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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ Λνγηζηηθή είλαη µηα επηζηήµε µε µαθξφρξνλε ηζηνξία. Ζ αλάπηπμή ηεο 

αθνινχζεζε ηελ αλάπηπμε ηνπ εµπνξίνπ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ. Απφ ηελ αξραηφηεηα 

νη άλζξσπνη θαηέγξαθαλ ηηο δνζνιεςίεο ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο γξαπηψλ ζεκείσλ. 

ηνηρεία ππνηππψδνπο Λνγηζηηθήο ππάξρνπλ ζε επξήµαηα απφ ηελ αξραία Αίγππην, 

Διιάδα θαη Βαβπιψλα. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα παξαηεξείηαη κηα 

ηεικάησζε ζηελ εμέιημε ηεο Λνγηζηηθήο, γεγνλφο πνπ αλαζηξάθεθε ιφγσ ηεο 

κειέηεο ηνπ κνλαρνχ Λνχθα Παηζηφιν. Σνλ 16
ν
  κε 18

ν
 αηψλα νη πεξηζζφηεξεο 

εξγαζίεο βαζίζηεθαλ ζην έξγν ηνπ Παηζηφιν, ελψ ηνλ 19
ν
 αηψλα ε Λνγηζηηθή 

νδεγήζεθε ζε λέεο αλαδεηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο πνπ ζπλερψο εμειηζζφηαλ. Μφιηο ζηνλ 20
ν
αηψλα ε Λνγηζηηθή 

αλαγλσξίζηεθε σο επηζηήµε, αθνχ µέρξη ηφηε ζεσξνχληαλ ηερληθή. Πιένλ δελ 

πεξηνξηδφηαλ ζηελ εγγξαθή νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

απνηειεζκάησλ αιιά απνηέιεζε ηε βάζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί 

πξνυπνινγηζκφο θαη λα ειεγρζεί ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ έδσζε λέεο δπλαηφηεηεο 

ζηελ επηζηήµε ηεο Λνγηζηηθήο θαη πνιιαπιαζίαζε ηελ απνηειεζµαηηθφηεηά ηεο ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Γε γλσξίδνπκε ζε πνηα επνρή εκθαλίζηεθε ε αλάγθε ηεο Λνγηζηηθήο κέζα 

ζηα βάζε ηεο πξντζηνξίαο. Αλ ιάβνπκε ππφςε καο ,φκσο, φηη «νη ξίδεο ηεο 

πνιηηηζηηθήο εμέιημεο ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο βξίζθνληαη ζηελ επνρή ηνπ Λίζνπ»
1
, είλαη 

ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη νη ξίδεο ηεο Λνγηζηηθήο , πξέπεη λα βξίζθνληαη ζ’ απηήλ 

ηελ επνρή, θαζψο πνξεχηεθε παξάιιεια κε ηελ πνιηηηζηηθή εμέιημε ηεο 

αλζξσπφηεηαο. Άιισζηε, ζηελ επνρή ηνπ Λίζνπ, δηαδξακαηίζηεθε ε «παξαγσγηθή 

επαλάζηαζε»
2

πνπ έζεζε ηηο βάζεηο φπνπ ζεκειηψζεθε ε πιεηνςεθία ησλ 

κεηαγελέζηεξσλ πςειψλ πνιηηηζκψλ ηεο αξραηφηεηαο νπφηε, δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

απνπζηάδεη ε Λνγηζηηθή απφ ηηο εμειίμεηο απηέο. 

Ζ αξρή ηεο ινγηζηηθήο, ηεο θαηαγξαθήο δειαδή ησλ δνζνιεςηψλ κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ράλεηαη ζηα βάζε ηεο ηζηνξίαο θαη ε εμέιημε ηεο ζπλδέεηαη ζηελά 

κε ηελ αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ. Ζ αλάγθε 

παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ νδήγεζε απφ πνιχ λσξίο ζηελ εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζήο θαη ειέγρνπ απηψλ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

νηθνλνκηθψλ/ινγηζηηθψλ θαηαγξαθψλ έρνπλ βξεζεί ζε θείκελα δηάθνξσλ ιαψλ ηεο 

αξραηφηεηαο ( νπκέξησλ, Βαβπιψλησλ, Αηγχπηησλ, Διιήλσλ, Ρσκαίσλ θηι.). 

Δκπνξηθνχο λφκνπο θαη ινγηζηηθέο εθζέζεηο βξίζθνπκε ζηνπο Νηλεπίηεο ηεο 

Βαβπιψλαο πεξί ην έηνο 3.000 π.Υ. Ο πξαγκαηνγλψκσλ, ν ηφηε «γξακκαηεχο», 

ζεκείσλε επί πιαθψλ ηηο ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο, ηηο νπνίεο λνκηκνπνηνχζε δηα ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ. ηελ Αίγππην θαίλεηαη φηη δεκηνπξγφο ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ 

ππήξμε ην Κξάηνο, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθνκηδψλ δεκεηξηαθψλ
3
. 

Δίλαη ηζηνξηθά εμαθξηβσκέλν φηη νη άλζξσπνη ησλ πξντζηνξηθψλ πνιηηηζκψλ 

έθαλαλ ινγηζηηθέο εγγξαθέο ρσξίο αξηζκνχο θαη γξάκκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξα ζχκβνια, γξακκέο ή ζεκεία, πάλσ ζε δέληξα, πιάθεο, πίλαθεο θαη μχια 

(ξάβδνπο) γηα λα εθθξάζνπλ ινγηζηηθέο πξάμεηο. Δπάλσ ζε θνκκάηηα μχινπ, ηηο 

νλνκαδφκελεο «ζθπηάιεο»,ράξαδαλ εγθνπέο, πνπ θάζε κηα ηνπο παξίζηαλε κηα 

ζπλαιιαγή. Ο ηξφπνο ήηαλ απιφο: έθνβαλ ην μχιν ζηε κέζε, έβαδαλ ηα δπν ηεκάρηα 

παξάιιεια, δίπια-δίπια θαη ράξαδαλ κηα εγθνπή ζηελ ίδηα επζεία. Σν έλα θνκκάηη 

                                                           
1
Treuil R., Darcque P., Poursat J., Touchais G., Οη πνιηηηζκνί ηνπ Αηγαίνπ, Δθδφζεηο Καξδακίηζα, 

Αζήλα 1996, ζει. 125. 
2
ην ίδην, ζει. 132. 

3
 Στο ίδιο, σελ. 187. 
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έπαηξλε ν πηζηνδφηεο θαη ην άιιν ν πηζηνιήπηεο. Καηά ηελ εκέξα εμφθιεζεο ηνπ 

ρξένπο, πξψηα γηλφηαλ ν έιεγρνο ηεο γλεζηφηεηαο ησλ δπν μχισλ, ελψλνληαο ην έλα 

κε ην άιιν, γηα λα δηαπηζησζεί φηη ηα δπν θνκκάηηα είλαη ηνπ ίδηνπ μχινπ. Έπεηηα ηα 

ηνπνζεηνχζαλ παξάιιεια γηα λα δνπλ αλ ζπκπίπηνπλ νη εγθνπέο θαη έηζη γηλφηαλ 

αξρηθά ν πξσηφγνλνο έιεγρνο, κε « έλα πξσηόγνλν δηπινγξαθηθό ζύζηεκα»
4
.  

ηελ αξραία Αίγππην βξέζεθαλ πηλαθίδεο ρξνλνινγνχκελεο απφ ηε λενιηζηθή 

επνρή πνπ εκθαλίδνπλ «ινγαξηαζκνχο». Σν γεγνλφο απηφ δειψλεη φηη νη πξσηφγνλεο 

ζπλαιιαγέο
5
 θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηε ρξήζε ηεο Λνγηζηηθήο επηζηήκεο, έζησ θαη κε 

ππνηππψδε κνξθή θαη θαλεξψλεη πσο ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ ιαψλ 

νδήγεζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ γξαπηψλ ζεκείσλ. Γη’ απηφ ηα πξψηα ζηνηρεία 

γξαθήο ήηαλ ζρέδηα, πνπ παξίζηαλαλ είδε εκπνξίνπ θαη ινγαξηαζκνχο ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Καη επεηδή ην εκπφξην γηλφηαλ κεηαμχ θπιψλ κε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, 

ήηαλ απαξαίηεην λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο θαηαλνεηφ απφ φινπο. Σα 

ζεκεία πνπ παξίζηαλαλ αξηζκνχο ήηαλ ηα πξψηα γξαπηά ζχκβνια
6

. Απηά ηα 

ζχκβνια-ζρέδηα αθνξνχζαλ εκπνξηθέο πιεξνθνξίεο. Παξάιιεια κε ηα ζχκβνια 

αλαπηχρζεθε κηα κνξθή γξαθήο, πνπ ήηαλ θιάδνο ηεο δσγξαθηθήο θαη ηνπ ζρεδίνπ. 

Αλάινγε εμέιημε ηνπ ζρεδίνπ πξνο ηε γξαθή παξαηεξνχκε θαη ζην Μεζνγεηαθφ 

θφζκν θαηά ην ηέινο ηεο λενιηζηθήο επνρήο
7
.  

Αξγφηεξα κε ηελ αλάπηπμε ηεο γξαθήο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ εκθαλίζζεθαλ νη 

γξαθείο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζπληάζζνληαο 

δηάθνξα έγγξαθα, ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο, κε ηε Λνγηζηηθή θαη ηα νηθνλνκηθά 

δεηήκαηα. Σα έξγα ησλ γξαθέσλ ήηαλ πνηθίια θαη θάιππηαλ φιεο ηηο ζχγρξνλεο 

νξγαλσηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Πνιηηείαο. 

ηελ αξραία Διιάδα θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο ε Λνγηζηηθή, ε νπνία 

απνηεινχζε θιάδν ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο, εμαθνινπζνχζε λα ρξεζηκεχεη 

θπξίσο ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ησλ αλζξψπσλ  (πξαθηηθά καζεκαηηθά) 

εμειηζζφκελε παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ. Δπηλνήζεθαλ ζχκβνια 

(ςεθία) θαη δηαηππψζεθαλ θαλφλεο πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζνχλ ππνινγηζκνί κε 

αξηζκνχο πξνο ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ εκπνξίνπ. Σν ζχλνιν απηφ ησλ 

θαλφλσλ θαη κεζφδσλ ζεσξνχληαλ έσο ηα ρξφληα ηνπ Αξηζηνηέιε σο ηδηαίηεξνο 

θιάδνο ησλ καζεκαηηθψλ θαη νλνκαδφηαλ ινγηζηηθή. Οη κέζνδνη ηνπ αξηζκεηηθνχ 

                                                           
4
Clark G., Piggott S., Πξντζηνξηθέο θνηλσλίεο, Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Αζήλα 1980, ζει. 179. 

5
 Hagen R.S, Hagen R., Egypt, ΔθδφζεηοΣASCHEN, Cologne 2005,ζει.16. 

6
Clark G., Piggott S., φ.π., ζει. 210. 

7
Chadwick J., Ο Μπθελατθόο θόζκνο, Δθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα 1999, ζει. 63. 
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ινγηζκνχ ρξεζηκνπνηνχζαλ θπζηθά βνεζεηηθά κέζα ππνινγηζκνχ φπσο ηα δάθηπια 

ησλ ρεξηψλ , Γαθηπιηθφο ινγηζκφο, ή ηερληθά, φπσο νη Άβαθεο.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Κακπνπξάθε -Παηεξάθε Ζ., «Ζ ινγηζηηθή ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αξραίσλ» ,Παηξίο, 21/02/2005, 

ζει.23-32. 
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1.ΟΙ ΑΠΑΡΥΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΔΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ 

Γξαζηεξηφηεηεο, ζεζκνί θαη κνξθέο δηαρείξηζεο αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή 

θαη ηελ απνξξφθεζε ησλ αγαζψλ ζπλνςίδνληαη ζηε ινγηζηηθή επηζηήκε. Καηά 

ζπλέπεηα  ν homo economicus, ηνλ νπνίν δηεξεπλνχλ θαη κειεηνχλ νη ζχγρξνλνη 

ζεσξεηηθνί ηεο νηθνλνκίαο πθίζηαηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηε λενιηζηθή επνρή. 

Καζίζηαηαη θαλεξφ ινηπφλ,  φηη ην ζπκθέξνλ ηνπ αηφκνπ ζπληζηά βαζηθή παξάκεηξν 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Σν αηνκηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ 

πξνζδηφξηζαλ ηελ εθάζηνηε ηξνρηά ησλ επαθψλ, ησλ ζρέζεσλ, ηνπ 

αληηπξαγκαηηζκνχ, κέρξη ηηο φςηκεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο.
9
 

Ο αληηπξαγκαηηζκφο ζηηο πξψηκεο θνηλσλίεο, ε ζπνξαδηθή ακνηβαία 

αληαιιαγή αγαζψλ (δψξσλ θαη ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ), ππνδειψλεη φρη 

απαξαίηεηα θαηακεξηζκφ θαη ζπζζψξεπζε πιηθψλ ή άυισλ αγαζψλ, αιιά ζπρλά 

έθθξαζε γνήηξνπ θαη κεγαιείνπ.ε κηα εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλε δηαθίλεζε 

αγαζψλ, ππνζέηνπκε φηη ζπλέδξακαλ εζηκηθέο αμίεο πνπ είραλ ζηφρν ηελ 

ελζσκάησζε ησλ αγαζψλ ησλ άιισλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Γίλεηαη αληηιεπηφ 

ινηπφλ, φηη ζπγθεθξηκέλεο ινγηθέο δηακνξθψλνληαλ σο απνηέιεζκα ηεο θπθινθνξίαο 

ησλ αγαζψλ.
10

 

ηελ Δγγχο Αλαηνιή, ε λενιηζηθή επνρή νξηνζεηείηαη γχξσ ζην 7000 π.Υ. κε 

ηε δεκηνπξγία ζπλνηθηζκψλ ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδεηαη έλα πξψην ζηάδην νηθηαθήο 

παξαγσγήο .Αξρηθά ε παξαγσγή πξντφλησλ απεπζχλεηαη θαζαξά γηα νηθηαθή ρξήζε. 

