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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της εργασίας είναι η διεκπεραίωση του τρόπου µε τον οποίο οι 

διάφορες κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές και πολιτιστικές εξελίξεις µπορούν να 

συµβάλουν ή ακόµα και να επηρεάσουν την ανάπτυξη και εξέλιξη της λογιστικής 

επιστήµης. Εποµένως, οι επιµέρους στόχοι είναι αρχικά η κατανόηση, έπειτα η 

ανάλυση και τέλος, ο συνδυασµός αυτών των µερών που συνθέτουν και τον βασικό 

σκοπό της εργασίας αυτής.  

Πιο συγκεκριµένα, η λογιστική επιστήµη εµφανίζεται και συνδέεται µε πολλά 

κοµµάτια που αφορούν την καθηµερινότητα των οικονοµικών µονάδων αλλά και των 

νοικοκυριών. Έτσι, λοιπόν, αποτελεί ένα αναπόσπαστο κοµµάτι το οποίο µε την 

χρήση των διάφορων συστηµάτων που έχουν δηµιουργηθεί συµβάλλει στην ορθή 

συλλογή των λογιστικών οικονοµικών πληροφοριών. Η σωστή λογιστική 

πληροφόρηση βοηθάει την ορθή ενηµέρωση των άµεσα ή έµµεσα ενδιαφερόµενων.  

Παρακινούµενοι, λοιπόν, από τη µορφή της λογιστικής επιστήµης στις µέρες 

µας πραγµατοποιήθηκε µια ιστορική αναδροµή σε διάφορες περιοχές και χρονικές 

περιόδους ξεκινώντας από την αρχαιότητα καταλήγοντας στις τελευταίες εξελίξεις 

της. Αυτή η αναζήτηση είχε πρωταρχικό µέληµα την γέννηση της λογιστικής και 

γενικά τις µορφές που πήρε κατά το πέρασµα των αιώνων. Αυτή η ανασκόπηση 

στάθηκε σηµαντικός παράγοντας για το επόµενό µας βήµα το οποίο πραγµατεύεται 

την ανάλυση των κοινωνικών, πολιτικών, οικονοµικών και πολιτιστικών γεγονότων 

που λάµβαναν χώρα κατά τη διαµόρφωση της λογιστικής επιστήµης και των 

διάφορων µηχανισµών και συστηµάτων.  

Με αφορµή, λοιπόν, τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω 

πληροφοριών και ζητηµάτων διεξήγαµε κάποια συµπεράσµατα τα οποία 

παρατίθενται εις βάθος στο τέλος της εργασίας αυτής. Ενδεικτικά, όµως, µπορούµε 

να αναφέρουµε ίσως το πιο σηµαντικό συµπέρασµα το οποίο υποστηρίζει ότι η 

λογιστική επιστήµη αναπτύχθηκε,  διαµορφώθηκε και επηρεάστηκε κατά την εξέλιξη 

των αιώνων εξ αιτίας κάποιων πολύ σηµαντικών κοινωνικών, πολιτικών, 

οικονοµικών και πολιτιστικών γεγονότων.     
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to prove and assert the ways in which social, political, 

economic and cultural developments contrive to or even impact the evolution of 

accounting science. Subsequently, individual aims include assimilating, then 

analyzing and in the end combining both parts which constitute the basic axis of this 

thesis. 

In concrete, accounting science seems connected with many aspects pertaining 

to the everyday reality of households and enterprises. Thus, it is an indispensable part, 

which makes use of various systems and contributes to the correct collection of 

logistic economic information. This kind of information helps updating the direct or 

indirect interested groups. 

Motivated by the contemporary view of accounting science, we delved into a 

retrospective in various times and eras, starting from the ancient era to its most 

modern guises. This pursuit mainly focused on the evolution of accounting and in 

general it's transformations in the pass of time. This insight became a significant 

contributing factor for our next step i.e. the analysis of social, political, economic and 

cultural facts in the formation of accounting science and its various mechanisms and 

systems. 

By way of collection and processing the above mentioned information and 

subjects, we came to some specific conclusions quoted in the end of this thesis. As the 

most notable conclusion we can mention the assertion that accounting science 

developed, formed and was affected in the course of time by some very important 

social, political, economic and cultural facts. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο κλάδος της λογιστικής επιστήµης αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 

οικονοµίας αλλά και της καθηµερινότητας όλων των φυσικών αλλά και νοµικών 

προσώπων. Η συνεχής ανάπτυξη της Λογιστικής προσφέρει όλο και περισσότερους 

µηχανισµούς οι οποίοι διευκολύνουν και επιλύουν τα διάφορα λογιστικά ζητήµατα τα 

οποία προκύπτουν σε ανύποπτο χρόνο.  

Έτσι, λοιπόν, ο ρόλος που κατέχει η Λογιστική συνδέεται είτε άµεσα είτε 

έµµεσα µε τη ζωή των νοικοκυριών αλλά και των διάφορων οικονοµικών µονάδων. 

Μέσω της Λογιστικής διασφαλίζεται η σωστή διαχείριση κατά κύριο λόγο των 

οικονοµικών ζητηµάτων. Παράλληλα οι λογιστικές οικονοµικές πληροφορίες οι 

οποίες συγκεντρώνονται µέσω των λογιστικών συστηµάτων, αφορούν όλους τους 

ενδιαφερόµενους που σχετίζονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε την επιχείρηση. Είναι 

σηµαντικό, λοιπόν, κοµµάτι η εξέταση της έναρξης της Λογιστικής ως αυτούσιας 

επιστήµης. Ουσιαστικά, γίνεται διαχρονική αναζήτηση για τον προσδιορισµό της 

αρχικής µορφής της όπως και τον τόπο καταγωγής της µε κορυφαία αναζήτηση κι 

παρουσίαση την ανάγκη που οδήγησε στην γέννηση της εν λόγω επιστήµης. 

Πιο συγκεκριµένα εξετάζεται µε εκτενή τρόπο η δηµιουργία, η πορεία αλλά 

και η εξέλιξη της Λογιστικής επιστήµης. Φαίνεται πως η Λογιστική αναπτύχθηκε και 

εµφανίστηκε καιρό πριν ακόµα γεννηθεί και προσδιοριστεί η πρώιµη γραφή αλλά και 

οι αριθµοί. Υπάρχουν πολλοί υποστηρικτές της άποψης ότι αυτή αποτελεί τον 

συνδετικό κρίκο ανάµεσα στον µυθικό και θεωρητικό κόσµο. 

Με άλλα λόγια µπορεί κανείς να παρατηρήσει πως η επιστήµη που 

εξετάζουµε είναι αναπόσπαστο κοινωνικό µέρος καθώς δρα µέσα από κοινωνίες σε 

κάθε χρονική ιστορική περίοδο επηρεάζοντας τον ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό αλλά 

και οικονοµικό πλαίσιο.  

Αρχικά, τα πρώτα λογιστικά συστήµατα ή αλλιώς τα πρώτα προαριθµητικά 

συστήµατα διαµορφώθηκαν πριν ακόµα γεννηθεί η γραφή και η αριθµητική. Έτσι, 

λοιπόν, οι πρώτες αναφορές για τα συστήµατα αυτά έγιναν κατά τους αρχαίους 

αιώνες και κατά κύριο λόγο στις περιοχές της Μεσοποταµίας, της Αρχαίας Αιγύπτου, 

της Αρχαίας Ελλάδας αλλά και της Αρχαίας Ιταλίας. 
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Στις παραπάνω περιοχές έκανε την εµφάνισή της η επιστήµη που εξετάζουµε 

καθώς υπήρξε έντονα η ανάγκη για τον έλεγχο και την προστασία των εµπορικών 

συναλλαγών που ξεκίνησαν τότε µεταξύ διάφορων µακρινών προορισµών. Πάνω σε 

αυτό το γεγονός ήρθε και προστέθηκε η ανάγκη για τον προσδιορισµό των 

αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών καθώς το κράτος 

επιθυµούσε µε αυτό τον τρόπο να οργανώσει καλύτερα τη δηµόσια διοίκηση που 

ασκούσε µέχρι τότε.  

Κατά τις επόµενες εποχές που εξετάζουµε παρατηρούµε πολύ µεγάλες 

αντιθέσεις. Παρ’ όλο που κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα έγιναν κάποια από τα πιο 

σηµαντικά λογιστικά γεγονότα επήλθε µεγάλη αδράνεια σε όλους τους τοµείς, σε 

αντίθεση µε την επόµενη εποχή που ακολούθησε δηλαδή την εποχή της Αναγέννησης 

που άνθισαν οι γραφές, οι τέχνες και οι επιστήµες και έτσι η λογιστική απέκτησε πιο 

γνώριµο πρόσωπο µε αυτό που ισχύει σήµερα.  

Παράλληλα, οι επόµενοι τρεις αιώνες οι οποίοι ακολούθησαν έδωσαν στην 

επιστήµη αυτή µια µορφή τέτοια που την καθιέρωσε σαν έναν από τους πιο 

σηµαντικούς και αδιάσειστους οικονοµικούς µηχανισµούς.  

Τέλος, για να µπορέσουµε να προσδιορίσουµε τους λόγους για τους οποίους η 

λογιστική εξελίχθηκε κατά αυτό τον τρόπο εξετάσαµε στις προαναφερθείσες χρονικές 

περιόδους αλλά και περιοχές τι συνέβαινε στον κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό αλλά 

και πολιτιστικό τοµέα. Αναλύσαµε κάθε σηµαντικό γεγονός το οποίο ενδεχοµένως 

µπορεί να επηρέασε την πορεία της επιστήµης αυτής. Έτσι, λοιπόν, παραλληλίσαµε 

τα λογιστικά γεγονότα µε εκείνα τα οποία συνέβαιναν σε όλους τους τοµείς οι οποίοι 

συνθέτουν µία κοινωνία. Εν κατακλείδι όλοι αυτοί οι προσδιοριστικοί παράγοντες 

µας οδήγησαν στο να εξάγουµε τα τελικά συµπεράσµατα τα οποία ήταν απρόσµενα.  

Στο πλαίσιο αυτό, στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αναφέρονται 

µε σαφήνεια οι βασικές έννοιες και ο σκοπός της εν λόγω επιστήµης καθώς και οι 

κύριες αρχές στις οποίες στηρίζεται αλλά και γίνεται ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης 

της λογιστικής επιστήµης, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διάφορες 

κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στις εποχές που έχουµε εξετάσει την λογιστική 

επιστήµη. Εν συνεχεία, στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας παρουσιάζεται η 

διαµόρφωση της λογιστικής σε σχέση µε τα διάφορα οικονοµικά και κοινωνικά 
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συστήµατα κάθε περιοχής ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µία 

συγκριτική ανάλυση της εξέλιξης της επιστήµης αυτής ανά εποχή και σε σχέση µε 

την κοινωνικοπολιτική κατάσταση των διαφόρων περιοχών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα γίνει µια εκτενής αναφορά στην δηµιουργία, 

στην πορεία και στην εξέλιξη της λογιστικής επιστήµης. Παρατηρείται πως η 

λογιστική έκανε την πρώτη της εµφάνιση αιώνες πριν αναπτυχθεί η πρώιµη γραφή 

και οι αριθµοί, είναι ένα γνώρισµα των πρώιµων πολιτισµών. Φαίνεται πως η 

λογιστική επιστήµη είναι ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα στον µυθικό πολιτισµό και 

τον θεωρητικό πολιτισµό. Οι πρώτοι πειραµατισµοί για τη γέννηση της λογιστικής 

επιστήµης έγιναν στη Μεσοποταµία, στην αρχαία Αίγυπτο, στην αρχαία Ελλάδα και 

στην Ιταλία. Φαίνεται πως οι αρχαίοι λογιστές τηρούσαν λογαριασµό των 

περιουσιακών στοιχείων και εµπορευµάτων για τις βασιλικές αποθήκες. Έτσι, λοιπόν, 

τα προαριθµητικά συστήµατα υπήρχαν χρόνια πριν από την εφεύρεση της γραφής και 

της αριθµητικής  για να καλύψουν τις καθηµερινές ανάγκες, για την φερεγγυότητα 

του εµπορίου και των συναλλαγών. 

1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

1.2.1 ΕΝΝΟΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
Ο ρόλος της Λογιστικής στις επιχειρήσεις κατέχει αναµφισβήτητα σηµαντική 

θέση και σχετίζεται άµεσα µε την οµαλή λειτουργία τους. Αποτελεί δηλαδή ένα από 

τα κυριότερα τµήµατα που εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική διαχείριση των 

οικονοµικών των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, µε τον όρο Λογιστική νοείται ο 

κλάδος εκείνος της εφαρµοσµένης Οικονοµικής επιστήµης που ασχολείται µε την 

ανάλυση, κατάταξη, καταγραφή και τη συσχέτιση των οικονοµικών γεγονότων που 

πραγµατοποιούνται στην επιχείρηση, µε σκοπό την παροχή πληροφοριών σ' όλους 

εκείνους που µε κάθε τρόπο επικοινωνούν µε αυτή (στους καλούµενους ως τρίτους). 

Σκοπός της λογιστικής επιστήµης είναι η παρουσίαση πληροφοριών που είναι 

χρήσιµες για την κατανόηση των δραστηριοτήτων της οικονοµικής µονάδας 

(Καραγιώργος, Παπαδόπουλος, 2003). 

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαίο να σηµειωθεί ότι τα άτοµα που 

χρειάζονται λογιστικές πληροφορίες ώστε να µπορούν να κρίνουν τις ανάγκες και τη 

λειτουργία των επιχειρήσεων, δεν είναι µόνο εκείνοι που σχετίζονται άµεσα µε την 
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επιχείρηση, δηλαδή οι επιχειρηµατίες ή οι ασκούντες τη διοίκηση στο πλαίσιό της. 

Στην πραγµατικότητα υπάρχουν πολλά ακόµα άτοµα που ενδιαφέρονται για την 

πορεία τους. Συγκεκριµένα, οι πελάτες θέλουν να γνωρίζουν το βαθµό αξιοπιστίας 

που παρέχουν οι επιχειρήσεις αλλά και οι προµηθευτές ώστε να γνωρίζουν να θα 

πάρουν τα χρήµατά τους (Παπαδέας, 2013). Για τους ίδιους λόγους ενδιαφερόµενοι 

για τη λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης, είναι οι εργαζόµενοι σε αυτή καθώς και 

οι πιθανοί επενδυτές. Επιπλέον, οι τράπεζες εξετάζουν όλες τις πιθανές παραµέτρους 

ώστε να αποφασίσουν αν θα συνεργαστούν µε την κάθε επιχείρηση ή σε περιπτώσεις 

δανειοδότησης. 

Στο πλαίσιο αυτό συντάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, συνήθως κάθε 

έτος, ορισµένες καταστάσεις οι οποίες περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που 

σχετίζονται µε την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. Οι κυριότερες 

καταστάσεις είναι ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσης. Αποτυπώνονται 

δηλαδή σε αυτές τα υπάρχοντα της επιχείρησης καθώς και οι υποχρεώσεις της και 

προκύπτουν έτσι τα έσοδα και τα έξοδά της σε µία συγκεκριµένη περίοδο, η οποία 

καλείται περίοδος χρήσης. Παράλληλα δηµοσιεύονται ώστε να καθίστανται γνωστά 

τα δεδοµένα σε όλους τους ενδιαφερόµενους. Ωστόσο, ορισµένες οικονοµικές 

καταστάσεις καταρτίζονται για τη διευκόλυνση, τη συνεχή και πλήρη ενηµέρωση της 

διοικητικής οµάδας της επιχείρησης όπως για παράδειγµα τα ισοζύγια και οι 

λογαριασµοί. Μπορούν µε τον τρόπο αυτό να ασκήσουν αποτελεσµατικά τα 

καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους και να αποδώσουν στο µέγιστο δυνατό επίπεδο 

για την καλή λειτουργία της επιχείρησης και την επίτευξη του βασικού της σκοπού. 

1.2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
Η πορεία της λογιστικής υπήρξε σηµαντική και έλαβε αρκετές διαφορετικές 

µορφές µε την πάροδο του χρόνου. Ήδη από την αρχαιότητα προέκυψε η ανάγκη της 

οργάνωσης για το ζήτηµα της είσπραξης φόρων καθώς και για τη διαχείριση της 

περιουσίας των πλουσίων και των ναών. Στο ίδιο πλαίσιο, η ανάδυση και εξέλιξη του 

εµπορίου οδήγησε στην ανάγκη για κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων όσων 

απασχολούνταν µε την εν λόγω δραστηριότητα. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η 

λογιστική ως µέθοδος οργάνωσης της οικονοµικής κατάστασης των ατόµων 

αναπτύχθηκε από πολύ νωρίς και σηµατοδότησε τη διαµόρφωση των νέων κρατών. 
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Η ανάπτυξη της λογιστικής ως αυτοτελούς γνωστικού κλάδου συνδέεται µε τη 

βιοµηχανική επανάσταση που πραγµατοποιήθηκε κατά τον 19Ο αιώνα. Η εξέλιξη των 

επιχειρήσεων και των µεγάλων οικονοµικών µονάδων έκριναν αναγκαία και τη 

λογιστική καταχώρηση των λογαριασµών ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα των εσόδων 

και των υποχρεώσεων τους. Για το λόγο αυτό άλλωστε, άρχισε να διδάσκεται 

συστηµατικά ώστε να αποκτούν τα άτοµα το ανάλογο υπόβαθρο και να είναι σε θέση 

να διαχειρίζονται περίπλοκες καταστάσεις στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και των 

οργανισµών µε επιτυχία. Στη συνέχεια, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η 

εκτεταµένη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών διευκόλυναν σηµαντικά τις 

λογιστικές διαδικασίες και κατέστησαν τις εν λόγω αρµοδιότητες αρκετά πιο 

γρήγορες. Έχει µάλιστα σηµειωθεί ότι ήδη από το 300 π.Χ. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 

συνέδριο των λογιστών για την επίβλεψη και ορθή διαχείριση των οικονοµικών του 

κράτους. 

Όσον αφορά την εξέλιξη της Λογιστικής ως ξεχωριστού κλάδου στην Ελλάδα 

κατά τη νεότερη εποχή φαίνεται ότι η εξάπλωση επήλθε σταδιακά. Η λήξη του 

∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου είχε σαν αποτέλεσµα την ανάγκη της φορολογικής 

µεταρρύθµισης και προς το σκοπό αυτό θεσπίσθηκε η υποχρέωση τήρησης βιβλίων 

και έκδοσης στοιχείων από τους επιτηδευµατίες. Τη δεκαετία του 1950 είναι 

καθοριστική η ανάπτυξη της θεωρίας του κόστους καθώς και της λογιστικής 

τυποποίησης και γι’ αυτό δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην εκµάθηση και τη διδασκαλία 

των αρχών της λογιστικής από τις οικονοµικές σχολές. Το 1955 µάλιστα µε το νόµο 

3329 ιδρύεται και το σώµα ορκωτών λογιστών, που αποτελείται από άτοµα µε 

ιδιαίτερη κατάρτιση και εµπειρία σε θέµατα φορολογικών υποχρεώσεων και 

εργατικών ζητηµάτων. Για την καλύτερη οργάνωσή τους, το 1956 οι λογιστές 

ιδρύουν συνδικαλιστική οργάνωση, γνωστή ως Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών. 

Με τον τρόπο αυτό µπορούσαν να διεκδικούν τα εργασιακά τους δικαιώµατα. 

Κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970 η τυποποίηση της λογιστικής γενικεύεται 

σε διεθνές επίπεδο µε την καθιέρωση των ισολογισµών και των καταστάσεων 

αποτελεσµάτων χρήσης. Στην Ελλάδα, η µεγαλύτερη αλλαγή στο λογιστικό 

επάγγελµα φαίνεται ότι αποτέλεσε η εφαρµογή του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου (ΕΓΛΣ) το 1981. Μέχρι το 1986 η εφαρµογή του ήταν προαιρετική και από 

το 1987, µετά την υποχρεωτική εφαρµογή της 4ης οδηγίας της ΕΟΚ, διαδόθηκε 
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περισσότερο. Από την χρήση 1991, το ΕΓΛΣ έγινε υποχρεωτικό στο σύνολό του από 

όλες τις εταιρείες ελεγχόµενες από ορκωτούς ελεγκτές (άρθρο 7, Ν. 1882/1990) και 

από τη χρήση 1993 επεκτάθηκε η εφαρµογή του και στις µη υπαγόµενες σε έλεγχο 

(άρθρο 7, Π.∆. 186/1992, ΚΒΣ). Για το λόγο αυτό και η διδασκαλία του ΕΓΛΣ 

ενσωµατώθηκε ως ξεχωριστό µάθηµα σε πολλές οικονοµικές σχολές. 

Η εν λόγω προσπάθεια φαίνεται ότι συνέπεσε µε την εξέλιξη και ανάπτυξη 

των συστηµάτων πληροφόρησης και γενικά της νέας τεχνολογίας. Με την καθιέρωση 

αυτή δηµιουργούνται και νέα προγράµµατα µηχανογράφησης όλων των λογιστικών 

διαδικασιών. Η νέα αυτή πραγµατικότητα, είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του χρόνου 

και την αύξηση της ακρίβειας στις διάφορες λογιστικές ενέργειες, διευκολύνοντας 

σηµαντικά τη δουλειά των λογιστών. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο, ότι κατά τη 

δεκαετία 1990 πραγµατοποιήθηκε µία εκτενέστερη προσπάθεια για την κατοχύρωση 

του λογιστικού επαγγέλµατος και τις άδειες ασκήσεώς του, περιορίζοντας τα 

δικαιώµατα τους και διακρίνοντας τις αρµοδιότητές τους σε σχέση µε εκείνες των 

υπολοίπων οικονοµολόγων. 

Από το 2000 και έπειτα φαίνεται µία καθοριστική πλέον στροφή προς τη 

χρήση του διαδικτύου από τους λογιστές, διευκολύνοντας το έργο τους ενώ 

απαιτείται και επιµόρφωση στα νέα συστήµατα για την ορθή εφαρµογή τους. Ένα 

σηµαντικό γεγονός υπήρξε η εφαρµογή της διπλογραφικής µεθόδου στον ευρύτερο 

δηµόσιο τοµέα αλλά και η ίδρυση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων για την εποπτεία της εφαρµογής της νοµοθεσίας. Τέλος, καθιερώνονται δια 

νόµου τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και σταδιακά εφαρµόζονται από την 

πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων (Πάγγειος Ι., 1993). 
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∆ιάγραµµα 1: Ιστορική αναδροµή των Ευρωπαϊκών Γενικών Λογιστικών Σχεδίων 

 

Πηγή: ΤΕΙ Σερρών, 2008 

1.2.3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Η εξέλιξη της λογιστικής και η καθιέρωσή της ως ξεχωριστού κλάδου καθώς 

και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων οδήγησαν στη θεσµοθέτηση ορισµένων αρχών που 

διέπουν τη φύση και τη λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό είναι χρήσιµο να 

σηµειωθούν οι αρχές αυτές ώστε να καταστούν σαφείς στα αρµόδια και 

ενδιαφερόµενα µέρη (Παπαδέας, 2013). 

1. Αρχή αυτοτέλειας οικονοµικής µονάδας 

Η οικονοµική µονάδα είναι διακριτή οντότητα, µε δική της περιουσία και 

κατά συνέπεια δικά της µέσα δράσης και δικές της υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από 

εκείνα των φορέων της. Στην προκειµένη περίπτωση οι φορείς αναγνωρίζονται ως 

τρίτοι για την επιχείρηση. 

2. Αρχή συνέχειας της δραστηριότητας 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή η οικονοµική µονάδα θα συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της για αόριστο χρονικό διάστηµα έως ότου υλοποιήσει τους στόχους 

της και εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. 

3. Αρχή περιοδικότητας αποτελεσµάτων 



Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 

 
15 

Η εν λόγω αρχή αφορά τη διαίρεση της οικονοµικής ζωής της µονάδας σε 

συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα ώστε να είναι σε θέση οι αρµόδιοι να ελέγχουν τα 

αποτελέσµατα τακτικά και να καθορίζουν τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και 

κατά συνέπεια τις µελλοντικές επιλογές της επιχείρησης. 

� Αρχή νοµισµατικής µονάδας µέτρησης 

Το χρήµα είναι γενικά αποδεκτό ως µέσο ανταλλαγής των αγαθών. Αυτό 

συµβαίνει επειδή διαθέτει ορισµένα χαρακτηριστικά όπως η διαιρετότητα µε 

αποτέλεσµα να υπολογίζει οικονοµικές αξίες και να διασφαλίζει την αγοραστική 

δύναµη του κατόχου του. Για τους λόγους αυτούς άλλωστε αποτελεί και την πλέον 

κατάλληλη µονάδα µέτρησης. Έτσι οι επιχειρήσεις διευκολύνονται σηµαντικά ως 

προς τις συναλλαγές τους και µπορούν να τηρούν βιβλία µε ασφάλεια και 

σταθερότητα. 

