμενικού Πατριαρχείου. Η εκτελεστική ε-

ξουσία στο Άγιο Όρος ασκείται από την Ιερά Επιστασία της οποίας ο Πρόεδρος φέρει 

την ονομασία «Πρωτεπιστάτης». Η Ιερά Επιστασία αποτελείται από τέσσερα μέλη 

επιλεγμένα από τις πέντε πρώτες ιεραρχικά μονές. Ως Ανώτατη Αρχή εντός του Αγί-

ου Όρους αναγνωρίζεται η Ενιαύσεως Σύναξη η οποία συνέρχεται τακτικά μία φορά 

το χρόνο. Χρέη Εφετείου για Εκκλησιαστικά-Πνευματικά θέματα ασκεί η Σύνοδος 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.  

 

Το Άγιο Όρος εξακολουθεί και σήμερα να είναι άβατο για τις γυναίκες. Μπο-

ρούν να το επισκέπτονται μόνο ενήλικες άντρες ή ανήλικοι που συνοδεύονται από 

κηδεμόνα. Γενικά το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους παραμένει σε ισχύ ακόμα και 

μετά την ένταξη της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Με τη Συνθήκη Προσχω-

ρήσεως τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή τα εννέα Κράτη-Μέλη τότε των Ευρω-

                                                 
18ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ Π., Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, τόμος Α’, σελ. 248 και 262. 
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παϊκών Κοινοτήτων και η Ελλάδα με κοινή δήλωση προσαρτημένη στην Πράξη 

Προσχωρήσεως αναγνώρισαν το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους όπως αυτό είναι 

εξασφαλισμένο στο άρθρο 105 του Ελληνικού Συντάγματος και το θεώρησαν απόλυ-

τα δικαιολογημένο για λόγους πνευματικούς καθώς και θρησκευτικούς. Η Κοινότητα 

μάλιστα γι΄ αυτό το λόγο ανέλαβε την υποχρέωση να μεριμνήσει για να ληφθούν υπ' 

όψιν οι λόγοι αυτοί κατά την εφαρμογή και την περαιτέρω επεξεργασία των διατάξε-

ων του κοινοτικού δικαίου ιδίως όσον αφορά τις τελωνειακές και φορολογικές απαλ-

λαγές και το δικαίωμα εγκαταστάσεως. 

 

Το παραδοσιακό ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους που το σεβάσθηκαν ακό-

μα και αλλόθρησκοι κατακτητές, εξασφάλισε από τους πρώτους σχεδόν Χριστιανι-

κούς χρόνους το πνευματικό καταφύγιο σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων που θέλησαν να 

αφιερωθούν ολοκληρωτικά στην Χριστιανική Πίστη. Η ομορφιά του τοπίου σε συν-

δυασμό με τη Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια των Ναών αφήνει άφωνο κάθε επισκέπτη και 

αιχμαλωτίζει τη ψυχή κάθε ανθρώπου που αναζητά τη ψυχική λύτρωση. Ολόκληρη η 

χερσόνησος του Άθω, είναι ένας τόπος μυσταγωγικού ησυχασμού μακριά από την 

Κοινωνία μας που έχει απορρίψει κάθε Αξία και απομακρυσμένη από το Δημιουργό 

πλανάται βυθισμένη στο βάραθρο των πρόσκαιρων υλικών απολαύσεων. Το Άγιο 

Όρος είναι μια πνευματική όαση και γι’ αυτό το πανάρχαιο Ιερό Καθεστώς του πρέ-

πει να διατηρηθεί με θρησκευτική ευλάβεια αλλά και με βαθειά πίστη στη Παράδοση 

της Ορθοδοξίας μας. 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 
ΒΛΑΧΟΥ Κ., Η Χερσόνησος του Αγίου Όρους Άθω και αι εν αυτή Μοναί και οι Μοναχοί, έκδοση 

Αγιορείτικης Εστίας, 2005 

 

ΓΚΟΦΑ Δ., Ιστορία του Ρωμαϊκού Δικαίου, έκδοση Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 1980. 

