
Σφραγισμένο δισκίο από μόλυβδο ή άργυρο ή χρυσό που κρεμόταν από επίσημα έγγραφα.1.

Το όργανο με το οποίο σφραγίζεται κν. σφραγίδα:2.

Αν1.     + Περί τον χρυσοχόν οπού ποιεί άνομας βούλλας (Ασσίζ. 2213)· (βλ. βουλωτήριον)

Το αποτύπωμα της σφραγίδας3.

Αν2     + απήρεν μαρτυρίες εγγράφως με τες βούλλες τους (Χρον. Μορ. H 8125).

Στίγμα 4.

Κυριολεκτικώς  Σημαδι στο δερμα μετά την επιβολή της ποινής του στιγματισμού

Επειδή ο στιγματισμένος εκαυτηριάζετο[*] με πυρωμένο σίδερο παρόμοιο με βουλωτήριο. 
(Μεταφ.) : ηθικό στίγμα όνειδος, μάρκα, μούτρο

Επίσημο έγγραφο σφραγισμένο: (Λίμπον. 307).5.

Πχ. Η βούλα του πάπα =το έγγραφο ολόκληρο. 

Ύφασμα με το οποίο δένονται τα μάτια, «τυφλοπάνι»: o (Διήγ. Βελ. χ 136). 6.

Bulla κοσμημα που κρεμουσαν οι ρωμαιοι στο λαιμο[1]7.

________________________

*) Καυτηριάζω = Καίω με ένα καυτό σίδερο για να στιγματίσω , ή να αναισθητοποιήσω κάποια 
περιοχή του σώματος. (πβ. εικόνα στιγματισμού αλόγου στην Αμερικάνικη Δύση) . Ο 
στιγματισμένος με αυτον το τρόπο λέγονταν σιδερωμένος και το «καυτηριάζω» λεγονταν και 
«σιδερωνω». Ο άξιος να σιδερωθει λεγονταν «μούτρο για σιδερωμα» και αργότερα απλώς 
«μούτρο», κατά συνεκδοχή «μάρκα» .

Σημερα λεγεται με την εννοια του στιγματισμου, δηλαδη της δημοσιας καταδειξης μια 
απαραδεκτης καταστασης, συμπεριφορας πχ. Ο πρεδρος καυτηριασε τον κ. Χ  για την 
συμπεριφορα του.

Σημασία:

Εγγραφω κατηγοριαν ή καταρα σε μια στηλη  αλλα και βασανιζω σε μια στηλη.
Σημερα λεγεται με την εννοια επικρινω, κτακρινω, κατηγορω, καταδεικνυω την  ενοχην ή 
το σφάλμα καποιου
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Ξενογλωσσα
Λατινικά bulla, sigellum (Δημώδες Λατινικο )< καλασικό Λατινικο sigillum < υποκοριστικο του signum 
=σημεῖον  > σιγγίλιον (Βυζ).      

Bollato > francobollo = γραμματοσημο, bollettino > μπιλιἐττο = επισκεπτηριον , (επτ. Ιδ.)  
μπουλετί

Ιταλικά bolla, suggelo

Γαλλικα billet
Αγγλικα seal , bill

Αναλογα με το υλικο κατασκευης των δισκιων της βουλας (σημασια 1) ειχαμε:

    Χρυσό (χρυσοβουλον)1.
    'Αργυρο (αργυροβουλο)2.
    Μόλυβδο (μολλυβδόβουλο)3.

Εγκυκλοπαιδικά

Περι του σφραγισματος ιδιαιτερη μνεια γινονταν και στο ιδιο το εγγραφο

Και σε άλλο

Acta et Diplomata Graeca Medii Aevi Sacra et Profana

Σημ: κρεμαστῆς βούλης]δηλ. απαιωρημένης εκ μιρίνθου, κρεμασμενης από σπαγγο.
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Σημ: κρεμαστῆς βούλης]δηλ. απαιωρημένης εκ μιρίνθου, κρεμασμενης από σπαγγο.

Από το Λατ. Bulla = κόσμημα θύρας ή ζώνης [171.379]. 

Δεν πρέπει να αποκλεισθει και η ετυμολογία απο το βουλίζω, βολίζω= βυθίζω, (μτγν. 