� Αρχή ιστορικού κόστους ή τιµής 

Σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, το λογιστικό σύστηµα πρέπει 

να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το κόστος των πόρων της επιχείρησης, δηλαδή 

την τιµή στην οποία τους απέκτησε. Στην περίπτωση αυτή εποµένως ενδιαφέρει το 

ποσό των χρηµάτων που καταβλήθηκε για την απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού 

ή τα χρήµατα που συνεπάγονται οι διάφορες υποχρεώσεις που δηµιουργούνται στο 

πλαίσιο της επιχείρησης. Εποµένως η παρακολούθηση αλλά και η αποτίµηση των 

περιουσιακών στοιχείων γίνονται µε κριτήριο το κόστος κτήσης τους. 

� Αρχή συντηρητικότητας 

Σύµφωνα µε την εν λόγω αρχή µέσα από πολλές εναλλακτικές λύσεις και 

προτάσεις επιλέγεται εκείνη µε τη µικρότερη επίδραση στη χρηµατοοικονοµική θέση 

της επιχείρησης και στα συνολικά αποτελέσµατά της. Αποφεύγονται εποµένως 

αιφνίδιες κινήσεις και επενδύσεις που συχνά είναι αποτέλεσµα υπεραισιόδοξων 

προβλέψεων. 

� Αρχή πραγµατοποίησης εσόδων 

Η αρχή πραγµατοποίησης των εσόδων απαιτεί και την ύπαρξη κάποιας 

συναλλαγής καθώς η επίτευξη του εσόδου εξαρτάται από την πώληση αγαθών και 
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υπηρεσιών. Εποµένως η αναγνώρισή του εσόδου είναι απόρροια της ολοκληρωµένης 

διαδικασίας της πώλησης. 

� Αρχή συσχέτισης των εσόδων µε τα έξοδα 

Το οικονοµικό αποτέλεσµα κάθε επιχείρησης εξαρτάται από τη σχέση 

ανάµεσα στα έσοδα και τα έξοδά της. Η διαφορά τους πραγµατοποιείται στη ίδια 

λογιστική χρήση και είναι θεµελιώδους σηµασίας για την ύπαρξη, τη λειτουργία και 

τη συνέχεια της επιχείρησης. 

� Αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή τα αποτελέσµατα της κάθε χρήσης, όπως 

προκύπτουν από τη διαφορά εσόδων και εξόδων, είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους. 

Κατά συνέπεια έσοδα ή έξοδα προηγούµενων χρήσεων δεν πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη κατά τον απολογισµό της οικονοµικής µονάδας. 

 

� Αρχή  πλήρους αποκάλυψης 

Το περιεχόµενο της εν λόγω αρχής έγκειται στο ζήτηµα της πληρότητας και 

της ορθότητας των λογιστικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου οι λογιστικές 

καταστάσεις πρέπει να περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που σχετίζονται µε τις 

διαδικασίες, αρχές, κανόνες και πληροφορίες που θεωρούνται αναγκαίες για την 

επιχείρηση και κατά τρόπο που να µην είναι παραπλανητικές ή λανθασµένες. 

� Αρχή του ουσιώδους των λογιστικών πληροφοριών 

Η αρχή αυτή αναδεικνύει τη σηµασία των λογιστικών πληροφοριών προς τους 

ενδιαφερόµενους για τις επιχειρήσεις και τους τρίτους. Το όφελος των 

συγκεκριµένων ενεργειών που σχετίζονται µε τη συστηµατική καταγραφή και χρήση 

όλων των συναλλαγών της επιχείρησης είναι µεγαλύτερο από το κόστος της. 

� Αρχή συγκρισιµότητας/αρχή συνέπειας στην εφαρµογή των λογιστικών 

µεθόδων 

Για να µπορεί η επιχείρηση να προβεί σε σύγκριση των δεδοµένων µεταξύ 

διαφορετικών λογιστικών χρήσεων είναι αναγκαία η εφαρµογή και τήρηση κοινών 

αρχών, κανόνων και διαδικασιών µεταξύ των χρήσεων αυτών ώστε να είναι δυνατή η 



Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 

 
17 

εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις 

µπορούν να εντοπίζουν τις νέες τάσεις και να προσαρµόζουν τα δεδοµένα στις νέες 

εξελίξεις. 

� Αρχή αντικειµενικότητας 

Κατά την αρχή αυτή τα αποτελέσµατα αλλά και οι επιµέρους ενέργειες 

επαληθεύονται και κρίνονται αµερόληπτα και αντικειµενικά µε τη χρήση των 

αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων. Αποφεύγεται έτσι η εµπλοκή του 

υποκειµενικού στοιχείου που µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένα ή παραπλανητικά 

αποτελέσµατα. 

� Αρχή της εύλογης αξίας 

Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η αποτίµηση των στοιχείων της επιχείρησης 

µε βάση τις τρέχουσες τιµές της αγοράς ώστε να είναι προσαρµοσµένα στα νέα 

δεδοµένα. 

� Αρχή της ουσίας και της πραγµατικότητας συναλλαγής 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή το ενδιαφέρον στρέφεται στις ίδιες τις 

συναλλαγές και στην πραγµατοποίησή τους το οποίο είναι και το αντικείµενο της 

λογιστικής επιστήµης και όχι στο στοιχείο της νόµιµης κυριότητας. 

 

1.2.4 ΕΙ∆Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ο ρόλος της λογιστικής είναι 

θεµελιώδους σηµασίας για τη λειτουργία και τον έλεγχο των επιχειρήσεων. Στο 

πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία η διάκριση της λογιστική ανάλογα µε το περιεχόµενο 

των δραστηριοτήτων της. Οι κυριότερες κατηγορίες της λογιστικής είναι οι 

ακόλουθες (Παπαδέας, 2013): 

1. ∆ιοικητική Λογιστική 

Το αντικείµενο της διοικητικής λογιστικής αποτελεί η συγκέντρωση και η 

ανάλυση ορισµένων δεδοµένων της οικονοµικής µονάδας από τη διοίκησή της 

προκειµένου να προβεί στο σχεδιασµό και την κατάλληλη χρήση όλων των 
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διαθέσιµων πόρων της (Πάγγειος Ι., 1993). Πρόκειται δηλαδή για το τµήµα που 

συµβάλλει στην ορθή διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης που σηµαίνει τις ενέργειες 

του προγραµµατισµού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης, του ελέγχου και της λήψης 

των αποφάσεων (Βενιέρης, Κοέν, 2007). 

2. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική 

Ο ρόλος της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής είναι η παροχή πληροφοριών 

προς του ενδιαφερόµενους. Οι εν λόγω πληροφορίες αυτές σχετίζονται µε τη 

συνολική οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης σε µία συγκεκριµένη λογιστική 

χρήση ενώ οι ενδιαφερόµενοι µπορεί να είναι οι µέτοχοι, οι επενδυτές, οι 

προµηθευτές, οι πελάτες, οι χρηµατοδότες και γενικά το κοινό για την ορθή λήψη των 

αποφάσεων που σχετίζονται µε την οικονοµική µονάδα (Καραγιώργος, 

Παπαδόπουλος, 2003). 

Οι βασικότερες διαφορές ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και τη διοικητική 

λογιστική παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 1: ∆ιαφορές Χρηµατοοικονοµικής και ∆ιοικητικής Λογιστικής 

 

Πηγή:ΤΕΙ Χαλκίδας, Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, 2006 
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3. Κοστολόγηση 

Ο προσδιορισµός κόστους των προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί σε πολλές 

περιπτώσεις τµήµα και αντικείµενο της διοικητικής λογιστικής. 

4. Κυβερνητική Λογιστική 

Ο κλάδος αυτός ασχολείται µε τη µελέτη και ανάλυση ειδικών ζητηµάτων που 

σχετίζονται µε τους δηµόσιους οργανισµούς και το κράτος. 

5. Ελεγκτική Λογιστική 

Ο κλάδος της ελεγκτικής αφορά τον έλεγχο για την ορθότητα των λογιστικών 

καταστάσεων για την πρόληψη ή την ανακάλυψη πιθανών λαθών. 

6. Φορολογική Λογιστική 
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Ο εν λόγω κλάδος έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των φορολογικών διατάξεων 

και την προσαρµογή τους στα δεδοµένα της οικονοµικής µονάδας. 

 

 

1.3 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ 
ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΟΧΕΣ 

1.3.1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 
Η Μεσοποταµία ήταν µια εύφορη κοιλάδα µε ακµάζων πολιτισµό και µε 

µεγάλη δραστηριότητα στον τότε πρώιµο κλάδο του εµπορίου. Η ενεργή 

διαπραγµάτευση µεταξύ των µεγαλουπόλεων και κωµοπόλεων στην περιοχή της 

Μεσοποταµίας και η ραγδαία εξέλιξη του εµπορίου, οδήγησε τους 

συναλλασσόµενους στην αντιµετώπιση πολλών προβληµάτων σχετικά µε την 

φερεγγυότητα των συναλλαγών. Γι’ αυτό το λόγο οι έµποροι έπρεπε να εφεύρουν ένα 

τρόπο ώστε η ανταλλαγή εµπορευµάτων να γίνεται µε φερεγγυότητα και αξιοπιστία. 

Για να αντιµετωπίσουν οι τότε έµποροι την αναξιοπιστία και ανειλικρίνεια των 

µεταφορέων εκείνης της εποχής, βρήκαν ένα ευφυές σχέδιο. Κατασκεύασαν µάρκες 

από πηλό, σε διάφορα σχήµατα και µεγέθη, για να υποδείξουν τα διάφορα προϊόντα 

που εµπορεύονταν. Λόγω της πληθώρας των προϊόντων υπήρχαν πάνω από  200 

µάρκες για να υποδηλώσουν το κάθε εµπόρευµα. Έτσι, λοιπόν, πριν την αποστολή 
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των αγαθών ο κάθε έµπορος λάµβανε ένα κουπόνι για κάθε στοιχείο αποστολής και 

ενθυλάκωνε τις µάρκες σε µια µπάλα από πηλό το οποίο ονοµαζόταν “bollae”, 

δηλαδή µπάλα. Η µπάλα αυτή µέχρι την παραλαβή του φορτίου στον αποστολέα 

στέγνωνε και στην συνέχεια ο παραλήπτης την έσπαγε αντιστοιχίζοντας τα στοιχεία 

της αποστολής µε τις µάρκες που υπήρχαν στην πήλινη σφαίρα, για να βεβαιωθεί πως 

η αποστολή των αγαθών είναι λογιστικοποιηµένη ( Carol Wiley, 2013). Με αυτή τη 

µέθοδο λειτουργούσε η προστασία των περιουσιακών στοιχείων η οποία είναι µία 

σηµαντική λειτουργία ακόµα και για τις σύγχρονες λογιστικές λειτουργίες. Το 

προαναφερθές σύστηµα ήταν σε λειτουργία τουλάχιστον για 5000 χρόνια µέχρι την 

εµφάνιση της γραφής και των αριθµών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα για το σύστηµα 

αυτό αποτελεί, (Schmandt-Berrerat, 1992)  , η µπάλα που βρέθηκε η οποία κατείχε 

στο εσωτερικό της 49 µάρκες οι οποίες υποδήλωναν τα στοιχεία µιας συναλλαγής. 

Πιο συγκεκριµένα, υπήρχαν 49 µετρητές που αντιπροσώπευαν µικρά βοοειδή, 21 

προβατίνες, 6 θηλυκά αρνιά, 8 αρσενικά πρόβατα, 6 αρσενικά αρνιά, 6 αίγες, 1 

κατσίκα, 3 θηλυκά και την υπογραφή-σφραγίδα του βοσκού Ziqarru (Schmandt-

Berrerat,1992). 

Η εξέλιξη του παραπάνω συστήµατος, η οποία χρονολογείται στα µέσα της 

4ης χιλιετίας π.Χ. έγινε τυχαία. Πιθανόν µια µέρα  φαίνεται πως η πήλινη µπάλα 

κύλισε πάνω σε µια µάρκα και η µάρκα αυτή µε την σειρά της άφησε το αντίστοιχο 

αποτύπωµα στην σφαίρα. Έτσι, λοιπόν, οι έµποροι άρχισαν να πιέζουν την µάρκα 

στην πήλινη µπάλα αντί να την τοποθετούν στο εσωτερικό του “bollae”. Την νέα 

αυτή διαδικασία ακολουθούσαν για κάθε ένα από τα στοιχεία αποστολής, της κάθε 

παραγγελίας. Η τρίτη διαφοροποίηση του συστήµατος “bollae” επήλθε ,βάση 

γραφών, όταν υπήρξε έλλειψη µιας µάρκας και για να γίνει η αποστολή των 

εµπορευµάτων ο αποστολέας χάραξε µε ένα ραβδί ή ενδεχοµένως µε κάποιο άλλο 

αιχµηρό αντικείµενο την πήλινη µπάλα κάνοντας πάντα τα ίδια σηµάδια µε αυτά από 

τις µάρκες.  

Η τελευταία εξέλιξη του συστήµατος προϋπέθετε τον γραφέα, τον τότε 

λογιστή, για την συναλλαγή καθώς εκείνος περιέγραφε την συµφωνία που 

πραγµατοποιούσαν οι συναλλασσόµενοι. Η χρονολογική περίοδος που φαίνεται πως 

εµφανίστηκε ήταν περίπου στις  αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ..  Πιο συγκεκριµένα, ο 

γραφέας περιέγραφε σε ένα πήλινο δίσκο ποια εµπορεύµατα θα µεταφέρονταν και 
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έπειτα ζητούσε από τους συναλλασσόµενους να υπογράψουν, για να επικυρωθεί η 

ενέργεια ανταλλαγής αγαθών. ∆υστυχώς, εκείνη την εποχή η πλειοψηφία ήταν 

αναλφάβητοι και έτσι οι άνδρες έφεραν πάντα στο λαιµό τους ένα αποτύπωµα που 

ήταν η υπογραφή τους. Όταν οι έµποροι αποτύπωναν την υπογραφή τους στον πήλινο 

δίσκο, ο γραφέας δηµιουργούσε άλλη µία τέτοια στρώση πάνω από αυτόν για να 

δηµιουργήσει ένα αντίγραφο, να  επισφραγίσει και να εξασφαλίσει πως δεν θα 

αλλοιωθεί αυτό το αποδεικτικό στοιχείο της ανταλλαγής αγαθών κατά τη µεταφορά. 

Αξιοσηµείωτη είναι και η περίοδος της 2ης χιλιετίας όπου εµφανίστηκε ο κώδικας του 

Χαµουραµπί ο οποίος ήταν ένας νοµικός κώδικας από τους διαµεσολαβητές για τον 

προσδιορισµό της αγοραίας τιµής τον εµπορευµάτων.  

Κατά την εξέλιξη και το πέρασµα τον χρόνων και την ανάδειξη επιπρόσθετων 

αναγκών, το αρχαίο σύστηµα της λογιστικής βοήθησε στη δηµιουργία της  πρώιµης 

γραφής, καθώς το σύστηµα της σφηνοειδούς γραφής δεν δηµιουργήθηκε από κάποια 

εικονογραφική γραφή. Έτσι, λοιπόν, καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως το αρχαίο 

πήλινο λογιστικό σύστηµα της Μεσοποταµίας διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της γραφής αλλά και στην ανάπτυξη των αριθµών , καθώς ο Schmandt-

Berrerat (1993) υποστήριξε πως το πρώιµο αυτό λογιστικό σύστηµα αποτέλεσε 

ερέθισµα για την προέκταση του ανθρώπινου εγκεφάλου και την κατάρτισή του για 

θέµατα σχετικά µε τη συλλογή, την κατάρτιση, την αποθήκευση, τον χειρισµό αλλά 

και την ανάκτηση δεδοµένων. 

 

1.3.2 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ 
Η Αίγυπτος ήταν πολύ σηµαντική περιοχή καθώς υπήρξε ένα από τα πιο 

σηµαντικά εµπορικά κέντρα. Γι αυτό το λόγο έπρεπε οι λογιστές του εκάστοτε 

βασιλιά να καταγράφουν επακριβώς και λεπτοµερώς τα εµπορεύµατα που υπήρχαν 

στις βασιλικές αποθήκες, τα οποία ήταν κυρίως τα λινά και τα έλαια που 

καταβάλλονταν σαν απόδοση φόρων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα και εύρηµα είναι 

τα λογιστικά βιβλία που βρέθηκαν στον τάφο του Φαραώ Σκορπιού του Α. Η 

δυνατότητα χρησιµοποίησης παπύρων και όχι πήλινων δισκίων, έκαναν πιο 

ολοκληρωµένη και λεπτοµερή την καταγραφή των αγαθών από τους λογιστές της 

αρχαίας Αιγύπτου µε άµεσο αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός αξιοθαύµαστου 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (Glautier & Underdown , 2001).  
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Σηµαντικός παράγοντας για την σωστή τήρηση των παπύρων των 

αιγυπτιακών περιουσιακών στοιχείων ήταν και η σκληρή τιµωρία σε κάποιο 

ενδεχόµενο λάθος των αιγύπτιων λογιστών, οι  οποίοι αποτύπωναν µε καλάµι σε 

παπύρους τα αγαθά αυτά. Το έργο που διεκπεραίωναν ήταν πολύ δύσκολο καθώς 

έπρεπε να µετράνε και τον τελευταίο κόκκο ρυζιού εφόσον δεν είχαν εφεύρει ακόµα 

το νόµισµα και γινόταν ανταλλακτικό εµπόριο. Με την πάροδο των χρόνων άρχισαν 

να χρησιµοποιούν τον χρυσό και το ασήµι σαν απλά µέσα ανταλλαγής πριν την 

δηµιουργία των χρηµάτων. Έτσι, λοιπόν, για µεγάλη χρονική περίοδο στην αρχαία 

Αίγυπτο η λογιστική επιστήµη παρέµεινε σε ένα πολύ πρώιµο και βασικό στάδιο 

χωρίς προοπτικές εξέλιξης, χωρίς όµως να παύει η ανάγκη για τη δηµιουργία και τη 

σύσταση ενός ενιαίου και συνεκτικού λογιστικού συστήµατος.   

1.3.3 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 
Η Ελλάδα αποτέλεσε ένα από τα πιο σηµαντικά κέντρα εµπορίου κατά τα 

αρχαία χρόνια καθώς Έλληνες έµποροι συνεργάζονταν και µε εµπόρους από άλλες 

χώρες. Οι συναλλαγές εδώ γίνονται µε πιο εύκολο τρόπο καθώς οι  αρχαίοι έλληνες 

είχαν δηµιουργήσει τα πρώτα νοµίσµατα αλλά και την πρώτη νοµισµατική µονάδα 

και φαίνεται πως είχαν ξεπεράσει το ανταλλακτικό εµπόριο (Marshall, Mc Manus & 

Fiele 2004). Η δηµιουργία ελληνικών χρηµάτων χρονολογείται περίπου στο 600 π.Χ.. 

Έτσι ,λοιπόν, τα λογιστικά βιβλία είχαν διαφορετική µορφή και βαρύτητα 

καθώς φαίνεται από ευρήµατα ότι οι πολίτες µπορούσαν να δανείζονται χρήµατα, να 

µεταβιβάζουν χρήµατα µέσω θυγατρικών τραπεζών και γενικότερα να 

πραγµατοποιούν συναλλαγές µε παρόµοιο τρόπο όπως γίνεται και στις µέρες µας. Ο 

ελληνικός πολιτισµός είχε δηµιουργήσει ένα πολύ καλά δοµηµένο σύστηµα δηµόσιας 

διοίκησης βασιζόµενο στις λογιστικές αρχές εκείνης της εποχής. Σηµαντικό ρόλο 

διαδραµάτισε ,επίσης, και το σύστηµα περιουσιακών στοιχείων το οποίο βασίζονταν 

στους παπύρους του Ζήνων το οποίο αποτελούσε τις πρώιµες λογιστικές αρχές 

ελέγχου, δηλαδή στη συλλογή, στην καταγραφή αλλά και στην ανάλυση δεδοµένων 

(Nwoko, 1990 & Perera, 1966). Όπως ,επίσης, σηµαντικό γεγονός αποτέλεσε και η 

πραγµατική τήρηση της εξουσίας των πολιτών  αλλά και ο οικονοµικός έλεγχος της 

εκάστοτε κυβέρνησής τους. 
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1.3.4 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΤΑΛΙΑ  
Η Ιταλία και ειδικότερα η Ρώµη διαδραµάτισε ίσως το σηµαντικότερο τόπο 

όπου αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η λογιστική επιστήµη. Εδώ οι αρχηγοί των 

οικογενειών τηρούσαν λογιστικά και τραπεζικά βιβλία. Τα νοικοκυριά ενεργούσαν 

κατ’ αυτό τον τρόπο καθώς σε τακτά χρονικά διαστήµατα υπέβαλλαν δηλώσεις των 

περιουσιακών στοιχείων τους. Η διαδικασία αυτή βοηθούσε τόσο το κράτος ώστε να 

καταβάλλονται οι φόροι όσο και τους πολίτες οι οποίοι κατοχύρωναν τα αντίστοιχα 

δικαιώµατά τους. Έτσι ,λοιπόν, τηρήθηκε ένα σύστηµα πολύπλοκο για τα δεδοµένα 

της τότε εποχής, το οποίο εξισορροπούσε και έλεγχε τις εκταµιεύσεις και τις 

εισπράξεις της κυβέρνησης.  

Επιπροσθέτως, σηµαντική λογιστική καινοτοµία αποτέλεσε η χρήση ενός 

ετήσιου προϋπολογισµού η οποία έγινε στην προσπάθεια της κυβέρνησης να 

παρακολουθεί και να ελέγχει τις διαδικασίες και ενέργειες των διαφόρων 

επιχειρήσεων και νοικοκυριών (ACAUS, 2000).  Οι αρχαίοι ρωµαίοι τηρούσαν τα 

λογιστικά βιβλία σε δίσκους οι οποίοι ήταν κατασκευασµένοι από κερί, και δυστυχώς 

γι αυτό το λόγο δεν έχουµε αποδεικτικά στοιχεία από εκείνη την εποχή. Παρόλα 

αυτά, σε κάποιες φιλολογικές πηγές, φαίνεται πως οι αρχαίοι ρωµαίοι 

χρησιµοποιούσαν το διπλογραφικό σύστηµα χρόνια πριν ανακαλυφθεί επίσηµα τον 

14ο αιώνα από τον Luca Pacioli  (Paul Garner & Atsuo Tsuji,1995). 

1.3.5 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 
Κατά την Μεσαιωνική εποχή παρατηρούµε πως η λογιστική επιστήµη έχει 

υποστεί µια στασιµότητα. ∆ιαπιστώνουµε πως η τότε τήρηση λογιστικών βιβλίων 

στηρίζεται στα εξειδικευµένα φεουδαρχικά ιδρύµατα της υπαίθρου. Παράλληλα τα 

δηµόσια συστήµατα µαζί µε τα φεουδαρχικά της υπαίθρου, απαιτούσαν 

αντιπροσώπευση για την αρχή περί ιδιοκτησίας. Ουσιαστικά η λογιστική επιστήµη 

εκείνη την χρονική περίοδο επέτρεπε στην κυβέρνηση αλλά και στους δυνατούς να 

ελέγχου τους οικονοµικά και κοινωνικά ασθενέστερους πολίτες. 

Περίπου το 1100,  ο Γουλιέλµος ο Κατακτητής, πραγµατοποίησε µια έρευνα 

σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία αλλά και τους φόρους όπου αυτή του η ενέργεια 

έµεινε στην ιστορία σαν το «Μεγάλο Κτηµατολόγιο» (Lamonte, 1949). Μέσα στο 

σηµαντικό αυτό εύρηµα γίνεται η καταγραφή όλων των φόρων αλλά και όλων των 

ακινήτων. Επιπρόσθετα, η αρχαιότερη λογιστική εγγραφή που έχει βρεθεί στην 
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Αγγλία είναι η “Pipe Roll” (Henderson , 1965), στην οποία καταγράφονται διάφορα 

λογιστικά γεγονότα όπως για παράδειγµα απόδοση φόρων, ενοικίων και σχετικών 

λογιστικών εγγραφών. Η προαναφερθείσα είναι η τελευταία εγγραφή σε περγαµηνή η 

οποία σήµαινε και το τέλος ενός συστήµατος «ακροατηρίου συζητήσεως».  Σε αυτή 

τη µέθοδο βασικό χαρακτηριστικό είναι ένα ξύλινο ψιλό ραβδί που χρησιµοποιούσαν. 

