
 

ΒΟΓΟΜΙΛΟΙ 
BOGOMILS 

 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΜΙΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΉΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
 

Και τα σημερινά κατάλοιπα τους σε Ελλάδα και Βαλκάνια… 
 

 

 

 

 

Γιώργος Στάμκος 

Συγγραφέας - Δημοσιογράφος 



Ποια είναι  
Η ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΟΓΟΜΙΛΩΝ; 



 

Ποιοι ήταν οι ΒΟΓΟΜΙΛΟΙ,  
αυτή η αινιγματική και αμφιλεγόμενη θρησκευτική κοινότητα, που 
εμφανίστηκε στα Βαλκάνια τον 11ο μ.χ αιώνα και συνεχίζει να τα 

στοιχειώνει;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• H Διάδοση των δυιστικών θρησκειών και αιρέσεων από την ανατολή προς τη Δύση.  



ΒΟΓΟΜΙΛΟΙ  
Ποιες Θρησκείες, Φιλοσοφίες, Σχολές, Αιρέσεις και κοινωνικές ομάδες 

σχετίζονται μαζί τους και αποτέλεσαν το υπόβαθρό τους; 

• ΖΩΡΟΑΣΤΡΕΣ (Η «θρησκεία του Φωτός» και η Δυιστική τους Κοσμοαντίληψη) 

• ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ (Οι περισσότερες Σχολές και οι παραφυάδες τους –η ΓΝΩΣΗ της Αφύπνισης) 

• ΜΙΘΡΑΪΣΤΕΣ (Οπαδοί του Μίθρα, του «Διαμεσολαβητή») 

• ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ (Γνωστικίζοντες Χριστιανοί και πρώιμος Αποστολικός Χριστιανισμός)  

• ΜΑΝΙΧΑΙΟΙ (Οπαδοί της πρώτης και μεγαλύτερης Δυιστικής θρησκείας της ιστοριας)  

• ΜΑΣΣΑΛΙΑΝΟΙ ή ΕΥΧΙΤΕΣ (οι Χριστιανοί «Αναρχικοί της Προσευχής», 4ος μ.Χ. Αι.) 

• ΜΑΝΔΑΙΟΙ (Χριστιανοί Γνωστικοί, οπαδοί του Ιωάννη του Βαπτιστή) 

• ΜΑΡΚΙΩΝΙΤΕΣ (Οπαδοί της λαϊκής Χριστιανικής Εκκλησίας του Μαρκίωνα 2ος μ.Χ. αιώνας) 

• ΒΟΥΔΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΙΝΔΟΥΙΣΤΕΣ (Λάμα και «Γυμνοσοφιστές»/Γιόγκι που ταξίδεψαν από 
την Ινδία προς τη Δύση – Περσία, Αίγυπτο και Μικρά Ασία- 3ος π.Χ. Αι ως 7ος μ.Χ. Αι. ). 

• ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ (Από τον 7ο μ.Χ αιώνα / ΑΛΑΟΥΙΤΕΣ, ΓΕΖΙΝΤΙ, ΣΟΥΦΙ, ΜΠΕΚΤΑΣΗΔΕΣ)  

• ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΟΙ (Μικρά Ασία 7ος μ.Χ. Αι.- Βαλκάνια από τον 8ο μ.Χ. Αι, ως σήμερα) 

 

 



Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΒΟΓΟΜΙΛΩΝ 
 (Αρχές του 10ου μ.Χ. Αιώνα) 

• Οι Βογόμιλοι, που εμφανίστηκαν στα Βαλκάνια τον 10ο μ.χ.αι. ήταν οι οπαδοί μιας 
δυιστικής θρησκευτικής κοινότητας (αίρεσης) και κατά πάσα πιθανότητα προήλθαν 
από μια ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΣΑΛΙΑΝΩΝ/ΕΥΧΙΤΩΝ ΣΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΜΑΝΙΧΑΪΚΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ.  

• Υπάρχει βέβαια και η άποψη πως ο Βογομιλισμός προέκυψε ως ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΙΣΜΟΥ Μ' ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟΝ 10ο 
Μ.Χ. ΑΙΩΝΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. 

• Το κίνημά τους προσέλαβε αντιφεουδαρχική, αντικληρική, αντιεξουσιαστική, και 
τελικά αρνησίκοσμη, διάσταση με τη διάδοση του, αρχικά, στους φτωχούς αγρότες 
των κεντρικών Βαλκανίων και κατόπιν του «χύδην όχλου» των Βυζαντινών πόλεων.  