ηαδηαθά ζεκεηψλνληαη ειιείκκαηα θαη πιενλάζκαηα ζηελ θαηαλάισζε ησλ 

πξντφλησλ γεγνλφο πνπ αλαπφθεπθηα νδήγεζε ζηελ αξρή ηεο αληαιιαγήο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νηθηαθψλ νηθνλνκηψλ. 

πλεπαθνινχζσο, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε παξαθνινχζεζεο απηψλ ησλ 

αληαιιαγψλ κέζσ ηεο επηλφεζεο δηαθφξσλ κλεκνηερληθψλ κεζφδσλ, φπσο ην δέζηκν 

θφκπσλ, ε ράξαμε γξακκψλ ζε μχια, δέληξα, ιίζνπο, φζηξαθα , πνπ ζπλέδξακαλ 

ζηνλ έιεγρν ησλ ζπλαιιαγψλ.ηελ πνξεία ησλ εηψλ, ράξαζζαλ κε αηρκεξή γιπθίδα 

παξαζηάζεηο ησλ πξντφλησλ πνπ αληάιιαζζαλ, νδεγψληαο ζηαδηαθά ζηελ αλάπηπμε 

γξαθήο θαη θαη’επέθηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πνιηηηζκνχ.
11

 

 

                                                           
9
 Clark G., Piggott S., Πξντζηνξηθέο θνηλσλίεο, Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Αζήλα 1980, ζει.56-58. 

10 Caille A.,  «Ζ γέλεζε ηνπ homo economicus»,  Courrier ηεο UNESCO 1,1997. 
11

 Παξφ Α., νπκέξηνη: Οη απαξρέο ηνπ πνιηηηζκνύ ζηελ Δγγύο Αλαηνιή, Δθδφζεηο Ζ Καζεκεξηλή, 

Αζήλα 2006, ζει. 5-37. 
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1.1 ΜΔΟΠΟΣΑΜΙΑ 

Οη νπκέξηνη θαηά ηελ ηξίηε ρηιηεηία εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Μεζνπνηακία. ε 

απηνχο νθείιεηαη ε δεκηνπξγηα ηεο αξραηφηεξεο πφιεο-θξάηνπο κε ην φλνκα «Οπξ» 

θαζψο θαη ε ζπγθξφηεζε ησλ αξραηφηεξσλ ξπκνηνκηθψλ δνκψλ αζηηθήο κνξθήο. 

Δίραλ αζρνιεζεί κε ηε γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία, ηε λαπηηιία θαη ην εκπφξην θαη 

αλέπηπμαλ έλα πξψηκν ζχζηεκα ινγηζηηθήο, φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ 

αξραηνινγηθή ζθαπάλε. Πιήζνο εκπνξηθψλ ζθξαγίδσλ θαη πήιηλσλ επηγξαθψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ινγηζηηθέο θαηαγξαθέο. Σα αξραηφηεξα απνθξππηνγξαθεκέλα 

ζπαξάγκαηα ζθξαγίδσλ απνθαιχπηνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ εηζνδεκάησλ λανχ 

πνπ έγηλαλ απφ ηεξείο, θαζψο ν ελ ιφγσ λαφο ιεηηνπξγνχζε σο ηξάπεδα.Μεγάιε 

ρξήζε ησλ ζθξαγίδσλ έθαλαλ νη ινγηζηέο ζθξαγίδνληαο εκπνξηθά ζπκβφιαηα.
12

Οη 

νπκέξηνη ινγηζηέο-γξαθείο θαηείραλ νιφθιεξν ζχζηεκα νξγάλσζεο ησλ απνζεθψλ 

ησλ ζηηεξψλ ηνπο πνπ είρε ζηεξηρζεί νξγαλσηηθά ζε κηα γξαθεηνθξαηηθή δηάξζξσζε, 

ν αξρεγφο ηεο νπνίαο έραηξε κεγάιεο εθηίκεζεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηε νπκεξηαθή 

ηερλε.
13

 

 Παξάιιεια έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ε ζθελνεηδήο γξαθή, πνπ απνηέιεζε κηα 

πξψηκε κνξθή γξαθήο. Αξρηθά, εμέθξαδε πξάμεηο θαη ηδέεο.  Δλ ζπλερεία θαη κε ηελ 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε θαηαγξαθήο ησλ εηζαγσγψλ θαη 

εμαγσγψλ ησλ δηάθνξσλ αγαζψλ ιφγσ ηεο αλφδνπ ησλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ 

απαηηήζεσλ εμαηηίαο ηνπ εκπνξίνπ
14

. Άιισζηε, ε δηαρείξηζε ηνπ πιενλάζκαηνο ησλ 

παξαγφκελσλ αγαζψλ εμαζθάιηδε ηξνθή γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο  θαη επέηξεςε 

ηελ εκθάληζε εμεηδηθεπκέλσλ βηνηερληψλ,νδεγψληαο ζηελ δηακφξθσζε ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Πξάγκαηη, ηα πξψηα θείκελα ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο 

πνπ αλαθαιχθζεθαλ ζηελ Οπξνχθ, ήηαλ θείκελα ινγηζηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ 

ραξαθηήξα. Πξφθεηηαη γηα θαηαιφγνπο αληηθεηκέλσλ, δψσλ θαη κηζζνδνζίεο 

ππαιιήισλ
15

. Αθφκε νη νπκέξηνη επηλφεζαλ έλα αξηζκεηηθφ ζχζηεκα πνπ ζηα ηέιε 

ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. εμειίρζεθε ζε εμεθνληαδηθφ ζεζηαθφ ζχζηεκα. ηελ αξρή ηεο 

2
εο

 ρηιηεηίαο π.ρ. αλακείρζεθαλ κε ηνπο Αθθάδεο θαη απνηέιεζαλ ηελ πξψηε 

Βαβπισληαθή δπλαζηεία.  

                                                           
12

 Clark G., Piggott S.,φ.π., ζει.124-128. 
13

 Παξφ Α., φ.π., ζει.67-89. 
14

Μπάιε Θ.,Απαξρέο Λνγηζηηθήο θαη Διέγρνπ ζηνπο πξντζηνξηθνύο ρώξνπο Δγγύο Αλαηνιήο θαη 

Διιάδνο, Αζήλα,1978, ζει. 22-24. 
15

 Παξφ Α., ό.π.,ζει.37-43. 
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Ο πνιηηηζκφο ηεο Βαβπιψλαο ζηεξηδφηαλ θαηά βαζε ζην εκπφξην δηφηη ε 

Βαβπιψλα απνηεινχζε ην ζπνπδαηφηεξν θέληξν ηεο Δγγχο Αλαηνιήο. Σα 

πεξηζζφηεξα έζλε ηεο Μεζνγεηαθήο ιεθάλεο δηαηεξνχζαλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

καδί ηεο κε απνηέιεζκα λα ζπγθεληξψλνληαη ζηελ πεξηνρή πάξα πνιιά πξντφληα. Σν 

λνκηζκαηηθφ ηνπο ζχζηεκα ήηαλ αξθεηά εμειηγκέλν θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ξάβδνπο 

ρξπζνχ θαη αξγχξνπ σο αληαιιαθηηθά κέζα. Σελ απνπζία χπαξμεο ηξαπεδψλ ηελ 

αληηθαζηζηνχζαλ εχπνξεο νηθνγέλεηεο πνπ ρνξεγνχζαλ δάλεηα θαη ρξεκαηνδνηνχζαλ 

ηηο βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο. Γάλεηα ρνξεγνχληαλ θαη απφ ηεξείο ζε αγξφηεο γηα λα 

ρξεκνηνδνηεζεί ε ζπνξά θαη ε ζπγθνκηδή. ηε Βαβπιψλα ην επάγγεικα ηνπ γξαθέα 

ήηαλ πνιχ αλζεξφ θαη ζχκθσλα κε ηηο αλαζθαθέο, νη γξαθείο-ινγηζηέο θαηέγξαθαλ 

ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη έθαλαλ ηηο ινγηζηηθέο πξάμεηο ζηε ζπιιαβηθή γξαθή πνπ 

απνηεινχληαλ απφ 300 ζπιιαβηθά ζεκεία. Έγξαθαλ ζε πήιηλεο πηλαθίδεο κε ηε 

ρξήζε ελφο ζηελνχ μχινπ σο γξαθίδα . Οη ινγηζηέο έγξαθαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο ζε 

θπιηλδξηθή ζθξαγίδα θαη ιάκβαλαλ εηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ζηνπο λανχο, φπνπ νη 

ηεξείο κεηέδηδαλ πξαθηηθέο θαη εκπνξηθέο γλψζεηο. 
16

 

Οη Βαβπιψληνη γχξσ ζην 2000π.Υ. αλέπηπμαλ έλα ζχζηεκα αξίζκεζεο κε 

βάζε ην εμήληα (εμεθνληαδηθφ ζχζηεκα) ην νπνίν θιεξνλφκεζαλ απφ ηνπο 

νπκεξίνπο. Γηα ηε γξαθή ησλ αξηζκψλ ζε απηφ ην ζχζηεκα, έθαλαλ ρξήζε δπν κφλν 

ζπκβφισλ, ηελ θαηαθφξπθε ζθήλα γηα λα παξαζηήζνπλ ην 1 θαη ηε δηπιή ζθήλα γηα 

λα παξαζηήζνπλ ην 10.  Σν κεηνλέθηεκα ήηαλ πσο ε ηηκή ελφο ζπκβφινπ δελ ήηαλ 

κνλνζήκαληα θαζνξηζκέλε γεγνλφο πνπ δεκηνπξγνχζε ανξηζηία. Πάξα ηαχηα ην 

βαβπισληαθφ ζχζηεκα είρε ην πιενλέθηεκα πσο ρξεζηκνπνηνχζε ιίγα ζχκβνια θαη 

νη πξάμεηο εθηεινχληαλ κε επρέξεηα. 
17

 

 

 
1.2 ΑΙΓΤΠΣΟ 

Οη Αηγχπηηνη άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γξαθή γχξσ ζην 3000π.Υ. φηαλ 

ελψζεθε ην Άλσ θαη Κάησ Βαζίιεην ηεο Αηγχπηνπ. Αλ θαη νλνκαδφηαλ ηεξνγιπθηθή, 

δελ εμέθξαδε θάηη ηεξφ ζηελ αξρή, αιιά δεκηνπξγήζεθε γηα θαζαξά πξαθηηθνχο 

ιφγνπο. Ζ πνιχπινθε νξγάλσζε ηεο θαξασληθήο απηνθξαηνξίαο,  έθαλε επηηαθηηθή 

ηελ αλάγθε λα θαηαγξαθνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ  αξρεία ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ θαξαψ, θαζψο έηζη εμαζθαιηδφηαλ ε επεκεξία ησλ ππεθφσλ ηνπ. 

                                                           
16

 Μπάιε Θ., φ.π., ζει. 45-49. 
17

 Μπάιε Θ., φ.π. ζει. 50-67. 
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Αξρηθά ρξεζηκνπνηνχζαλ εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο (ηδενγξάκκαηα) αληηθεηκέλσλ. 

Όηαλ δσγξάθηδαλ 3 αγγεία, αλαπαξηζηνχζαλ ηα 3 αγγεία ιαδηνχ πνπ έπξεπε θάζε 

ππήθννο λα πιεξψζεη σο θφξν ζην θαξαψ. Πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ 

αθεξεκέλεο έλλνηεο πνπ ήηαλ δχζθνιν λα αλαπαξαζηεζνχλ, ζρεδίαδαλ θάηη πνπ 

αθνπγφηαλ κε παξεκθεξή ηξφπν, φπσο γηα παξάδεηγκα ν αξηζκφο 1000 θαη ν ισηφο, 

πνπ ήηαλ νκφερα
18

.  

Ζ γεσξγία, ε θηελνηξνθία, ε βηνηερλία θαη ην εκπφξην απνηεινχζαλ ηνπο 

ππιψλεο ηεο Αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο. Ηδηαίηεξε αλάπηπμε παξνπζηάζηεθε ζηελ 

πξαθηηθή γεσκεηξία θαη ηα καζεκαηηθά θαζψο ε αλάγθε κέηξεζεο ησλ 

θαιιηεξγήζηκσλ εδαθψλ πνπ ράλνληαλ ιφγσ πιεκκπξψλ ηνπ Νείινπ ήηαλ αδήξηηε. 

