
Ο Λογοθέτης ήταν αξίωμα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Σημαίνει «Λογιστής» ή «Ελεγκτής». Το αξίωμα 
αυτό είχε διάφορους βαθμούς, και επιστασίες,

λογοθέτης = αυτός που ακούει ή εξετάζει λογαριασμό (ΠΗΓΗ)



Σημασία:

    Λογοθέτης των Αγελών1.

    Λογοθέτης των Δρόμων2.

    Λογοθέτης του Στρατιωτικού ή των Στρατιωτικών3.

    Λογοθέτης των Οικειακών4.

    Λογοθέτης των Σεκρέτων5.

    Λογοθέτης των Υδάτων6.

    Γενικός Λογοθέτης7.

Ο Μέγας ή Γενικός Λογοθέτης είχε την μεγαλύτερη ισχύ και προεξείχε των υπολοίπων, και στα 
τελευταία χρόνια της Αυτοκρατορίας αντιστοιχούσε του Βεζίρη ή του Πρωθυπουργού.

Η υπηρεσία στην όποια προΐσταται ο λογοθέτης λέγεται λογοθέσιον 

Είναι και εκκλησιαστικό οφίκιο.

Εγκυκλοπαιδικά

Θέτω τον λόγον, την αιτία αλλά και λογοδοτώ είμαι επομένως υπεύθυνος ως εκ τούτου δε έχω και την 
εξουσιών του έλεγχου.



Δες Παραδείγματα στο λήμα λόγος.

Η παραπάνω ετυμολογια δεν με ικανοποιεί. Θέτω τον λόγον δεν σημαίνει δίνω λόγο, δεν σημαίνει 

λογοδοτώ. Υποψιάζομαι ότι ο λογοθέτης έθετε τον «λόγον» κυριολεκτικά στις αυτοκρατορικές 

ιδίκτους που αφορούσαν θέματα της αρμοδιότητος του. Έγραφε δηλαδή  την λέξη λόγος με κιννάβαρι 

(κόκκινο χρώμα)   και με το ίδιο μελάνι υπέγραφε ο αυτοκράτωρ, βέβαιος ότι ο λογοθέτης είχε ελέγξει 
το κείμενο. Ο  λογοθέτης ήταν ο εισηγητής του νόμου. Η τοποθέτηση της λέξης λόγος (λογοθεσία) 
σημαίνει και την ευθύνη του λογοθέτη απέναντι του αυτοκράτορα.  Σήμερα πχ. Ο Πρόεδρος για 
υπογράψει ένα Διάταγμα ζητεί πρώτα την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή άλλων αναλόγων 
φορέων και η υπογραφή του απλώς επισημοποιεί τις εγκρίσεις. 

Ο λογοθέτης ήταν λογιστής, ελεγκτής άλλα κυρίως εισηγητής .

Βλ. Jean Alexandre C. Buchon - Recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses 
hautes Baronies σελ. 277 [289] που αναφέρει το  ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΥΓΚΕΣΤΑΣ ΤΟΥ ΜΩΡΑΙΟΣ 

Ετυμολογία:

Λογοθετίδης Βασίλης 

Επωνυμα

λογοθέτης
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*********

Εικόνες

****************

Φράσεις

*************

Παροιμίες

**********************

Παραδείγματα

Αναφορές 
Φαινεται ότι μεχρι στα μετεπαναστατικα χρονια υπηρχαν ακομη αναμνησεις του αξιώματος του λογοθέτη.
Ο Δημ . Βυζάντιος  αναφέρει την Βαβυλωνία του.

κιννάβαρι , τό, κιννάβαρις, -εως, (ο) "αίμα Δράκοντος (όφεως), ορυκτόν μεταλλούχον περιέχον θείον και 
ύδράργυρον, έρυθρόν χρώμα χρησιμοποίούμενον προς βαφήν" ( > Λατ· cinnabaris), kινναβάρινος "ό 
ϊχων χρώμα δμοιον προς τό του κινναβάρεως", κινναβαρίζω, "εχω το χρώμα τοϋ κινναβάρεως, είμαι 
έρυθρός ώς κιννάβαρις" : ξένη λέξις προερχομένη έκ τών άνατολ. χωρών.196.192
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