ΒΟΓΟΜΙΛΟΙ: ΟΝΟΜΑΤΑ - ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 
• Αιρεσιάρχης του Βογομιλισμού θεωρείται ο Μπόγκομιλ, ένας 

ιεροκήρυκας που έδρασε στην περιοχή της Φιλιππούπολης κατά την 
περίοδο της βασιλείας του Πέτρου (927-965 μ.Χ.).  

• Από το όνομά του, που σημαίνει στα ελληνικά Θεόφιλος (Μπογκ = Θεός 
και Μιλ = Φίλος), οι οπαδοί του ονομάστηκαν Βογόμιλοι (Θεόφιλοι ή 
“Φίλοι του Θεού”).  

• Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή το όνομα τους προέρχεται από τη 
θρησκευτική επίκληση “Κύριε Ελέησον” (Bog Milovi), που σημαίνει πως 
Βογόμιλοι είναι “αυτοί που ζητούν το Έλεος του Θεού”. 

•  Άλλες ονομασίες των Βογόμιλων ήταν στα Ελληνικά “Αδελφοί του 
Ελεύθερου Πνεύματος”, “Αδελφοί της Ασίας”, “Αδελφοί Σεραφείμ”, 
“Φιλάδελφοι”, “Μπαμπούνοι”, “Ντραγκουβίτοι”, “Φουνδαϊτές” (από τη 
λέξη Φούνδα, ένα σακίδιο που είχαν κρεμασμένο στους ώμους), 
“Κουδούγεροι”, “Χριστοπολίτες”, «Αληθινοί Χριστιανοί» κ.α. 

• Με άλλα λόγια ήταν η δυιστική θρησκευτική κοινότητα με τα χίλια 
ονόματα... 

 



Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΟΓΟΜΙΛΙΣΜΟΥ 
Από τη Μικρά Ασία στα Βαλκάνια και στη Δυτική Ευρώπη  



ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΓΟΜΙΛΩΝ ΣΤΗ ΔΥΣΗ 
• Στη Δυτική Ευρώπη οι Βογόμιλοι είχαν πολλές ονομασίες. 
• Στην Ιταλία ονομάζονταν ΠΑΤΑΡΙΝΟΙ ή ΠΑΤΕΡΑΝΟΙ (Πατερικοί), 

ΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΙ, ΠΟΠΕΛΙΚΑΝΟΙ. ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΓΚΡΟΙ.  
• Στη νότια Γαλλία ονομάστηκαν ΚΑΘΑΡΟΙ (από την ελληνική λέξη) και 

Αλβιγήνοι (Albigeois) από την πόλη Άλμπι της νότιας Γαλλίας 
(Ακουϊτανία). ο συγγραφέας του Μεσαίωνα Ρόμπερτ Αλτισιόντ αποκαλεί 
τους Καθαρούς/Αλβιγήνους και «Bulgarorum Heresis»… 

 

 



Οι «ιεραρχία» των Βογόμιλων 

• Οι Πνευματικοί Διδάσκαλοί τους ονομάζονταν «ΤΕΛΕΙΟΙ» ή «ΕΚΛΕΚΤΟΙ» 
(τους αποκαλούσαν επίσης «Παρηγορητές» και «Αγαθούς 
Ανθρώπους»). Δίδασκαν, προσηλύτιζαν, προσεύχονταν και τελούσαν 
μυήσεις. 

• Οι ΠΙΣΤΟΙ (όσοι ακολουθούσαν και ζούσαν με τις αρχές του 
Βογομιλισμού), βοηθώντας τους Τέλειους. 

• Οι ΑΚΡΟΑΤΕΣ, (όσοι άκουγαν κηρύγματα και διδασκαλίες τους χωρίς 
ακόμη να αποφασίσουν αν θε ενταχθούν ή όχι στην κοινότητά τους). 
 

 



Τελετή μύησης στον Βογομιλισμό 
• Consolamentum:  Για να γίνει κανείς Βογόμιλος αρκούσε να 

συμμετάσχει σε μια τελετή που ονομάζονταν «βάπτισμα δια του πυρός 
του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή», σε αντιπαραβολή με το ορθόδοξο 
βάπτισμα, το οποίο και απέρριπταν.  

Ένας ΤΕΛΕΙΟΣ μυεί έναν νεοφώτιστο στην «Αληθινή Πίστη» (Βογομιλισμός). 
 