Όταν ακολουθούσαν το σύστηµα «ακροατηρίου συζητήσεως» οι νοµοδιδάσκαλοι, 

συναθροίζονταν δύο φορές το χρόνο για να διεξάγουν και να απολογηθούν για  την 

εξαµηνιαία αλλά και ετήσια αξιολόγηση των νόµων. Πιο συγκεκριµένα, όταν ο 

νοµοδιδάσκαλος πλήρωνε στον ταµία το αντίστοιχο ποσό ο δεύτερος χρησιµοποιούσε 

την ψιλή ξύλινη ράβδο για να αποτυπώσει αυτή τη συναλλαγή. Η αποτύπωση στην 

ράβδο γίνονταν κάνοντας διάφορες εγκοπές ο ταµίας, όπου το µέγεθος της κάθε 

εγκοπής σήµαινε κάτι άλλο. Στον τελικό απολογισµό, ο κάθε νοµοδιδάσκαλος ήταν 

υπόλογος για τα τυχόν παραπάνω έξοδα. Αυτή τη ράβδο την διαιρούσαν σε δύο ίσα 

κοµµάτια και µε αυτή τη ενέργεια δήλωναν την εξόφληση.  Τέλος, πάνω σε ένα καρό 

τραπεζοµάντιλο, όπως χαρακτηριστικά γράφουν οι ιστορικές πηγές, γινόταν µια 

απεικόνιση των εσόδων και των εξόδων κάθε κοµητείας.  

Παράλληλα, περίπου την χρονική περίοδο 1100 µ.Χ.-1800 µ.Χ. εµφανίζεται η 

λογιστική εγγραφή στα αγγλικά γνωστή ως The Great Role του τότε Υπουργείου 

Οικονοµικών (Henderson , 1965), στην οποία καταγράφονταν οι ετήσιοι φόροι, τα 

ετήσια ενοίκια ή πρόστιµα τα οποία οφείλονταν στον βασιλιά της Μεγάλης 

Βρετανίας. Εν κατακλείδι,  φαίνεται πως στην µεσαιωνική εποχή υπάρχει µια σχετική 

αδράνεια που θυµίζει την στασιµότητα της λογιστικής επιστήµης στην αρχαία 

Αίγυπτο αλλά και γιατί είναι ακολουθούµενη από την εποχή της Αναγέννησης.  

1.3.6 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ  
Πολλοί ιταλοί επιστήµονες κατά την περίοδο της αναγέννησης ασχολήθηκαν 

µε την λογιστική επιστήµη και θεωρήθηκαν οι Πατέρες της επιστήµης αυτής. 

Σηµαντικός υπήρξε και ο ιστορικός Littleton ο οποίος στο έργο του περιγράφει τους 

παράγοντες που αποτελούν τους πιο σηµαντικούς οι οποίοι αφορούν τον καλύτερο 

υπολογισµό των κερδών (Littleton ,1933). Πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται στο 

δικαίωµα του καθενός στην ιδιωτική ιδιοκτησία, στο κεφάλαιο, στο εµπόριο, στην 

διαθεσιµότητα των πιστώσεων, στην δυνατότητα εγγραφής, στα διαθέσιµα χρήµατα 

αλλά και στην αριθµητική. 
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Ο Pacioli ήταν εκείνος ο οποίος φαίνεται να διατύπωσε και τεκµηρίωσε  

πρώτος το διπλογραφικό σύστηµα και γενικότερα τις διάφορες έννοιες που 

σχετίζονται µε το εµπόριο,  χωρίς όµως να είναι ο πρώτος που τις ανακάλυψε, γι αυτό 

το λόγο θεωρείται «ο Πατέρας της Λογιστικής επιστήµης» (Wolk, Francis & Tearney, 

1989). Ερευνώντας τα γεγονότα εκείνης της εποχής µπορεί να διαπιστώσει κανείς, 

βάση των χειρόγραφων που βρέθηκαν στο Ντουµπροβινκ, πως ο Cotrugli είναι ένας 

ακόµα διεκδικητής του τίτλου « Πατέρας της λογιστικής επιστήµης» (Buzadzic, 

1997).  Σηµαντική παρατήρηση ,επίσης, είναι πως οι βασικές αρχές των λογιστικών 

µεθόδων έχουν διαφοροποιηθεί κατ’ ελάχιστο από την εποχή του Luca Pacioli. Στο 

έργο του ο Pacioli  προσπάθησε να είναι περιεκτικός καθώς πίστευε πως κάθε 

έµπορος πρέπει και µπορεί να γνωρίζει τα βασικά συστατικά της επιτυχίας. Στα 

βιβλία του αναφέρεται στην σύνταξη του ισολογισµού, στην χρήση του γενικού 

καθολικού αλλά και στο ηµερολόγιο (ACAUS, 2000). Η διαδικασία καταγραφής δεν 

διαφοροποιείται ιδιαίτερα από την σηµερινή εποχή, δηλαδή η πρώτη παρατηρήσιµη 

διαφορά είναι πως τότε οι εγγραφές είχαν περισσότερο περιγραφικό και όχι όπως 

σήµερα κωδικοποιηµένο και τυποποιηµένο χαρακτήρα. 

1.3.7 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ 
Η σύγχρονη λογιστική επιστήµη σε Ευρώπη και Αµερική εµφανίστηκε στις 

αρχές του 19ου αιώνα. Πιο συγκεκριµένα, η σύγχρονη µορφή της επιστήµης αυτής 

εµφανίστηκε περίπου την πρώτη δεκαετία στην Σκωτία, όταν η βασίλισσα τότε 

αποφάσισε να χρηµατοδοτήσει το Ινστιτούτο Λογιστών της Γλασκώβης και να 

δηµιουργήσει ταυτόχρονα το επάγγελµα των ορκωτών λογιστών. Γι’ αυτό το λόγο, 

έγινε αποστολή εκείνη την περίοδο λογιστών στην Αµερική στις Βρετανικές αποικίες 

για να γίνει έλεγχος των πρακτικών  και λογιστικών βιβλίων µε αποτέλεσµα να 

εξαπλωθεί η λογιστική επιστήµη µε την σύγχρονη µορφή της και στην Αµερική 

(Carol Wiley, 2013). 

1.3.8 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο  ΑΙΩΝΑ  
Τον επόµενο αιώνα η λογιστική επιστήµη επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των 

σύγχρονων λογιστικών προτύπων. Έτσι, λοιπόν, τα λογιστικά πρότυπα τον 20ο αιώνα 

αναπτύχθηκαν γύρω από τις εκάστοτε κρατικές απαιτήσεις για τον πλήρη έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων. Έπειτα, βάση των οµοσπονδιακών απαιτήσεων που 

δηµιουργήθηκαν οδηγήθηκαν στην ίδρυση µιας επιτροπής κεφαλαιαγοράς. 
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Παράλληλα, έγινε απαίτηση για συγκρίσιµες και αξιόπιστες χρηµατοοικονοµικές 

πληροφορίες και γι’ αυτό δηµιουργήθηκε το Συµβούλιο Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής. Επιπρόσθετα, το Συµβούλιο Λογιστικών 

Προτύπων Κυβερνητικής έρχεται να συµπληρώσει το Συµβούλιο Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής βάση των οποίων γίνονται αποδεκτές και ενεργές οι 

νεοϊδρυόµενες λογιστικές αρχές (Carol Wiley, 2013).  

1.3.9 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΗΜΕΡΑ 
Στις µέρες που διανύουµε η λογιστική επιστήµη και οι αρχές της έχουν 

υποστεί αρκετές τροποποιήσεις καθώς οι ατέρµονες και συνεχόµενες εξελίξεις και 

αλλαγές στις οικονοµίες των διάφορων χωρών απαιτούν ένα ευέλικτο λογιστικό 

σύστηµα.  Πιο συγκεκριµένα, ο κλάδος είναι εκείνος ο οποίος θέτει τις βασικές 

ρυθµίσεις. Όµως δεν αρκεί και έτσι, λοιπόν, έρχεται η κυβέρνηση να συµπληρώσει 

τις ρυθµίσεις του κλάδου θέτοντας τα λογιστικά πρότυπα, µέσω διάφορων και 

πολύπλοκων  υπηρεσιών, αλλά και το νοµικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινείται. 

Με το πέρασµα των χρόνων και την συνεχόµενη ανάπτυξη των διάφορων 

τεχνολογικών αλλαγών η λογιστική αλλάζει καθώς εκµηδενίζει τους χρόνους και 

χρησιµοποιεί σύγχρονα συστήµατα µε άµεση πρόσβαση. Σηµαντικό γεγονός για την 

εξέλιξη και τροποποίηση της λογιστικής επιστήµης στις µέρες µας καθίσταται η 

ξαφνική παγκόσµια οικονοµική κρίση του 2008 και η µετ’ έπειτα ύφεση. Για την 

αντιµετώπιση αυτού του συµβάντος αρκετοί τοµείς της οικονοµίας υπέστησαν 

σοβαρές µεταρρυθµίσεις αλλάζοντας τα µέχρι τότε δεδοµένα όλου του συστήµατος 

(Carol Wiley, 2013).  
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Το ∆ιάγραµµα 2.2 αφορά τα πιο σηµαντικά ιστορικά γεγονότα πριν και µετά την 

έλευση του διπλογραφικό σύστηµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε πως η λογιστική 

επιστήµη δρα µέσα στην κοινωνία κάθε χρονική περίοδο κάνοντας µικρές ιστορικές 

αναφορές. Με άλλα λόγια, θα εξετάσουµε πώς µπορούµε να κατανοήσουµε τις  

διάφορες λογιστικές εφαρµογές κατά τα αρχαία χρόνια. Βασική προϋπόθεση είναι 

αυτές να γίνονται κατανοητές και να καθίστανται υπολογίσιµες, έτσι, λοιπόν, θα ήταν 

καλό να υφίστανται µέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό , πολιτικό αλλά και οικονοµικό 

πλαίσιο. 

2.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
 Ένα πρώτο παράδειγµα ,για να γίνει καλύτερη κατανόηση, αποτελεί η 

περιοχή της Μεσοποταµίας κατά τα αρχαία χρόνια. Για να αντιληφθούµε πώς 

υπολογίζονταν οι αµοιβές των εµπόρων θα πρέπει να αναλύσουµε την 

κατηγοριοποίηση  που υπήρχε τότε στις κοινωνικές τάξεις. Σε µία ανάλυση 

(Gelb,1965) οι αµοιβές παρατηρείται πως γίνονταν κατά κύριο λόγο σε είδος, όµως , 

καθοριστικό ρόλο γι’ αυτό διαδραµάτιζαν η ηλικία , το φύλο αλλά και η κοινωνική 

θέση που κατείχε ο εκάστοτε εργαζόµενος.  

Παράλληλα, στην αρχαία Αίγυπτο για να εκτιµήσουµε σωστά τις εφαρµογές 

της λογιστικής επιστήµης που υπήρχαν στα αρτοποιία θα πρέπει πρώτα να 

κατανοήσουµε την σηµαντική συµβολική αξία  που είχε ο άρτος συνολικά στον 

αιγυπτιακό λαό. Εκείνη την χρονική περίοδο, ο άρτος ήταν συνδεδεµένος µε την ίδια 

την ζωή κατοχυρώνοντας έτσι την εξουσία και αποτελούσε ένα από τα πιο σηµαντικά 

στοιχεία για την επιβίωση (Wilkinson,1994). Τα προαναφερθέντα αποτέλεσαν 

ερέθισµα για παρατήρηση και ανάλυση στην περίπτωση ενός στρατοπέδου 

(Ezzamel,1997) κατά την εποχή του SetiI , η οποία χρονολογείται περίπου το 1300 µε 

1200, καθώς ο άρτος υπήρξε καταλυτικός παράγοντας για τη  πραγµατοποίηση 

κάποιων από των πιο σηµαντικών στρατιωτικών εκστρατειών. Πιο συγκεκριµένα, για 

να γίνει µια εκστρατεία, να µπορέσει να λειτουργήσει και  να διαρκέσει πρέπει τα 

αποθέµατα τροφών στις στρατιωτικές αποθήκες να είναι επαρκή. Για να γνωρίζουν οι 

αρχηγοί την κατάσταση των αποθεµάτων των τροφών, εφάρµοσαν τις διάφορες 

λογιστικές πρακτικές που υπήρχαν τότε. 
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2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ 

2.3.1 ΟΡΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 
Αίνιγµα  φαίνεται πως αποτελεί για τους ερευνητές των αρχαίων πολιτισµών η 

περιγραφή και η ανάλυση των λογιστικών εγγραφών. Αυτό γίνεται επειδή η 

παρουσίαση των εγγραφών στους αρχαίους πολιτισµούς διαφέρει κατά πάρα πολύ 

από τον τρόπο καταγραφής των γεγονότων στην σύγχρονη εποχή. Παρόλα αυτά από 

λεκτική άποψη µπορεί να υπάρχει οµοιότητα  στην περιγραφή και κατανόηση της 

σύγχρονης και αρχαίας περιόδου, µπορεί όµως και όχι. Σηµείο ορόσηµο για το 

παραπάνω ζήτηµα αποτελεί η βασική δύναµη της γλώσσας και η απήχησή της  καθώς 

οι ερευνητές δεν µπορούν να έχουν σαφή εικόνα του παρελθόντος για να το 

χρησιµοποιήσουν σαν βάση, καθώς διάφορες έννοιες έχουν διαφορετική σηµασία στο 

παρελθόν και σήµερα.  

Για την καλύτερη κατανόηση µπορούµε να αναφερθούµε σε ένα βασικό όρο 

όπως είναι αυτός της «οικονοµίας». Στις αρχαίες κοινωνίες η έννοια της  οικονοµίας 

δεν είχε την εννοιολογική σηµασία που επικρατεί στην σύγχρονη εποχή (Finley1992: 

21). Έτσι ,λοιπόν, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή  κατά την ερµηνεία των 

αρχαίων λογιστικών εφαρµογών για να αποφευχθεί  η σύγχυση σύγχρονων νοηµάτων 

που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Αυτό όµως δεν πρέπει να γίνει εµπόδιο στην 

προσπάθεια που γίνεται από τους ερευνητές για τον προσδιορισµό κοινωνικών , 

οικονοµικών και πολιτικών πρακτικών. Η έννοια που έχει στην σηµερινή εποχή ο 

όρος  «οικονοµία», στον αρχαίο κόσµο   αντιστοιχεί µε τον σχεδιασµό αλλά και µε τη 

πραγµατοποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Γι’ αυτό το λόγο δεν είναι ορθό 

να χρησιµοποιούµε  τον όρο «οικονοµία» εφόσον έχει ετεροειδή έννοια στο παρελθόν 

κι στο σήµερα.  

2.3.2 ΟΡΟΣ «ΑΓΟΡΑ» 
Ένα ακόµα αξιοσηµείωτο ζήτηµα αποτελεί και η αποσαφήνιση της έννοιας 

του όρου «αγορά» κατά τα αρχαία χρόνια. Οι ερευνητές προσπαθούν να µελετήσουν 

κατά το πόσο η έννοια του παραπάνω όρου υπάρχει και λειτουργεί όπως και στη 

σηµερινή εποχή. Σηµαντικό γεγονός αποτελεί πως για την ανάλυση του όρου αυτού 

δηµιουργήθηκαν δύο ρεύµατα, το ένα είναι εκείνο που επιβεβαιώνει την ύπαρξη και 

την σηµασία των αγορών και το άλλο που δεν το αποδέχεται (Janssen, 1975).  
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Οι ερευνητές της πρώτης σχολής κατανοούν ότι οι αρχαίες «αγορές» δεν 

εµφανίζουν όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στους αντίστοιχους µηχανισµούς 

(Renger, 1984), όµως υποστηρίζουν πως η «αγορά» είναι ένα φυσικό µέρος στο οποίο 

γίνονται ανταλλαγές αγαθών προς µία τιµή , είτε σε είδος είτε σε κάποια νοµισµατική 

µονάδα (Janssen, 1975). Οι ερευνητές της δεύτερης σχολής αρνούνται 

κατηγορηµατικά την υπόσταση των «αγορών» στις αρχαίες κοινωνίες (Polanyi, 

1957). Υποστηρίζουν πως η «αγορά» αποτελεί ένα µηχανισµό αυτορρύθµισης καθώς 

καθορίζει την σχέση µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης. Παρόλα αυτά 

αναγνωρίζουν πως υπάρχει κάποιο είδος «αγοράς». Ο πιο σηµαντικός υποστηρικτής 

αυτής της σχολής αναφέρθηκε στην ανθρώπινη ολοκλήρωση της οικονοµίας µέσα 

από τις κοινωνικές δοµές και διέκρινε τρεις βασικές µορφές, οι οποίες είναι η 

αµοιβαιότητα, η αναδιανοµή και η αγορά συναλλάγµατος. Η αµοιβαιότητα 

εντοπίζεται στις πρωτόγνωρες κοινωνίες όπου γίνονται ανταλλαγές αγαθών, η 

αναδιανοµή εµφανίζεται στις αρχαίες κοινωνίες και γίνεται κατανοµή αγαθών µέσω 

της γραφειοκρατίας και τέλος, η αγορά συναλλάγµατος όπου υπάρχει στις 

καπιταλιστικές κοινωνίες. 

2.3.3. ΟΡΟΣ «ΚΡΑΤΟΣ" 
Μία ακόµα σηµαντική έννοια που πρέπει να διατυπωθεί είναι εκείνη του 

«κράτους». Σε αυτή την περίπτωση η έννοια αυτή έχει ίδια ισχύ και στις αρχαίες 

κοινωνίες αλλά και στις σύγχρονες. Πιο συγκεκριµένα, το «κράτος» είναι µια 

οργανωµένη πολιτική οντότητα µε τη χρήση νόµιµης εξουσίας σε µια καθορισµένη 

γεωγραφική περιοχή. Η συγκέντρωση εξουσίας του κράτους εµφανίστηκε γιατί 

έπρεπε να γίνει σωστή οικονοµική διαχείριση του νερού για τις γεωργικές εργασίες 

µέσω των καναλιών αλλά και του συστήµατος ύδρευσης (Wittfogel, 1969).            

 

2.4 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 

2.4.1 8000 π.Χ.-3700 π.Χ. 
Την χρονική περίοδο 8000 π.Χ. µέχρι 3700 π.Χ. η περιοχή της Μεσοποταµίας 

ή αλλιώς της Εύφορης ηµισελήνου, εµφάνισε µια κινητικότητα σχετικά µε την 

δηµιουργία µικρών οικισµών (Oppenheim, 1954). Με αφορµή αυτή την κινητικότητα 

αλλά και λόγω διάφορων καιρικών συνθηκών, που δηµιούργησαν σηµαντικές 



Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 

 
32 

πληµµύρες στους ποταµούς Τίγρη και Ευφράτη, έγινε η αρχή για τη δηµιουργία µιας 

οικονοµικής δραστηριότητας (Postgate, 1992). Εκείνη την περίοδο έλαβαν χώρα δύο 

σηµαντικές συγκοµιδές και παράλληλα, δηµιουργήθηκαν και οι κατάλληλες συνθήκες 

για την δηµιουργία της κτηνοτροφίας.   

Παρόλο που η περιοχή αυτή της Μεσοποταµίας είχε µια εξαιρετικά εύφορη γη 

δυστυχώς υστερούσε σε φυσικό πλούτο. Πιο συγκεκριµένα, δεν είχε αποθέµατα 

ξυλείας, µεταλλείας και ορυκτών πετρωµάτων και γι αυτό το λόγο ξεκίνησε τις 

εµπορικές συναλλαγές µε τις γειτονικές περιοχές (Lau, 1906). Αρχικά, επινόησαν τις 

µάρκες για να γίνεται σωστότερη διαχείριση σχετικά µε τον εντοπισµό και την 

εξασφάλιση πλεονάσµατος για την συντήρηση των γεωργικών οικισµών σε βάθος 

χρόνου. Περίπου το 5000 π.Χ. στους µεγάλους γεωργικούς οικισµούς δηµιουργήθηκε 

το θησαυροφυλάκιο. 

2.4.2 3700 π.Χ.-2900 π.Χ. 
Σηµαντικό γεγονός εδώ υπήρξε η ανάπτυξη των τεχνολογικών καινοτοµιών 

στον τοµέα της γεωργίας, των µεταφορών αλλά και των εργαλείων (Postgate, 1992). 

Παράλληλα τότε εµφανίστηκαν και οι πήλινοι δίσκοι στους οποίους έκαναν διάφορες 

εγγραφές σχετικά µε τις εµπορικές συναλλαγές που πραγµατοποιούνταν στους ναούς. 

Οι εγγραφές αυτές ήταν µια πρώτη απόπειρα γραφής πριν από την σφηνοειδής. Από 

ιστορικά αρχεία φαίνεται πως η πρώιµη αυτή γραφή ήταν αφηρηµένα σηµεία (Powell, 

1981), γραµµές που τέµνονταν ή όχι. Τα ιστορικά αρχεία ήταν αποτυπωµένα πάνω 

στους πήλινους δίσκους την χρονική περίοδο που µεσουρανούσαν οι Σουµέριοι 

(Rivero Menéndez, 2004). Έτσι, λοιπόν, οι µάρκες και τα πήλινα δισκία αποτελούν 

µια κινητήρια δύναµη για την δηµιουργία µιας πρώιµης γραφής αλλά και µιας 

τεχνικής αφηρηµένης καταµέτρησης. Στην αρχή τις µάρκες  τις περιέβαλαν µε πηλό 

και σχεδίαζαν µια µπάλα για να εξασφαλίζεται η φερεγγυότητα των συναλλαγών 

µεταξύ των εµπόρων και των µεταφορέων. Έπειτα, τις µάρκες αυτές τις χάραζαν 

επιφανειακά µε ένα αιχµηρό αντικείµενο και η αποτύπωση των στοιχείων των 

συναλλαγών αυτών σφραγιζόταν (Schmandt-Besserat, 1992). Η εξέλιξη του 

συστήµατος φερεγγυότητας συναλλαγών, αυτού µε τις µάρκες ήταν η χάραξη των 

στοιχείων συναλλαγής στα πήλινα δισκία και  κάπως έτσι ξεκίνησαν οι πρώτες 

λογιστικές εγγραφές.    
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2.4.3 2900 π.Χ.-2335 π.Χ. 
Η χρονική περίοδος αυτή αποτέλεσε ορόσηµο στην ιστορία του κόσµου 

καθώς δηµιουργήθηκε ο πολιτισµός των Σουµερίων. Στον πολιτισµό αυτό µπορούµε 

να παρατηρήσουµε ότι υπάρχουν µικρές και πλούσιες πόλεις-κράτη. Αυτές 

διαπιστώνουµε πως είχαν µια έντονη κινητικότητα  στον χώρο των πολέµων καθώς 

προάσπιζαν τα διάφορα ζητήµατα που υπήρχαν σχετικά µε το δικαίωµα ιδιοκτησίας 

στο νερό άρδευσης (Snell, 1997).  

Κατά το πέρασµα των χρόνων οι πόλεις-κράτη διατήρησαν και ισχυροποίησαν 

το µικρό µέγεθός τους και εµβάθυναν στην ανάγκη για τον καταµερισµό των 

εργασιών που απαιτούνταν εντός των πόλεων-κρατών. Παράλληλα παρατηρείται µία 

ξαφνική κατηγοριοποίηση της κάθε κοινωνίας µε αποτέλεσµα τη γέννηση διάφορων 

τάξεων και  µια πρώτη ιεράρχηση γύρω από τις θρησκευτικές και στρατιωτικές 

τάξεις.  

Ο µορφωτής έπρεπε να διατηρήσει αλλά και να προβεί σε σωστές ενέργειες 

για να επεκτείνει την περιουσία αλλά και τους πόρους του βασιλείου, πόλις-κράτους 

που ανήκε. Σηµαντικό στοιχείο για την οικονοµική δραστηριότητα αλλά και 

ανάπτυξη της κάθε πόλης-κράτους αποτελεί ο ναός. Πιο συγκεκριµένα, ο ναός 

διεξήγε και περάτωνε διάφορα δηµόσια έργα αλλά και ασκούσε εξουσία στα 

αγροκτήµατα και γενικά εκµεταλλευόταν το δικαίωµα της ιδιοκτησίας της γης που 

κατείχε (Rivero Menéndez, 2004).  

Αξιοσηµείωτο γεγονός κατά τα χρόνια του πολιτισµού των Σουµερίων 

αποτελεί και η άνθιση του επαγγέλµατος των γραφέων (Nissen, 1993). Οι γραφείς 

ήταν άρτια εκπαιδευµένοι σε θέµατα σχετικά µε την αριθµητική εκείνης της εποχής 

αλλά και την  αντίστοιχη λογοτεχνία. Οι προαναφερθέντες βρέθηκαν υπόλογοι για τη 

φερεγγυότητα αλλά και την τεκµηρίωση των εµπορικών συναλλαγών.     