Δπφκελν ήηαλ, ινηπφλ λα αλζήζεη θαη ην επάγγεικα ησλ ινγηζηψλ ζε κηα πεξηνρή 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ. Οη γξαθείο-ινγηζηέο ζηελ Αίγππην απνηεινχζαλ 

ηα βαζηθά ζηειέρε ηεο θαξασληθήο γξαθεηνθξαηίαο , κε ηελ νπνία ηφζν νη Φαξαψ 

φζν θαη νη ππφινηπνη άξρνληεο δηαηεξνχζαλ ηε δεκφζηα ηάμε θαη εμαζθάιηδαλ ηελ 

εθαξκνγή ησλ λφκσλ. Οη γξαθείο , πέξαλ ηεο ινγηζηηθήο, αζρνινχληαλ θαη κε 

δηνηθεηηθέο εξγαζίεο. Δίραλ εμέρνπζα ζέζε ζηελ θνηλσληθή ππξακίδα θαζψο 

δηελεξγνχζαλ ηηο απνγξαθέο πιεζπζκνχ, θαηάξηηδαλ απνγξαθέο ησλ εζνδεπκέλσλ 

θαη εμνδεπκέλσλ πνζνηήησλ αξγχξνπ, ζηηεξνχ θαη άιισλ εκπνξεπκάησλ, εμέηαδαλ 

ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, έθαλαλ πξνβιέςεηο πιεκκπξψλ ηνπ Νείινπ, 

θαηέλεηκαλ ηηο πηζηψζεηο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ζπλέηαζζαλ ηα έγγξαθα 

ζπλαιιαγψλ.
19

 

Απφ παπχξνπο ηνπ 3000 π.Υ. αλαθαιχθζεθε φηη ζηελ αξραία Αίγππην 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ην δεθαδηθφ ζχζηεκα αξίζκεζεο. Γηα λα γξάςνπλ ηνπο θπζηθνχο 

αξηζκνχο ρξεζηκνπνηνχζαλ επηά ηεξνγιπθηθά ζχκβνια κε ηα νπνία παξηζηνχζαλ ηηο 

δπλάκεηο ηνπ 10: 100=1, 101=10, 102=100, 103=1000, 104=10.000, 105=100.000, 

106=1.000.000, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ αληηζηνηρία, θαη έλαλ θαλφλα ζχκθσλα 

κε ηνλ νπνίν γηα λα γξάςνπκε έλαλ αξηζκφ επαλαιακβάλνπκε ηα θαηάιιεια 

ζχκβνια ησλ δπλάκεσλ ηνπ 10 κέρξη λα ζρεκαηηζζεί (πξνζζεηηθά) ν αξηζκφο. Ζ 

κέζνδνο πνπ αθνινπζνχζαλ νη Αηγχπηηνη ζηνπο ππνινγηζκνχο ήηαλ ζηελ νπζία 

πξνζζεηηθή. Γηα ηηο πξάμεηο πξφζζεζε θαη αθαίξεζε κεηξνχζαλ ηα ζχκβνια πνπ 

παξίζηαλαλ ηηο κνλάδεο θάζε ηάμεο θαη φηαλ ζπκπιήξσλαλ δέθα κνλάδεο κηαο ηάμεο 

ηηο αληηθαζηζηνχζαλ κε κηα κνλάδα ηεο ακέζσο επφκελεο ηάμεο, φπσο αθξηβψο 

                                                           
18

Hagen R.S, Hagen R., φ.π.,ζει.74-89. 
19

 Hagen R.S, Hagen R., φ.π.,ζει.90-102. 
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γίλεηαη θαη ζήκεξα.Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κέζνδνο πνπ εθάξκνδαλ ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ πνπ βαζίδεηαη ζε δηαδνρηθνχο δηπιαζηαζκνχο θαη ζηελ πξφζζεζε. Ζ 

κέζνδνο απηή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ απνηειεί ηε βάζε νιφθιεξεο ηεο Αηγππηηαθήο 

αξηζκεηηθήο. Μάιηζηα δηδαζθφηαλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία ηα πξψηα κεηαρξηζηηαληθά 

ρξφληα. κε ηελ νλνκαζία «Αηγππηηαθφο ινγηζκφο». Σε δηαίξεζε ηελ εθηεινχζαλ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, γη' απηφ δελ ηελ ζεσξνχζαλ μερσξηζηή πξάμε.
20

 

Ο πάππξνο ηνπ Ρηλη πεξηέρεη έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα ζε δχν γξαθέο. ην 

πάλσ κέξνο είλαη ζε ηεξαηηθή γξαθή, ελψ ζην θάησ κέξνο έρεη κεηαγξαθεί ζε 

ηεξνγιπθηθή γξαθή. Ο πάππξνο απηφο, πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ζην Βξεηαληθφ 

Μνπζείν ηνπ Λνλδίλνπ, αληηγξάθεθε ην 1650 π.Υ. πεξίπνπ, απφ έλαλ πξσηφηππν 

πάππξν πνπ ρξνλνινγείηαη ζην 1850 π.Υ. ηελ αξραία Αίγππην ρξεζηκνπνηνχζαλ δπν 

ζπζηήκαηα αξίζκεζεο, ην δεθαδηθφ θαη ην εμεθνληαδηθφ. Σν δεθαδηθφ ην 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ζηηο ζπλαιιαγέο, ελψ ην εμεθνληαδηθφ κφλν 

γηα αζηξνλνκηθνχο ππνινγηζκνχο. ε έλα ρσξίν ηεο «Βίβινπ ησλ Νεθξψλ» ηεο 

αξραίαο Αηγχπηνπ, πνπ βαζίδεηαη ζε κηα καγηθή επίθιεζε πξνο ηνλ πνξζκέα 

κεηαθνξάο ησλ λεθξψλ ηνπ Κάησ Κφζκνπ, ε νπνία είλαη θαηαγξακκέλε ζηα «θείκελα 

ησλ ππξακίδσλ», γίλεηαη γηα πξψηε θνξά αλαθνξά ζε κέζνδν κέηξεζεο ησλ 

δαθηχισλ. Απηφ καο επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη είλαη πηζαλφ ε κεζνδνινγία απηή 

λα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ αξραία Αίγππην.
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Κακπνπξάθε-Παηεξάθε Ζ., φ.π. 23. 
21

 ην ίδην, ζει.23-24. 
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2.ΟΙ ΑΠΑΡΥΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ  ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΙΚΟ ΥΧΡΟ 

 
Οη πνιηηηζκνί πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ Δγγχο Αλαηνιή θαηά ηελ πξντζηνξηθή 

πεξίνδν νδήγεζαλ ζηε ιεγφκελε «λενιηζηθή επαλάζηαζε», ε νπνία απνηέιεζε κηα 

αξγή θαη ζηαδηαθή δηαδηθαζία απφ ηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ζπλνηθηζκψλ κέρξη ηελ 

αλάπηπμε εκπνξηθψλ ζρέζεσλ θαη θαηαγξαθήο θαη νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο. 

ην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ, αληίζεηα κε ηελ Δγγχο Αλαηνιή, δελ παξνπζηάδνληαη ίρλε 

απηήο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ , γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

πεξίνδνο απηή ζηνλ Αηγαηαθφ ρψξν κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη έλαλ πνιηηηζκφ 

εηζαγκέλν απφ ηελ εζηία ηεο Αλαηνιήο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγνχληαη νη πξψηνη 

ζπλνηθηζκνί, ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε ηα επηηεχγκαηα ησλ αλαηνιηθψλ ιαψλ∙κφληκνη 

νηθηζκνί θαη ηξνθνπαξαγσγηθή νηθνλνκία.
22

 

Καηά ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ (3000-1050 π.Υ.) ην Αηγαίν ρσξίδεηαη ζε ηξεηο 

ζεκαληηθνχο πνιηηηζκνχο βάζεη ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ. Σνλ ειιαδηθφ-

κπθελατθφ γηα ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, ην κηλστθφ γηα ηελ Κξήηε θαη ηνλ θπθιαδηθφ 

γηα ηα λεζηά. Ζ παξνπζία ιίζηλσλ αγγείσλ θαη εηδσιίσλ θπθιαδηθήο, θπξίσο 

πξνέιεπζεο ζηελ Κξήηε θαη ζηνλ επεηξσηηθφ ειιαδηθφ ρψξν καξηπξεί ηελ αλάπηπμε 

αληαιιαγψλ θαη εκπνξίνπ κεηαμχ απηψλ ησλ πνιηηηζκψλ  γεγνλφο πνπ δειψλεη κηα 

ζχγθιηζε ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζήο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη ζρεδφλ παληνχ ην μεθίλεκα ηεο κεζνγεηαθήο 

πνιπθαιιηέξγεηαο, ε επηδείλσζε ησλ νηθνληκηθψλ αληζνηήησλ, ε ζπζζψξεπζε ηνπ 

δπλακηθνχ απνζήθεπζεο θαη ε εκθάληζε εηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ θαη γξαθέσλ. 

Σαπηφρξνλα, ε πξφνδνο ησλ ζπζηεκάησλ ζεκεηνγξαθίαο-πξψηκε γξαθή- δηεπθνιχλεη 

ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκίαο. Απηή ε θαηάζηαζε ζα νδεγήζεη ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ αλαθηνξηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Κξήηε θαη ηνπ κεγάξνπ ζηηο Μπθήλεο 

πνπ ζα απνηειέζνπλ ηα πξψηα ηζρπξά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θέληξα.
23

  

 
2.1 ΜΙΝΧΙΣΔ 

 

ηελ πξντζηνξηθή Κξήηε αλαπηχρζεθε ν Μηλσηθφο πνιηηηζκφο. Οη 

αληαιιαγέο κεηαμχ Κξήηεο θαη λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ ήηαλ ππθλέο, κε απνηέιεζκα λα 

αλαπηπρζεί ην ζχζηεκα ησλ αληαιιαγψλ θαη ην εκπφξην. πζζσξεχνληαη πνιιά 

πινχηε πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ ηαρηζηνπνίεζε ηνπ ξπζκνχ εμέιημεο ηνπ πνιηηηζκνχ, 

                                                           
22

 Treuil R., Darcque P., Poursat J., Touchais G., φ.π., ζει. 125-129. 
23

 Ruiperez M.S., Melena J.L., Οη Μπθελαίνη Έιιελεο, Δθδφζεηο Καξδακίηζα, 1996, ζει. 130-135. 
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ξπζκφ πνπ παξαθνινπζνχλ θαη θαηαγξάθνπλ  θαη νη γξαθείο-ινγηζηέο. Οη 

πεξηζζφηεξεο πηλαθίδεο πνπ βξέζεθαλ, εκθαλίδνπλ ινγαξηαζκνχο ή θαηαγξαθέο 

εκπνξεπκάησλ. Ο πνιηηηζκφο πξνσζείηαη απφ ηα ίδηα ηα αλαθηνξηθά θέληξα, ζηα 

νπνία γίλεηαη ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ησλ δπλάκεσλ πνπ ππνηάζζεη ηηο θνηλσληθέο 

ηάμεηο ζε κηα ηεξαξρία κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαηά ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν.
24

 

Απφ ηελ νξγάλσζε ησλ αλαθηφξσλ πξνθχπηεη φηη εθεί είρε ζπγθεληξσζεί ε 

γεληθή δηνίθεζε θαη φηη είρε νξγαλσζεί θαηά γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα πνπ βνεζνχζε 

ην έξγν ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ. Σα αλάθηνξα εθάξκνζαλ θαη αλέπηπμαλ 

ζρεηηθά πνιχπινθα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα ησλ νπνίσλ ε ζπληήξεζε θαη πξφνδνο 

εμαξηήζεθαλ απφ ηελ πηνζέηεζε κηαο ζηνηρεηψδνπο ινγηζηηθήο αξρηθά, θαη 

ζπλζεηφηεξσλ νηθνλνκηθψλ αξρείσλ αξγφηεξα. Αλαπηχρζεθε, ινηπφλ, έλα ζχζηεκα 

γξαθήο –ε θξεηηθή ηεξνγιπθηθή-γηα νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο. Πάλσ απφ ην 95% ησλ 

επξεκάησλ απνηειείηαη απφ ινγηζηηθά θείκελα ζε πειφ.ηελ Κλσζφ , ηε Φαηζηφ θαη 

ηα Μάιηα ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλαθηφξνπ δειψλεηαη κε ηηο 

ζεηξέο απνζεθψλ θαη ηελ παξνπζία ελφο απνζέηε ηεξνγιπθηθψλ.
25

 

Σν αξηζκεηηθφ ζχζηεκα ησλ Μηλσηηψλ ήηαλ δεθαδηθφ θαη θαίλεηαη λα είρε ηε 

βάζε ηνπ ζηα δέθα δάρηπια ησλ ρεξηψλ, φπσο άιισζηε ζπλέβαηλε θαη κε ηα 

πεξηζζφηεξα αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα ηεο αξραηφηεηαο. Οη Μηλσίηεο, ζηελ πξψηε ηνπο 

γξαθή, παξίζηαλαλ ηηο κνλάδεο κε θαηαθφξπθεο ή ειαθξά θακππισκέλεο γξακκέο, 

ηηο δεθάδεο κε θνπθίδεο, ηηο εθαηνληάδεο κε καθξνπιέο ινμέο γξακκέο θαη ηηο 

ρηιηάδεο κε ξφκβνπο. 
26

 

 πλαληάηαη, φκσο, θαη κηα άιιε γξαθή πνπ είλαη επξχηεξα δηαδεδνκέλε, ε 

γξακκηθή Α΄, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη  θπξίσο ζηε ινγηζηηθή θαη ζηε δηνίθεζε
27

. Ζ 

γξακκηθή Α εκθαλίζηεθε πεξίπνπ ην 1600 π.Υ. θαη νη πηλαθίδεο πνπ ηε θέξνπλ, 

απνηεινχλ κέξνο ησλ αλαθηνξηθψλ νηθνλνκηθψλ αξρείσλ. Παξ' φιν πνπ ε γξαθή 

απηή δελ έρεη απνθξππηνγξαθεζεί, ηα αξηζκεηηθά ζχκβνια αλαγλσξίδνληαη εχθνια. 

Δμαθνινχζεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δεθαδηθφ ζχζηεκα, αιιά ηα ζχκβνια 

παξάζηαζεο ησλ αξηζκψλ άιιαμαλ. Γηα ηε κνλάδα ρξεζηκνπνηνχζαλ κφλν ηελ 

θαηαθφξπθε γξακκή. Ζ θνπθίδα, πνπ παξίζηαλε ην δέθα θαη θαίλεηαη ζε κεξηθέο απφ 

                                                           
24

 Κακπνπξάθε-Παηεξάθε Ζ., φ.π. ζει.25. 
25

 Treuil R., Darcque P., Poursat J., Touchais G., φ.π., ζει. 224-226. 
26

 Κακπνπξάθε-Παηεξάθε Ζ., φ.π. 25-26. 
27

 Εψεο Α., Κλσζζόο, Σν εθζηαηηθό όξακα, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην 1995, ζει. 