Τι Πίστευαν οι ΒΟΓΟΜΙΛΟΙ; 
Οι Βογόμιλοι απέρριπταν ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη και βασίζονταν κυρίως 
στην Καινή Διαθήκη. 
Ερμήνευαν τις Γραφές αλληγορικά για να υποστηρίξουν έτσι τις δυιστικές τους 
ιδέες.  

Ισχυρίζονταν ότι η ζωή του Χριστού ήταν συμβολική.  

Απέρριπταν τον Σταυρό τον οποίο θεωρούσαν Όργανο Βασανισμού των 
Ρωμαίων. 
Η Αγία Τριάδα θεωρούνταν πλάνη και απορρίπτονταν. ¨Ελεγαν ότι δεν υπάρχει 
Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, αλλά ότι αυτά τα τρία άνηκαν μόνον στον Πατέρα. 

Αρνιόταν επίσης την εκκλησία, τους τύπους, τους αγίους, τα μυστήρια και κάθε 
μορφή εξωτερικής λατρείας.  
Πίστευαν μόνο στην προσευχή ως τρόπο άμεσης επικοινωνίας με το Θεό.  

Η μόνη προσευχή που παραδέχονταν ήταν το “Πάτερ Ημών”, τέσσερις φορές 
την ημέρα.  
Πίστευαν ωστόσο στην αμοιβαία εξομολόγηση και στην άφεση αμαρτιών.  
 

 

  

 

 



Η ΚΟΣΜΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΟΓΟΜΙΛΩΝ 
Οι Βογόμιλοι ήταν δυιστές, αλλά όχι τόσο καθαρόαιμοι, όσο οι Παυλιακιανοί και οι 
Μανιχαίοι. Ξεκινούσαν με την πεποίθηση της Πτώσης του Σατανά (ή Σαταναήλ), του 
Κοσμοποιητή ή Δημιουργού τον οποίο και θεωρούσαν ως το μεγαλύτερο γιο του 
Θεού (ο Ιησούς ήταν ο μικρότερος). 

Ο Σαταναήλ ο ΚΟΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ, ζήλευε τον θεόπνευστο άνθρωπο, 
δεν κράτησε την υπόσχεσή του. Εξαπάτησε τον Αδάμ και την Εύα, που γέννησε τον 
σατανικό Κάιν. 

Ο Θεός όμως, για να προστατεύσει τον άνθρωπο, έστειλε τον Ιησού Χριστό, τον 
λυτρωτή. Με την ανάσταση του Ιησού ο Σαταναήλ είχε νικηθεί. Έχασε τη θεϊκή του 
δύναμη κι επίσης την αγγελική κατάληξη «ηλ» κι έγινε έτσι απλός «Σατανάς».  
Έβλεπαν τον άνθρωπο ως πεδίο μάχης ανάμεσα στο Καλό και στο Κακό, ανάμεσα 
στον Χριστό και στον Σαταναήλ. Όπως οι αρχαίοι Γνωστικοί πίστευαν κι αυτοί στη 
«θεϊκή σπίθα» ή αλλιώς στο ανθρώπινο πνεύμα, που είχε όμως παγιδευτεί σ’ αυτό 
το διαβολικό κόσμο, στη «μαύρη σιδερένια φυλακή». 
 

 

 

 

 

 



Οι «ΤΕΛΟΙΟΙ» ή «ΕΚΛΕΚΤΟΙ» 
Ήταν οι Πνευματικοί Δάσκαλοί και «Ιερείς» τους. Δίδασκαν και εφάρμοζαν 

την ασκητική ζωή, την αποχή από το σεξ, την οινοποσία, την κρεοφαγία, από 

κάθε φαγητό που σχετιζόταν με την αναπαραγωγή (αυγά, γάλα και τυρί), τα 

χρήματα και την ιδιοκτησία, ακόμη και την Εκρίζωση Φυτών! 
Οι Τέλειοι ασκούσαν ιεραποστολική και προσηλυτιστική δράση, ταξιδεύοντας 

μεταμφιεσμένοι σε μοναχούς, συνήθως ανά δύο: ένας έμπειρος κι ένας 

νεοφώτιστος. Έδιναν έμφαση στην εξατομικευμένη φώτιση μέσω της Γνώσης, 
ενώ πίστευαν στη μετενσάρκωση ως μια μορφή αιώνιας ζωής.  