 

2.4.4 2003 π.Χ.-1595 π.Χ. 
Εκείνη την περίοδο κάνει την εµφάνισή της η Παλιά Βαβυλωνιακή 

Αυτοκρατορία. Τότε έλαβαν µέρος πολλές σηµαντικές αλλαγές, µε άλλα λόγια, 

πρωτοεµφανίστηκε το δικαίωµα της ατοµικής ιδιοκτησίας, βλέποντας τα βασίλεια 

αλλά και τους ναούς να προβαίνουν σε πωλήσεις αγροκτηµάτων αλλά και γενικότερα 
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της γης. Επίσης, φαίνεται πως άρχισαν να δραστηριοποιούνται και στην εκµίσθωση 

γεωργικών περιοχών και απευθύνονταν στους αγρότες.  

Επιπρόσθετα, υπήρξε µια περίοδος συνεχόµενων πολέµων στον τοµέα αυτό η 

οποία έληξε κατά την βασιλεία του Χαµουραµπί. Το έργου του βασιλιά Χαµουραµπί 

µπορεί να χαρακτηριστεί ως σηµαντικό καθώς δηµιούργησε κατά τα χρόνια της 

βασιλείας του ένα κεντρικό σύστηµα διαχείρισης δηµοσίων υποθέσεων αλλά και τον 

κώδικα Χαµουραµπί. Στο πρώτο κατόρθωµα του αντικατέστησε τους τοπικούς 

βασιλείς θεσπίζοντας τοπικούς επικεφαλής κυβερνήτες, έτσι, υπήρξε διαχωρισµός 

βασιλείου αλλά και ναού. Στο δεύτερο καταξίωµά του κατοχυρώνει τους νόµους που 

αφορούν τα σηµαντικά θέµατα εκείνης της εποχής που αφορούν την ιδιοκτησία, τις 

εµπορικές συναλλαγές αλλά και την εργασία (Harris, 1961).    

2.4.5 1590π.Χ.-1077π.Χ. 
Η περίοδος αυτή στην οποία άνθισε η Μέση Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, 

χαρακτηρίστηκε από πολλούς πολέµους, ανακατατάξεις αλλά και από καταλυτικές 

αλλαγές κοινωνικών συστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, έλαβε χώρα πόλεµος µε νικητή 

στο τέλος την Βαβυλωνία αλλάζοντας σηµαντικά µετά από αυτόν το κοινωνικό 

σύστηµα. Το κοινωνικό σύστηµα  που επικράτησε ήταν εκείνο της φεουδαρχίας 

(Pritchard, 1975).  

2.4.6 1365π.Χ.-612π.Χ. 
Τέλος, εµφανίστηκαν η Μέση Ασσυριακή Αυτοκρατορία αλλά και έπειτα η 

Νέα Ασσυριακή Αυτοκρατορία όπου εµφανίζουν αρκετά έντονη πολεµική κίνηση. 

Για την καλύτερη διεξαγωγή των εκστρατειών κατασκευάστηκαν στρατιωτικά 

φρούρια , υδραυλικές υποδοµές και ταυτόχρονα βασιλικά ανάκτορα. Με τις διάφορες 

κατακτήσεις κατάφεραν να αυξήσουν τις κρατικές εισφορές µέσω των ετήσιων 

φόρων (Rivero Menéndez, 2004). 

 

2.5  ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ  
 Την Αρχαία Αιγυπτιακή Ιστορία οι διάφοροι µελετητές που την ερεύνησαν 

την διχοτόµησαν σε Προ-∆υναστική και σε ∆υναστική εποχή (Kemp, 1989). Η Προ-

∆υναστική εποχή χρονολογείται περίπου το 3300π.Χ. µέχρι το 2700π.Χ. ενώ η 

∆υναστική εποχή χρονολογείται από το 2700π.Χ. µέχρι το 332π.Χ. . Η ∆υναστική 



Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 

 
35 

εποχή βάση της ιστοριογραφίας αποτελείται από το Παλαιό Βασίλειο που 

αναπτύχθηκε κατά την περίοδο 2700π.Χ. µέχρι 2200π.Χ., από το Μέσο Βασίλειο που 

υπήρξε από το 2050π.Χ. µέχρι το 1780π.Χ. ,από το Νέο Βασίλειο κατά την περίοδο 

1552π.Χ. µε 1080π.Χ.  και τέλος, από την όψιµη ∆υναστειακή περίοδο το 1080π.Χ. 

µέχρι το 332π.Χ.. Καλό θα ήταν να επισηµάνουµε πως η λογιστική παρακολούθηση 

και εγγραφή είχε πρωτοεµφανιστεί αλλά και εφαρµοστεί τουλάχιστον δύο αιώνες 

πριν ακόµα από την ενοποίηση των δύο εκτάσεων της Αιγύπτου (Davies και 

Friedman, 1998). Μέτα την ενοποίηση παρατηρείται πως υπάρχει µια πιο 

συστηµατική κλίµακα. Στην αρχαία Αίγυπτο καταλυτικό ρόλο διαδραµατίζει το 

κράτος. Με άλλα λόγια, το κράτος προσδιορίζει θέµατα σχετικά µε την διοίκηση, την 

οικονοµία, την πολιτική ζωή αλλά και τα στρατιωτικά ζητήµατα. Με το πέρασµα των 

χρόνων διαπιστώνεται µια έντονη οµοιότητα στα θέµατα που πραγµατεύεται το 

κράτος, αυτό όµως δεν είναι ορθό καθώς έχει σηµειωθεί  από πολλούς µελετητές 

εκείνης της περιόδου πως στις αρχαίες γραφές έχει υπάρξει απόπειρα εξαπάτησης. 

Αυτή η πράξη απόρρεε από την ανάγκη των Αρχαίων Αιγυπτίων να δηµιουργήσουν 

εντύπωση σχετικά µε τις κοινωνικές και κοσµικές τάξεις (Assmann, 2002).  

Παρόλο που οι οικονοµικές δραστηριότητες συγκεντρώνονταν στα βασιλικά 

παλάτια και στο δηµόσιο τοµέα γενικότερα, υπήρχε πάντα η ευκαιρία για ιδιωτικές 

οικονοµικές δραστηριότητες και συναλλαγές σε τοπικές αγορές (Janssen, 1975). Ένα 

ακόµα στοιχείο που επηρέασε τότε όλο το σύστηµα ήταν το ότι ο βασιλιάς , δηλαδή ο 

εκάστοτε Φαραώ, θεωρούνταν από τους απλούς πολίτες πως ήταν Θεός. Το 

προαναφερθέν γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τα θεσµικά όργανα του κράτους 

επιβεβαίωναν και τεκµηρίωναν την θεϊκή υπόσταση του Φαραώ. Τα µέσα που 

χρησιµοποιούσαν τα άτοµα που απάρτιζαν τα κρατικά θεσµικά όργανα για να 

πιστοποιήσουν τη παραπάνω ιδιότητα των βασιλιάδων ήταν οι βασιλικές γιορτές , τα 

ποικίλα βασιλικά σύµβολα, οι διάφορες γραφές αλλά και οι σηµαντικές πολιτιστικές 

εκδηλώσεις που λάµβαναν χώρο τότε (Wilkinson, 1994). 

Την εποχή που φαίνεται πως µεσουρανούσαν οι Φαραώ, τα πρώτα δειλά 

βήµατά της έκανε το φαινόµενο της γραφειοκρατίας, µε τα ποικίλα στρώµατα των 

διαχειριστών αλλά κι γραµµατέων-γραφέων καταλήγοντας στο επίπεδο των αρµοδίων 

των πόλεων και κωµοπόλεων. Κατά τα φαινόµενα οι γραµµατείς εκπαιδεύονταν στην 

επιστήµη της γραφής αλλά και στα µαθηµατικά. Στην κοινωνική πυραµίδα οι πολίτες 
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έφεραν υπόληψη για το πρόσωπό τους και παράλληλα αυτοί κατείχαν και λογιστικά 

καθήκοντα (Janssen, 1979). 

Επιπρόσθετα, στην Αρχαία Αιγυπτιακή κοινωνία ορόσηµο σηµείο αποτελούν 

και οι Ναοί και πιο συγκεκριµένα η δράση που είχαν. Οι Ναοί δεν ήταν µόνο 

θρησκευτικοί χώροι στους οποίους οι πιστοί εκτελούσαν τα λατρευτικά τους 

καθήκοντα αλλά είχαν και την υποχρέωση της επιβίωσης της µοναρχίας του θρόνου 

των Φαραώ. Επίσης, συνέβαλαν στην οικονοµία καθώς αποτελούσαν σηµαντικά 

οικονοµικά ιδρύµατα.  

Στην αιγυπτιακή κοινωνία τότε το µεγαλύτερο µέρος της οικονοµίας της 

κατείχαν οι κρατικές δραστηριότητες σε συνδυασµό µε εκείνες των ναών, χωρίς αυτό 

να σηµαίνει πως δεν υπάρχει οικονοµική δραστηριότητα από ιδιώτες (Janssen, 1990). 

Οι κρατικές δυνάµεις εκείνη την εποχή µαζί µε τη βοήθεια και υποστήριξη 

των ναών δηµιούργησαν πολλά αξιοσηµείωτα δηµόσια έργα. Χαρακτηριστικά τέτοια 

έργα αποτελούσαν η κατασκευή ταφών, δηλαδή πυραµίδων, ή η ανακαίνισή τους, η 

κατασκευή ναών αλλά και βασιλείων. ∆ραστηριοποιήθηκαν ,επίσης , στον τοµέα της 

καλλιέργειας της γης εστιάζοντας στη βελτιστοποίηση των µέσων και των τεχνικών 

τους. Έπειτα, ασχολήθηκαν µε τον τοµέα της ζυθοποιίας αλλά και της 

κλωστοϋφαντουργίας (Quirke, 1990). 

Εξαιτίας των παραπάνω τοµέων δραστηριοποίησης των κρατικών ιδρυµάτων 

αλλά και ναών κάνει την εµφάνισή της η ανάγκη ουσιαστικής οργάνωσης της 

εργασίας , κατανέµοντας τα διάφορα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Σ’ αυτό το σηµείο 

φαίνεται η αναγκαιότητα της εφαρµογής της λογιστικής επιστήµης καθώς υπάρχει 

ακόµα ο όρος νόµισµα και η χρήση αυτού. Τα αγαθά που καλλιεργούνταν 

αποθηκεύονταν στην συνέχεια στις βασιλικές αποθήκες όπου υπήρχε αυστηρός 

έλεγχος και κυρώσεις σε  ενδεχόµενο λάθος.     
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2.6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 

2.6.1 ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

2.6.1.1 ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 3000Π.Χ.-2000Π.Χ. 
Η εποχή αυτή χαρακτηρίστηκε από την χρήση των διάφορων µετάλλων αλλά 

και από τη δηµιουργία οργανωµένων κοινοτήτων, την ανάπτυξη του θαλάσσιου 

εµπορίου και κορυφώθηκε µε τα πρώιµα οικονοµικά συστήµατα ελέγχου. Οι 

κοινότητες αυτές είτε ήταν µικρές είτε µεγάλες. Φαίνεται πως η οικονοµία ακµάζει 

έχοντας αυξηµένη  αγροτική οικονοµία αλλά και ταυτόχρονα, σηµαντική βιοτεχνική 

παραγωγή. Έτσι ,λοιπόν, µε την επέκταση του εµπορίου γίνονται σηµαντικές 

εµπορικές και οικονοµικές συναλλαγές και  ταυτόχρονα ανοίγονται οι ορίζοντες για 

την ανακάλυψη και κατανόηση διαφορετικών πολιτισµών. Παρατηρείται πως στην 

κοινωνία ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι διάφοροι τεχνίτες οι οποίοι φροντίζουν για την 

εύρεση των πρώτων υλών αλλά ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται και στο εµπόριο και 

αναζητούν τρόπους απόκτησης τεχνογνωσίας. Τα αγαθά τα οποία εισάγουν τα 

αποκαλούν «αγαθά κύρους» και εξασφαλίζουν την κοινωνική και οικονοµική 

επιφάνεια των κατόχων. 

Η οικονοµία εκείνη την εποχή στηρίζεται στην χρήση µετάλλων σαν βάση για 

την δηµιουργία καινοτόµων εργαλείων και όπλων. Παράλληλα, υπάρχει έντονη 

ενασχόληση και µε τους τοµείς την γεωργίας , της κτηνοτροφίας , του εµπορίου αλλά 

και της πρώιµης βιοτεχνίας. Οι οικονοµικές συνθήκες που δηµιουργήθηκαν οδήγησαν 

σε κοινωνικοπολιτικές αλλαγές στους πολίτες αλλά και υπήρξε έντονο το αίσθηµα 

ελέγχου σε όλα τα στάδια της παραγωγής των αγαθών αλλά και του δικτύου 

µεταφοράς. 

2.6.1.2 ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 2000Π.Χ.-1600Π.Χ. 
Αυτή την χρονική περίοδο παρατηρείται µια έντονη αδράνεια η οποία οδηγεί 

σε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Τα εµπορικά αγαθά τα οποία στην προηγούµενη 

εποχή ήταν περιζήτητα τώρα καθίστανται σπάνια. Παράλληλα, το οικονοµικό 

σύστηµα διαχείρισης που είχε αναπτυχθεί κατά το παρελθόν εξαλείφεται και η 

οικονοµική παρακµή εκείνης της εποχής έρχεται στο προσκήνιο. ∆υστυχώς, αυτή η 

παρακµή δεν άργησε να επηρεάσει και την κοινωνία και να ακολουθήσει και εκείνη 

µε την σειρά της µια παρακµάζουσα πορεία. Βάση των διαφόρων κοινωνικών 
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ανακατατάξεων παρατηρήθηκε ένα ρεύµα κοινωνικής ισοτιµίας των µελών της 

κοινωνίας (Sarah B. Pomeroy et al , 2004). 

Η οικονοµία της µέσης εποχής του χαλκού στράφηκε πάλι προς τον αγροτικό 

τοµέα έχοντας πολύ µικρή δραστηριότητα στις εµπορικές συναλλαγές, κατά κύριο 

λόγο κεραµικής φύσεως, ενώ το ανταλλακτικό εµπόριο ήταν ακόµα σε εφαρµογή.  

Για εκείνη την εποχή δυστυχώς υπάρχουν πολλά σκοτεινά σηµεία στην πορεία της 

ιστορίας και ένα από αυτά αποτελεί το γεγονός ύπαρξης ή όχι της εµπορικής τάξης 

και κατά πόσο εφαρµοζόταν κρατική εξουσία η όχι. 

2.6.2 ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 3000Π.Χ-1000Π.Χ. 
Κατά τη µινωική εποχή αναπτύσσεται, εξελίσσεται και µεσουρανεί ο µινωικός 

πολιτισµός. Ο µινωικός πολιτισµός θεωρείται κατά τους ιστορικούς ο πρώτος 

πολιτισµός στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ο µινωικός πολιτισµός είναι κατεξοχήν ένας 

ευρωπαϊκός πολιτισµός παρόλη την επίδραση που είχε υποστεί από τους αντίστοιχους 

πολιτισµούς της Μεσοποταµίας και της Αιγύπτου (Stanley M. Bustein et al. , 2004). 

Φαίνεται πως η Κρήτη απολαµβάνει την ραγδαία άνθιση του πολιτισµού της 

αφήνοντας πίσω της τους ελλαδικούς και κυκλαδικούς πολιτισµούς της µέσης εποχής. 

∆ηµιουργούνται κοινότητες οργανωµένες και αναπτύσσεται πολύ έντονα η τέχνη και 

η γραφή.   

2.6.3 ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 1400 Π.Χ.-1100 Π.Χ. 
Από την αρχή κιόλας της µυκηναϊκής περιόδου παρατηρούνται αλλαγές, όπως 

εκείνη η αλλαγή από ισότιµη κοινωνία σε τελείως αυστηρά ιεραρχηµένη µε 

διαχωρισµένα ταξικά στρώµατα, αξιώµατα και αξιωµατούχους. Παράλληλα, το 

πολιτικό σύστηµα που εφαρµόστηκε ήταν απόλυτα συγκεντρωτικό και είχε κατά 

κύριο λόγο ως βάση την ιδιοκτησία γης. Σηµαντικό σηµείο αποτελεί και η επινόηση 

της πρώιµης γραφειοκρατίας αλλά και η εφαρµογή της που συνέβαλε στην τοπική 

διοίκηση αλλά και τον διεθνή χώρο. Στην διοικητική οργάνωση και έλεγχο 

συµβάλουν οι αρµόδιοι κάθε πόλις – κράτους εφαρµόζοντας τους εκάστοτε νόµους. 

Η κοινωνία αυτή µπορεί να χαρακτηριστεί στρατιωτική καθώς σηµαντική συµβολή 

στην οικονοµία της προήλθε από στρατιωτικές επιχειρήσεις.   

Χάρη στη έντονη εµπορική δραστηριότητα που ήταν σε εξέλιξη εκείνη την 

εποχή παρατηρήθηκε µια σηµαντική συσσώρευση πλούτου. Παράλληλα τα ανάκτορα 
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αποτελούσαν οικονοµικά κέντρα διαχείρισης αγροτικού και εµπορικού πλούτου. 

Εκτός από το κράτος και την τακτική που ακολούθησε στην οικονοµία ,  η ζήτηση σε 

συγκεκριµένα αγαθά συνέβαλε στην απρόβλεπτη εξάπλωση και ανάπτυξη του 

εµπορίου. Το καθεστώς το οποίο ήταν σε ισχύ τότε είχε τακτικό χαρακτήρα και 

ακολουθούσε ακόµα το ανταλλακτικό σύστηµα (Walter Donlan et al., 2004). 

Στον αγροτικό τοµέα έντονη εξουσία ασκούν  τα ανάκτορα στα οποία 

αποθηκεύονταν και καταχωρούνταν τα αγροτικά προϊόντα τα οποία ήταν προς 

διάθεση. ∆ιαπιστώνουµε πως γινόταν µία πλήρης καταγραφή των αποθεµάτων των 

αγροτικών προϊόντων που βρίσκονταν στις βασιλικές αποθήκες. Έτσι, λοιπόν, αυτή η 

καταγραφή βοηθούσε στον έλεγχο και στην φερεγγυότητα των µεταφορών όπου 

χρησιµοποιούνταν µια ειδική σφραγίδα κάθε φορά. ∆υστυχώς, όµως, παρατηρείται 

µία αρκετά συρρικνωµένη  οικονοµική δραστηριότητα κατά τα µυκηναϊκά χρόνια. 

 

2.6.4 ΑΡΧΑΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 800Π.Χ.-480Π.Χ. 
Κατά την περίοδο 800π.Χ.-700π.Χ. συνέβησαν αρκετές κοινωνικοπολιτικές 

αλλαγές. Εξουσία εκείνη την εποχή µπορούσε να αποκτήσει όποιος είτε κατέχει γη 

είτε καλλιεργούσε. Η γη εκτός από εξουσία θεωρούνταν και ένας τρόπος εισοδήµατος 

σηµαντικός για την γενικότερη εικόνα της οικονοµίας. Εκτός όµως, από την αγροτική 

οικονοµία έχουµε και την ανάπτυξη του εµπορίου και γενικότερα των συναλλαγών. 

Οι κάτοικοι οι οποίοι έζησαν κατά τα αρχαϊκά χρόνια είχαν αναπτύξει ένα σηµαντικό 

δίκτυο εµπορικών σταθµών , δυστυχώς, δεν έλλειπε το δουλεµπόριο το οποίο ήταν 

απόρροια της πειρατείας που ήταν σε έξαρση κατά τις θαλάσσιες διαδροµές. 

∆ιαδραµατίστηκαν ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνικοπολιτική ζωή κάπως 

εµφανίστηκε το δηµοκρατικό πολίτευµα και θεµελιώθηκε η αθηναϊκή δηµοκρατία. 

Τέλος, το εµπόριο άλλαξε το σύστηµα πληρωµής επειδή έκοψαν τα πρώτα νοµίσµατα 

και πλέον οι συναλλαγές δεν γίνονταν πια µε ανταλλαγή αγαθών αλλά  µε τη 

χρησιµοποίηση νοµισµάτων (Jennifer Tolber Roberts et al. , 2004). 

Επιπλέον, την επόµενη περίοδο των αρχαϊκών χρόνων 700π.Χ.-480π.Χ. εκτός 

από την εµπορική και αγροτική δραστηριότητα κάνει σιγά σιγά βήµατα ανάπτυξης 

και ο τοµέας της βιοτεχνίας. Την ίδια στιγµή, τα νοµίσµατα που χρησιµοποιούνταν 

είτε ήταν αργυρά, είτε χρυσά και είτε είχαν µορφή σφαιριδίων είτε µορφή πλακιδίων. 
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Στην κοινωνία φαίνεται πως είχαν δηµιουργηθεί κάποια στρώµατα, το πιο 

χαρακτηριστικό είναι εκείνο των ευγενών οι οποίοι ασχολούνταν µε το εµπόριο. 

Επίσης, η πολιτική εξέλιξη που έλαβε χώρα εκείνη την εποχή έγινε πραγµατικότητα 

όταν η αριστοκρατική τάξη εξάλειψε την βασιλεία και ανέδυσε την δηµοκρατία.    

2.7ΑΡΧΑΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 

2.7.1ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ  
Τα πρώτα βήµατα σαν αρχαία Ρώµη έγιναν από τις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ., 

έτσι λοιπόν , µε την πάροδο των χρόνων η αρχαία Ρώµη εξελίχθηκε σε αρχαία Ιταλία 

κάνοντας  την σηµαντικό κέντρο οικονοµικό, ιστορικό , κοινωνικό, πολιτικό. Από τις 

διάφορες γραφές φαίνεται πως η βάση , τα θεµέλια της κοινωνίας αυτής της εποχής 

είναι οι µικροκαλλιεργητές. Αξιοσηµείωτο γεγονός αποτελούν τα ποικίλα βιβλία τα 

οποία γράφθηκαν για να κάνουν γνωστές τις µεθόδους που υπήρχαν και 

ακολουθούνταν κατά τις γεωργικές εργασίες για αποτελεσµατικότερη καλλιέργεια. 

Έπειτα, βλέπουµε πως ξεκινάει µια έντονη δραστηριότητα στον τοµέα του 

εµπορίου και ιδιαίτερα στο θαλάσσιο εµπόριο. Οι θαλάσσιοι έµποροι 

δραστηριοποιούνταν κατά κύριο λόγο στα παράλια της Μεσογείου θάλασσας (Gance, 

2007). Η έντονη δραστηριότητά τους ώθησε τους διάφορους τεχνίτες αλλά και 

µικροκαλλιεργητές να αυξήσουν τα αποθέµατα παραγωγής τους και να 

τροφοδοτήσουν την  ξένη αγορά αυξάνοντας την εξαγωγική δραστηριότητα όλης της 

χώρας. Ταυτόχρονα µε την άνθιση του εµπορίου φαίνεται πως αρχίζει να 

αναπτύσσεται και η βιοτεχνία, η οποία γεννήθηκε µέσα στα οικογενειακά εργαστήρια 

όπως τα σιδηρουργία, ξυλουργία και άλλα. Εκτός, όµως , από τη µεγάλη εξαγωγική 

δραστηριότητα υπήρξε και η επιθυµία για εισαγωγή  ειδών πολυτελείας από 

ανατολικές κατά κύριο λόγο αποικίες. Τα εµπορεύµατα αυτά ήταν το µετάξι , τα 

µπαχαρικά, τα αρώµατα, το βαµβάκι, το ελεφαντόδοντο κλπ. (Pierre & Prosper, 

1988). Εξαιτίας των προαναφερθέντων δηµιουργήθηκαν εµπορικά δίκτυα σε στεριά 

αλλά και θάλασσα, µε µεγαλύτερη δραστηριότητα στις θαλάσσιες µεταφορές καθώς 

αποτελούσαν έναν πιο ασφαλή τρόπο µετακίνησης των αγαθών.   