Βουλιάζω> Βουλιαγμένη)  αφού η μήτρα της σφραγίδας βυθίζονταν στο εύπλαστο υλικό 

(το λειωμένο μολύβι ή ασήμι ή χρυσάφι ή στον Ισπανικό κηρό,το βουλοκέρι). Αλλά και απο 

το βούλομαι γιατί η έγγραφη βούληση του συντάκτη παγιώνονταν με την επίθεση της 

σφραγιδας του. Και οι δύο προτεινόμενες ετυμολογίες θα απαιτούσαν την γραφή με ένα 
λάμδα. 

[μτγν. ουσ. βούλλα. Η λέξη απαντάται και σήμερα (ά. γρ. βούλα)]

Ετυμολογία:

Εικόνες
1

      



2

ΑΡΧΑΙΑ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

3

      



4

5
Βούλες βουλωτήρια 

Βουλωτήριον των εσχάτων χρόνων 

      



Κάθε αξιωματουχος, που συνετασσε εγγραφα ειχα μαζι του τη σφραγιδα του, διαθεσιμη ανα 
πασα στιγμη και διασφαλισμενη από κλοπη ή παρανομη χρηση.  Ηταν υπο μορφη δακτυλιδιου  
(5.1, 5.3),η αναρτημενη στο λαιμο του ως περιδεραιο (5.2). 
Η σφραγίδα επί έγγραφου επεδίωκε να διασφαλίσει την αυθεντικότητα του έγγραφου ή να 
διασφαλίσει τη  μυστικότητα του έγγραφου (5.10. 5.11). Τα επίσημα έγγραφα έφεραν 
σφραγιδα(5.8)  ή σφραγίδες (5.9) αιωρημένες δια μιρίνθου ή ταινίας. Ο δίσκος της βούλας 
ήταν ανάλογος προς την σημασία του έγγραφου και του αξιώματος του συντάκτη. (χρυσος, 
αργυρος, μολυβδινος, με ισπανικο κηρό η με κοινό κερί. Η σφραγιδα δυνατον να 
σημιουργουσε απλα μια παραμορφωση του χαρτιου (5.12) που γινονταν με ειδικα βουλωτηρια 
(5.4,5.5,5.6)

Συνώνυμα 

      



Συνώνυμα 

    Σιγγίλιον απο το λατινικό signum = σημάδι σημαίνει σφραγισμένο έγγραφο

Απο το Λατινικο stare = καθιστω κατι μονιμο σταθερο (πχ. το εγγραφο) το stare
προερχεται απο το ελληνικο ίστημι = στέκομαι.

Πβλ. 
    Μας πήγαν στήν Ελ-Ντάμπα
    μας κόλλησαν μια στάμπα.

Τραγουδάκι των αντιστασιακών που 
εξορίστηκαν στην Ελ-Ντάμπα (El Dabaa στην 
Αίγυπτο) από τους Αγγλους μετά την 
«Απελευθέρωση». . Το στρατόπεδο 
συγκέντρωσης της Ελ Ντάμπα, «στήθηκε» 
ειδικά για να «φιλοξενήσει» τους Έλληνες 
συλληφθέντες από τους Άγγλους και τους 
υποτακτικούς τους κατά τη διάρκεια των 
Δεκεμβριανών. (. . .) Όμως, εκτός από το 
στρατόπεδο συγκέντρωσης, της Ελ Ντάμπα, 
υπήρξαν και άλλα στη χώρα του Νείλου, 
όπως το Κασασίν, το Χελουάν, το Καμπρίτ, η 
Αμρίγια. 
Η έννοια είναι και μεταφορική (κοινωνικά 
φρονήματα) και ουσιαστική. Απο τά ειδικά 
ρούχα των κρατουμένων που ήταν 
σταμπωμένα με εξωφρενικους 
χρωματισμούς, τα λεγόμενα «τρελλά» 

    Στάμπα

Σταμπώνω, σταμπωτός (πβ σταμπωτό ή σταμπάτο ύφασμα)  < στἀμπα

Στουμπώνω, βουλώνω = εμφράζω (πχ. βούλωσε ο νεροχύτης> ξεβουλωτήρι)

Στούμπος = Κοντός οπως ή βούλα αφού πιεσθεί. 

Σκορδοστούμπι =πιεσμενο σκορδο μεσα σε ξύδι. Απαραιτητο στε κάθε τραπεζι 

πατσατζήδικου.

Βουλοκερι =Ισπανικός κηρός. 