13-40. 
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ηηο παιηφηεξεο πηλαθίδεο, αληηθαηαζηάζεθε απφ κηα νξηδφληηα γξακκή. Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ κηθξέο νξζνγψληεο πήιηλεο πηλαθίδεο πνπ βξέζεθαλ ζε 

αλαζθαθέο ζε αλάθηνξα ηεο Μηλσηθήο Κξήηεο (Αγίαο Σξηάδαο, Εάθξνπ θαη αιινχ), 

κε ραξαγκέλεο επηγξαθέο ζηε Γξακκηθή Α. 
28

 

 

 

2.2 ΜΤΚΗΝΑΙΟΙ 

 

ηηο αξρέο ηεο 2
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. ν κηλσηθφο πνιηηηζκφο θηάλεη ζην απφγεηφ 

ηνπ, ελψ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα δηαγξάθνληαη νη απαξρέο ηνπ Μπθελαηθνχ 

πνιηηηζκνχ. Ζ κπθελαηθή θνηλσλία αξρηθά είλαη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλε ζε ζρέζε κε 

ηελ αηγαηαθή. Πεξί ην 1550 π.Υ.φκσο, νη Μπθήλεο παξνπζηάδνπλ αλνδηθή πνξεία ζε 

αληίζηξνθε αλαινγία κε ηελ παξαθκή ηεο Κξήηεο. Οη ζρέζεηο κε ην λεζί, 

εθηξάπεθαλ θάπνηα ζηηγκή ζε ιεειαζίεο κε απνηέιεζκα κηα γεληθεπκέλε αθνκνίσζε 

ηνπ κηλσηθνχ πνιηηηζκνχ απφ ηνπο Μπθελαίνπο ηφζν ζε επίπεδν θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο φζν θαη νηθνλνκηθήο δνκήο, κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

γξαθήο γηα θαηαγξαθή πξνηφλησλ. 
29

 

Οη Μπθελαίνη θιεξνλφκεζαλ απφ ηνπο Μηλσίηεο ηελ παξάδνζε ηεο 

αλαθηνξηθήο νξγάλσζεο, αλ θαη δηαθνξνπνηήζεθαλ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ κεγάξνπ 

θαη ηελ χπαξμε νρχξσζεο. Σα κπθελαηθά αλάθηνξα απνηεινχληαη απφ ζχλνιν 

δηακεξηζκάησλ γχξσ απφ κηα κνλάδα εμνπζίαο (ην κέγαξν), ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε 

ζπζζψξεπζε ππεξβνιηθνχ πινχηνπ-εμνχ θαη ε χπαξμε απνζεθψλ-θαη ζηελ 

παξαγσγή ρξεζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.Σν 1350 π.Υ. πεξίπνπ, ε αλάγθε γηα ινγηζηηθή 

θαηαγξαθή ήηαλ νινέλα θαη πην αλαγθαία. Καζψο ε γξακκηθή Α΄ δελ εμππεξεηνχζε 

πηα ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο , δεκηνπξγήζεθε ε γξακκηθή Β΄. Δκπλεπζκέλνη ινηπφλ 

νη Μπθελαίνη Έιιελεο απφ ηνλ θξεηηθφ πνιηηηζκφ, δεκηνχξγεζαλ απηή ηε γξαθή. Ο 

ζθνπφο ηεο ήηαλ θαζαξά ινγηζηηθφο, θαζψο ε νηθνλνκηθή ηζρχο θαη ε γξήγνξε 

αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφ-πνιηηηθήο νξγάλσζεο ησλ ηλδνεπξσπατθψλ πιεζπζκψλ ζηελ 

Ζπεηξσηηθή Διιάδα επέζπεπζε ηα πξάγκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο
30

. 

Σν αξηζκεηηθφ ζχζηεκα ηεο γξακκηθήο Β είλαη ίδην κε ηεο Α θαη επνκέλσο 

δεθαδηθφ.ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα κεηξήζηκα αληηθείκελα ή έκςπρα φληα 

                                                           
28

 Treuil R., Darcque  P., Poursat J., Touchais G., φ.π., ζει. 252-267. 
29

 Ruiperez M.S., Melena J.L., φ.π., ζει. 50-51. 
30

Καλειινπνχινπ Α.,ύγρξνλεο νηθνλνκηθέο ζθέςεηο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, 1996, ζει.39. 



15 
 

απνηεινχλ θπζηθά ή ηερλεηά δέχγε, φπσο δπγνί δψσλ ή δεχγε ηξνρψλ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη δπν ηδενγξάκκαηα, έλα γηα ην δεχγνο θαη έλα γηα ηε κνλάδα. 

Πξφθεηηαη γηα ειιεληθή επηλφεζε θαη πηζαλφλ ε αλάγθε γηα απηή ηε γξαπηή 

θαηλνηνκία λα πξνθιήζεθε ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ δπηθνχ αξηζκνχ ζηα ειιεληθά. 
31

 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε γξακκηθή Β΄ απνηειεί έλα ψξηκν θαη 

ζπγθξνηεκέλν ζχζηεκα δηνηθεηηθήο επηθνηλσλίαο.Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην 

γεγνλφο πσο γηα ηνπο Μπθελαίνπο, νη πήιηλεο πηλαθίδεο απνηεινχζαλ απιψο 

πξφρεηξεο απνγξαθέο εηήζηνπ ραξαθηήξα θαη ηζρχνο, ρξεζηκνπνηνχκελεο θαζεκεξηλά 

γηα ζεκεηψζεηο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο θχζεο. ηελ Πχιν αλαθαιχθζεθε 

αξρεηνθπιάθην φπνπ εκθαλίδνληαη φινη νη ηχπνη θαηαγξαθήο∙ αηνκηθέο θαηξέιεο, 

απνγξαθέο, αλαθεθαιαηψζεηο ινγαξηαζκψλ. ην ηέινο θάζε ινγηζηηθνχ έηνπο νη 

θαηαρσξίζεηο κεηαθέξνληαλ ζε ινγηζηηθά βηβιία απφ πεξγακελή ε πάππξν
32

.Ο 

αξηζκφο ησλ γξαθέσλ-ινγηζηψλ ήηαλ πνιχ κεγάινο θαη ε εμεηδίθεπζή ηνπο νδεγεί 

ζην ζπκπέξαζκα πσο δελ επξφθεηην γηα επαγγεικαηίεο γξαθείο, φπσο ζπλέβαηλε ζηελ 

Δγγχο Αλαηνιή, αιιά γηα εγγξάκκαηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο πνπ ίζσο είραλ 

βνεζνχο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πηλαθίδσλ. 
33

 

Πνιιά θείκελα παξέρνπλ ζρεηηθά αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θφξνπο πνπ 

εηζπξάηηνληαη απφ ην αλάθηνξν. ηελ Πχιν, ε ζεηξά Ma αλαθέξεηαη ζηε θνξνινγία 

θάζε πξσηεχνπζαο λνκνχ ησλ επαξρηψλ πνπ ππάγνληαλ ζην αλάθηνξν. Σα δεηνχκελα 

πξνηφληα αλαγξάθνληαη πάληα κε ηηο ίδηεο πνζνζηηαίεο ζρέζεηο ζε θάζε πηλαθίδα. Έλα 

άιιν παξάδεηγκα αλαινγηθήο θνξνινγίαο δίλεη ε πηλαθίδα PY Es 644 ε νπνία 

θαηαγξάθεη ηελ εηήζηα ζπλεηζθνξά 13 αηφκσλ πξνο ην αλάθηνξν. Απφ ηηο αλαζθαθέο 

απνδεηθλχεηαη φηη ηα αλάθηνξα ειέγρνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηε βνήζεηα κηαο 

ζηξαηηάο «γξαθέσλ -ινγηζηψλ». Έηζη δηαθαίλεηαη φηη, ηφζν ν Μηλσηθφο φζν θαη ν 

Μπθελατθφο πνιηηηζκφο κε ηελ ηεξάζηηα θαη θαηαπιεθηηθή νηθνλνκηθή, εκπνξηθή, 

ζηξαηησηηθή θαη θνηλσληθή νξγάλσζή ηνπο αλαπηχρζεθαλ κε ηελ ζπκβνιή ησλ 

γξαθέσλ -ινγηζηψλ.
34

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Ruiperez M.S., Melena J.L., φ.π., ζει. 50-51. 
32

ην ίδην, ζει. 85-97. 
33

 Chadwick J., Ο Μπθελαηθόο θόζκνο, Δθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα, 1999, ζει. 95-98. 
34

 Μπάιε Θ., φ.π. ζει. 45. 
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3.Η ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΜΔΑΙΧΝΑ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 

 
3.1 Ο ΜΔΑΙΧΝΑ 

 

Σν Μεζαίσλα έρνπκε ζηαζηκφηεηα ζηελ εμέιημε ηεο Λνγηζηηθήο, φπσο ζε 

φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο. Απηφ απνδίδεηαη απφ ηε κία ζηελ πηψζε 

ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο, πνπ απνζχλζεζε ηε Ρσκατθή θνηλσλία θαη παξέιπζε 

ηηο ζπλαιιαγέο,θαη απφ ηελ άιιε, ζηελ επίδξαζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, ν νπνίνο ζηα 

πξψηα ζηάδηα ηεο δηάδνζεο ηνπ πεξηθξνλνχζε ηελ νηθνλνκηθή δσή.
35

Πξέπεη φκσο λα 

ζεκεηψζνπκε φηη νη ζηαπξνθνξίεο κεηαμχ 11
νπ

  θαη 13
νπ

 αηψλα επεξέαζαλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο Λνγηζηηθήο, γηαηί αλέπηπμαλ ηα ξεχκαηα ηεο λέαο εκπνξηθήο θίλεζεο 

θαη έθεξαλ ζ' επαθή ηελ Δπξψπε κε ηελ Δγγχο Αλαηνιή, γεγνλφο πνπ ζπληέιεζε 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ ησλ δχν νηθνλνκηθά εππνξφηεξσλ 

πφιεσλ ηεο Ηηαιίαο, ηε Γέλνβα θαη ηε Βελεηία .Λφγσ ηεο «αξρήο ηνπ θπξίαξρνπ 

θξάηνπο» ππνρξέσλαλ νη Δλεηνί φιεο ηηο θηίζεηο ηνπο, λα πεξλνχλ ηα εμαγφκελα κέζσ 

ηεο Βελεηίαο. Ζ εηζαγσγή θαη επαλεμαγσγή θφξσλ θαηέζηεζε ηε Βελεηία θπξίαξρε 

νηθνλνκηθή δχλακε.
36

 

Οη κηθξναλαθαιχςεηο ζηελ αγξνθαιιηέξγεηα νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία 

απνζεκάησλ ηξνθήο, κε απνηέιεζκα έλα ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ λα κελ εμαξηάηαη απφ 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο. Έηζη, ηνλ 11ν αηψλα παξαηεξείηαη θηλεηηθφηεηα απφ ηελ 

χπαηζξν πξνο ηηο πφιεηο, ε νπνία είρε σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αθκή ησλ 

κεζαησληθψλ πφιεσλ ζηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ (12ν – 15ν αηψλα). Ζ δεκηνπξγία 

πφιεσλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζε απφ ηε κεζαησληθή νξγάλσζε ηεο 

δσήο. Παξαηεξείηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο αληαιιαθηηθήο κε ηε ρξεκαηηθή νηθνλνκία, 

ε πνιηηηθή ρεηξαθέηεζε ηεο πφιεο θαη ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ. Γηα ηε δεκηνπξγία 

εκπνξίνπ,  απαηηνχληαλ πιένλ ε ινγηζηηθή, ε πξαθηηθή αξηζκεηηθή, ε γξαθή θαη ε 

αλάγλσζε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζχληαμε ησλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ θαη ηεο 

αιιεινγξαθίαο.ηνηρείν εμίζνπ ζεκαληηθφ ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη θαη ην φηη ε 

εθπαίδεπζε, εθηφο απφ κηα ζξεζθεπηηθή αλαδήηεζε, έγηλε θαη κηα πξαθηηθή 

                                                           
35

 Θενράξε Ρ., Αξραία θαη Βπδαληηλή Οηθνλνκηθή Ιζηνξία, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 1983, ζει. 23-

25. 
36

 Masters B., Chamber Α., Αccounts of the sixteenth century, London Record Society, 20, 1984, ζει. 

9-32.  
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αλαγθαηφηεηα γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο θαη απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά 

ζηξψκαηα. 
37

 

ηε ζεκεξηλή επνρή, ε Λνγηζηηθή έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ε «γιψζζα ηνπ 

εκπνξίνπ». Ζ ζχλδεζε ηεο ινγηζηηθήο κε ην εκπφξην θαίλεηαη θαη ζηα κεζαησληθά 

ρξφληα, φηαλ ν Fibonacci, ή αιιηψο Leonardo Pisano, δηδάρηεθε ηα καζεκαηηθά θαη 

γλψξηζε ηα ηεξάζηηα πξνλφκηα ησλ Αξαβηθψλ αξηζκεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Σν 1202 

δεκνζίεπζε ην βηβιίν Liber Abaci ( βηβιίν ησλ ππνινγηζκψλ ή βηβιίν ηνπ άβαθα) 

γεκάην κε ηηο καζεκαηηθέο γλψζεηο πνπ είρε πεξηζπιιέμεη ζηα ηαμίδηα ηνπ.  

Σν βηβιίν απηφ, ην πξνφξηδε γηα εκπφξνπο, γηα απηφ εμεγεί ιεπηνκεξεηαθά ηηο έλλνηεο, 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηηο θαηαιάβνπλ κε ζπλνδεία παξαδεηγκάησλ απφ ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ηνπ εκπνξίνπ, ηελ ηηκή ησλ αγαζψλ, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ θαη 

ηελ κεηαηξνπή ζε μέλν λφκηζκα. Αλ ιάβνπκε ππφςε ηα αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα ησλ 

αξραίσλ πνιηηηζκψλ ζπλαληάκε κεγάιε δπζθνιία ζηελ εθηέιεζε πξάμεσλ.  