Αυτή η µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη απαιτούσε και πολλές  συναλλαγές 

µεγάλου όγκου, έτσι, λοιπόν, αυτό το γεγονός οδήγησε στην ανάγκη δηµιουργίας 

ενός οργανωµένου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Παράλληλα , εκείνη την εποχή 
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το κράτος ανέθετε τα διάφορα κυβερνητικά έργα σε ιδιώτες οι οποίοι κατά κύριο 

λόγο αποτελούνταν από την τάξη των ιππέων. Επίσης , τα κρατικά έσοδα 

προέρχονταν από την γεωργία καθώς απαιτούσαν από τους µικροκαλλιεργητές ένα 

ποσοστό από την παραγωγή το οποίο µοίραζαν στα φτωχά κοινωνικά στρώµατα. Γι’ 

αυτό το λόγο παρουσιαζόταν σηµαντική εισαγωγή των κρατικών ρευστών 

διαθεσίµων. Σηµαντικά στην ανάπτυξη της οικονοµίας συνέβαλλαν και τα έσοδα από 

τα µεταλλεία αργυρού και χρυσού τα οποία είχαν κατακτήσει στην Ισπανία. Το 

κράτος θεώρησε σωστό πως πρέπει να δηµιουργήσει έναν ελεγκτικό µηχανισµό για 

να γνωρίζει επ’ ακριβώς τα κρατικά οικονοµικά στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό, 

ορίστηκαν οι αρµόδιοι για να καταγράφουν τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούσαν το 

κράτος και παρατηρήθηκε λιγότερη διαφθορά  (Hutchinson, 1999).    

 

2.8 ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ 

2.8.1 ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 5ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ-9ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ 
Η εποχή του πρώιµου Μεσαίωνα ξεκίνησε µε την πτώση της Ρωµαϊκής 

Αυτοκρατορίας και πιο συγκεκριµένα, µε τη οικονοµική κρίση και µετέπειτα ύφεση. 

Έτσι, λοιπόν, παρατηρούµε τις έντονες αναταραχές που προκλήθηκαν στον 

οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό τοµέα της τότε κοινωνίας. 

Σηµαντικό γεγονός, επίσης, αποτελεί και το έντονο µεταναστευτικό κύµα που υπήρξε 

κατά την περίοδο αυτή της κρίσης (www.medievaltimes.info) . Το πρώτο 

µεταναστευτικό κύµα αποτελούνταν από  γερµανικούς και σλάβικους λαούς ενώ δεν 

άργησαν να ακολουθήσουν και οι αβαρικοί και βουλγάρικοι λαοί. Όλη αυτή η έντονη 

µετακίνηση των διάφορων λαών έφερε σηµαντικές αλλαγές, καθώς δηµιουργήθηκαν 

πολλά βασίλεια τα περισσότερα από τα οποία καταστράφηκαν στο βραχύ µέλλον από 

τις επιδροµές των Ούγγρων και των Βίκινγκς. Έπειτα, από τις προαναφερθείσες 

ανακατατάξεις δηµιουργήθηκαν δύο µεγάλα βασίλεια τα οποία απαρτίζονταν από 

πολλές διαφορετικές φυλετικές οµάδες. 

Την ίδια χρονική περίοδο πολλά κρούσµατα πειρατικών επιθέσεων γίνονται 

και στα θαλάσσια χωράφια, καθώς οι βάρβαροι προσπαθούν να κατακτήσουν 

περισσότερη γη (Henna Hans, 2013). Αυτή η επιδίωξή τους προέρχεται από την τάση 

εκείνης της εποχής για εξουσία, η οποία µπορεί να αποκτηθεί µόνο όταν υπάρχει 
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µεγάλη κατοχή γης. Εξαιτίας όλων αυτών των αβέβαιων συνθηκών το εµπόριο σιγά 

σιγά άρχισε να µειώνεται έως ότου εξαλήφθηκε κατά την πρώιµη Μεσαιωνική εποχή. 

Σηµαντική µείωση επίσης επήλθε και στον πληθυσµό.  

Στην πρώιµη Μεσαιωνική εποχή η Καθολική εκκλησία ισχυροποιήθηκε και 

θεσµοθετήθηκε, καθώς υπήρξε εκείνη την χρονική περίοδο έντονη η τάση 

εκχριστιανισµού των λαών. Η εκκλησία αποτέλεσε σηµαντικό κέντρο γραµµάτων, 

τεχνών, γενικότερα ήταν ορόσηµο κέντρο πολιτισµού προς τα τέλη του πρώιµου 

Μεσαίωνα. 

Κατά την διάρκεια αυτής της εποχής εµφανίστηκαν η Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία, δηλαδή η ανατολική ρωµαϊκή αυτοκρατορία, η δυτική ρωµαϊκή 

αυτοκρατορία, το βασίλειο της δυτικής Γαλλίας, η Αγία Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, η 

αυτοκρατορία του Καρλοµάγνου. Κάποιες είχαν µικρή διάρκεια και κάποιες άλλες 

ήρθαν για να µείνουν στον παγκόσµιο χάρτη για αρκετούς αιώνες. 

Οι διάφορες πολιτικοοικονοµικές αλλά και κοινωνικοπολιτιστικές 

ανακατατάξεις που έλαβαν µέρος κατά την περίοδο της πρώιµης Μεσαιωνικής εποχής 

οδήγησαν στην δηµιουργία της φεουδαρχικής κοινωνίας (www.medievaltimes.info). 

Κατά την φεουδαρχική κοινωνία οι µικροί καλλιεργητές επειδή ζήτησαν την 

προστασία από τους µεγάλους γαιοκτήµονες, εκείνοι για αντάλλαγµα απαίτησαν 

επιπλέον εργασία αλλά και καταβολή φόρων και τελών.  

2.8.2 ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 9ΟΣΑΙΩΝΑΣ- 13ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ 
Βάση του οικονοµικού κύκλου ζωής µετά από µία περίοδο µεγάλης ύφεσης 

έπεται η περίοδος της ανάπτυξης, έτσι , λοιπόν, η υψηλή µεσαιωνική εποχή ξεκίνησε 

µε την δηµιουργία σηµαντικών δυνάµεων κρατών. Η Ευρώπη ισχυροποιήθηκε καθώς 

αποτελούνταν από κορυφαία βασίλεια τα οποία εξελίχθηκαν σε κορυφαίες 

ευρωπαϊκές δυνάµεις.  

Εκείνη η εποχή χαρακτηρίστηκε από την µεγάλη  οικονοµική , πολιτική, 

κοινωνική, πολιτιστική ευηµερία. Σηµαντικά αστικά κέντρα δηµιουργούνται στον 

ευρωπαϊκό χάρτη. Ο πληθυσµός στα αστικά κέντρα αυξάνεται σηµαντικά, ο 

πολιτισµός κάνει ξανά τα πρώτα του βήµατα προσπαθώντας να αναβιώσουν τα 

ελληνιστικά και ιταλικά χρόνια. Παράλληλα, µε τις προαναφερθείσες ενέργειες 

πραγµατοποιούνταν και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα, χάρη των 
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Σταυροφοριών που έγιναν τότε η Ευρώπη επεκτάθηκε σηµαντικά σε εδάφη που 

αγνοούσε µέχρι τότε. Εξαιτίας των Σταυροφοριών το εµπόριο αναπτύχθηκε 

σηµαντικά κάνοντας την Ιταλία το κέντρο των εµπορικών συναλλαγών 

(www.medievaltimes.info).  

Ταυτόχρονα, µε το εµπόριο και την εδαφική επέκταση ο λαός έρχεται σε 

επαφή µε νέους πολιτισµούς και κουλτούρες. Η επαφή που είχαν µε τον αραβικό 

κόσµο τους έδωσε  την ευκαιρία για να ανοίξουν τους πνευµατικούς τους ορίζοντες 

στους τοµείς ,πιο συγκεκριµένα, της ιατρικής επιστήµης , της αρχαιοελληνικής 

φιλοσοφίας και πολλών ακόµη. 

Επιπλέον, λόγω της οικονοµικής ευηµερίας αλλά και λόγω των 

αξιοσηµείωτων τεχνολογικών εξελίξεων σε διάφορους τοµείς αλλά πιο έντονα στον 

αγροτικό τοµέα (Henna Hans, 2013) ο πληθυσµός αυξήθηκε εκείνη την εποχή , 

σχεδόν διπλασιάστηκε. Η άνθιση της ρωµαϊκής αλλά της γοτθικής αρχιτεκτονικής 

αποτελούν γεγονός το οποίο λαµβάνει χώρα εκείνη την περίοδο ,καθώς χτίζονται 

πολλοί καθεδρικοί ναοί, όπως επίσης και δηµιουργούνται τα πρώτα πανεπιστήµια που 

δίνουν το θεµελιώδες δικαίωµα για παιδεία.   

2.8.3 ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 13ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ-15ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ 
Το τέλος της ύστερης εποχής του µεσαίωνα χαρακτηρίζεται από πολλαπλές 

δυσχερείς συνθήκες σε όλους τους τοµείς, δηλαδή η κοινωνία πλήττεται οικονοµικά, 

πολιτικά και πολιτιστικά(www.medievaltimes.info). Πραγµατοποιούνται πολλές και 

ξαφνικές επιδροµές από πολλούς βάρβαρους λαούς, τα περισσότερα βασίλεια που 

µεσουρανούσαν κατά την προγενέστερη µεσαιωνική εποχή κατέρρευσαν.  

Ο πληθυσµός σχεδόν αφανίστηκε, καθώς κάποιο µολυσµένο έντοµο 

µεταφέρθηκε από την Ασία στην Ευρώπη µέσω του ∆ρόµου του Μεταξιού. Η 

µόλυνση αυτή έµεινε στην ιστορία ως ο Μαύρος Θάνατος (Henna Hans, 2013). Με 

την αφάνιση αυτή που προκλήθηκε στον πληθυσµό εξαλήφθηκε το φεουδαρχικό 

σύστηµα. Όλοι οι τοµείς επηρεάστηκαν και επήλθε το µαύρο σκοτάδι. 
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2.9 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
Με το πέρας του τέλους της Μεσαιωνικής εποχής σηµατοδοτείται η έναρξη 

της εποχής της Αναγέννησης. Η περίοδος αυτή έκανε τα πρώτα της βήµατα στην 

Ιταλία και ειδικότερα , πιο συγκεκριµένα, στην Φλωρεντία. Κύριο ζήτηµα τα χρόνια 

αυτά αποτελεί ο άνθρωπος  και όλα γύρω από το ανθρώπινο είδος. Η Αναγέννηση 

έφερε πολλές και ανατρεπτικές εξελίξεις στους τοµείς της κοινωνίας , της οικονοµίας 

αλλά της πολιτικής.  

Οι αναγεννησιακές πόλεις της Ιταλίας χαρακτηρίστηκαν ως κέντρα 

οικονοµικού και πνευµατικού πλούτου. Έτσι, λοιπόν, από οικονοµικής πλευράς 

βλέπουµε πως υπάρχει µια δυναµική επιστροφή των εµπορικών συναλλαγών 

κάνοντας πάλι αρκετές ιταλικές πόλεις σηµαντικούς εµπορικούς σταθµούς  στα 

διάφορα εµπορικά δίκτυα (Hutchinson, 1999). Ταυτόχρονα έχει δηµιουργηθεί και µια 

έντονη δραστηριότητα το ιταλικό τραπεζικό αναγεννησιακό σύστηµα. Σε αυτό το 

σύστηµα συµµετείχαν και αρκετοί πλούσιοι έµποροι οι οποίοι λειτουργούσαν σαν 

τραπεζίτες. Ορόσηµο κέντρο στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα αλλά και στον εµπορικό 

αποτέλεσε η πόλη της Φλωρεντίας στη βόρεια Ιταλία.  

Εξαιτίας της οικονοµικής ευηµερίας εκείνης την εποχής οδηγήθηκε η Ιταλία 

σε σηµαντικές αλλαγές και εξελίξεις στους τοµείς του πολιτισµού αλλά και του 

πολιτικού σκηνικού. Η αναγεννησιακή  περίοδος αποτέλεσε µία από της πιο 

σηµαντικές εποχές για τον πολιτισµό καθώς παρατηρήθηκε έντονη ενασχόληση µε τις 

τέχνες , τα γράµµατα,  την αρχιτεκτονική κλπ. (Miskimin, 2003). Αξιοσηµείωτα 

γεγονότα εκείνης της περιόδου είναι η εµπορία βενετσιάνικων γυάλινων αγγείων, η 

καινοτοµία εκτύπωσης βιβλίων, η περίτεχνη αρχιτεκτονική δοµή των παλατιών, των 

ναών, των δηµόσιων κτηρίων αλλά και  οι ζωγράφοι οι οποίοι απενεχοποίησαν την 

ανθρώπινη µορφή.  

Παράλληλα, η κοινωνικοπολιτική οργάνωση ανακατατάσσεται  καθώς ο 

πλούτος πλέον καθορίζει τις διάφορες κοινωνικές τάξεις αλλά και το µεγάλο όγκο 

αναγεννησιακών των πόλεων. Οι πολιτικές αποφάσεις τότε έπλητταν σηµαντικά την 

αγροτική τάξη και ευνοούσαν τους εµπόρους οι οποίοι άνηκαν στις συντεχνίες  

(Welch, 1997).  
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2.10 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 1500Μ.Χ-1700Μ.Χ. 
Κατά την διάρκεια του 16ου αιώνα παρατηρείται µια έντονη οικονοµική 

δραστηριότητα µε επίκεντρο τις εµπορικές συναλλαγές µε σηµαντικότερες εκείνες 

που γίνονται στους θαλάσσιους δρόµους.  

Στα πλαίσια αυτής της περιόδου ανακαλύπτονται πολλές γεωγραφικές 

εκτάσεις και ισχυροποιείται η ευρωπαϊκή οικονοµία, δυνατοί τότε αναδεικνύονται οι 

έµποροι, οι οποίοι  κάποιες φορές ήταν και τραπεζίτες αλλά και αρκετοί 

επιχειρηµατίες. Έτσι ,λοιπόν, γίνονται τα πρώτα βήµατα για την γέννηση του 

πρώιµου καπιταλισµού. Τα κεφάλαια αυτά που συσσωρεύτηκαν στα χέρια λίγων 

οδήγησαν την κοινωνία , οικονοµία, πολιτική αλλά και πολιτισµό σε δραµατικές 

αλλαγές. Αρχικά, οι φτωχοί και οι άποροι έγιναν πιο εµφανείς στην κοινωνία. Η 

πολιτική η οποία ακολουθήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις αποδείχθηκε ακραία , µε 

ακραίο παράδειγµα ο διωγµός των Εβραίων ή η εκδίωξη των µαγισσών (Timothy C. 

Champion et al. , 2015). 

Ο αριθµός του ευρωπαϊκού πληθυσµού έχει µειωθεί σηµαντικά εξαιτίας της 

πανούκλας που φαλίρισε ολόκληρους πληθυσµούς. Με αυτή την αξιοσηµείωτη 

µείωση του πληθυσµού ,δηλαδή του ενός από τους τρεις παραγωγικούς συντελεστές, 

διαταράχθηκε η ισορροπία και εξαιτίας της υποκατάστασης της εργασίας από το 

κεφάλαιο και την γη, το κόστος των βασικών παραγόντων µειώθηκε. Έτσι, λοιπόν 

παρατηρείται µία αύξηση της ανθρώπινης αξίας.  

Ορόσηµο γεγονός αποτελεί η Ατλαντική επανάσταση κατά την οποία 

αλλάζουν οι εµπορικοί δρόµοι καθώς πλέον κέντρο των εµπορικών συναλλαγών δεν 

αποτελεί η Ιταλία αλλά η βόρεια Ευρώπη. Σηµαντικό εµπορικό σηµείο ήταν η 

Πορτογαλία καθώς ένωνε την Ευρώπη µε την Ασία, αλλά και τα λιµάνια που 

βρίσκονται στον Ατλαντικό (Richard J. Mayne et al. , 2015). Οι νέες τεχνολογικές 

εξελίξεις στην ναυπηγική , η αύξηση του ναυτικού στόλου ορισµένων χωρών , οι 

διάφορες χώρες που διεκδικούν µερίδιο αγοράς στο θαλάσσιο εµπόριο , η σύσταση 

του χρηµατιστηρίου, επανάσταση των τιµών, τα επίπεδα του πληθωρισµού αλλά και 

η ανάδειξη του πρώιµου καπιταλισµού τα προαναφερθέντα χαρακτηρίζουν εκείνη την 

εποχή των αλλεπάλληλων εξελίξεων.  
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2.11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ 

2.11.1 ΑΡΧΑΙΑ ΙΝ∆ΙΑ 

Η συγκεκριµένη εποχή χαρακτηρίζεται από έντονες διαταραχές και θεωρείται 

µία από τις σκοτεινές περιόδους της ιστορίας. Παρόλα αυτά υπήρξαν πολλές 

προσπάθειες για την πνευµατική εξέλιξη του αρχαίου αυτού πολιτισµού. Η κοινωνία 

χωρίζονταν σε αυστηρά κοινωνικά στρώµατα τα οποία οδηγούνταν κατά κύριο λόγο 

από τους θρησκευτικούς κανόνες. Επίσης, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί σαν µία 

κοινωνία αστών παρόλο τις έντονες θρησκευτικές εξελίξεις που λάµβαναν χώρα τότε 

( www.timemaps.com) .  

Κύριο µέρος της οικονοµίας εκείνη την χρονική περίοδο αποτελούσε ο 

αγροτικός τοµέας η οποία εξελίχθηκε περισσότερο χάρη στην εξάπλωση του σιδήρου, 

έτσι, λοιπόν, το εµπόριο άνοιξε νέους ορίζοντες, οι πόλεις αναπτύχθηκαν όπως και η 

γραφή.  

2.11.2 ΑΡΧΑΙΑ ΚΙΝΑ 
Η κοινωνία τότε χαρακτηρίζεται από την έντονη αγροτική και κτηνοτροφική 

δραστηριότητα. Σηµαντική ενασχόληση ήταν το κυνήγι το οποίο µε το πέρασµα των 

χρόνων εξαλήφθηκε. Παράλληλα, πραγµατοποιούνταν πολλά και αξιοσηµείωτα 

δηµόσια έργα. Έδωσαν ιδιαίτερη σηµασία οι εκάστοτε βασιλείς στους κρατικούς 

πόρους και εξ αιτίας αυτής της ανησυχίας επιβλήθηκαν κάποια πρώτοι φοροί για 

κρατικές εισφορές.  

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους ήταν εκείνη της βασιλείας του Χαν. 

Ο Χαν εκτός από την πολιτική σταθερότητα που πρόσφερε, βοήθησε στην ανάπτυξη 

των καλλιεργειών, των νέων τεχνολογικών τεχνικών, την εποχή του σιδήρου. Έτσι, 

λοιπόν, εδραιώθηκαν πολλές σηµαντικές τεχνολογικές καινοτοµίες οι οποίες άλλαξαν 

προς το καλύτερο την καθηµερινότητα των πολιτών της αρχαίας Κίνας. 

Ένα από τα γεγονότα που αξίζει να αναφερθεί είναι η άνθιση του εµπορίου, 

της βιοτεχνίας και η χρησιµοποίηση του χαρτιού. Πιο συγκεκριµένα, ξεκινάει η εποχή 

που ανθίζει το διεθνές εµπόριο, καθώς διευρύνονται τα µέχρι τότε δίκτυα διανοµής 

των διάφορων αγαθών. Το πιο ανατρεπτικό νέο δίκτυο εµπορικών συναλλαγών ήταν 

εκείνο της χάραξης του λεγόµενου «∆ρόµος του Μεταξιού» , ο οποίος ένωνε την 

Ασία µε την  Ευρώπη. Παράλληλα , µε το εµπόριο αναπτύχθηκε και η βιοτεχνίας , 
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καθώς το εµπόριο και η προαναφερθείσα είναι αλληλοεξαρτώµενα στοιχεία. Έτσι, 

λοιπόν, βλέπουµε τη τάξη των δυο αυτών να αναπτύσσεται και να αποκτά ιδιαίτερη 

θέση στην κοινωνική πυραµίδα (www.timemaps.com ). 

2.11.3 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΝ∆ΙΑ 
Κατά τη Μεσαιωνική Ινδία διαδραµατίζονται πολλές πολιτικές αλλά και 

πνευµατικές διακυµάνσεις, οι οποίες είχαν κατά κύριο λόγο θρησκευτικό χαρακτήρα. 

Παράλληλα, µπορεί κανείς να παρατηρήσει την κοινωνική θέση της γυναίκας η οποία 

άλλαζε ανάλογα µε την κοινωνική τάξη στην οποία βρισκόταν.  

Επιπρόσθετα, έλαβε χώρα ένα µεταναστευτικό κύµα το οποίο είχε ως 

αποτέλεσµα την διεύρυνση των συνόρων της αυτοκρατορίας αλλά και την 

ανακάλυψη και εξερεύνηση νέων διαφορετικών πολιτισµών και κουλτούρων. Καθώς 

µιλάµε για µια βαθιά θρησκευτική κοινωνία οι ναοί αποτελούσαν κέντρα 

θρησκευτικά αλλά και εµπορικά και αυτό συνέβαινε επειδή η κατασκευή αυτών ήταν 

εξολοκλήρου δαπάνη των εµπόρων. Τέλος, αρκετοί φόροι εισπράττονται για χάρη 

του κράτους από τον τοµέα κατά κύριο λόγο της γεωργίας (www.timemaps.com ).  

2.11.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ 
Η οικονοµία των Μάγια στηρίχθηκε στην καλλιέργεια αργοτικών αγαθών, 

όπου χρησιµοποιούνταν πολλές καινοτόµες τεχνικές για την καλύτερη παραγωγή και 

απόδοση τους. Σηµαντικά γεγονότα κατά την άνθιση του πολιτισµού των Μάγια η 

αστρονοµικές παρατηρήσεις, το σύστηµα γραφής των ιερογλυφικών, το µαθηµατικό 

σύστηµα και πολλά ακόµα (www.timemaps.com ).  

2.11.5 ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

2.11.5.1 Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΓΚΑΝΑ 
Η οικονοµία της Γκανά  στηρίζονταν στην άνθιση των εµπορικών 

συναλλαγών κατά τις οποίες  γίνονταν εισαγωγή αλλά και εξαγωγή αλατιού, αγαθό 

που εκείνη την εποχή θεωρούταν πολυτιµότερο έναντι του χρυσού. Επίσης, 

καινοτόµα εισαγωγή για τότε ήταν η καµήλα, η οποία εξυπηρέτησε και εξέλιξε τον 

τρόπο µετακίνησης των διάφορων αγαθών. Όλα τα παραπάνω εξασφάλιζαν µια 

σταθερή και ταυτόχρονα πλούσια οικονοµία, όπως επίσης, και µια κοινωνικοπολιτική 

σταθερότητα (www.timemaps.com ).  
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2.11.5.2 Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΙ 
Η οικονοµία της Μάλι  βασίστηκε και αυτή στην έντονη εµπορική 

δραστηριότητα, η οποία διαφοροποιείται κάπως καθώς εκτός από το αλάτι 

εµπορεύεται τα µεταλλεύµατα του χρυσού αλλά και του χαλκού. Κατάφεραν οι 

έµποροι να αποκτήσουν αποκλειστική διάθεση των ψηγµάτων του ανεκτίµητου αυτού 

µεταλλεύµατος. Η εµπορία του άλατος ήταν εξίσου σηµαντική αν όχι περισσότερο 

απ’ αυτή του χρυσού (www.timemaps.com ).  

 

2.12 19ος ΑΙΩΝΑΣ  
Κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα συνέβησαν αρκετά σηµαντικά γεγονότα για 

όλους τους τοµείς της ιστορίας. Εκείνη την εποχή σηµαντικό κέντρο εξελίξεων 

αποτέλεσε η Βρετανία, καθώς αναπτύχθηκε η σύγχρονη οικονοµία. Παρατηρείται 

σηµαντική αύξηση της παραγωγής η οποία προέρχεται είτε από την κατάκτηση 

περισσότερης γης είτε από τη φθηνότερη ενέργεια. Η οικονοµική ανάπτυξη γίνονταν 

µε πολύ ταχύς ρυθµούς στις δυτικές χώρες. Ο εκσυγχρονισµός έφερε σηµαντικές 

αλλαγές στις κοινωνίες ως προς την ισχύ και την προσαρµοστικότητα (Richard J. 

Mayne et al, 2015).  

Η κάθε κοινωνία η οποία είχε να αντιµετωπίσει πολλές αλλαγές οι οποίες δεν 

ενσωµατώθηκαν οδηγήθηκα στην αντιµετώπιση διάφορων προβληµάτων. Αυτά τα 

προβλήµατα προκλήθηκαν εξ αιτίας από τον εκσυγχρονισµό καθώς αποτελεί δύσκολο 

έργο η κατανόηση των κοινωνικοπολιτικών αλλαγών. Σηµαντικό γεγονός εκείνη την 

εποχή αποτελεί η νοµιµοποίηση της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας και η διάθεση 

κερδών σε κοινωνικά ζητήµατα (Timothy C. Champion et al. , 2015) . 