Βουλωτηριον = το όργανο με το οποίο κατασκευάζονταν τα μολυβδόβουλα (ΕΙΚ. 4) 

Παραγωγα

Το υποκοριστικό Παρασκευή είναι  του Παρασκευούλα και με αποκοπή του "Παρασκε" 
μενει  Βούλα. Σχηματιζεται κατά τα Βασιλικουλα - Κούλα. 
Πβλ. το τραγουδι «Σε γελασε Παρασκευούλα  μου» .
Μονο η Παρσσκευη και η Κυριακη εχουν ονομα ημερας της εβομαδας. 
Και αυτή ονομασθηκε πρωτα Κουλα για συντομευση ἤ από παρανοηση από το "Κυρια 
Κούλα". 
Οι άλλες ημερες που εκπροσωπουν αριθμους δεν χρησιμοποιούνται σε ονοματοδοσίες. 
Το δε Σάββατο είναι ουδέτερο. 
Αριθμους εδιναν στα παιδια τους οι Ρωμαιοι αλλα όχι με βαση την ημερα της εβδομαδας 
αλλα την σειρα γεννησης τους πχ. 

ΣεκουνδοςΔεύτερο >

Παιδι      Ονομα

Βούλα 

Ομόηχα

      



ΣεκουνδοςΔεύτερο >
ΤερτιοςΤρίτο >
Κουάρτος Τέταρτο >
ΚουιντοςΠέμπτο >
Σεξτος  ἤ  ΣιίξτοςΈκτο >
Σεπτιμος ἤ ΣεπτιμιοςΈβδομο >
Οκταβιος ή ΟκταβιανόςΌγδοο >
ΝοννοςΈνατο >
ΔεκιμοςΔέκατο >
κοκ 

Βλεπε εικονα 1
μήρινθος, ἡ, gen. ου; metapl. acc. sg. μήρινθα, από το μήρινς (cf. ἕλμινς, πείρινς), 
Ορφικά.A.597:—κορδόνι, ταινία, ἐκ δὲ τρήρωνα πέλειαν λεπτῇ μηρίνθῳ δῆσεν ποδός 
Il.23.854, cf. 869; μήρινθον ἐπισπασάμενοι Αριστοτέλης. γραμματεῖον μηρίνθῳ 
δεδεμένον Ach.Tat.8.12: metaph., εἰ μὴ μηρίνθους ἡ φιλοσοφία περιτέθεικεν Plu.2.333c; 
fishing-line, Theoc.21.12: hence prov., αὕτη μὲν ἡ μ. οὐδὲν ἔσπασε this line caught 
nothing, i. e. it was of no avail, Ar.Th.928, cf. Luc. Herm.28; cf. σμήρινθος.

Ο Ησύχιος αναφερει  μήρινθος·σχοινίον εκ σπάρτης (post μήρυγμα) αλλα και κατά 

συνεκδοχην (pars pro toto) η δέλτος δηλ. το ιδιο το γράμμα.)

Κωστα Ρωμαίου - Η κοκκινη μηλιά - Συμμεικτα 

Μήρινθος

Συγγενικά

Βουλόδημος =Πιθανον Στιγματισμένος (Σημασία 4) 

Βουλαρίνος = ισως ο φερων μικρον στιγμα. 

Επώνυμα 

Χαρακτηρισμός για κάποιον πανέξυπνο και διορατικό άνθρωπο

Διαβάζει βουλωμένο γράμμα

Η βούλα στο πεπόνι ήταν μια τριγωνική τομή που γίνονταν από τους υπαίθριους 
μανάβηδες για να δοκιμάσει ο πελάτης το πεπόνι. 

Καρπούζια με τη μάχαιρα, πεπόνια με τη βούλα!

βουλωσέ το [ενν. το στόμα σου], σκάσε  , E.g. shut-up, Fr. tais-toi, ta guelle, It. crepa 

Βούλωστο

Το λένε όταν έχει συμβεί ένα πολύ  δυσάρεστο γεγονός και εύχονται (και ελπίζουν) όλα 
να τελείωσαν και να ξεχαστούν , να έχει κλείσει το ζήτημα οριστικά.
Συνεισφορά αναγνώστριας Βούλας Ζούμπου, Φιλολόγου από την Κέρκυρα 

Να γίνει βούλα και να βουλώσει

Φράσεις
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9098.44 ΧΧΧα  Ο ΣΥΡΟΣ σ. 26  ~ 1755

Αναφορές 

ΣΗΜ: Εδώ η βουλα  = η γραφη . Είναι η συνηθης επαναληψη συνωνυμων λεξεων στα δημοτικά 
ταγουδια. Πχ. Πιάνει και γραφει μια γραφή κι ένα καημενο γράμμα.