Ζ ηειηθή επηθξάηεζε ησλ ηλδναξαβηθψλ ςεθίσλ έγηλε ην 1202, κέζα απφ ην Liber 

Αbaci, ην νπνίν γλψξηζε κεγάιε επηηπρία φηαλ έγηλαλ αληηιεπηά ηα κεγάια 

πιενλεθηήκαηα ησλ λέσλ ςεθίσλ.
38

 

Γεληθά ε εμειηθηηθή πνξεία ηεο Λνγηζηηθήο θαηά ην Μεζαίσλα αθνινχζεζε 

ηηο παξαθάησ θάζεηο: 

α)πέξαζε απφ ηε Λνγηζηηθή ηνπ κλεκνλίνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

ινγαξηαζκψλ, ζηε ινγηζηηθή ησλ πηζησηηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ, 

β)έπεηηα απνζπάζηεθαλ απφ ην κλεκφλην νη πξνζσπηθνί ινγαξηαζκνί θαη 

ινγαξηαζκνί ησλ αμηψλ κε απνηέιεζκα λα δηακνξθσζεί ε «απινγξαθηθή ινγηζηηθή». 

γ)Με ην ζχζηεκα απηφ έγηλε θάπνηα πξνζπάζεηα νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο, 

γηαηί κε ηα δηάθνξα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ, παξαθνινπζνχληαλ ηα θέληξα 

δξάζεο ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απ' φιε ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηεο. 

δ)Σνλ 13ν αηψλα αλαθαιχθζεθε ε ζεκειηψδεο αξρή ηεο δηπινγξαθηθήο 

κεζφδνπ θαη ηειεηνπνηήζεθε ην 1494 απφ ην Φξαγθηζθαλφ κνλαρφ Λνχθα Παηζηφιν, 

                                                           
37 Duby G., Μεζαησληθή Γύζε: Κνηλσλία θαη Ιδενινγία, ΔΜΝΔ 1988,  ζει. 32-33. 
38

 Brown R., A history of accounting and accountants, Δθδφζεηο Cossimo, New York ,2004,ζει.78-80. 
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θαη απφ ηελ επνρή απηή έρνπκε αλάπηπμε ηεο ινγηζηηθήο, ηφζν ζην πξαθηηθφ φζν θαη 

ζην ζεσξεηηθφ επίπεδν
39

. 

 Ζ απινγξαθηθή κέζνδνο είλαη κηα αηειήο κέζνδνο, κε ηελ νπνία 

παξαθνινπζνχληαη θπξίσο ζρέζεηο κε ηξίηνπο, θαζψο θαη ζπλαιιαγέο πνπ πξνθαινχλ 

θηλήζεηο ζην ηακείν ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Γελ παξαθνινπζνχληαη κε ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο φια ηα ινγηζηηθά γεγνλφηα, νη κεηαβνιέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ο πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ απνηειέζκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε ηε ζχληαμε δπν δηαδνρηθψλ απνγξαθψλ.
40

 

Ζ δηπινγξαθηθή κέζνδνο απνηειεί ηε κέζνδν θαηαγξαθήο ησλ κεηαβνιψλ 

πνπ επηθέξνπλ ηα ινγηζηηθά γεγνλφηα ζηελ πεξηνπζία ελφο νξγαληζκνχ (Γεκνζίνπ 

είηε Ηδησηηθνχ) ζέηνληαο ζε θίλεζε δπν ηνπιάρηζηνλ ινγαξηαζκνχο∙ έλαλ πνπ 

κεηαβάιιεηαη κε ην ίδην αθξηβψο πνζφ θη έλαλ άιιν πνπ αληηκεηαβάιιεηαη κε ην ίδην 

αθξηβψο πνζφ. Κάζε ινγηζηηθφ γεγνλφο, δειαδή, θαηαγξάθεηαη δηζδηάζηαηα κε 

ηαπηφρξνλε θίλεζε δπν ηνπιάρηζηνλ ινγαξηαζκψλ, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ρξεψλεηαη 

θαη ν άιινο πηζηψλεηαη.
41

  

 Οη ξεμηθέιεπζνη Ηηαινί ηεο Αλαγέλλεζεο (14νο-16νο αηψλαο) είλαη επξχηαηα 

αλαγλσξηζκέλνη σο νη ζεκειησηέο ηεο ζχγρξνλεο ινγηζηηθήο. Ο ιφγηνο ηεο ινγηζηηθήο 

A.C. Littleton, πξνζπαζψληαο λα εμεγήζεη ην ιφγν πνπ ε δηπινγξαθηθή κέζνδνο 

αλαπηχρζεθε ην 14
ν
 αηψλα ζηελ Ηηαιία, πεξηγξάθεη ηα επηά βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο:
42

 

 Ζ πξνζσπηθή ηδηνθηεζία 

 Σν θεθάιαην 

 Σν εκπφξην 

 Ζ πίζησζε 

 Ζ γξαπηή απνηχπσζε∙δειαδή ε δεκηνπξγία ελφο αξρείνπ κφληκνπ ζε 

κηα θνηλή γιψζζα. 

 Σα ρξήκαηα 

 Ζ αξηζκεηηθή 

                                                           
39

Cipolla C..M., Η νηθνλνκηθή ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 1974, ζει. 37-

56. 
40

 Θενράξε Ρ., φ.π., ζει. 23-25. 
41

 ην ίδην, ζει. 25-29. 
42

 Νηθνξφπνπινο Κ., «Ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο εμέιημεο ηεο ινγηζηηθήο ζηελ Διιάδα», Accountancy 

Greece, Iνχιηνο-επηέκβξηνο 2012, ζει.34-45. 
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Οη παξάγνληεο απηνί, αλ θαη πξνυπήξραλ απφ ηελ αξραηφηεηα, βξέζεθαλ ζε 

κεγαιχηεξε αιιειεπίδξαζε ην Μεζαίσλα, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ε 

δηπινγξαθηθή κέζνδνο. Ζ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ησλ εηζπξάμεσλ θαη 

εθηακηεχζεσλ ησλ θφξσλ εθαξκφζηεθε απφ ηηο θπβελήζεηο. Δμάιινπ, ζε θάζε 

θνηλσλία πνπ παξαηεξείηαη ζπζζψξεπζε πινχηνπ, ε ηάμε ησλ ερφλησλ θαη 

θαηερφλησλ επηζπκεί δηαθαψο ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάθνληαη 

θαη λα πξνζηαηεχνληαη ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία. 
43

 

 

3.2 Ο ΜΟΝΑΥΟ ΛΟΤΚΑ ΠΑΣΙΟΛΟ 

 

Ο Λνχθα Παηζηφιν ( Luca Pacioli) νλνκάζηεθε παηέξαο ηεο Λνγηζηηθήο. 

Δμέδσζε ην 1494 ηελ πξψηε ηνπ κειέηε κε ηίηιν: «Summa di Arithmetica, 

Geometria, Proportione et Proportionalita». Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ ηίηιν, δελ 

πξφθεηηαη κφλν γηα κειέηε Λνγηζηηθήο, αιιά θαη Άιγεβξαο θαη Γεσκεηξίαο. Καζψο 

δελ έρεη βξεζεί παιαηφηεξν γξαπηφ θείκελν, ζεσξείηαη πσο κε απηφ, αξρίδεη ε ηζηνξία 

ηεο δηγξαθίαο θαη ηεο ινγηζηηθήο νξγάλσζεο. Απνηέιεζε, αθφκε, ην πξψην βηβιίν 

άιγεβξαο ην νπνίν ήηαλ γξακκέλν ζηε δηάιεθην ηεο βνξείνπ Ηηαιίαο. Ο Παηζηφιν 

ππήξμε δάζθαινο καζεκαηηθψλ ηνπ Leonardo Da Vinci θαη πηζαλνινγείηαη πσο ηνπ 

κεηέδσζε αξθεηέο γλψζεηο ψζηε λα δεκηνπξγήζεη αξγφηεξα πνιιά απφ ηα ζρέδηα ηνπ 

πεξί αλαηνκίαο. 
44

 

 ην βηβιίν απηφ, εμέζεηε κέζα ζε 26 θεθάιαηα ηηο αληηιήςεηο ηνπ γηα ηε 

δηπινγξαθηθή (δηγξαθηθή ζήκεξα) κέζνδν, ζηελ νπνία πξνβιέπεη ηξία βηβιία: α) ην 

Πξφρεηξν (κλεκφλην), φπνπ θαηαρσξνχληαη νη ζπλαιιαθηηθέο πξάμεηο ηζηνξηθά γηα λα 

κεηαθεξζνχλ θαηφπηλ ζε ινγαξηαζκνχο κε νπνηαδήπνηε ζπλαιιαθηηθή αμία, β) ην 

Ζκεξνιφγην φπνπ εγγξάθνληαλ νη ζπλαιιαθηηθέο πξάμεηο κε ηελ αληίζηνηρε αμία 

ηνπο, γ) ην Καζνιηθφ, φπνπ κεηαθέξνληαλ νη ινγαξηαζκνί θαηά ρξέσζε θαη πίζησζε. 

Ζ δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Παηζηφιν (1494) απνηέιεζε ζηαζκφ ζηα ινγηζηηθά 

ρξνληθά θαη έδσζε αθνξκή λα αλαπηπρζεί κεηά κηα ινγηζηηθή θηινινγία ζηελ Ηηαιία 

θαη ζ' άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο (Γεξκαλία, Οιιαλδία, Γαιιία) ζε κηα επνρή πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη ζηε ινγηζηηθή βηβιηνγξαθία, σο Λνγηζηηθή κεηά ηνλ Παηζηφιν
45

. 

 

 

                                                           
43

 Νηθνξφπνπινο Κ., φ.π, ζει.34-45. 
44

 Masters B.,φ.π. ζει. 9-32. 
45

 ην ίδην, ζει. 20-32. 
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3.3  Η  ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΠΑΣΙΟΛΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ (16
ος

-18
ος

 αιώνας) 

Σελ επνρή απηή, νη εξγαζίεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ δελ πξνψζεζαλ ηδηαίηεξα ηε 

Λνγηζηηθή, γηαηί νπζηαζηηθά απνηέιεζαλ παξαθξάζεηο ηνπ έξγνπ ηνπ 

Παηζηφιν.ηφρνο ηνπο ήηαλ ε δηάδνζε πξαθηηθψλ θαλφλσλ θαηαζηηρνγξαθίαο πνπ 

νλνκάζηεθαλ «Ηηαιηθή Λνγηζηηθή». Τπήξμαλ, βέβαηα, θάπνηεο πξνζπάζεηεο 

βαζχηεξεο δηείζδπζεο απφ δηαθφξνπο ζπγγξαθείο, φκσο παξέκεηλαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

θαηαζηηρνγξαθίαο θαη ηεο πξνζσπνπνίεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ. Ζ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ε επέθηαζε ηνπ εκπνξίνπ νδήγεζαλ ζηελ πξφνδν ηεο Λνγηζηηθήο 

θαηαζηηρνγξαθίαο νη αλάγθεο ηεο νπνίαο απαίηεζαλ ηε δηάζεζε πεξηζζφηεξσλ 

θεθαιαίσλ. Σα παξαπάλσ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο εκπνξηθήο πίζηεο θαη ζην 

ζεζκφ ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ κε απνηέιεζκα ηε δηαζηνιή ηεο έλλνηαο ηεο 

επηρείξεζεο απφ ηνλ επηρεηξεκαηία θαη ηε δηακφξθσζε ηεο «αξρήο ηεο ζπλέρεηαο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο»
46

. 

Σα δεδνκέλα απηά είραλ σο απφξξνηα ηα εμήο:  

 Σελ πηνζέηεζε ηεο ηερληθήο ηεο θαηαζηηρνγξαθίαο απφ ην θξάηνο θαη ηα 

κνλαζηήξηα, κε απνηέιεζκα ηε γελίθεπζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 

 Σνλ ππνινγηζκφ ηφζν ησλ γεληθψλ απνηειεζκάησλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, φζν θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη φρη θαη’ έξγν ή ζπλαιιαγή. 

 Σε δεκηνπξγία ηάζεσλ θξηηηθήο θαηά ηεο αθνινπζνχκελεο ηερληθήο, πξάγκα πνπ 

δηεπθφιπλε ηηο κεηέπεηηα εμειίμεηο ηνπ 17
νπ

 αηψλα. 
47

 

Ο 17
νο

 αηψλαο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ παξνπζία ηνπ Φιακαλδνχ Siman 

Stevin θαη ηελ απαξρή ηεο χγρξνλεο Λνγηζηηθήο, γλσξίζκαηα ηεο νπνίαο είλαη ε 

δηαχγεηα θαη ε ζπζηεκαηηθή ινγηζηηθή κέζνδνο, ε θαηάξγεζε ηεο πξνζσπνπνίεζεο 

ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ε δεκηνπξγία ζέζεο γηα ηε Γεκφζηα Λνγηζηηθή (Λνγηζηηθή ηνπ 

Ζγεκφλα). Δπηπξφζζεηα, ην εηήζην θιείζηκν ησλ ινγαξηαζκψλ ζπλνδεχεηαη απφ 

έθζεζε πνπ εκθαλίδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ θαη έηζη 

εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ε κνξθή ηνπ ζχγρξνλνπ ηζνινγηζκνχ
48

.  