 

 



 

«Διάγουμε έναν βίο σκληρό και περιπλανητικό. Πάμε από πόλη σε πόλη 

σαν πρόβατα εν μέσω λύκων. Υποφέρουμε από τις διώξεις όπως οι 
απόστολοι και οι μάρτυρες. Η ζωή μας διάγεται με αποχή, προσευχή και 
ακατάπαυστη εργασία. Όμως όλα ατά είναι εύκολα, γιατί δεν είμαστε 

πλέον του κόσμου τούτου»  Εβέρβνιους, μεσαιωνικός συγγραφέας. 

 



ΒΟΓΟΜΙΛΟΙ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑ 1054 μ.Χ. 
Μεταξύ Καθολικισμού και Ορθοδοξίας 



 

Το Ιερό Βιβλίο των ΒΟΓΟΜΙΛΩΝ 

LIBER APOCRYPHUS SANCTI IOANNI 

ή Tainata Kniga   

 «Οι εκπεσόντες από τον Ουρανό άγγελοι, εισέρχονται στα 

σώματα των γυναικών μετά από σαρκική επιθυμία κι έτσι 
γεννιέται πνεύμα εκ πνεύματος και σαρξ εκ σαρκός. Μ’ αυτόν 

τον τρόπο συμπληρώνεται η βασιλεία του Σατανά σ’ αυτόν εδώ 

τον κόσμο και εις πάντα τα έθνη» LIBER APOCRYPHUS SANCTI 

IOANNI ή Tainata Kniga, Το λεγόμενον Ψευδοευαγγέλιον 

Τουτέστιν Βίβλος Απόκρυφος των Βογομίλων ή το «Χειρόγραφο 

του Καρκασόν» (πλήρες από πλάνες) 

 

 

•  

 



 

«Καταγγέλλουν τους πλουσίους, απεχθάνονται τον Τσάρο, 
γελοιοποιούν τους ανώτερους, καταδικάζουν τους ευγενείς κι 

απαγορεύουν τους δούλους να υπακούουν στους κυρίους τους».  

Κοσμάς ο Ιερέας, Κατά των Βογομίλων 

 



 
Οι έξι βογομιλικές εκκλησίες της Ανατολής 

 
1. Ecclesia Slavoniae: Εκκλησία της Δαλματίας, που εκπροσωπούσε τους 

Βογόμιλους της Δαλματίας και της Βοσνίας. 
2. Ecclesia Latinorum Constantinopoli: Εκκλησία των Λατίνων Καθαρών 

της Κωνσταντινούπολης, που ήταν τότε, μετά την 4η Σταυροφορία, 
πρωτεύουσα της “Λατινικής Αυτοκρατορίας” των Σταυροφόρων. 

3. Ecclesia Graecorum Ibiden: Εκκλησία των Ελλήνων/Ρωμιών Βογόμιλων 
της Βουλγαρίας. 

4. Ecclesia Philadelphiai in Romania: Εκκλησία της Φιλαδέλφειας της 
δυτικής Μικρά Ασίας,που ήταν και μία από τις Επτά Αρχαίες Εκκλησίες 
των Παυλικιανών της Ασίας.  

5. Ecclesia Bulgariae: Εκκλησία των Βογόμιλων της Βουλγαρίας. 
6. Ecclesia Duguntiae (Drughnthiae): Εκκλησία των Βογόμιλων της Θράκης 

και της Μακεδονίας. 
 



Η διάσοδη του Βογομιλισμού και των Εκκλησιών του σε 
Βαλκάνια και Μικρά Ασία 

 



Οι πέντε βαλκανικές βογομιλικές εκκλησίες που 
ανέφερε ο ΠΑΠΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ήταν: “Ecclesia Romanae et 

Dragometiae et Melenguiae et Bulgariae et Dalmatiae 

1. Η Ecclesia Bulgariae (Εκκλησία της Βουλγαρίας) 
εντοπίζεται στην ανατολική Βουλγαρία. 

2. Η Ecclesia Dalmatiae (Εκκλησία της Δαλματίας) 
εντοπίζεται στη Δαλματία, στη Βοσνία και στα δυτικά 
Βαλκάνια. 

3. Η Ecclesia Dragometiae (Εκκλησία της 
Ντρουγκούνθια ή Ντουγκούνθια) εντοπίζεται στη 
Μακεδονία ή στη Θράκη. 

4. Η Ecclesia Melenguiae (Εκκλησίων των Μιλινγκών) 
εντοπίζεται στην Πελοπόνησο (Μοριάς) και 
συγκεκριμένα στην Αρκαδία και στον Ταϋγετο. 