Οι σουλτανοι χρησιμοπουσαν βουλες κατά τα βυζαντινα προτυπα:
εύνοίας.
Την σφραγίδα ταύτην επεμπεν ο νεωστί άναγορευόμενος Σουλτάνος εις τον Βεζίρην, δταν 

ήθελε 'να 'τόν επικύρωση εις την θέσιν 'του, συνωδευμένην μετ' ιδιοχείρου αύτου έγγραφου· 
Άπαντες δέ oι υπουργοι, πλην των Ούλεμα, περιέμενον, συνηγμένοι εις το Διβάν-όδασί, την 
άφιξιν τοδ υπέρτατου τούτου συμβόλου, ὁπερ ό κομιστής έκράτει ύπεράνωθεν τοΰ μετώπου 
του, ένδεδεμένον εις τμημα μοσσυλινίου. "Αμα δέ άνηγγέλλετο ή άφιξις αύτου, ή ὁμήγυρις, 
προηγουμένου τοῦ Βεζίρη, προεχώρει προς υποδοχήν αύτου άχρι μέσου του προθαλάμου η 
και της κλίμακος, και έκει ὁ Βεζίρης, προσκυνησας έδαφιαίως, έλάμβανεν αυτό άπο των 
χειρών τοῦ κομίζοντος, και άσπασάμενος, και άγγίσας αυτό έπΙ τοῦ μετώπου του ένεχείριζε το 
ἔγγραφον τῷ Ρείζ-έφέντη, ὁς τις τό άνεγίνωσκε μεγάλοφώνως. Ένεδύετο μετά ταύτα ὁ 
κομιστής σαμουρόγουναν, άσπαζόμενος τα κράσπεδα του Βεζίρη, ὅς τις, άφ' ου έδέχετο τας 
συγχαρητηρίους προσρήσεις της όμηγύρεως και έπεστρεφεν  εις τα ίδια.9417.115 [140]

Αυτή την σφραγιδα επεστρεφε ο βεζυρης όταν παραιτειτο η επαυετο. Οσο όμως την κρατουσε, 
ακομα και αν ειχε αναγορευθει άλλος βεζυρης, ο,τι σφραγιζε με αυτή ειχε ισχυ και επρεπε να 

εκτελεσθει. Υπηρχε και παροιμια οποιος έχει τη σφραγίδα αυτος ειναι και ο βεζύρης
(πβλ. οποιος εχει τα γένεια έχει και τα κτένια) 9417.115 [140]

Μετα την αλωση

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1

Τα παιδιά φορούσαν ένα ειδικό μενταγιόν γύρω από το λαιμό τους, που τους δίνονταν κατά τη 

γέννηση, που ονομάζεται bulla. Περιείχε ένα φυλακτό ως προστασία ενάντια στο κακό και 

φοριωταν με μια αλυσίδα, καλώδιο, ή ιμάντα. Τα κορίτσια φορούσαν bulla τους μέχρι την παραμονή 
της την ημέρας του γάμου τους, εφκαταλειποντας την μαζι με άλλα τα  πράγματα της παιδικής 
ηλικίας, όπως τα παιχνίδια της. Τα αγόρια φορούσαν bulla τους μέχρι την ημέρα που γινονταν 
πολίτες. Την εβαζαν τοτε  στην άκρη και την αποθηκεύαν προσεκτικά . Η Bulla ενός αγοριού θα 
μπορούσε να φόρεθει από τον ιδιοκτήτη και πάλι, αν κερδίσει ιδιαίτερες τιμές. Για παράδειγμα, αν ο 
ίδιος έγινε ένας επιτυχημένος γενικά, και κέρδιζε την τιμή του θριάμβου,  φορούσε την  bulla του σε 
τελετουργικές παρελάσεις, για να τον προστατεύσει από το κακό μάτι των ανδρών ή των θεων.
Pasted from <http://www.crystalinks.com/romeclothing.html> 

Σσ. Θυμιζει το βαπτιστικο σταυρο των Νεωτερων Χρόνων! 
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