Καηφπηλ ζεκεηψζεθαλ λέεο εμειίμεηο κε ηηο εξγαζίεο ηνπ J.Savary θαη ηνπ De 

La Porta. Ο Savary κε ην έξγν ηνπ «Ο ηέιεηνο έκπνξνο» επηθέξεη ζεκαληηθέο 

                                                           
46

Cipolla C..M., φ.π.,ζει. 37-56. 
47

 ην  ίδην, ζει. 38-40. 
48

Brown R., φ.π., ζει. 210-251. 
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βειηηψζεηο ζηνλ ηξφπν ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, θαη, κε ηελ εξκελεία πνπ 

έδσζε ζην Γηάηαγκα ηνπ 1673 ηνπ Caibert (ππνπξγνχ νηθνλνκηθψλ ηνπ Λνπδνβίθνπ 

XIV ηεο Γαιιίαο), θαηέζηεζε ππνρξεσηηθή ηελ ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ γηα ηνπο 

εκπφξνπο, αλαγλψξηζε ην Ζκεξνιφγην σο έλα απφ ηα πην ηζρπξά απνδεηθηηθά κέζα, 

θαζηέξσζε ηελ αλά δηεηία θαηάξηηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη θαηνρχξσζε λφκηκα ηε 

Λνγηζηηθή. Ο De La Porta, πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί πξφγνλνο ηνπ «ζπγθεληξσηηθνχ 

ζπζηήκαηνο», πξνψζεζε ηε ινγηζηηθή ηερληθή, ζπκβνπιεχνληαο ηελ άκεζε κεηαθνξά 

ησλ εγγξαθψλ απφ ηα αλαιπηηθά βηβιία (εκεξνιφγηα) ζην γεληθφ θαζνιηθφ, ρσξίο ηε 

κεζνιάβεζε ,δειαδή, ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ εκεξνινγίνπ∙εμέιημε  πνπ πηνζεηήζεθε 

ζηηο ΖΠΑ κεηαπνιεκηθά. 
49

 

Απφ ηφηε ζεκεηψλεηαη ζπλερψο ζεσξεηηθή θαη ηερληθή πξφνδνο ζηε 

Λνγηζηηθή. Καη ζηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα ζεκεηψλνληαη λέεο θαηεπζχλζεηο πνπ 

απνβιέπνπλ ζην λα γίλεη ε Λνγηζηηθή (φπσο επεζήκαλε ν Venture) φξγαλν 

δηαρείξηζεο, δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ∙δειαδή θζάζακε απφ ηφηε ζε 

ηάζεηο ηεο χγρξνλεο Λνγηζηηθήο. Σν 18ν αηψλα ζπλερίζηεθε ε αλάπηπμε ηεο 

Λνγηζηηθήο ,θπξίσο ζηε Γαιιία, φπνπ δεκηνπξγήζεθε ε Γαιιηθή Λνγηζηηθή ρνιή 

απφ ηνπο De la porta, Irson, Samuel, Ricard θαη Barrene. Καη πξνο ην ηέινο ηνπ 

αηψλα, ν Degranges αλέπηπμε ην ακεξηθάληθν ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη 

ην Γεληθφ εκεξνιφγην θαη ην Γεληθφ θαζνιηθφ θαη θαζηέξσζε πέληε γεληθνχο 

ινγαξηαζκνχο (ηακείν, εκπνξεχκαηα, γξακκάηηα εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα, δεκίεο 

θαη θέξδε). Οη ζπλερηζηέο ηνπ έξγνπ ηνπ Quiney θαη Deplangue δεκηνχξγεζαλ ρνιή 

πνπ νλνκάζηεθε Cinquecontistes (επεηδή ρξεζηκνπνηνχζε ηνπο πην πάλσ πέληε 

ινγαξηαζκνχο) πνπ ηνπο ζεσξνχζε πξφζσπα πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ 

επηρεηξεκαηία. 
50

 

πκπεξαζκαηηθά, κνλφ πξνο ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα ζεκεηψλεηαη αλάπηπμε 

ηεο θαηαζηηρνγξαθίαο θαη παξάιιειε κεηαβνιή ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο, σο 

απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ζπλζεθψλ πνπ πξνθάιεζε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Δηδηθφηεξα, ε εμέιημε ηεο Λνγηζηηθήο επεξεάζηεθε απφ 

ηα πην θάησ γεγνλφηα θαη ηηο ζεζκνινγηθέο κεηαβνιέο :  

1) Σε δεκηνπξγία κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηνλ 18ν αηψλα, έπεηηα απφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, ηεο βηνκεραλίαο, ηεο λαπηηιίαο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  
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2) Σε δηεχξπλζε ηνπ  θχθινπ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην ζεζκφ ησλ εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο.  

3) Σελ θαζηέξσζε ηεο κε κηζζφ δηνίθεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, γεγνλφο 

πνπ νδήγεζε  ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

αλαγθψλ γηα ινγηζηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.  

4) Σελ  αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο κε ηα κεγάια θέξδε πνπ 

δεκηνχξγεζαλ, πξνθάιεζαλ ηελ παξέκβαζε ηνπ Κξάηνπο γηα θνξνινγηθνχο 

ζθνπνχο.
51

  

Οη εμειίμεηο απηέο ,φκσο, επεξέαζαλ θαη ηε ινγηζηηθή ζεσξία, κε 

απνηέιεζκα:  

 Σελ θαζηέξσζε ηεο  έλλνηαο ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεο,  

 Σελ επηθξάηεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ επηρεηξεκαηία, φπνπ δηαζηέιιεηαη ε 

έλλνηα ηεο επηρείξεζεο απφ απηφλ, 

 Σελ εκθάληζε ηνπ λένπ θιάδνπ ηεο Λνγηζηηθήο, ηεο  Κνζηνιφγεζεο,  

γηα λα αληηκεησπηζηνχλ  ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα εμεχξεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο,  

 Σελ θαζηέξσζε ινγηζηηθψλ ειέγρσλ απφ εκπεηξνγλψκνλεο ινγηζηέο,  

 Σελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο ησλ απνζβέζεσλ θαη ηεο θαηάξηηζεο θαη 

εκθάληζεο νκνηφκνξθσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
52

 

 

3.4  Η  ΛΟΓΙΣΙΚΗ  ΣΟΝ  19
Ο
  ΑΙΧΝΑ 

ην πξψην κηζφ ηνπ 19νπ  αηψλα, ζεκεηψλεηαη άλζεζε ζηε ινγηζηηθή 

βηβιηνγξαθία, θαζψο παξέρνληαη ζπκβνπιέο κφλν κε ηε κνξθή ησλ «ινγηζηηθψλ 

ζπληαγψλ» ρσξίο ,φκσο, λα πξνσζείηαη ε ινγηζηηθή ζεσξία. Μεηά ην 1860 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα αλχςσζεο ηεο Λνγηζηηθήο ζε επίπεδν πξαγκαηηθήο 

Δπηζηήκεο. Απηφ πξνθιήζεθε απφ ηε κεγάιε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, θαζψο θαη απφ ηελ πξψηκε δηακφξθσζε 

ηνπ λεφηεξνπ θαπηηαιηζκνχ, πνπ ζπληέιεζε ζηελ πξνψζεζε ηεο  Λνγηζηηθήο έξεπλαο 

θαη ζηε δηακφξθσζε πιηζηηθψλ ζεσξηψλ πνπ πξαγκαηεχνληαη πξνβιήκαηα ηεο 

πεξηνπζίαο.
53
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, ε Αγγιία αλαδχζπθε σο 

κηα παγθφζκηα νηθνλνκηθή δχλακε, γεγνλφο πνπ ζπκπαξέζπξε ηελ άλνδν θαη εμέιημε 

ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο. Δπηρεηξεκαηίεο φπσο ν  Josiah Wedgwood άξρηζαλ λα 

εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο θφζηνπο (cost accounting) ζηηο εηαηξείεο ηνπο ,κε 

απνηέιεζκα λα πξνζέξρνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη ινγηζηέο ζην Λνλδίλν. Αλάινγεο 

κέζνδνη εθαξκφζηεθαλ θαη ζηηο ΖΠΑ απφ κεγάιεο εηαηξείεο, φπσο ε General 

Motors.
54

 

ηελ Αγγιία ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ ινγηζηή ήηαλ λα παξαθνινπζεί ηνπο 

νθεηιφκελνπο θφξνπο ζην βαζηιηά απφ δηάθνξνπο λφκνπο ηνπ. Οη θνξνινγηθέο 

ηαθηνπνηήζεηο γίλνληαλ ζε έλα ηξαπέδη θαιπκκέλν κε θαξφ χθαζκα. ηελ Αγγιία 

απηφ ην χθαζκα νλνκάζηεθε Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
55

.Ζ θσηία  ήηαλ ε ρψξα ζηελ 

νπνία γελλήζεθε ην ζχγρξνλν ινγηζηηθφ επάγγεικα. Σν 1854 κηα νκάδα θσηζέδσλ 

ινγηζηψλ ππέβαιε αίηεζε ζηε βαζίιηζζα Βηθηψξηα γηα έλα ράξηε (charter) , γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ κηα θνηλσλία ινγηζηψλ. Απηφο ρνξεγήζεθε θαη απηναπνθαιέζηεθαλ 

Οξθσηνί Διεγθηνί Λνγηζηέο (chartered accountants) ρξεζηκνπνηψληαο ηα αξρηθά 

γξάκκαηα (CA) ζαλ επαγγεικαηηθή νλνκαζία. Πνιινί απφ απηνχο ηνπο Οξθσηνχο 

Λνγηζηέο πήγαλ ζηηο Ζ.Π.Α. ζηα ηέιε ηνπ 1800 θαη ίδξπζαλ επηρεηξήζεηο ζηε Ν. 

Τφξθε, ηε Φηιαδέιθεηα θαη ην ηθάγν. Ζ Λνγηζηηθή είρε έξζεη ζην Νέν Κφζκν.
56

 

εκεηψζεθαλ θη άιιεο εμειίμεηο πνπ απέβιεπαλ θπξίσο ζηελ άζθεζε 

θαιχηεξνπ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμεηεο ινγηζηηθήο ζεσξίαο. 

Γηαηί ε επνρή απηή, φπνπ θπξηαξρνχλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, κε ηα κεγάια 

πξνβιήκαηα ηνπο, νδήγεζε ηελ έξεπλα ηεο Λνγηζηηθήο ζε λέεο αλαδεηήζεηο, γηα λα 

κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο, πνπ 

δεκηνχξγεζε ε ζχγρξνλε επνρή ηνπ 20νπ αηψλα
57

. 
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4. Η ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΟΥΗ 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, λέεο ηάζεηο θαη θαηεπζχλζεηο αξρίδνπλ λα 

δηακνξθψλνληαη ζηε ζεσξία ηεο Λνγηζηηθήο. Ζ Λνγηζηηθή δελ αληηκεησπίδεηαη σο 

κέζν θαηαγξαθήο ησλ νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ θαη αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε∙ νχηε αληηκεησπίδεηαη σο 

απηφλνκε ηερληθή, αιιά σο έλα επηζηεκνληθφ κέζν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο επηρείξεζεο. Πιένλ εθιακβάλεηαη ζαλ κηα «θαη’εμνρήλ κέζνδνο επηζηεκνληθήο 

νξγάλσζεο, παξαηήξεζεο θαη ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο»
58

.  

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

Λνγηζηηθήο ζεσξίαο είλαη νη εμήο: 

 Σν κεγάιν ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψζεθε γηα  ηηο κεζφδνπο πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ειέγρνπ, χζηεξα απφ ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο νξγαλσηηθήο φηη απηέο 

ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο. 

 ην γεγνλφο φηη νη managers ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ελδηαθέξνληαη κφλν γηα 

ηα ζέκαηα ηεο παξαγσγήο, αιιά ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ηφζν ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηάζεζεο ησλ αγαζψλ, φζν θαη  ζ' φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δηνίθεζεο. 

  Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνηχπνπ θφζηνπο 

ζηελ άζθεζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο. 

 Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο θαζψο θαη ηεο 

ζεκαζίαο ηεο κεζνδνινγίαο: ηεο απνινγηζηηθήο επαιήζεπζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ. 

 Ζ εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηεο Διεγθηηθήο. 

 Ζ πηνζέηεζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Λνγηζηηθήο κεραλνγξαθίαο θαη ζηε 

            ζπλέρεηα ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ, πνπ απάιιαμαλ ηνπο ινγηζηέο απφ ηελ 

θαηαζηηρνγξαθία θαη έγηλαλ γηα ηε δηνίθεζε απαξαίηεην φξγαλν άκεζεο 

πιεξνθφξεζεο . 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο Μαθξνινγηζηηθήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβαιιφλησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο νηθνλνκηθήο πξφγλσζεο. 
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 Ζ εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο δηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο, σο 

απαξαηηήηνπ νξγάλνπ ζηε ιήςε δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ
59

. 

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα ήηαλ εχινγν λα επηθέξνπλ ξηδηθέο κεηαβνιέο ζηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο Λνγηζηηθήο ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο θαη λα θαηαζηήζνπλ ηε 

χγρξνλε Λνγηζηηθή ηθαλή λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζήκεξα, σζψληαο 

ηελ λα αλαιάβεη λα ηθαλνπνηήζεη ην δηπιφ πξφζηαγκα ηεο ζχγρξνλεο δηνίθεζεο πνπ 

απαηηεί: 

 ε Λνγηζηηθή λα ππεξεηεί ηε δηνίθεζε 

 ε δηνίθεζε λα αζθείηαη κέζσ ηεο Λνγηζηηθήο. 