Η δηµιουργία του σιδηροδροµικού δικτύου καθιστά τις µεταφορές πιο φθηνές 

και πιο γρήγορες, επίσης οι επαφές µεταξύ αποµακρυσµένων περιοχών και 

κοσµοπολίτικων εκµηδενίζονται ( Michael Frassetto et al. , 2015). Παράλληλα, 

µειώνεται το κόστος της µεταφοράς των ανθρώπων και εξ αιτίας των 

συσσωρευµένων κεφαλαίων, της τεχνογνωσίας, της µηχανικής αλλά και της 

µεταποίησης προκαλούνται σηµαντικές κοινωνικές αναταραχές. 

Η δυτική Ευρώπη προηγήθηκε από τις υπόλοιπες περιοχές στην ανάπτυξη των 

παραγωγικών καλλιεργειών, του πληθυσµού και τη δηµιουργία των εθνών-κρατών. 
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Στις πιο παραγωγικές καλλιέργειες συνέβαλε η αγροτική τεχνολογία η οποία 

αναπτύχθηκε στον Ευρωπαϊκό χώρο. Έτσι, λοιπόν, από την αγροτική οικονοµία 

οδηγήθηκαν στην βιοµηχανική χωρίς όµως να υπάρξει κάποια µείωση. Παράλληλα, η 

Ευρώπη φαίνεται να είναι αραιοκατοικηµένη µε µικρό αριθµό αγροτικού πληθυσµού. 

Επίσης, δηµιουργούνται τα πρώτα ανταγωνιστικά έθνη-κράτη, τα οποία απαρτίζονταν 

από αξιόπιστες κυβερνήσεις, από δικαιώµατα όπως αυτό περί ιδιοκτησίας, τη 

συσσώρευση κεφαλαίων από εµπόρους και τραπεζίτες και λοιπά.  

Στη Βρετανία και στις ΗΠΑ η προώθηση της επιχειρηµατικότητας είχε γίνει 

µέρος  των διαφόρων κυβερνήσεων. Με την επιχειρηµατική κοινότητα που είχε 

δηµιουργηθεί η εκάστοτε κυβέρνηση ήταν απίθανο να ενεργήσει αυθαίρετα και εις 

βάρος της οικονοµίας (D. E. Baines, 2016).  

Από τις αρχές  κιόλας του αιώνα αυτού οι δύο αυτές οικονοµικές δυνάµεις, 

Βρετανία και ΗΠΑ, είχαν σηµαντικές σχέσεις µεταξύ τους καθώς ήταν ο ένας ο 

καλύτερος πελάτης του άλλου και αντίστροφα. Η Βρετανία εξήγαγε βιοµηχανικά 

προϊόντα προς τις ΗΠΑ µε αντάλλαγµα πρώτες ύλες (D. E. Baines, 2016). Πιο έντονη 

σχέση αλληλεξάρτησης δηµιουργήθηκε όταν η Βρετανία απέκτησε δανειακή σχέση 

µε τις ΗΠΑ, καθώς η ΗΠΑ αναγκάστηκε να ζητήσει οικονοµική βοήθεια για να 

χρηµατοδοτήσει το έλλειµµα στο ισοζύγιο πληρωµών.  

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία είχαν συµπληρωµατικές οικονοµίες, δηλαδή, η πρώτη 

κατείχε πολλούς πόρους γης και α’ υλών ενώ η δεύτερη κατείχε άφθονη εργασία και 

βιοµηχανία, µαζικούς τρόπους παραγωγής. Έτσι, λοιπόν, σιγά σιγά η Βρετανία 

απέκτησε άφθονους πόρους για επεξεργασία και µαζική παραγωγή άλλων ηπείρων 

και κατά βάση από τις ΗΠΑ (D. E. Baines, 2016).  

2.12.1 ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ 
Το 1820, όπως αναφέραµε παραπάνω, υπήρχε έντονη σύγχρονη οικονοµική 

ανάπτυξη στην δυτική Ευρώπη. Η ραγδαία αυτή ανάπτυξη έγινε γνωστή ως 

εκβιοµηχάνιση ή βιοµηχανική επανάσταση. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν µαζικές 

παραγωγές σε κανένα τοµέα της οικονοµίας. Καθώς, η οικονοµική ανάπτυξη 

χαρακτηρίζονταν από συνέχεια και εξελικτικότητα η υψηλή αγροτική παραγωγή 

επέτρεψε και σε άλλους τοµείς να διοχετευθούν πόροι χωρίς όµως να επέλθει µείωση 

στην µέχρι τότε βάση της οικονοµίας, την γεωργία (D. E. Baines, 2016). 
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Η ανάπτυξη της Βρετανίας εξασφαλίστηκε επίσης , και από την παραγωγή 

άνθρακα. Άλλοι τοµείς οι οποίοι άνθισαν εκείνα τα χρόνια αποτελούν η εξόρυξη 

σιδήρου, η επιστήµη της µηχανικής, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

Η Βρετανία τότε αποκαλείται το εργοστάσιο του κόσµου (Herbert Ellison, 2011).  

Καθώς παρακολουθούσαν αυτή την πρόοδο οι υπόλοιπες κοινωνίες 

αποφάσισαν πως πρέπει να συµµετέχουν και εκείνες σε αυτή την νέα πρόκληση της 

εποχής. Οι κοινωνίες συνειδητοποίησαν πως είναι αλληλοεξαρτώµενες χωρίς ,όµως, 

να χάνουν την αυτάρκεια της η κάθε µία( www3.northern.edu ).  

Μεγάλα µεταναστευτικά κινήµατα, κοινωνικές διακρίσεις, νέες ταξικές 

διακρίσεις, παιδική εργασία, ανάγκη µορφωµένου πληθυσµού, όλα τα 

προαναφερθέντα έλαβαν χώρα κατ’ αυτή τη χρονική περίοδο. Επιπρόσθετα, τα 

δίκτυα µεταφορών , τα µέσα µεταφορών αλλά και τα όρια των αγορών 

διευρύνθηκαν(D. E. Baines, 2016). Επίσης, ο τοµέας της παραγωγής όπλων και 

γενικά στρατιωτικού εξοπλισµού γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη.  

Φαίνεται, λοιπόν, πως εξαιτίας της εκβιοµηχάνισης αποδυναµώνεται η 

φεουδαρχική οικονοµία και µεταβαίνει η οικονοµία από τον αγροτικό τοµέα στον νέο 

τοµέα της οικονοµίας, την βιοµηχανία. Παράλληλα, η ανάπτυξη του εµπορίου τον 19ο 

αιώνα ήταν µια συνέπεια της εκβιοµηχάνισης και όχι η αιτία. Πιο συγκεκριµένα, 

εκβιοµηχάνιση σηµαίνει εξειδίκευση στα βιοµηχανικά προϊόντα. Τέλος, η Βρετανία 

ήταν η οικονοµικότερη χώρα παραγωγός στον κόσµο στα βιοµηχανικά προϊόντα η 

οποία είχε αυξήσει τις εισαγωγές αγαθών της χάρη στο ελεύθερο εµπόριο (Herbert 

Ellison, 2011).   

2.12.2 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ 
Κατά τον 19ο αιώνα φαίνεται πως κάνει την πρώτη εµφάνισή της η έννοια του 

φιλελευθερισµού, η οποία διαφέρει πάρα πολύ απ’ ότι ισχύει στις µέρες µας. 

Χαρακτηρίζονταν φιλελεύθεροι όσοι ανήκαν στην τάξη των αστών οι οποίοι 

επιζητούσαν ένα πιο δηµοκρατικό καθεστώς (ocw.mit.edu) . Παρ’όλα αυτά ήθελα 

περιορισµένη δηµοκρατία. Από την άλλη µεριά ήταν ένθερµοι υποστηρικτές του 

καπιταλισµού και της εκβιοµηχάνισης των αγαθών.  

Παράλληλα, πίστευαν πως µε την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών θα 

επιλύονταν τα προβλήµατα που υπήρχαν στην κοινωνία. Επιπρόσθετα, διεκδικούσαν 
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πολιτική ελευθερία µέσω αντιπροσωπευτικών κυβερνήσεων, ελευθερία του λόγου, 

ελευθερία του τύπου, οικονοµική ελευθερία αλλά και σηµαντική συµβολή ήταν και η 

κατάργηση  των δασµών και άλλων περιορισµών που αντιµετώπιζαν στις συναλλαγές 

τους ( www3.northern.edu ) . 

2.12.3 ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ  
Η αρχή της άνθισης της έννοιας αυτής του εθνικισµού έγινε κατά τον 19ο 

αιώνα η οποία ήρθε για να συµπληρώσει την έννοια του φιλελευθερισµού. Κατά τον 

εθνικισµό οι υποστηρικτές του υποστηρίζουν ότι τα άτοµα τα οποία έχουν κοινή 

κουλτούρα, πολιτισµό ανήκουν στην ίδια χώρα (David Herlihy et al. , 2015). Το 

ρεύµα αυτό κατατάσσεται ενάντια στις κυβερνήσεις. Όλο αυτό το φαινόµενο 

απογειώνεται κατά την περίοδο που εξελίσσεται η Γαλλική επανάσταση (1789) , κατά 

την διάρκεια των Ναπολεόντιων πολέµων, το παν-σλαβικό κίνηµα, τις ενέργειες 

ενοποίησης της Γερµανίας αλλά και κατά την περίοδο που άνθισε το ρεύµα των 

ροµαντικών ( www3.northern.edu ). 

 

2.12.4 ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 
Εξαιτίας της µείωσης που επήλθε µε τις διάφορες αλλαγές που σηµειώθηκαν 

το φεουδαρχικό σύστηµα εξαλείφθηκε και ήρθε να το αντικαταστήσει ένα νέο 

σύστηµα το οποίο ονοµάστηκε καπιταλισµός. Η Ευρώπη ήταν η πρώτη ήπειρος που 

γνώρισε το οικονοµικό αυτό σύστηµα. Ο καπιταλισµός στηρίζεται στη συσσώρευση 

κεφαλαίων στα χέρια λίγων, τα οποία κεφάλαια προέρχονται κατά κύριο λόγο από 

την διάνθηση του διεθνούς εµπορίου αλλά και από την εκβιοµηχάνιση (Jeffrey D. 

Sachs, 1999). 

Εποµένως, όσοι έχουν σαν δραστηριότητα το διεθνές εµπόριο αλλά και 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εκβιοµηχάνισης βγαίνουν κερδισµένοι καθώς το 

καπιταλιστικό σύστηµα τους ευνοεί. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η µέθοδος 

που ακολουθούν οι ΗΠΑ για την προώθηση του οικονοµικού αυτού συστήµατος 

µέσω της επιχειρηµατικότητας.   

2.12.5 ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 
Το οικονοµικό σύστηµα του καπιταλισµού σε συνδυασµό µε την νέα εποχή 

της εκβιοµηχάνισης, δηλαδή της µαζικής παραγωγής, δεν άργησαν να φέρουν 
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αντιδράσεις από την κατώτερη διαστρωµάτωση της τότε κοινωνίας. Έτσι, λοιπόν, 

απόρροια των δύο προαναφερθέντων ήταν η δηµιουργία ενός νέου φαινοµένου το 

οποίο αναδύθηκε από τα χαµηλά στρώµατα και έµεινε γνωστό ως σοσιαλισµός 

(www3.northern.edu ).  

Ο σοσιαλισµός θεωρείται παρακλάδι ενδεχοµένως και εξέλιξη του κινήµατος 

των ροµαντικών. Παράλληλα, αυτό το νέο ρεύµα προάγει την δηµιουργία µιας νέας 

κοινωνίας η οποία θα είναι ιδανική καθώς δεν θα υπάρχουν κοινωνικές διακρίσεις και 

όλοι οι πολίτες της κοινωνίας θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα αλλά και τις ίδιες 

υποχρεώσεις ( Minqi Li, 2012).  

2.12.6 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ 
Το τέλους του 19ου αιώνα χαρακτηρίστηκε από τη έναρξη του Α’ Παγκοσµίου 

Πολέµου. Σε αυτό συνέβαλε και η εκβιοµηχάνιση στον τοµέα των στρατιωτικών για 

την διεξαγωγή του πολέµου καθώς γίνονταν µαζικές παραγωγές στρατιωτικού 

υλικού.  

Με το τέλους του πολέµου η Ευρώπη καταστράφηκε και οι τοµείς της 

οικονοµίας, κοινωνίας και πολιτισµού πλήγηκαν ιδιαίτερα. Έτσι, λοιπόν, έγιναν 

πολλές ανακατατάξεις και αναθεωρήθηκε ολόκληρος ο Ευρωπαϊκός χάρτης κι 

κατέρρευσε η ευρωπαϊκή ηγεµονία. 

 

2.13 20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ 
Από τις αρχές κιόλας του 20ου αιώνα µπορούµε να δούµε πως συµβαίνουν 

πολλές πολιτικοοικονοµικές εξελίξεις. Επίσης, στις αρχές της χρονικής αυτής 

περιόδου τελειώνει και ο Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος φέρνοντας οικονοµική ευηµερία 

µόνο στις ΗΠΑ καθώς η Ευρώπη σχεδόν καταστράφηκε. Κατά αυτή την περίοδο 

διαδραµατίζονται πολλά αξιοσηµείωτα γεγονότα, όπως το αµερικάνο κρακ που έγινε 

στο αµερικάνικο χρηµατιστήριο, το δασµολόγιο που ψηφίστηκε από το κογκρέσο 

(Osborn , 2012).  

Παράλληλα, το διεθνές εµπόριο άρχισε να εξαλείφεται καθώς µια µεγάλη 

ύφεση κατακλύζει κατά κύριο λόγο την Αµερικάνικη οικονοµία , χωρίς αυτό να 

σηµαίνει πως δεν επηρεάστηκαν και οι οικονοµίες από άλλες ηπείρους και χώρες. Η 
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γεωργική οικονοµία µειώθηκε και τα ποσοστά της ανεργίας εκτινάχθηκαν στα ύψη 

για τα δεδοµένα εκείνης της εποχής.   

Ταυτόχρονα, εκείνη την εποχή η Γερµανία αντιµετωπίζει µια νέα οικονοµική 

πρόκληση, ένα νέο πολιτικό καθεστώς καθώς αναδύεται το εθνικό σοσιαλιστικό 

κόµµα στην εξουσία µε αρχηγό τον Α.Χίτλερ. Κατά την µεγαλύτερη περίοδο αυτού 

του αιώνα η δύση ήταν επικεντρωµένη στις ενέργειες που έπραττε η Ευρώπη. Το 

διεθνές εµπόριο άνθισε ταυτόχρονα µε τις επικοινωνίες εκείνη την χρονική περίοδο 

δηµιουργώντας την ανάγκη για µια νέα παγκόσµια κοινωνία και αγορά. Εξαιτίας 

αυτού έκανε την εµφάνισή του το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης σε όλους τους 

τοµείς.  

Η παγκοσµιοποίηση είναι οι διεθνείς επαφές και δραστηριότητες στους τοµείς 

της κοινωνίας, της τεχνολογίας, της επιστήµης, της οικονοµίας, της πολιτικής και του 

περιβάλλοντος. Έτσι, λοιπόν, αρχίζει να εκλείπει το αίσθηµα του εθνικισµού. Το 

φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης προωθούν τα σύγχρονα µέσα µεταφοράς και 

επικοινωνίας, την αύξηση του παγκόσµιου εµπορίου τη διεπιστηµονική ανταλλαγή 

και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Κατά την εποχή της παγκοσµιοποίησης γίνονται 

σηµαντικές αλλαγές στον τοµέα του δηµογραφικών στοιχείων και στον τοµέα των 

περιβαλλοντικών στοιχείων καθώς ο πληθυσµός από αγροτικός έγινε αστικός και 

κάπως έτσι έγινε η αρχή και του φαινοµένου της αστικοποίησης. Σηµαντικό γεγονός 

εκείνη την εποχή αποτελεί και το κύµα της παγκόσµιας ανακατάταξης πληθυσµών 

καθώς γίνεται διακίνηση ανθρώπων για εργασία καθώς πλέον µιλάµε για µία 

παγκόσµια κοινωνία (David Stevenson). 

Οι νέες εφευρέσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του 19ου 

αιώνα συνεχίστηκαν και κατά  των 20ο αιώνα. Σηµαντικές τεχνολογικές εξελίξεις 

γίνονται σε όλους τους τοµείς, όπως αυτή του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του 

διαδικτύου κάνοντας πιο εύκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες, σε ανταλλαγή 

πολιτισµών. Αξιοσηµείωτη πορεία είχε το νέο τεχνολογικό κέντρο αυτό της Ιαπωνίας, 

το οποίο για το υπόλοιπο του αιώνα ισχυροποίησε και κατοχύρωσε την θέση του στην 

οικονοµία του κόσµου. Την Ιαπωνία ακολούθησε και η Κορέα καθώς συνδύαζε 

φθηνή εργασία, ισχυρή τεχνική κατάρτιση και µεγάλα αποθεµατικά κεφάλαια , έτσι, 

λοιπόν, παρά την ύφεση της εποχής είχε µεγάλη βιοµηχανική δραστηριότητα και 

καταναλωτική οικονοµία (Osborn ,2012) . Τέλος, φαίνεται πως και οι τοµείς των 
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καυσίµων και ενέργειας, της βιοµηχανίας και καινοτοµίας, της φαρµακευτικής και 

ιατρικής επιστήµης, της γεωργίας κι των τροφίµων, της αρχιτεκτονικής και των 

δοµικών υλικών, του στρατιωτικού υλικού και του διαστηµικού εξοπλισµού 

γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθιση κατά αυτή την περίοδο.  

Επειδή κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα έλαβαν χώρα πολλοί θανατηφόροι 

πόλεµοι οι οποίοι έγιναν για την ικανοποίηση διαφόρων πολιτικών συµφερόντων και 

αυτή η ενέργεια ήταν αποτέλεσµα της τεχνολογικής ανάπτυξης. Σηµαντική δεκαετία 

αποτέλεσε εκείνη το 1920-1930 καθώς εξαιτίας του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου  

διακόπηκε η τεχνολογική έξαρση. Χάρη στην τεχνολογική πρόοδο που γνώρισε αυτός 

ο αιώνας η ταξική δοµή αναδιοργανώθηκε . 

2.13.1 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ 
Πρωτοεµφανίστηκε στην Ρωσία, δηλαδή στην Σοβιετική Ένωση και στην 

Κίνα µε κυρίαρχους υποστηρικτές τον Μάρξ και Λένιν, και τον Μάο αντίστοιχα. Ο 

κοµµουνισµός προάγει την ισότητα µεταξύ των ανθρώπων , την καταστροφή των 

ταξικών διακρίσεων και πολεµά το συγκεντρωτισµό της εξουσίας στα χέρια λίγων 

(Osborn , 2012).    

2.13.2 ΦΑΣΙΣΜΟΣ 
Ο φασισµός αποτέλεσε ανάγκη σε κάποιες χώρες που ήταν οικονοµικά 

ασθενέστερες. Αυτό το φαινόµενο ήταν µια ακραία εξέλιξη του εθνικισµού. Μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο αυταρχικά κοινωνικοπολιτικά κινήµατα τα οποία 

στην πραγµατικότητα υποτάσσουν τους ελεύθερους πολίτες (Osborn , 2012). 

2.13.3 ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 
Το σύγχρονο οικονοµικό καπιταλιστικό σύστηµα δεν ευχερεί να επιλύσει τη 

χρηµατοπιστωτική αστάθεια, την παγκόσµια οικονοµική κατάρρευση, τις 

αυξανόµενες ταξικές συγκρούσεις και τις νέες διαρθρωτικές κρίσης. Τα άτοµα σε ένα 

τέτοιο καθεστώς αµείβονται για την άσκηση των προσωπικών συµφέρον τους 

(JeffreyD. Sachs, 1999). 

Σηµαντική διάκριση σε ένα καπιταλιστικό σύστηµα αποτελεί ο πυρήνας , 

δηλαδή η συγκέντρωση της υπεραξίας όλου του πλανήτη, η ηµιπεριφέρεια, όπου 

είναι περιοχές οι οποίες ακολουθούν τα βασικά στοιχεία της βιοµηχανοποίησης και η 

περιφέρεια , που είναι περιοχές που υπερτερούν σε πληθυσµιακό αριθµό. Κατά τη 
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µεγάλη ύφεση το σύστηµα αυτό της ελεύθερης αγοράς χαρακτηρίζονταν από τις 

µεγάλες οικονοµικές αστάθειες (MinqiLi, 2012).     

2.13.4 ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 
Εξαιτίας του καπιταλιστικού οικονοµικού συστήµατος και των συνθηκών που 

επικρατούσαν µέσα σε αυτές τις κοινωνίες αναπτύχθηκε το φαινόµενο του 

σοσιαλισµού. Επειδή η πολιτική και οικονοµική εξουσία είχε συγκεντρωθεί στα χέρια 

λίγων προνοµιούχων γραφειοκρατών αλλά και τεχνοκρατών συνέβαλλαν στην 

ανάπτυξη του. Αποτελεί ένα σύστηµα οικονοµικό το οποίο χαρακτηρίζεται από την 

κοινωνική ιδιοκτησία µέσω των µέσων παραγωγής, του κοινωνικού σχεδιασµού αλλά 

και την αδυναµία προώθησης των καινοτοµιών( MinqiLi, 2012). Τέλος οι 

σοσιαλιστικές κοινωνίες λειτουργούν µε την λογική της αποτελεσµατικότητας, την 

ποικιλοµορφία των οικονοµικοπολιτικών συνθηκών και εξασφαλίζει τις βασικές 

παροχές σε αγαθά στον πληθυσµό τους. 

2.13.5 Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ- ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
∆ύο σηµαντικά ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονοµικά και πολιτιστικά 

γεγονότα έλαβαν χώρα κατά της διάρκεια του 20ου αιώνα. Πιο συγκεκριµένα, ο Β’ 

Παγκόσµιος Πόλεµος και ο Ψυχρός Πόλεµος, οι οποίοι δεν περιορίστηκαν σε κάποιο 

µόνο µέρος και εξαπλώθηκαν σε όλη την υφήλιο. Ο παγκόσµιος πόλεµος προηγήθηκε 

του Ψυχρού( Minqi Li, 2012). Στον πρώτο παρατηρείται συµµετοχή σχεδόν από όλα 

τα κράτη ενώ στον δεύτερο αφορά τις διαφορές µεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής 

Ένωσης. Επίσης απόρροια αποτέλεσε και η αποαποικιοποίηση, δηλαδή η γέννηση 

πολλών νέων εθνών (David Stevenson, 2016). Μετά το πέρας τον προαναφερθέντων 

ιδρύθηκαν η ∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο κι ο ∆ιεθνής Οργανισµός Εµπορίου.     

 

 

2.14 21ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ 
Κατά την διάρκεια του 21ου αιώνα φαίνεται πως υπάρχει ραγδαία 

τεχνολογική εξέλιξη σε όλους τους τοµείς αλλά κυρίαρχος τοµές ήταν εκείνος των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μαζί µε την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

αναπτύσσεται και το διαδίκτυο, το οποίο µε τη σειρά του συµβάλει στην ανάπτυξη 
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της παγκόσµιας οικονοµίας. Με την χρησιµοποίηση του διαδικτύου διαδραµατίζονται 

παγκόσµιες πολιτικές σε τοµείς όπως στο διεθνές ηλεκτρονικό εµπόριο (Herbert J. 

Ellison, 2011). Με αυτό το εργαλείο εξασφαλίζεται η συνεχής και δωρεάν 

ανατροφοδότηση δεδοµένων και πληροφοριών, η διευκόλυνση και εξάλειψη 

αποστάσεων για την διεξαγωγή εµπορικών συναλλαγών, η προστασία προσωπικών 

δεδοµένων αλλά και το δικαίωµα διαφάνειας. 

Η σύγχρονη παγκόσµια οικονοµία υπόσχεται και πραγµατοποιεί µεγάλα 

εξελικτικά βήµατα στον τοµέα των επικοινωνιών χρησιµοποιώντας οπτικές ίνες, νέα 

δορυφορικά συστήµατα αλλά και πιο δυνατούς σέρβερς, στον ιατρικό τοµέα καθώς 

εµφανίζεται η βιοτεχνολογία και η βιοιατρική παραγωγή η οποία καταφέρνει να 

ελέγξει όλες τις ασθένειες καθώς και να τις περιορίσει. Επίσης, η ανάπτυξη της 

νανοτεχνολογίας, η επεξεργασία των ζωντανών κυττάρων αλλά και οι ανακάλυψη 

νέων πηγών ενέργειας χαρακτηρίζουν τον 21ο αιώνα (Edward Gresser , 2014). 