 

ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ Π., Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, τόμος Α’, έκδοση Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 1977. 

 

ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ Π., Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, τόμοι Α’ και Β’, έκδοση. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 

1979. 

 

ΔΩΡΗ Ε., Το Δίκαιον του Αγίου Όρους Άθω-Νομοθεσία, Νομολογία, Ερμηνεία, έκδοση. Αντ. Σάκ-

κουλα, Αθήνα 1994. 

 

ΔΩΡΟΘΕΟΥ (ΜΟΝΑΧΟΎ), Το Άγιο Όρος - Μύηση στην Ιστορία του και τη Ζωή του, τόμοι 1 και 2, 

έκδοση Τέρτιος, Κατερίνη 1986. 

 

ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ ΙΕΡΟΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ο Θεός των Μυστηρίων, έκδοση Ιεράς Μο-

νής Κουτλουμουσίου, Άγιον Όρος 2008. 

 

ΛΑΜΠΡΟΥ Ι., Άγιον Όρος, έκδοση. ΔΕΣΜΟΣ, Αθήνα.  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ., Διεθνείς Πολιτικές και Στρατιωτικές Συνθήκες – Συμφωνίες και Συμβάσεις, έκδοση 

Γ.Ε.Σ., Αθήναι 1980. 

 

ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Κ. (Με συμπλήρωμα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.), Επίτομος Ιστορία του Ελληνικού 

Έθνους, εκδόσεις «Περγαμηναί» Αθήνα, 1955. 

 



6 

 

ΦΩΚΑ Δ., Ο Στόλος του Αιγαίου 1912-1923 Έργα και Ημέραι, έκδοση Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, 

Αθήνα, (ανατύπωση από την έκδοση 1940). 

 

ΧΑΡΙΖΑΝΗ Γ., Η Ίδρυση και οι Απαρχές της Λειτουργία της Αθωνικής Πολιτείας, έκδοση Α. Στα-

μούλη, Αθήνα 2007. 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 

 

 
 

 

 

Ο Αντιναύαρχος ε.α. Δρ. Στυλιανός Πολίτης γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι 

Πτυχιούχος του Τμήματος Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναγορεύτηκε διδάκτορας στο Γενικό Τμήμα 

Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, στον Τομέα Δικαίου των Διακρατι-

κών Σχέσεων και της Πολιτειολογίας με γνωστικό αντικείμενο το Δημόσιο Διεθνές 

Δίκαιο. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της Ναυτικής Σχολής Πολέ-

μου, της Σχολής Εθνικής Άμυνας, και άλλων στρατιωτικών σχολείων. Διετέλεσε 

Διευθυντής και Τμηματάρχης σε μεγάλα Επιτελεία και υπηρέτησε Τμηματάρχης Επι-

χειρήσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Υπηρέτησε στο Στόλο δύο χρόνια 

ως Διοικητής Μοίρας, πέντε χρόνια ως Κυβερνήτης, έξι χρόνια ως Ύπαρχος και τρία 

χρόνια ως Αξιωματικός Επιχειρήσεων, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Πολέμου. 

Τιμήθηκε με παράσημα, μετάλλια και άλλες διακρίσεις. Έχει πτυχίο χειριστού αερο-

πλάνων Πολιτικής Αεροπορίας. Δίδαξε αυτοδύναμα για τέσσερα χρόνια σαν συμβα-

σιούχος σε προπτυχιακά και σε μεταπτυχιακά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

καθώς και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Δίδαξε επίσης για πολλά χρόνια στη Ναυτική 

Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας. Από το Μάιο 2000, είναι επιστημο-

νικός συνεργάτης του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου. Αρ-

θρογραφεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Μετέχει ενεργά σε διεθνή 

συνέδρια σαν εισηγητής. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο τέκνων. 


