
Έδικτον του αυτοκράτορα των Ρωμαίων που εκ του τρόποι σφραγισματος λεγονταν και «χρυσοβουλλος 
λογος»  και κατά συνεκδοχήν χρυσόβουλλο.
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Για τις άλλες σημασίε βλ. λόγος
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Λέγω 

Ετυμολογία:

Χρυσόβουλλος Λόγος 

Εικόνες

Φράσεις
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Που λει ο λογος

Δεν δεινει λογο σε κανενα

Λόγω βλακείας

Λογοδοσμένος 

Φράσεις

Λογοθέτης

Λογοφέρνω

Δωσιλογος

Λογοδοτώ, λογοδοσία

Παραλογος, παραλογισμος 

Λογιστης, Λογιστικη

Επιλογος

Διαλογος

Κατάλογος

Συλλογος

Λεγόμενος (αλλά όχι ο λεγάμενος)

Παράγωγα

49       Κατά τά βυζαντινά χρόνια τό κιννάβαρι ήταν ή μελάνη, με τήν οποία ό αυτοκράτωρ έγραφε 

Ιδιοχείρως* στά ίδικτά του τόσο τή λέξι "λόγος", όπου υπήρχε στό κείμενο, τής οποίας τή θέση άφηναν 

οί γραμματείς κενή, όσο και τήν υπογραφή του, άπ' αυτό τό κινναβάρινο και ιδιόχειρο αυτοκρατορικό 
"λόγος" προέκυψε ή νεοελληνική έκφραση τοϋ λόγου του, του λόγου σου, έλόγου σου, πού στήν αρχή 
σήμαινε ή Αυτού Μεγσλειότης, έπειτα όμως απλώς αυτός ή συ. Εκτός όμως άπό κιννάβαρι ή κόκκινη 
μελάνη τής αυτοκρατορικής υπογραφής των χρυσοβούλλων μπορούσε νά είναι και πορφύρα, άπό τις 
εκφράσεις τών Βασιλικών έξ έγκαυστής έσκευασμένης κόχλου και του Νικήτα Χωνιάτου κόγχης 
άναδεδευμένω αίματι, πού λέγονται γιά τή μελάνη αυτή, φαίνεται, ότι παρασκευαζόταν και μέ 
πορφύρα.

Οι περιγραφές χρυσοβουλων μας περιγράφουν μια τέτοια κατάληξη εγγράφου

Από εδώ καταδεικνύεται σαφως ότι λόγος ονομάζονταν και το έγγραφο κατά συνεκδοχήν.
Ουδέποτε ο βασιλεύς υπέγραφε ως βασιλεύς ή αυτοκράτων των Ελλήνων.

Προσωπικως αμφιβάλλω αν ο αυτοκράτωρ συμπλήρωνε μόνος του την λέξη «λόγος». Τη 
δουλειά αυτή θα την εκανε ο Λογοθέτης (λόγον θέτω) ως εισηγητής και ελεγκτής του κειμενου. 

*

Παραδείγματα

Αρχοντολόι, φτωχολογιά

Αναφορές 

   ΑΣ3 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΛΕΞ Page 3    



Αρχοντολόι, φτωχολογιά

Ασμα Θεοφυλάκτου - 9313.[68]
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