Παρόλο που η πολιτική που ακολουθείται κατά αυτή την χρονική περίοδο 

πρoβάλει την διεύρυνση νέων οριζόντων τα πολιτικά συστήµατα, τα κοινωνικά και 

πολιτιστικά δεδοµένα µπορούν να χαρακτηριστούν συντηρητικά καθώς αρνούνται να 

ακολουθήσουν και να αναπροσαρµοστούν βάση των νέων συνθηκών(HerbertJ. 

Ellison, 2011). Έτσι, λοιπόν, παρά τις συνεχόµενες και ραγδαίες εξελίξεις των 

επιστηµών και των τεχνολογικών επιτευγµάτων η κοινωνία αργεί να αλλάξει καθώς 

είναι πολύ δύσκολη η αλλαγή των ανθρώπινων συνηθειών. 

Οι κοινωνίες έχουν πλέον έναν έντονο αστικό χαρακτήρα παρόλο που µέχρι 

τότε η οικονοµία ήταν αγροτική. Στον αγροτικό τοµέα επικρατεί τεχνολογική 

αδράνεια. Απαραίτητη πλέον προυπόθεση στις κοινωνίες του 21ου αιώνα είναι η 

υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση και η εξειδίκευση του εργατικού δυναµικού.  

Εξαιτίας της εκπαιδευτικής κατάρτισης επηρεάζονται οι ταξικές δοµές. Πιο 

συγκεκριµένα, η εργατική τάξη επανδρώνει το µεταποιητικό τοµέα της οικονοµίας, 

έπειτα, οι πολίτες που είτε έχουν στην κατοχή τους κάποια επιχείρηση είτε 

ασχολούνται µε τον δηµόσιο τοµέα ανήκουν στην µεσαία τάξη, επίσης όσοι 

ασχολούνται µε εργασία που προϋποθέτει υψηλό µορφωτικό επίπεδο απαρτίζουν την 

ανώτερη µεσαία τάξη και τέλος στην κορυφή είναι όσοι ασχολούνται µε τις πολιτικές 

επιστήµες και όσοι θεωρούνται επιχειρηµατικές ηγέτες (Edward Gresser , 2014). 
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Παράλληλα, οι νέες φιλελεύθερες πολιτικές οδηγούν σε αρκετές 

ανακατατάξεις στην οικονοµία και στην κοινωνία. Εξαιτίας αυτών των πολιτικών η 

οικονοµία γνώρισε το 2008 την µεγαλύτερη ύφεση στην οικονοµία αλλά µετέπειτα 

και στην κοινωνία. Οι περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν πως είναι πιο έντονη 

αυτή η ύφεση σε σύγκριση µε την µεγάλη ύφεση την δεκαετία 1920-1930.   

Φαίνεται πως οι καπιταλιστικές κοινωνίες έχουν εξαντληθεί και έτσι, λοιπόν, 

παύει να αποτελεί πια αποτελεσµατικό οικονοµικό σύστηµα και αναδύεται στην θέση 

του το νέο οικονοµικό σύστηµα το οποίο ονοµάζεται σοσιαλισµός. Με την πάροδο 

των χρόνων µπορεί κανείς να πει µε σιγουριά πως το σοσιαλιστικό οικονοµικό 

σύστηµα είναι µέρος του καπιταλιστικού συστήµατος (Herbert J. Ellison, 2011). 

 

1780-1840 Μεγάλη Βρετανία: 

• Ανάπτυξη κλωστοϋφαντουργίας 

• Αρχή της βιοµηχανικής επανάστασης 

1840-1870 Μεγάλη Βρετανία: 

• Σίδερο 

• Τηλέγραφος 

• Σιδηροδροµικό δίκτυο 

• Κοινωνικές Αναταραχές 

1870-1910 • Εθνικισµός 

• Α Παγκόσµιος Πόλεµος 

• Εκβιοµηχάνιση 

1910-1970 • ΗΠΑ: 

Μεγάλη ύφεση  

• Β Παγκόσµιος Πόλεµος 

• Βιοµηχανική παραγωγή 

• Καπιταλισµός 
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• Φασισµός 

 

1970-2010 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

• Βιοτεχνολογία 

 

2010-2050 • Νανοτεχνολογία 

• Εκπαίδευση  

• Ιατρικά επιτεύγµατα 

• Νέες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 
Κατά την περίοδο που εξετάζουµε τα γεγονότα στην περιοχή της 

Μεσοποταµίας παρατηρείται µια έντονη κινητικότητα πληθυσµών η οποία συµβαίνει 

εξαιτίας των διάφορων καιρικών συνθηκών. Πιο συγκεκριµένα, έγιναν πολλές 

πληµµύρες οι οποίες δηµιούργησαν έφορο έδαφος για καλλιέργεια (Postgate ,1992). 

Έτσι, λοιπόν, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών γύρω από τους ποταµούς 

ασχολήθηκαν µε την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Επειδή , όµως , δεν είχαν 

αγαθά όπως ξυλεία, µεταλλεία και ορυκτό πλούτο άρχισαν να εµπορεύονται µε άλλες 

περιοχές και κάπως έτσι ξεκίνησαν τις εµπορικές συναλλαγές. Οι εµπορικές αυτές 

συναλλαγές βασίζονταν στην ανταλλαγή προϊόντων. Εποµένως, έδιναν αγροτικά 

προιόντα, καθώς υπήρχαν σε αφθονία,  για να αποκτήσουν τα αγαθά εκείνα που τους 

έλλειπαν. 

Η ραγδαία αυτή εξέλιξη των εµπορικών συναλλαγών οδήγησε τους 

συναλλασσόµενους στην αντιµετώπιση πολλών προβληµάτων κατά κύριο λόγο 

ασφάλειας κα φερεγγυότητας (Schmandt-Berrerat , 1992). Για να εξασφαλίσουν την 

ασφάλεια και την φερεγγυότητα των εµπορικών συναλλαγών αναγκάστηκαν να 

δηµιουργήσουν ένα σύστηµα ελέγχου, το οποίο εξελισσόταν ανάλογα µε τις εκάστοτε 

ανάγκες της εποχής. Έτσι, λοιπόν, τα συστήµατα που χρησιµοποιούσαν για να 

εξασφαλίσουν την αποστολή των εµπορευµάτων αποτέλεσαν τα πρώτα βήµατα για 

την γέννηση της λογιστικής επιστήµης. 

Επίσης, σηµαντικό γεγονός αποτελεί και η αντιµετώπιση των προβληµάτων 

που δηµιούργησαν οι διάφορες πολεµικές επιχειρήσεις λόγω των ζητηµάτων που 

απασχολούσαν τότε την κοινωνία για την ιδιοκτησία , την εργασία αλλά και τις 

εµπορικές συναλλάγες. Σε αυτά τα προαναφερθέντα ζητήµατα δίνετε η λύση κατά 

την περίοδο της βασιλέιας του Χαµουραµπί καθώς εξέδωσε οµώνυµο κώδικα στον 

οποίο κατοχυρώνονταν τα ζητήµατα αυτά σχετικά µε την ιδιοκτησία, την εργασία 

αλλά και τις εµπορικές συναλλαγές. Επιπρόσθετα, απόρροια των πολεµικών 

επιχειρήσεων ήταν η δηµιουργία διαφόρων ταξικών στρωµάτων (Nissen , 1997). Μία 

χαρακτηριστική ταξική διαστρωµάτωση ήταν εκείνη των γραφέων οι οποίοι 

αποτελούσαν σηµαντικό κοµµάτι στην κοινωνική πυραµίδα αλλά και στην οικονοµία 

καθώς εκείνοι ήταν αυτοί που πραγµατοποιούσαν τις λογιστικές εγγραφές και 
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διεξήγαν τους ελέγχους για την διασφάλιση της φερεγγυότητας των οικονοµικών 

συναλλαγών. 

Τέλος, οι ναοί αλλά και το κράτος χρησιµοποιούσαν τους γραφείς για να 

µπορέσουν να ελέγξουν τα οικονοµικά ζητήµατα στα δηµόσια έργα, στη διαχείριση 

της ιδιοκτησίας αλλά και της γης.  

 

3.2 ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ  
Κατά την χρονική περίοδο που εξετάζουµε την περιοχή της Αρχαίας Αιγύπτου 

παρατηρούµε πως το κράτος και οι ναοί διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο καθώς 

αποτελούν σηµαντικά οικονοµικά κέντρα. Έτσι , λοιπόν, βλέπουµε πως η Αρχαία 

Αίγυπτος αποτέλεσε σηµαντικό εµπορικό κέντρο. Στις ιστορικές καταγραφές που 

έχουν βρεθεί παρατηρείται έντονη οικονοµική δραστηριότητα στον τότε δηµόσιο 

τοµέα χωρίς όµως, αυτό να σηµαίνει πως δεν δραστηριοποιούνταν και 

συναλλάσσονταν ο ιδιωτικός τοµέας σε τοπικές ,όµως , αγορές (Glautier & 

Underdown , 2004). 

Εφόσον υπάρχει έντονη οικονοµική δραστηριότητα στον κρατικό τοµέα, οι 

βασιλείς για να γνωρίζουν τα αποθέµατα των βασιλικών αποθηκών τους ορίζουν 

γραφείς οι οποίοι καταγράφουν και ελέγχουν επακριβώς και συστηµατικά τις 

δραστηριότητες που γίνονται στα βασιλικά αποθέµατα. Παράλληλα, δηµιουργήθηκε 

η γραφειοκρατία καθώς υπήρχαν πολλά στρώµατα διαχειριστών σαν απόρροια για να 

ικανοποιήσει την ανάγκη που υπήρχε για ουσιαστική οργάνωση της εργασίας µε την 

µέθοδο της κατανοµής των διαφόρων καθηκόντων και υποχρεώσεων. Σε αυτή την 

οργάνωση βοήθησαν και οι κανόνες λογιστικής.  

Παρόλο που µε την χρήση των παπύρων η λογιστικές εγγραφές γίνονται µε 

µεγαλύτερη λεπτοµέρεια παραµένει στάσιµη η λογιστική επιστήµη. Σε αυτό 

σηµαντική συµβολή είχε και η προσπάθεια των αρµοδίων για την πιστοποίηση της 

θεϊκής ιδιότητας των Φαραώ µέσω των διαφόρων βασιλικών συµβόλων , γιορτών και 

γραφών (Wilkinson , 1994).  

Τέλος, για το πώς επηρέασε τη λογιστική επιστήµη η κοινωνία δεν µπορούµε 

να πούµε µε σιγουριά καθώς οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν την τάση υπερβολής και 
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εξιδανίκευσης σε αυτούς τους τοµείς και αυτό συµβαίνει για να δηµιουργήσουν 

εντύπωση στους συνεχιστές τους καθώς τους ενδιέφερε πάρα πολύ η υστεροφηµία 

τους.  

 

3.3 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 
Η Αρχαία Ελλάδα καθ’όλη τη διάρκεια που εξετάζουµε αποτελεί ένα από τα 

πιο σηµαντικά κέντρα του εµπορίου καθώς ενώνει τρεις ηπείρους. Κατά την πρώιµη 

εποχή του χαλκού η οικονοµία ακµάζει καθώς υπάρχει έντονη καλλιέργεια σε 

γεωργικά αγαθά αλλά και σε κάποια πρώτα βιοτεχνικά αγαθά. Έτσι, λοιπόν, το 

εµπόριο επεκτείνεται και απαιτεί εντονότερο έλεγχο και πιο λεπτοµερή καταγραφή 

των στοιχείων, καθώς ξεκινούν να εισάγουν πολυτελή προϊόντα από νέες χώρες που 

ήρθαν σε επαφή (Marshell, Mc Manus & Fiele, 2004). Όσοι µπορούσαν να 

αποκτήσουν αυτά τα αγαθά είχαν κοινωνική και οικονοµική επιφάνεια. Έτσι, λοιπόν, 

οι οικονοµικές συνθήκες που επικρατούσαν δηµιούργησαν πολλές και έντονες 

κοινωνικοπολιτικές αλλαγές καθώς υπήρξε έντονο το αίσθηµα του ελέγχου σε όλα τα 

στάδια της παραγωγής αλλά κι του δικτύου µεταφοράς των προϊόντων 

χρησιµοποιώντας λογιστικοποιηµένα συστήµατα. Κατά την ακόλουθη εποχή υπάρχει 

µια έντονη σχετικά αδράνεια στα κοινωνικοπολιτικοοικονοµικά ζητήµατα. Τα 

εµπορικά αγαθά είναι σπάνια και το οικονοµικό σύστηµα διαχείρισης εξαλείφεται. 

Αυτή η κατάσταση οδηγεί την κοινωνία χρόνια πίσω µε την παρακµή που γνωρίζει 

την εποχή εκείνη η Αρχαία Ελληνική κοινωνία και οικονοµία. 

Η Μινωική εποχή ήρθε για να δώσει ξανά ζωή και νόηµα στην κοινωνία και 

οικονοµία καθώς γνώρισε αυτή η εποχή ραγδαία άνθιση στον τοµέα του πολιτισµού 

και πιο συγκεκριµένα, γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη στις τέχνες και στη γραφή ( Sarah 

B. Pomeray et al. , 2004). Την περίοδο αυτή ωστόσο, δεν παρατηρείται έντονη χρήση 

και εξέλιξη της λογιστικής επιστήµης η οποία έγινε εξ αιτίας της ανάπτυξης της 

γραφής. 

Η αµέσως επόµενη εποχή, δηλαδή η Μυκηναϊκή εποχή, θεωρείται αρκετά 

σηµαντική για την εξέλιξη της λογιστικής επιστήµης. Πριν όµως ασχοληθούµε µε την 

σηµαντική αυτή εξέλιξη θα ήταν ορθό να εξετάσουµε τί συνέβαινε και στα υπόλοιπα 

κοµµάτια που συνέθεταν αυτή την εποχή. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τις 
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έντονες και ριζικές αλλαγές στους τοµείς της κοινωνίας, της οικονοµίας, του 

πολιτισµού και της πολιτικής (Stanley M. Bustein et al. , 2004). Με άλλα λόγια, 

αλλάζει το αυστηρά ιεραρχηµένο κοινωνικό σύστηµα παρόλο που η κοινωνία έχει 

έντονο στρατιωτικό χαρακτήρα. Το πολίτευµα ήταν συγκεντρωτικό και βασίζονταν 

στην ιδιοκτησία της γης. Παράλληλα, η εµπορική δραστηριότητα άκµαζε και αυτό 

διαπιστώνεται από την συσσώρευση πλούτου στα χέρια εκείνων που ασχολούνταν µε 

τον τοµέα αυτό. Έτσι, λοιπόν, η λογιστική επιστήµη εξελίσσεται καθώς γίνεται 

πλήρης καταγραφή των βασιλικών αποθεµάτων για την εξασφάλιση της 

φερεγγυότητας των µεταφορών και παράλληλα εµφανίζεται η γραφειοκρατία για να 

εφαρµοστεί στις τοπικές διοικήσεις. 

Τέλος, στην Αρχαϊκή Εποχή διαδραµατίστηκαν οι πιο σηµαντικές αλλαγές σε 

όλους τους τοµείς. Με άλλα λόγια, αλλάζει το πολίτευµα και από απόλυτα 

συγκεντρωτικό γίνεται δηµοκρατικό. Έτσι, συνεχίζεται η ανάπτυξη του αγροτικού 

και εµπορικού τοµέα όπου οδήγησε στην δηµιουργία µόνιµων εµπορικών σταθµών. 

Εκείνη την εποχή το εµπόριο γνώρισε µεγάλη δόξα καθώς άλλαξε ο τρόπος 

περάτωσης των συναλλαγών. Πιο συγκεκριµένα, οι εµπορικές συναλλαγές δεν 

βασίζονταν πια στην ανταλλαγή προϊόντων αλλά στην καταβολή νοµισµάτων (Walter 

Donlan et al., 2004). Έτσι, λοιπόν, τα λογιστικά βιβλία άλλαξαν µορφή και βαρύτητα 

καθώς πλέον οι πολίτες µπορούσαν να δανείζονται χρήµατα αλλά και να τα 

µεταβιβάζουν σε άλλα τραπεζικά υποκαταστήµατα. Επίσης, δηµιουργήθηκε ένα νέο 

σύστηµα δηµόσιας διοίκησης βασισµένο στις νέες λογιστικές αρχές της εποχής , 

δηλαδή ακολούθησαν το σύστηµα περιουσιακών στοιχείων το οποίο περιείχε τη 

συλλογή , την καταγραφή και την ανάλυση των δεδοµένων αυτών. 

 

3.4   ΑΡΧΑΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 
Η Αρχαία Ιταλία και πιο συγκεκριµένα η Αρχαία Ρώµη διαδραµάτισε ίσως 

τον πιο σηµαντικό τόπο για την εξέλιξη και ανάπτυξη της λογιστικής επιστήµης. Η 

Αρχαία Ρώµη συνέβαλε σε αυτό γιατί εκείνη την εποχή ήταν το πιο σηµαντικό 

οικονοµικό, ιστορικό , κοινωνικό και πολιτικό κέντρο. Τα θεµέλια της κοινωνίας 

αποτελούσαν όσοι ήταν µικροκαλλιεργητές αλλά και έµποροι. Τότε παρατηρείται µία 

έντονη θαλάσσια εµπορική δραστηριότητα στα παράλια της Μεσογείου ( Paul Garner 

& Atsuo Tsuji , 1995). Έτσι, λοιπόν, αυξάνεται η εξαγωγική δραστηριότητα και 
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επειδή άρχισε να αναπτύσσεται η βιοτεχνία ξεκίνησαν να εισάγουν πολυτελή αγαθά 

από τις ανατολικές χώρες.  

Η µεγάλη αυτή οικονοµική ανάπτυξη οδήγησε στην δηµιουργία ενός 

οργανωµένου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ( Gance , 2007 ). Αυτό όµως το 

σύστηµα χαρακτηρίζονταν από µεγάλη πολυπλοκότητα για τα δεδοµένα εκείνης της 

εποχής. Πιο συγκεκριµένα, µε αυτό το σύστηµα µπορούσαν να ελέγχουν τις 

εκταµιεύσεις και τις εισπράξεις της κυβέρνησης εξασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο 

λιγότερη κρατική διαφθορά.  

Κατά την εξέλιξη της εποχής εκείνης λογιστική καινοτοµία θεωρείται η χρήση 

του διπλογραφικού συστήµατος αλλά και η χρήση του ετήσιου προυπολογισµού για 

την κάλυψη της κρατικής ανάγκης που είχε δηµιουργηθεί για να µπορεί η εκάστοτε 

κυβέρνηση να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διαδικασίες και ενέργειες των 

διάφορων επιχειρήσεων και νοικοκυριών (Pierre & Prosper , 1988). 

 

3.5 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ  
Η εποχή του πρώιµου Μεσαίωνα ξεκίνησε µε την πτώση της Ρωµαϊκής 

Αυτοκρατορίας η οποία έγινε εξ αιτίας της οικονοµικής κρίσης που έλαβε χώρα τότε. 

Προκλήθηκαν σηµαντικές αναταραχές στους διάφορους τοµείς. Επίσης, πρωτοφανές 

υπήρξε το γεγονός του έντονου µεταναστευτικού κύµατος το οποίο επηρέασε και 

άλλαξε αρκετά τα δεδοµένα που ίσχυαν έως τότε ( Lamonte , 1949). Ταυτόχρονα το 

εµπόριο µειώνεται και σε αυτό συµβάλουν οι έντονες επιθέσεις των βαρβάρων για 

την απόκτηση µεγαλύτερης γης. 

Επιπρόσθετα, οι διάφορες πολιτικοοικονοµικές και κοινωνικοπολιτικές 

ανακατατάξεις οδήγησαν στην δηµιουργία της φεουδαρχίας. Κατά την εποχή αυτή 

µπορεί κανείς να διαπιστώσει την έντονη στασιµότητα στην λογιστική επιστήµη. 

Όµως, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων στηρίζεται στα εξειδικευµένα φεουδαρχικά 

λογιστικά δεδοµένα ( Henderson , 1965). Έτσι, λοιπόν, οι δυνατοί µπορούν και 

ελέγχουν τους οικονοµικά ασθενέστερους καθώς οι µικροκαλλιεργητές οι οποίοι 

ζήτησαν προστασία από τους µεγάλους γαιοκτήµονες έπρεπε να τους παρέχουν 

επιπλέον εργασία αλλά και να τους καταβάλουν φόρους και τέλη. 
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Αντίθετα, κατά την έναρξη της υψηλής Μεσαιωνικής περιόδου 

δηµιουργήθηκαν σηµαντικές κρατικές δυνάµεις και έτσι, η Ευρώπη ισχυροποιήθηκε 

καθώς γνώρισε µεγάλη οικονοµική, πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ευηµερία. 

Εξ αιτίας της εδαφικής επέκτασης το εµπόριο αναπτύχθηκε και ταυτόχρονα ο λαός 

ήρθε σε επαφή µε νέους λαούς και κουλτούρες ( www.medievaltimes.info ). Με την 

οικονοµική ευηµερία που λαµβάνει χώρα στην τότε κοινωνία πραγµατοποιούνται 

νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις και θεµελιώνεται η παιδεία. 

Παράλληλα, σηµαντικές λογιστικές καταγραφές οι οποίες έγιναν κατά την 

Μεσαιωνική περίοδο ήταν το Μεγάλο κτηµατολόγιο το οποίο περιείχε τους φόρους 

και τα ακίνητα όλων των πολιτών για να µπορεί η κυβέρνηση να ελέγχει σωστά τα 

οικονοµικά ζητήµατα. Επίσης, σηµαντική λογιστική εγγραφή ήταν και εκείνη της 

PipeRoll η οποία περιείχε τους φόρους, τα ενοίκια, τα ακίνητα. Τέλος, η 

GreatRoleτης οποίας το περιεχόµενό της ήταν σχετικό µε τους ετήσιους φόρους, τα 

ετήσια ενοίκια, τα πρόστιµα και πολλά ακόµα οικονοµικά στοιχεία για να 

ενηµερώνεται σωστά το υπουργείο οικονοµικών (Hutchinso , 1999). 

Κατά το τέλος της Μεσαιωνικής εποχής παρατηρείται ξανά µεγάλη αδράνεια 

ίσως η µεγαλύτερη που είχε γνωρίσει µέχρι τότε η κοινωνία, καθώς πλήττεται η 

κοινωνία σε όλους τους τοµείς και ο πληθυσµός εξαλείφεται από µια µολυσµατική 

ασθένεια και κάπως έτσι, δύει και το φεουδαρχικό σύστηµα και επέρχεται το µαύρο 

σκοτάδι (Henna Hans , 2013). 

 

3.6 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
Με το πέρας του τέλους της Μεσαιωνικής εποχής σηµατοδοτείται η έναρξη 

της Αναγεννησιακής εποχής. Το κύριο ζήτηµα που απασχολούσε τότε τις τοπικές 

κοινωνίες και τους µελετητές ήταν ο άνθρωπος και γενικότερα το ανθρώπινο είδος 

(Littleton, 1933). Έτσι, παρατηρούµε τις ανατρεπτικές εξελίξεις που 

διαδραµατίστηκαν στους τοµείς της κοινωνίας, της οικονοµίας αλλά και της 

πολιτικής. 

Εκείνη την χρονική περίοδο η Ιταλία ήταν το κέντρο του οικονοµικού και 

πνευµατικού πλούτου όπου πραγµατοποιούνταν εµπορικές συναλλαγές καθώς οι 

ιταλικές πόλεις αποτελούσαν τους πιο σηµαντικούς εµπορικούς σταθµούς (Buzadzic, 
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1997). Στο αναγεννησιακό τραπεζικό σύστηµα συµµετείχαν αρκετοί πλούσιοι 

έµποροι οι οποίοι λειτουργούσαν σαν τραπεζίτες. Ταυτόχρονα έντονη ενασχόληση 

υπήρξε στις τέχνες, στα γράµµατα και στην αρχιτεκτονική , όπου το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγµα ήταν η καινοτοµία στην εκτύπωση βιβλίων. 

Έτσι, λοιπόν, εξ αιτίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αλλά και της 

καινοτοµίας της εκτύπωσης έχουµε το βιβλίο του LucaPacioli από το οποίο µπορούµε 

και αντλούµε πληροφορίες σχετικά µε τις εξελίξεις της λογιστικής επιστήµης. Πιο 

συγκεκριµένα, ο L.Pacioli θεωρείται ο « Πατέρας της Λογιστικής Επιστήµης» όχι 

γιατί ανακάλυψε αλλά γιατί διατύπωσε και τεκµηρίωσε τις έννοιες οι οποίες 

σχετίζονται µε το εµπόριο. Με άλλα λόγια, ασχολήθηκε µε την καταγραφή των 

λογιστικών βιβλίων όπως αυτό του ισολογισµού, του γενικού καθολικού και του 

ηµερολογίου (Miskimin , 2003). Η διαδικασία καταγραφής διαφοροποιείται ιδιαίτερα 

από την σηµερινή εποχή καθώς οι εγγραφές ήταν περισσότερο περιγραφικές και όχι 

τόσο κωδικοποιηµένες και τυποποιηµένες.  