 Κη έηζη, κε ην ξφιν απηφ, ε χγρξνλε Λνγηζηηθή πξνζέιαβε επηζηεκνληθφ 

ραξαθηήξα θαη έγηλε: Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε.
60

 

 

 

4. 1 ΟΙ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

Οη αικαηψδεηο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ κεηαπνιεκηθά ζηελ νηθνλνκία, ηελ 

ηερλνινγία, ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη γεληθφηεξα ζηελ 

επηζηήκε κε ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε λέσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ 

(επηρεηξεζηαθή έξεπλα - Πιεξνθνξηθή, νξγάλσζε θαη δηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θ.ά.), 

άιιαμαλ ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηεο ζθνπνχο ηεο 

θαη έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηεο απφ ην παξειζφλ ζην κέιινλ. Γηαπηζηψζεθε φηη, έλα 

θαιά νξγαλσκέλν ινγηζηηθφ ζχζηεκα, δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ εγγξαθή 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ, αιιά πξέπεη 

λα είλαη έλα φξγαλν πξφβιεςεο γηα ην κέιινλ, θαη κηα απνδεθηή βάζε: γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα ηνλ πξνυπνινγηζηηθφ έιεγρν, γηα λα γίλεη έηζη 

έλα αηζζεηφ «βαξφκεηξν» ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο.
61

 

Ζ επηρείξεζε είλαη αλνηρηφ ζχζηεκα θαη σο ηέηνην, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

έλα κεραληζκφ επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ, έλα κεραληζκφ επαλαπιεξνθφξεζεο 

θαη έλα κεραληζκφ «δηφξζσζεο θαη πξνζαξκνγήο» πνπ ζα απνβιέπεη ζηελ 

ελαξκφληζε κε ηνπο ζθνπνχο πνπ έρεη πξνθαζνξίζεη. Καη κε ηελ έλλνηα απηή, 

αληηκεησπίδεηαη θάζε επηρείξεζε σο απηνξξπζκηδφκελν ζχζηεκα, κε ξπζκηζηή ηε 
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ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο. Έηζη, κε βάζε ηα αλσηέξσ, κνινλφηη ε ηζηνξηθή 

«παξαδνζηαθή» Λνγηζηηθή εμαθνινπζεί λα ζπληζηά έλα νπζηψδεο θαζήθνλ, ε αλάγθε 

πξφβιεςεο θαη ζρεδηαζκνχ ησλ κειινληηθψλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, έζηξεςε ηελ 

«παξαδνζηαθή» Λνγηζηηθή πξνο ηε δηνηθεηηθή Λνγηζηηθή, πνπ είλαη ε ζχγρξνλε 

κνξθή ηεο θαη απνβιέπεη ζηα εμήο: 

 ζηε ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, κε 

ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηε δηνίθεζε  ζηε ράξαμε πνιηηηθψλ, ζηε 

δηαρείξηζε θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα ηαθηηθήο θαη 

ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ.
62

 

Κη έηζη, κ' απηά ηα δεδνκέλα, ε χγρξνλε (Γηνηθεηηθή) Λνγηζηηθή δε 

ιεηηνπξγεί κφλν σο δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο θαη δεκηνπξγίαο αξρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ αιιά θπξίσο, σο φξγαλν ιήςεσο νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ. Γε ζεσξεί 

επνκέλσο ηε ζπγθέληξσζε, αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ σο απηνζθνπφ, 

αιιά σο πξνυπφζεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο γηαηί κε ηηο ζχγρξνλεο 

κεζφδνπο αλάιπζεο πνπ δηακφξθσζε ζήκεξα ε Λνγηζηηθή, επεξεάδεη ζεηηθά ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε.
63

 

Παξαηίζεληαη  κεξηθνί νξηζκνί πνπ δφζεθαλ γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην λέν 

πεξηερφκελν ηεο χγρξνλεο Λνγηζηηθήο. 

• Ζ Λνγηζηηθή απνηειεί βαζηθφ «εξγαιείν» ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο, 

αιιά θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ δξάζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

• Ζ Λνγηζηηθή αζρνιείηαη κε ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ 

γηα λα βνεζήζεη ζηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο. 

•Ζ Λνγηζηηθή είλαη «ζχζηεκα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε 

γηα λα ζπιιάβεη θαη λα κεηξήζεη ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία ησλ γεγνλφησλ πνπ 

επεξεάδνπλ κηα επηρείξεζε θαη λα δηνρεηεχεη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ». 

•Ζ Λνγηζηηθή είλαη «δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο , κέηξεζεο θαη επηθνηλσλίαο 

ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε νπνία επηηξέπεη ηελ πιήξε εθηίκεζε 

θαηαζηάζεσλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ απ' απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο .
64
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Απφ ηα δεδνκέλα απηά πξνθχπηεη φηη ε χγρξνλε Λνγηζηηθή εθθξάδεη έλα 

«δπλακηθφ ζχζηεκα» κέηξεζεο θαη κεηάδνζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

Έηζη, ζηε χγρξνλε Λνγηζηηθή, ελψ δηαηεξείηαη ν ηερληθφο ηεο ραξαθηήξαο ,δίλεηαη 

έκθαζε ζηε ινγηζηηθή πιεξνθνξία, γηαηί ηε ζεσξεί απαξαίηεηε ζηε ιήςε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Γη' απηφ ζήκεξα, ππαθνχνληαο ζηα θειεχζκαηα ηεο 

χγρξνλεο δηνίθεζεο, ε χγρξνλε Λνγηζηηθή ιεηηνπξγεί γηα ηε δηνίθεζε θαη ε 

δηνίθεζε αζθείηαη κέζσ ηεο Λνγηζηηθήο. Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα  

ζχγρξνλα θαζήθνληα ηεο, αθνινπζεί ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία -κεζνδνινγία : 

 θαηαγξάθεη ηα ινγηζηηθά γεγνλφηα, 

 ηαμηλνκεί ζπζηεκαηηθά ηηο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο, 

 δηνρεηεχεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηα αξκφδηα φξγαλα, 

  ηα αξκφδηα φξγαλα θαηαξηίδνπλ ζρέδηα, πξνγξάκκαηα θαη πξνβιέςεηο 

γηα ην κέιινλ κε βάζε ηηο πξνζθεξφκελεο πιεξνθνξίεο ηεο 

Λνγηζηηθήο θαη 

 ηέινο, ιακβάλνληαη απνθάζεηο θαη επηιέγεηαη απφ ηε δηνίθεζε ε 

άξηζηε ιχζε κεηαμχ ησλ πξνηεηλνκέλσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.
65

 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε χγρξνλε 

Λνγηζηηθή απνζθνπεί ζηα εμήο: 

1) Να πξνζδηνξίδεη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ 

Δπηρεηξήζεσλ. 

2) Να παξαθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζ' απηήλ ιφγσ ηεο 

αλαπηπζζφκελεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο. 

3) Να πξνζδηνξίδεη ην απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) πνπ δεκηνπξγεί ε δξάζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

4) Να παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ηφζν ηαθηηθήο φζν θαη 

ζηξαηεγηθήο κνξθήο. 

5) Να ειέγρεη ηελ φιε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα θαηαινγίδεη ηηο 

επζχλεο. 

Γεληθά απνβιέπεη: 

• ζηνλ έιεγρν ηεο γεληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ 

• θαη ζηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο δπλακηθήο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.
66
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 4. 2 ΤΝΓΔΗ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ 

ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΥΡΗΗ Η/Τ 

 

             ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, είλαη εκθαλή ηα ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

ηερλνινγηθήο πξνφδνπ. Ζ πιεξνθνξηθή θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο έρνπλ εηζαρζεί 

δπλακηθά ηφζν ζηνλ εξγαζηαθφ φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν ηνπ πνιίηε. χκθσλα κε 

ηηο απφςεηο πνιιψλ ζπγγξαθέσλ, ηα γεγνλφηα πνπ ζεσξνχληαη φηη επεξέαζαλ ηηο 

εμειίμεηο ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη ,ε εθεχξεζε θαη ε εμάπισζε ησλ Ζ/Τ, ε 

δηάδνζε ηνπ Internet, αιιά θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο. Ζ ςεθηαθή επνρή 

πνπ βηψλνπκε ζήκεξα, είλαη ε ινγηθή θαηάιεμε κηαο ζεηξάο ηερλνινγηθψλ 

θαηλνηνκηψλ. Ζ έμαξζε ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ θαηλνηνκηψλ ζήκεξα, έρεη σο 

απνηέιεζκα λα νλνκάδεηαη ε ζεκεξηλή επνρή, σο επνρή ησλ πιεξνθνξηψλ. Βαζηθνί 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο επνρήο απηήο είλαη ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν ηεο ινγηζηηθήο.
67 

Έηζη, νη ηαρχηαηεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Π) νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ θαη 

θπξίσο ζηελ επηθξάηεζε ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet). To Internet ζπλερίδεη λα 

επεθηείλεηαη κε ηελ πξνζζήθε λέσλ δηθηχσλ, Ζ/Τ θαη ρξεζηψλ θαη κε ξπζκφ πνπ 

μεπεξλά νπνηνλδήπνηε πξνεγνχκελν ξπζκφ αλάπηπμεο ζρεηηδφκελν κε ηελ 

Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία (Information Technology -IT). To Internet σο 

επηθνηλσληαθφ κέζν επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη αξρίδεη θαζεκεξηλά λα απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

επηθνηλσληαθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ησλ κεκνλσκέλσλ 

ρξεζηψλ. Γηαθέξεη απφ άιια κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε πειάηεο, θαηαλαισηέο θαη ζπλεξγάηεο.
68

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηε ζεκεξηλή παγθφζκηα ςεθηαθή αγνξά, πσιεηέο θαη 

αγνξαζηέο κεγάισλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ππνζηεξίδνληαη απφ έλα κεγάιν εχξνο 

πιεξνθνξηαθψλ ππεξεζηψλ, πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα δηακνξθψλνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο ή θαη λα κεηαδίδνπλ θαηάιιεια ηηο νηθνλνκηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηνπο 

πνιηηηθέο. Οη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα ζπκβνπιεχνληαη θαηαιφγνπο πνιπκέζσλ, λα 
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βξίζθνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνζθνξέο θαη λα παξαγγέιινπλ ηα αγαζά. Σαπηφρξνλα, νη 

πσιεηέο δχλαληαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηε δήηεζε ησλ αγνξαζηψλ, λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία θαη λα ζπληνλίδνπλ ηε δηαλνκή 

ησλ πξντφλησλ ηνπο. Παξάιιεια, λέεο επηρεηξήζεηο (third parties) ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αγνξά κέζσ ππεξεζηψλ πξνζηηζεκέλεο αμίαο, φπσο π.ρ. παξνρή εηδηθψλ θαηαιφγσλ, 

αλάιπζε κειεηψλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη θιάδνπο, πηζηνπνίεζε ησλ 

πσιεηψλ, θ.ά.
69

 

Οη ζπλαιιαγέο απηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ειεθηξνληθά, πξνυπνζέηνπλ 

εηδηθέο ζπκθσλίεο θαη κηζζσκέλεο γξακκέο γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ ή 

Γίθηπα Πξνζηηζεκέλεο Αμίαο (VANs). To πςειφ θφζηνο θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη, 

απνηεινχζαλ αλαζρεηηθνχο παξάγνληεο εηζφδνπ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 

εκπνδίδνληαο ηελ επέθηαζε ηεο Ζιεθηξνληθήο κεηαβίβαζεο Γεδνκέλσλ (Electronic 

Data Interchange - EDI), πξάγκα ην νπνίνλ δε ζπλέβαηλε ζηνλ ίδην βαζκφ γηα ηηο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θχξηνπο εκπνξηθνχο ηνπο ζπλεξγάηεο. Ωζηφζν ην 

Internet δίλεη ζήκεξα ηε δπλαηφηεηα ζε κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά, δηεηζδχνληαο θαη ζε αγνξέο 

απνκαθξπζκέλσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. 
70

 

Οη παξάγνληεο πνπ βνήζεζαλ ζηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο απηήο ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ νη αθφινπζνη: α) Οη ππεξεζίεο EDI, πνπ εθηεινχληαη 

κεηαμχ Ζ/Τ θαη β) ε χπαξμε αλνηθηήο αγνξάο, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο 

απηφκαηα κέζσ δηθηχσλ Ζ/Τ. To Internet κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απφ κηα επηρείξεζε, φπσο ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ γηα επηθνηλσλία, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, θαηαζθεπή εηαηξηθήο 

ηζηνζειίδαο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ, δεκηνπξγία εζσηεξηθνχ δηθηχνπ γηα 

δηεπθφιπλζε ησλ ζηειερψλ ηεο, αιιά θαη εμσηεξηθνχ γηα λα ζπλδέεηαη κε ηνπο 

εκπνξηθνχο ηεο εηαίξνπο, θαηάξγεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο πσιήζεσλ θαη 

επαλαζρεδηαζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο (e-business). 