 



Χάρτης Διάδοσης του Βογομιλισμού σε Μικρά Ασία και Βαλκάνια 

Πηγή: Тhe Bogomils, Dmitri Obolensky, Cambridge 1948. 



Η Βογομιλική «Εκκλησία της Βοσνίας» (13ος-15ος αιώνας) 



 
Μονολιθικές μεσαιωνικές βοσνιακές ταφόπλακες, που ονομάζονται Stecci 

αλλά είναι γνωστές και ως «Βογομιλικές Νεκροπόλεις». 

 
 



 

Στη σημερινή Βοσνία διασώζονται περίπου 50.000 
βογομιλικές ταφόπλακες ή Stecci.  

 



Υπόγειος Τάφος Βόσνιου Βογόμιλου του 15ου μ.Χ. Αι. 



Η Βογομιλική Νεκρόπολη της Radmila είναι μαι από τις μεγαλύτερες 
στη Βοσνία. 



«Ο Βογομιλισμός στα Βαλκάνια και στη Μικρά Ασία»,  
Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών, Βελιγράδι 1982 



Βογομιλικοί τάφοι (Stecci) στην Κροατία (Δαλματία), Παταρένοι 



Βογομιλικό ταφικό μνημείο (μαζί με σταυρό) στη Βοσνία 



Ο Περίφημος «Καταρράκτης των Βογόμιλων»,  βορείως του χωριού Bogomila  

κοντά στο όρος Μπάμπουνα (Babuna) 40 χλμ. Δυτικά της πόλης Βέλες στην 
ΠΓΔΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 



Βογομιλικό ταφικό μνημείο στη Βουλγαρία 



Η βογομιλική νεκρόπολη της Νέας Χαλκηδώνας Θεσσαλονίκης 



To “gothic” Μεσαιωνικό νεκροταφείο Νέας Χαλκηδώνας 



Ένας από τους μεγαλύτερους «βογομιλικού τύπου» λίθινους σταυρούς από 
το νεκροταφείο της Νέας Χαλκηδώνας 



Το βογομιλικού τύπου νεκροταφείο της Νέας Χαλκηδώνας 



Το βογομιλικού τύπου νεκροταφείο της Νέας Χαλκηδώνας με τους 
51 λίθινους Σταυρούς 



Στο νεκροταφείο της Παλαιάς Πέλλας υπήρχαν 21 «βογομιλικού 
τύπου» σταυροί. Σήμερα; (Οι φώτος είναι από το 2006)  



Στο νεκροταφείο της Παλαιάς Πέλλας υπήρχαν 21 «βογομιλικού τύπου» 
σταυροί. Σήμερα; (Οι φώτος είναι από το 2006) 



Στο νεκροταφείο της Παλαιάς Πέλλας υπήρχαν 21 «βογομιλικού τύπου» 
σταυροί. Σήμερα; (Οι φώτος είναι από το 2006) 



Στο νεκροταφείο της Παλαιάς Πέλλας υπήρχαν 21 «βογομιλικού τύπου» 
σταυροί. Σήμερα; (Οι φώτος είναι από το 2006) 



Ο συγγραφέας στο Βογομιλικό νεκροταφείο της Νέας Χαλκηδόνας 



Στο Βαθύλακκο Θεσσαλονίκης σε φωτογραφία του 1916, από τα Αρχεία 
του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας. 



Βογομιλικού τύπου νεκροταφείο στη Νέα Μεσήμβρια (φωτός από τον 
Α'Π.Π.) 

 



Βογομιλικού τύπου σταυροί στο νεκροταφείο της Βεύης στη Φλώρινα 



Βογομιλικού τύπου σταυροί στο νεκροταφείο της Βεύης στη Φλώρινα 



Μικρός «βογομιλικού τύπου» σταυρός στο χωριό Πενταπλάτανος Πάικου 



Σύγχρονο κωδωνοστάσιο στην περιοχή της Πέλλας που «εντοίχισε» 
βογομιλικού τύπου σταυρό. 



Το βογομιλικού τύπου νεκροταφείο της Νέας Χαλκηδώνας με τους 51 
λίθινους Σταυρούς 



Η έρευνα μας για τους Βογόμιλους ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ... 



ΒΟΓΟΜΙΛΟΙ: Το «χαμένο παζλ» της Ελλάδας Που Δεν 
Ξερουμε... 



Σας ευχαριστώ πολύ! 