Τέλος, η κοινωνικοπολιτική οργάνωση ανακατατάσσεται καθώς ο πλούτος 

πλέον  καθορίζει τις διάφορες κοινωνικές τάξεις αλλά και διακρίνει κανείς πως οι 

πολιτικές αποφάσεις ευνοούσαν τους εµπόρους οι οποίοι ανήκαν στις συντεχνίες ( 

Welch , 1997). 

 

3.7 19ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ 
Κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα διαδραµατίζονται πολλές αλλαγές σε όλους 

τους τοµείς διαµορφώνοντας νέα δεδοµένα για την εξέλιξη της λογιστικής επιστήµης. 

Πιο συγκεκριµένα, παρατηρούνται µεγάλα µεταναστευτικά κινήµατα, κοινωνικές 

διακρίσεις, νέες ταξικές διαστρωµατώσεις, παιδική εργασία , ανάγκη µορφωµένου 

πληθυσµού, δίκτυα µεταφορών, µέσα µεταφορών και διεύρυνση των ορίων των 

αγορών (CarolWiley , 2013).  

Σηµαντικές αλλαγές έγιναν στον τοµέα της πολιτικής. Καθ’όλη τη διάρκεια 

αυτού του αιώνα βλέπουµε πως εµφανίζονται νέα ρεύµατα, φιλοσοφίες, πεποιθήσεις. 

Με άλλα λόγια άνθισε ο φιλελευθερισµός όπου ήρθε ο εθνικισµός για να τον 

συµπληρώσει ( RichardJ. Mayneetal. , 2015. Όπως επίσης, σηµαντική εξέλιξη ήταν 

και η ανάδυση του καπιταλισµού όπου έγινε για να συµπληρώσει το κενό που άφησε 
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πίσω του το φεουδαρχικό καθεστώς. Τέλος εµφανίζεται ο σοσιαλισµός ο οποίος 

θεωρείται κοµµάτι του καπιταλισµού. Αξίζει µάλιστα να σηµειωθεί ότι το κάθε 

καθεστώς το οποίο διαχρονικά επικράτησε µετέτρεπε τους λογιστικούς µηχανισµούς 

βάση των εκάστοτε συµφερόντων. 

Ίσως το σηµαντικότερο κέντρο των εξελίξεων ήταν η Μεγάλη Βρετανία 

καθώς αναπτύχθηκε η σύγχρονη οικονοµία. Η νοµιµοποίηση της ιδιωτικής 

επιχειρηµατικότητας και η διάθεση των κερδών είναι φλέγοντα ζητήµατα την εποχή 

εκείνη. Παράλληλα, µε την δηµιουργία του σιδηροδροµικού δικτύου εκτός του ότι οι 

µεταφορές των αγαθών είναι φθηνότερες και γρηγορότερες, οι αποστάσεις 

εκµηδενίζονται και γνωρίζουν νέες κουλτούρες και νέους πολιτισµούς. Πριν όµως, 

δηµιουργούνται νέα συστήµατα τα οποία συνέβαλαν στον σωστότερο οικονοµικό και 

πιο συγκεκριµένα λογιστικό προσδιορισµό τέτοιων µεγάλων έργων τα οποία µέχρι 

τότε αποτελούσαν ανεκπλήρωτο όνειρο. 

Επιπρόσθετα, φαίνεται πως η Μεγάλη Βρετανία έχει ανοικτούς λογαριασµούς 

µε τις ΗΠΑ καθώς η πρώτη στέλνει ορκωτούς λογιστές στις αποικίες που διατηρεί 

στις ΗΠΑ για να ελέγξει όλες τις συναλλαγές που έχουν γίνει. Έτσι, λοιπόν, εκτός 

από την εξάπλωση της λογιστικής επιστήµης και στην Αµερική βλέπουµε πως 

ξεκινάει µια νέα οικονοµική συνεργασία καθώς έχουν άρρηκτα αλληλοεξαρτώµενες 

οικονοµίες (D. E. Bainer , 2016). 

Κατά το τέλος του 19ου αιώνα έγιναν πολλές ανακατατάξεις και 

αναθεωρήθηκε ολόκληρος ο ευρωπαϊκός χάρτης οδηγώντας στην κατάρρευση της 

ευρωπαϊκής οικονοµικής ηγεµονίας αλλά και καινοτοµίας σε όλους τους τοµείς. 

 

3.8   20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ 
Ο 20ος αιώνας χαρακτηρίζεται από έντονες πολιτικοοικονοµικές αναταραχές 

και εξελίξεις. Είναι µια περίοδος που χαρακτηρίζεται από έντονες και θανατηφόρες 

πολεµικές εκστρατείες οι οποίες έγιναν για να ικανοποιήσουν διάφορα πολιτικά 

συµφέροντα (CarolWiley , 2013). 

Παράλληλα, η οικονοµία περνάει µια σηµαντική ύφεση η οποία επηρεάζει τον 

παγκόσµιο χάρτη. Στις οικονοµικά ασθενέστερες χώρες εµφανίζονται ακραία 
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πολιτικά ρεύµατα τα οποία είναι αναποτελεσµατικά. Επίσης, το οικονοµικό σύστηµα 

που έχει καθιερωθεί στις πιο ανεπτυγµένες χώρες φαίνεται πως δεν επιλύει την 

χρηµατοπιστωτική αστάθεια, την παγκόσµια οικονοµική κατάρρευση , τις 

αυξανόµενες ταξικές συγκρούσεις και τις νέες διαρθρωτικές κρίσεις (Osborn , 2012).  

Έτσι, λοιπόν, το σύστηµα της ελεύθερης αγοράς χαρακτηρίζεται από ισχυρές 

οικονοµικές αστάθειες και γι’αυτό το λόγο έπρεπε να αναπτύξουν ένα σύγχρονο 

τρόπο ελέγχου. Χάρη αυτών των οικονοµικών συνθηκών αναπτύχθηκαν τα λογιστικά 

πρότυπα γύρω από τις εκάστοτε κρατικές απαιτήσεις για να µπορούν να έχουν τον 

πλήρη έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων. Για την ενίσχυση αυτής της 

προσπάθειας ιδρύθηκαν η ∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και ο ∆ιεθνής Οργανισµός Εµπορίου (David 

Stevenson). 

Παρ’όλες τις πολιτικοοικονοµικές αναταραχές η εποχή αυτή γνώρισε µεγάλη 

τεχνολογική πρόοδο όπως επίσης οι διάφοροι πληθυσµοί έγιναν ένα χάρη στο 

φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης µε τάση µετακίνησης από την αγροτική κοινωνία 

στην αστική. 

 

3.9 21ΟΣΑΙΩΝΑΣ 
Κατά την αρχή του 21ου αιώνα παρατηρείται µια συνεχόµενη ροή των 

εξελίξεων. Οι εξελίξεις αυτές αφορούν όλους τους τοµείς της κοινωνίας, όµως, 

ιδιαίτερη ανάπτυξη γνώρισε ο τεχνολογικός τοµέας. ∆υστυχώς, σ’αυτές τις ραγδαίες 

τεχνολογικές εξελίξεις η κοινωνία δυσκολεύεται αρκετά να τις ακολουθήσει και έτσι, 

δηµιουργούνται κάποια προβλήµατα καθώς ο άνθρωπος δύσκολα αλλάζει τις 

συνήθειές του (Carol Wiley , 2013).  

Έτσι, λοιπόν, η διεύρυνση νέων οριζόντων στα πολιτικά συστήµατα, τα 

κοινωνικά και τα πολιτιστικά δεδοµένα δυσκολεύει την κοινωνία να τις ακολουθήσει. 

Παράλληλα, η κοινωνία αποκτά σιγά σιγά έντονο αστικό χαρακτήρα, υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό (Edward 

Gresser , 2014). 
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Εξ αιτίας των προαναφερθέντων απαιτείται ένα ευέλικτο λογιστικό σύστηµα 

όπου εδώ ο κάθε κλάδος θέτει τις βασικές ρυθµίσεις και η κυβέρνηση ρυθµίζει τον 

κλάδο θέτοντας τα λογιστικά πρότυπα. Έτσι, λοιπόν, η λογιστική αλλάζει καθώς 

βάση του διαδικτύου εκµηδενίζει τους χρόνους και χρησιµοποιεί σύγχρονα 

συστήµατα µε άµεση πρόσβαση και διαφάνεια. 

Επιπρόσθετα, σηµαντικό γεγονός στην οικονοµία αποτέλεσε το 2008 η 

οικονοµική ύφεση αλλά και στην κοινωνία. Φαίνεται πως το οικονοµικό σύστηµα 

είναι αναποτελεσµατικό και στην θέση του αναδύεται ένα νέο το οποίο είναι κοµµάτι 

του παλιού οικονοµικού συστήµατος ( Herbert J. Ellison, 2011). Σ’αυτό το σηµαντικό 

οικονοµικό γεγονός δεν θα µπορούσε να µην επηρεαστεί η λογιστική επιστήµη καθώς 

για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης και µετέπειτα ύφεσης απαιτούνται 

σοβαρές µεταρρυθµίσεις αλλάζοντας τα µέχρι τότε δεδοµένα όλου του συστήµατος. 

 

3.10 ΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 
ΑΙΩΝΕΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  

3.10.1 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ 19ΟΥ ΚΑΙ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ 
Εφόσον κατά τον 19ο αιώνα ο φιλελευθερισµός αποτελούνταν από την τάξη 

των αστών οι οποίοι επιζητούσαν το δηµοκρατικό καθεστώς µε συγκεκριµένους 

περιορισµούς καθώς έδειχναν ενδιαφέρον στην συµβολή για την ανάπτυξη  του 

καπιταλισµού αλλά και της εκβιοµηχάνισης των προϊόντων οι κρατικοί οικονοµικοί 

µηχανισµοί προάσπιζαν τα συµφέροντα αυτής της κοινωνικής τάξης. Με άλλα λόγια, 

τα λογιστικά πρότυπα διαµορφώνονταν µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα 

συµφέροντα τέτοιων κοινωνικών τάξεων καθώς ήταν εκείνοι οι οποίοι διακρατούσαν 

τα κεφάλαια τα οποία διοχετεύονταν στην αγορά (ocw.mit.edu ). Έτσι ,λοιπόν, 

υποστήριζαν οικονοµικά τις µαζικές παραγωγές και για να διασφαλίσουν τα 

κεφάλαια αυτά δηµιουργήθηκε αντίστοιχο λογιστικό σύστηµα.  

Στον επόµενο  αιώνα που ακολουθεί µπορούµε να παρατηρήσουµε τον 

οικονοµικό φιλελευθερισµό ο οποίος πραγµατεύεται τον περιορισµό της κρατικής 

παρεµβάσεις µε διάφορους οικονοµικούς και λογιστικοποιηµένους µηχανισµούς. 

Έτσι ,λοιπόν, µε τις προαναφερθείσες ενέργειες η νέα αυτή έννοια του 

φιλελευθερισµού προάγει και υποστηρίζει τις ιδιωτικές παρεµβάσεις 
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(www3.northern.edu ). Βλέπουµε εποµένως σε αυτό το σηµείο ότι οι µηχανισµοί της 

λογιστικής οι οποίοι µέχρι τότε φαίνεται πως είχαν επικρατήσει, περιορίζονται. 

 

 

3.10.2 Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
20Ο ΑΙΩΝΑ 

Ο εθνικισµός αποτελεί απόρροια του φιλελευθερισµού όµως διαφοροποιείται 

καθώς οι οπαδοί του θεωρούν πως όσοι ανήκουν στη ίδια χώρα θα πρέπει να έχουν 

κοινά χαρακτηριστικά τα οποία είναι τόσο ακραία που έρχονται σε ρίξη µε τις 

εκάστοτε κυβερνήσεις. Το καθεστώς αυτό διαµορφώνεται και αναπτύσσεται κατά 

περιόδους τέτοιες όπου υπάρχουν στρατιωτικές αναταραχές και ανακατατάξεις 

(DavidD. Sachs , 1999). Σε αυτές τις περιόδους η λογιστική επιστήµη είτε 

αδρανοποιείται είτε διαµορφώνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τα 

συµφέροντα όσων έχουν στα χέρια τους την εξουσία. 

Κατά την µετάβαση από τον 19ο αιώνα στον 20ο αιώνα ο εθνικισµός 

εξελίσσεται σε ένα πιο ακραίο φαινόµενο το οποίο καλείται φασισµός ( Osborn , 

2012). Έτσι ,λοιπόν, ο φασισµός κάνει την εµφάνισή του σε χώρες οι οποίες είναι 

οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ασθενέστερες καθώς παρατηρείται έντονη 

υποταγή των ελεύθερων πολιτών από εκείνους οι οποίοι κινούν τα νήµατα της 

εξουσίας. Ένα τέτοιο καθεστώς οδηγεί όλους τους τοµείς στην αδράνεια και στην 

απαρχίωση. Έτσι, λοιπόν, όχι µόνο δεν εξελίχθηκαν τα λογιστικά συστήµατα αλλά 

εξυπηρέτησαν συµφέρονταν τα οποία οδήγησαν σε αδιέξοδο.  

3.10.3 ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 
Το πολιτικοοικονοµικό σύστηµα του καπιταλισµού διαχρονικά δεν 

διαφοροποιείται ριζικά. Πιο συγκεκριµένα, κατά τον 19ο αιώνα ο καπιταλισµός ήρθε 

σαν αντικαταστάτης του φεουδαρχικού συστήµατος το οποίοι υπήρξε σηµαντικό για 

την εξέλιξη της λογιστικής επιστήµης (Jeffrey D. Sachs , 1999). Σε αυτό το νέο 

σύστηµα παρατηρείται η έντονη συσσώρευση πλούτου και εξουσίας στα χέρια λίγων 

και πιο συγκεκριµένα στα χέρια όσων ασχολούνταν µε το διεθνές εµπόριο αλλά και 

µε τις βιοµηχανικές παραγωγές. ∆εν θα µπορούσε ,λοιπόν, να έρθουν σε αντίθετη 

θέση τα λογιστικά συστήµατα και µηχανισµοί ( Minqi Li , 2012). Εποµένως, 
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ευνοούµενοι υπήρξαν όσοι ασχολήθηκαν µε τον τοµέα του διεθνούς εµπορίου αλλά 

και µε τον τοµέα των µαζικών προϊόντων.  

Κατά την επόµενη χρονική περίοδο µπορεί να παρατηρήσει κανείς την όχι και 

τόσο αναµενόµενη καλή εξέλιξη αυτού του καθεστώτος. Με άλλα λόγια, εφόσον 

αυτό το καθεστώς αυτό εξυπηρετούσε συγκεκριµένες οικονοµικές οµάδες και τοµείς 

δεν καταφέρνει να επιλύσει τα διάφορα προβλήµατα τα οποία δηµιουργήθηκαν κατά 

την εφαρµογή του τον προηγούµενο αιώνα (Jeffrey D. Sachs , 1999). ∆ηλαδή υπάρχει 

χρηµατοπιστωτική αστάθεια µε τάση τέτοια που ελοχεύει επερχόµενες οικονοµικές 

και όχι µόνο κρίσεις. Έτσι ,λοιπόν, οι διάφοροι µηχανισµοί είχαν δηµιουργηθεί για να 

εξυπηρετούν τα προσωπικά συµφέροντα όσων είχαν οικονοµική εξουσία καταρρέουν. 

Και δηµιουργούνται άλλοι που συνυπολογίζουν τα ευρύτερα συµφέροντα (Jeffrey D. 

Sachs, 1999). 

3.10.4 ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 
Ο σοσιαλισµός είναι ένα σύστηµα το οποίο ήρθε σαν απάντηση από τα 

κατώτερα στρώµατα στα ανώτερα, δηλαδή ήρθε σαν απάντηση στον καπιταλισµό. 

Κατά τον 19ο αιώνα ο σοσιαλισµός θεωρούνταν εξέλιξη των ροµαντικών και 

αγωνίζονται οι υποστηρικτές του για την δηµιουργία µιας ιδανικής κοινωνίας χωρίς 

διακρίσεις (Minqi Li, 2012). Παράλληλα, δηµιουργείται η πεποίθηση των ίσων 

δικαιωµάτων αλλά και υποχρεώσεων. Γι αυτό το λόγο οι µηχανισµοί των λογιστικών 

συστηµάτων προσπαθούν να τροποποιηθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετείται 

το συµφέρων όλων.  

Αντίθετα, το οικονοµικό αυτό σύστηµα κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα 

αλλάζει χαρακτήρα. Αυτό το γεγονός συµβαίνει καθώς φαίνεται τελικά πως είναι 

εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήµατος (Minqi Li, 2012). Έτσι  λοιπόν, 

πραγµατεύεται περισσότερο τα κοινωνικά ζητήµατα και ύστερα τα οικονοµικά. Σε 

αντίστοιχη φιλοσοφία κινείται και η τροποποίηση των διάφορων λογιστικών 

συστηµάτων.   
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3.11 Ο Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Κατά την διάρκεια του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου αναπτύχθηκαν πολλές 

καινοτοµίες. ∆ηµιουργήθηκαν πολλά νέα συστήµατα τα οποία αφορούσαν διάφορους 

τοµείς και επηρέασαν αναµφισβήτητα την εξέλιξη των επιστηµών σε διεθνές επίπεδο. 

Σηµαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά στα λογιστικά δεδοµένα ήταν εκείνη των 

συστηµατοποιηµένων προγραµµάτων διαχείρισης των στρατιωτικών αποθεµάτων 

στις αποθήκες (David Stevenson). Το γεγονός αυτό βέβαια ήταν µείζονος σηµασίας 

κατά την περίοδο εκείνη. Αποτέλεσε ωστόσο το έναυσµα και ίσως το παράδειγµα για 

την οργάνωση διαφόρων τοµέων µέσω της χρήσης και της ανάπτυξης της λογιστικής. 

Επιπρόσθετα, ένα ακόµα σηµαντικό γεγονός το οποίο επηρέασε σηµαντικά 

την εξέλιξη της λογιστικής επιστήµης ήταν η έκβαση του Ψυχρού Πολέµου( MinqiLi 

, 2012). Ειδικότερα, εξ’ αιτίας αυτού του γεγονότος ιδρύθηκαν διάφοροι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί για την ρύθµιση παγκοσµίων ζητηµάτων που έχρηζαν 

επίλυσης και οργάνωσης και είχαν οικονοµικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό και υπό 

τις συγκεκριµένες συνθήκες, η λογιστική επιστήµη εξελίχθηκε για ακόµα µία φορά 

για την ικανοποίηση διαφόρων συµφερόντων, την άρτια οργάνωση διαφόρων τοµέων, 

τη διευκόλυνση του ελέγχου από τυχόν αυθαιρεσίες και γενικά του κοινού καλού.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Λογιστική επιστήµη στις µέρες µας µε τον τρόπο που έχει διαµορφωθεί 

αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας. Η εφαρµογή της δεν αφορά 

µόνο τα νοµικά πρόσωπα αλλά και τα φυσικά. Ο ρόλος της λογιστικής κατέχει 

σηµαντική θέση στα νοικοκυριά καθώς προσδιορίζουν τα εισοδήµατά τους αλλά και 

την κινητή και ακίνητη περιουσία τους. Ακόµα πιο σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει 

στην διαχείριση των επιχειρήσεων, καθώς εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα των 

οικονοµικών ζητηµάτων. Αυτό το γεγονός τεκµηριώνεται µέσω της ανάλυσης, της 

καταγραφής, της κατάταξης αλλά και της συσχέτισης των οικονοµικών θεµάτων. 

Οι προαναφερθείσες ενέργειες πραγµατοποιούνται για να τροφοδοτήσουν 

τους άµεσα ή έµµεσα ενδιαφερόµενους µε τις αντίστοιχες οικονοµικές πληροφορίες. 

Ακόµα οι λογιστικές οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες συντάσσονται σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα παρουσιάζουν στοιχεία τα οποία προδίδουν την οικονοµική 

κατάσταση της εκάστοτε οικονοµικής µονάδας, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στα 

υπάρχοντα στοιχεία της αλλά και τις υποχρεώσεις της. 

Συµπερασµατικά βάση των παραπάνω αναφορών γίνεται συνεχής 

ανατροφοδότηση των µεταβολών για να διεξάγεται αποτελεσµατικότερα η διαχείριση 

της επιχείρησης. Έτσι, λοιπόν, δεν θα µπορούσε να µην γίνει ένας διαχωρισµός βάση 

του περιεχοµένου των οικονοµικών µονάδων ο οποίος οδήγησε αντίστοιχα στην 

δηµιουργία των ειδών της λογιστικής επιστήµης που εξετάζουµε σήµερα. 

Όµως , η λογιστική επιστήµη δεν γεννήθηκε µε αυτή τη µορφή εξαρχής. Πιο 

συγκεκριµένα η λογιστική επιστήµη έκανε την πρώτη της εµφάνιση κατά τα αρχαία 

χρόνια σε περιοχές όπως αυτή της Μεσοποταµίας, της Αρχαίας Αιγύπτου, της 

Αρχαίας Ελλάδας αλλά και της Αρχαίας Ιταλίας. Σε αυτές τις περιοχές από τις γραφές 

που έχουν βρεθεί παρατηρούµε πως η λογιστική επιστήµη αναπτύχθηκε εξ αιτίας της 

ανάγκης η οποία υπήρχε για την διευθέτηση κάποιων καθηµερινών ζητηµάτων.  

Έτσι , λοιπόν, η πρώιµη έννοια της δηµιουργήθηκε και αναπτύχθηκε για να 

εξασφαλίσει αρχικά την ασφάλεια αλλά και φερεγγυότητα των εµπορικών 

συναλλαγών που λάµβαναν µέρος στις αρχαίες κοινωνίες. Εκτός, όµως, από την 

προστασία των εµπορικών συναλλαγών διασφάλιζε και την τεκµηρίωση των 
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περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών για λογαριασµό του κράτους και 

γενικότερα εξασφάλιζε τους µηχανισµούς για την σωστότερη εφαρµογή της δηµόσιας 

διοίκησης. Επιπλέον, σηµαντικό σύστηµα το οποίο βοήθησε στην καλύτερη 

λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης ήταν το διπλογραφικό σύστηµα το οποίο είχε 

σχεδόν την ίδια µορφή µε αυτό που χρησιµοποιούµε στις µέρες µας. 

Έπειτα, κατά τη Μεσαιωνική εποχή βλέπουµε πως οι λογιστικοί µηχανισµοί 

σχεδόν αδρανοποιούνται και αυτό το γεγονός συµβαίνει εξ αιτίας των 

κοιονονικοπολιτικών συνθηκών που διαδραµατίζονταν τότε, παρόλο που είχαν γίνει 

κάποιες από τις πιο σηµαντικές λογιστικές καταγραφές έπεσε µαύρο σκοτάδι σε όλα 

τα κοµµάτια που συνθέτουν µια κοινωνία και έτσι, δεν παρατηρούµε καµία άλλη 

εξέλιξη.  

Η επόµενη εποχή που εξετάστηκε από ότι φαίνεται δεν ονοµάστηκε τυχαία 

Αναγέννηση καθώς κατά την διάρκειά της αναγεννήθηκαν όλες οι τέχνες και οι 

επιστήµες. Εκείνη την ιστορική περίοδο ξεκίνησε η λογιστική να αποκτά τέτοια 

µορφή σχεδόν σαν αυτή που επικρατεί σήµερα. Με άλλα λόγια η λογιστική επιστήµη 

εξυπηρετούσε σχεδόν τους ίδιους σκοπούς που εξυπηρετεί και  τώρα. 

Κατά τους αιώνες που ακολουθούν παρατηρούµε πως η λογιστική επιστήµη 

δεν παύει να εξελίσσεται για να µπορέσει να εξυπηρετήσει τον σκοπό ή τους σκοπούς 

για τους οποίους έχει δηµιουργηθεί. Μπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότι η λογιστική 

επιστήµη αποτελεί ένα ζωντανό οργανισµό ο οποίος προσαρµόζεται και 

αναπροσαρµόζεται ξανά και ξανά στις απαιτήσεις της εκάστοτε εποχής. Εν 

κατακλείδι η σκέψη µας αυτή τεκµηριώνεται αν κανείς παρατηρήσει τις αλλαγές που 

υπόκειται η λογιστική όταν συµβεί κάποιο σηµαντικό οικονοµικό, πολιτικό, 

κοινωνικό γεγονός όπως για παράδειγµα η εκάστοτε οικονοµική κρίση ή ο κάθε 

πόλεµος.     
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