Απηέο νη κνξθέο ρξήζεο απνηεινχλ απιψο θαη κφλν ηε βάζε γηα λα 

αλαδεηεζνχλ, κέζσ θαηλνηνκηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ, λέα πξφηππα επηρεηξεκαηηθά 

ππνδείγκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε λέεο θαη πξνζνδνθφξεο 

επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Μηα απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ Internet απνηειεί η ν Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην ( e — c o m m e r c e ) ή 
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δηαδηθηπαθφ Δκπφξην(Internet Commerce). Ζ δηάδνζε απηνχ ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο 

θαη ζπλαιιαγψλ έρεη πιένλ παγθφζκηα ηζρχ θαη θαζεκεξηλά φιν θαη κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο αξρηθά ρξεζηκνπνίεζαλ ην Internet γηα λα επηηπγράλνπλ 

επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε επαθή κε ηνπο πειάηεο ηνπο. ήκεξα, νη πεξηζζφηεξεο 

απφ απηέο έρνπλ πξνρσξήζεη αθφκε έλα βήκα, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο θαη αγνξέο θαη λα 

παξαιακβάλνπλ ηα πξντφληα είηε κέζσ παξαδνζηαθψλ θαλαιηψλ δηαλνκήο είηε κέζσ 

ηνπ Internet, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ςεθηαθά ή ςεθηνπνηεκέλα πξντφληα.Έηζη, ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην εκθαλίδεηαη κε δχν ηχπνπο δξαζηεξηφηεηαο: ηνλ άκεζν θαη ηνλ 

έκκεζν. ην έκκεζν ειεθηξνληθφ εκπφξην ε παξαγγειία ησλ πξντφλησλ γίλεηαη κέζσ 

Ζ/Τ θαη ζηελ ζπλέρεηα παξαδίδνληαη ζηνλ πειάηε κε θπζηθφ ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο 

κεηαθνξηθά θαη ηαρπδξνκηθά κέζα..
71

 

 

4. 3 Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

 
Ζ ινγηζηηθή έρεη παχζεη πξν πνιινχ λα είλαη κία κπζηεξηψδεο θαη πνιχπινθε 

ηερληθή. Έρεη πξνζιάβεη επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα θαη βξίζθεη αληαπφθξηζε απφ 

κεγάιν αξηζκφ ελδηαθεξνκέλσλ, πνπ επηζπκνχλ λα ηελ αζθήζνπλ σο επάγγεικα. Ζ 

ρξεζηκφηεηά ηεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη πνιχηηκε δηφηη παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ επηρεηξεκαηία λα ιάβεη νξζέο απνθάζεηο γηα ηελ 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο.Σν έξγν ησλ ινγηζηψλ ζε κηα επηρείξεζε είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, δηφηη ρσξίο ηελ θαηαγξαθή ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ δελ πθίζηαηαη κηα 

επηρείξεζε, αλεμάξηεηα κε ην κέγεζνο θαη ηελ ηδηφηεηά ηεο. Γίλεηαη νξζή εθαξκνγή 

ινγηζηηθψλ αξρψλ, πξνηχπσλ θαη ζρεδίσλ, ελεκεξψλνληαη θαη ηεξνχληαη ηα 

θνξνινγηθά βηβιία ηεο επηρείξεζεο, γίλεηαη θαηάξηηζε θαη απνγξαθή ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα λα κπνξνχκε λα έρνπκε ηνλ πιήξε έιεγρν εζφδσλ 

εμφδσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη ησλ αγνξψλ θαη πσιήζεσλ απηήο.
72

 

Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο ,θαη ηδηαίηεξα, νη επηρεηξήζεηο δξνχλ θαη 

αλαπηχζζνληαη ζε έλα θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν επεξεάδεηαη 

απφ ινγηζηηθά γεγνλφηα. Σα ινγηζηηθά απηά γεγνλφηα ζπγθεληξψλνπλ, θαηαγξάθνπλ, 
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 Μπάιε Θ., φ.π., ζει. 50-55. 
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ζπζρεηίδνπλ θαη επεξεάδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ινγηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη: 

  Αμηφπηζηεο 

 πγθξίζηκεο 

  Δπαιεζεχζηκεο 

 Πιήξεηο 

 Οπζηψδεηο 

 ρεηηθέο 

 Καηαλνεηέο 

Ώζηε λα κπνξεί λα έρεη ν επηρεηξεκαηίαο ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο επηρείξεζεο ηνπ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.
73
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5. ΣΟ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΟΤ 

ΛΟΓΙΣΗ-ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ 

 
Λνγηζηήο - Φνξνηερληθφο θαιείηαη ν θάηνρνο εηδηθήο άδεηαο αζθήζεσο ηνπ 

επαγγέικαηνο, ν νπνίνο αζρνιείηαη θαη’ επάγγεικα σο κηζζσηφο ή ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο κε ινγηζηηθέο θαη θνξνηερληθέο εξγαζίεο επηηεδεπκαηηψλ ή θαη άιισλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ.Έξγν ησλ ινγηζηψλ θνξνηερληθψλ είλαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ, πξνηχπσλ θαη ζρεδίσλ γεληθψλ θαη θιαδηθψλ, ε επνπηεία θαη ε 

εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θαη ησλ 

αλαινγνχλησλ θφξσλ, ε ελεκέξσζε θαη ε ηήξεζε ησλ θνξνινγηθψλ βηβιίσλ, ε 

θαηάξηηζε θαη ε ππνγξαθή νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηζνινγηζκψλ θαη 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, ε ζχληαμε, ππνγξαθή θαη 

ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

πξνο ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαζψο θαη κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ θαη πξνγξακκάησλ εξγαζίαο.
74

 

Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή – Φνξνηερληθνχ απαηηείηαη 

εηδηθή άδεηα ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ Ο.Δ.Δ. ή ηελ 

αξκφδηα Σνπηθή Γηνίθεζε Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο ηνπ Ο.Δ.Δ. ηνπο θαηφρνπο ηεο 

σο άλσ αδείαο ρνξεγείηαη δειηίν επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο, ην νπνίν αλαλεψλεηαη 

θαη’ έηνο. Ζ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη κφλν ζε θπζηθά πξφζσπα. H 

άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή – Φνξνηερληθνχ δηαθξίλεηαη ζε άδεηα 

Λνγηζηή – Φνξνηερληθνχ Α΄ θαη Β’ ηάμεσο. Ζ ελ ιφγσ άδεηα είλαη ζε ηζρχ εθφζνλ 

αλαλεψλεηαη εηεζίσο ην δειηίν επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα: 

1. Α΄ Σάμε 

Οη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ινγηζηή θνξνηερληθνχ Β΄ ηάμεο κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα Α΄ ηάμεο κεηά απφ πξνεγνπκέλε 

παξαθνινχζεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ πεξίπησζε ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2515/1997,φπσο ηζρχεη, επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη αμηνιφγεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο απηψλ θαη εθφζνλ είλαη κέιε ηνπ Ο.Δ.Δ., 

πηπρηνχρνη ηκεκάησλ Οηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, πηπρηνχρνη ησλ 

Σκεκάησλ Οηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ 

Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Σ.Δ.Η.) ή πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
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π.δ. 38/2010 θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηξηεηή απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο σο ινγηζηέο θνξνηερληθνί θάηνρνη επαγγεικαηηθήο 

ηαπηφηεηαο Β΄ ηάμεο.
75

 

 

2.Β΄ Σάμε 

Άδεηα Β΄ Σάμεο ρνξεγείηαη απφ ην Ο.Δ.Δ.: 

α) ζηνπο θαηφρνπο απνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, νη νπνίνη αζθνχλ επί επηά (7) έηε 

απφ ηε ιήςε ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο ην επάγγεικα ηνπ βνεζνχ ινγηζηή ή 

ζηνπο θαηφρνπο απνιπηεξίνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ 

Λπθείνπ θιάδνπ Οηθνλνκίαο, νη νπνίνη αζθνχλ επί έμη (6) έηε απφ ηε ιήςε ηνπ 

απνιπηεξίνπ ηνπο ην επάγγεικα ηνπ βνεζνχ ινγηζηή ή ζηνπο θαηφρνπο πηπρίνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.) Λνγηζηηθήο, νη νπνίνη αζθνχλ επί 

πέληε (5) έηε ην επάγγεικα ηνπ βνεζνχ ινγηζηή ή ζηνπο απνθνίηνπο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Παξαγσγηθφηεηαο 

(ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ.), νη νπνίνη αζθνχλ επί πέληε (5) έηε ην επάγγεικα ηνπ βνεζνχ ινγηζηή. 

β) ζηνπο πηπρηνχρνπο ηκεκάησλ Οηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, 

ζηνπο πηπρηνχρνπο ησλ Σκεκάησλ Οηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο 

θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Σ.Δ.Η.) θαη ζηα θπζηθά 

πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ π.δ.38/2010 

(Α΄ 78). 

γ) ζηνπο πηπρηνχρνπο ηκεκάησλ Οηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, 

ζηνπο πηπρηνχρνπο ησλ Σκεκάησλ Οηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο 

θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Σ.Δ.Η.) θαη ζηα θπζηθά 

πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ 

π.δ.38/2010,  πνπ αζθνχλ επί ηξηεηία ην επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ Β΄ 

ηάμεο. 

 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Άδεηα Β΄ ηάμεο δηθαηνχληαη θαη: 

i.Οη ινγηζηέο θνξνηερληθνί, κε πηπρηνχρνη, πνπ θαηέρνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο λφκνπ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα Γ΄ ή Γ΄ ηάμεο, απνθηνχλ επαγγεικαηηθή 

ηαπηφηεηα Β΄ ηάμεο. 
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ii.Οη ινγηζηέο θνξνηερληθνί, κέιε ηνπ Ο.Δ.Δ., πνπ θαηέρνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο λφκνπ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα Γ΄ ηάμεο, απνθηνχλ επαγγεικαηηθή 

ηαπηφηεηα Β΄ ηάμεο θαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηξηεηνχο απνδεδεηγκέλεο άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ απφ ηελ έθδνζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηαπηφηεηαο Γ΄ ηάμεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ηεο 

πεξίπησζεο ε΄ αλσηέξσ,δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα Α΄ 

ηάμεο. 

iii. Οη ινγηζηέο θνξνηερληθνί, κέιε ηνπ Ο.Δ.Δ., πνπ θαηέρνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ παξφληνο λφκνπ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα Β΄ ηάμεο, απνθηνχλ επαγγεικαηηθή 

ηαπηφηεηα Α΄ ηάμεο κεηά απφ ηε ζπκπιήξσζε δηεηνχο απνδεδεηγκέλεο πξνυπεξεζίαο 

ηνπ επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ απφ ηελ έθδνζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηαπηφηεηαο Β΄ ηάμεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ηεο 

πεξίπησζεο ε΄ αλσηέξσ. 

iv. Οη ινγηζηέο θνξνηερληθνί, πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη ησλ 

Σκεκάησλ Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ, Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δθαξκνγψλ, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

Διεγθηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη 

Οηθνλνκίαο ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Σ.Δ.Η.), πνπ θαηέρνπλ 

θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα Γ΄ ηάμεο, 

απνθηνχλ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα Β΄ ηάμεο θαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηξηεηνχο 

απνδεδεηγκέλεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ απφ ηελ έθδνζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο Β΄ ηάμεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ηεο πεξίπησζεο ε΄ αλσηέξσ, δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα Α΄ηάμεο. 

v. Οη ινγηζηέο θνξνηερληθνί, πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη ησλ 

Σκεκάησλ Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ, Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δθαξκνγψλ, Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαη Διεγθηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο 

θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Σ.Δ.Η.), πνπ θαηέρνπλ 

θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα Β΄ ηάμεο, 

απνθηνχλ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα Α΄ ηάμεο κεηά απφ ηε ζπκπιήξσζε δηεηνχο 

απνδεδεηγκέλεο πξνυπεξεζίαο ηνπ επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ απφ ηελ 

έθδνζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο Β΄ ηάμεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ηεο πεξίπησζεο ε΄ αλσηέξσ. 
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vi. Οη ινγηζηέο θνξνηερληθνί πνπ θαηέρνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα Α΄ ηάμεο ζπλερίδνπλ αθσιχησο λα αζθνχλ ην επάγγεικα 

ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνχ κε ηα ίδηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. 

vii. Οη ινγηζηέο θνξνηερληθνί πνπ θαηέρνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα Β΄ ηάμεο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο απαηηνχκελεο 

πξνυπεξεζίαο γηα ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο Α΄ ηάμεο, ζπλερίδνπλ λα 

αζθνχλ ην επάγγεικα  ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνχ κε ηα ίδηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα
76

. 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Σν πεξηερφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ινγηζηψλ θνξνηερληθψλ 

θαηά θαηεγνξία επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο: 

α) Οη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ινγηζηή θνξνηερληθνχ Β΄ ηάμεο 

δηελεξγνχλ θάζε είδνπο ινγηζηηθέο θαη θνξνηερληθέο εξγαζίεο επηηεδεπκαηηψλ 

ηεξνχλησλ απινγξαθηθά βηβιία. 

β) Οη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ινγηζηή θνξνηερληθνχ Α΄ ηάμεο 

δηελεξγνχλ θάζε είδνπο ινγηζηηθέο θαη θνξνηερληθέο εξγαζίεο επηηεδεπκαηηψλ 

ηεξνχλησλ απινγξαθηθά θαη δηπινγξαθηθά βηβιία
77

. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

πρλά έρεη εθθξαζηεί ην δίιεκκα πεξί ηνπ επηζηεκνινγηθνχ ε κε ραξαθηήξα 

ηεο χγρξνλεο Λνγηζηηθήο, πξνεξρφκελν απφ ηελ ηαχηηζή ηεο κε ηελ 

θαηαζηηρνγξαθία πνπ ηελ ζεψξεζαλ σο ην θαη' εμνρήλ πεξηερφκελν ηεο. Απφ ηελ 

αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα ην ηερληθφ πεξηερφκελν ηεο απνηειεί ζπκπιήξσκα αιιά 

θαη πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ηνπ ζεσξεηηθνχ ηεο πιαηζίνπ, γεγνλφο, βέβαηα, πνπ 

εληζρχεη ηνλ επηζηεκνινγηθφ ηεο ραξαθηήξα. 

Ζ δηάξζξσζε ηεο Λνγηζηηθήο ηέρλεο ζα πξέπεη λα έρεη σο βάζε  ην 

επηζηεκνληθφ πλεχκα, έηζη ψζηε λα απνηειεί απηφ εγγχεζε, ηεο εμέιημεο ηεο  

Λνγηζηηθήο παξάιιεια κε ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο πνπ απνηεινχλ ην 

ζεσξεηηθφ ηεο πεξηερφκελν. Μφλν έηζη ην ηερληθφ πεξηερφκελφ ηεο γίλεηαη κέζνλ, 

φπνπ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη φπνπ εκπνδίδνληαη νη 

ινγηζηηθέο ηερληθέο λα θαηαζηνχλ απηνζθνπφο ηεο Λνγηζηηθήο.  

Ζ χγρξνλε Λνγηζηηθή επνκέλσο, απνηειεί ζεκείν ζπλάληεζεο πνιιψλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη ζεσξηψλ, απφ ην δπλακηθφ ζπζρεηηζκφ ησλ νπνίσλ 

πξνθχπηεη ε ηδηνηππία ηεο, σο απηνηειήο επηζηήκε. 
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