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απόψεις
Νέο τεύχος! Νέος χρόνος
Το Δ.Φ.Ν. εύχεται στους συνδρομητές του ΚΑΛΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.
Εύχεται το 2013 να είναι η χρονιά στη διάρκεια της οποίας η οικονομική ύφεση
θα κοπάσει και η ανάκαμψη της οικονομίας θα απαλύνει την ασφυξία που όλοι
αισθανόμαστε. Μακάρι, στο έτος 2013 να αρχίσει η αναδόμηση της κρατικής οργάνωσης. Η ανάταξη των φορολογικών υπηρεσιών. Ο περιορισμός του πελατειακού κράτους. Και τέλος, μακάρι εντός του 2013, να αναδιαρθρωθεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα, με τρόπο ώστε να αρχίσει να καθίσταται στις νεώτερες γενιές αντιληπτό ότι το κράτος δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά έξω
και πέρα από την συλλογική κοινωνική συνειδητότητα. Και αν η τελευταία δεν
διαμορφωθεί με άξονες την αξιοκρατία, τη φορολογική συνείδηση και την αντίληψη ότι κάθε ένας από εμάς συλλειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνικής ομάδας, τότε η παρούσα κρίση, που δεν είναι μόνο οικονομική αλλά έχει και
δομικά χαρακτηριστικά, δεν θα ξεπεραστεί.
Στο Δ.Φ.Ν. έχουμε την αντίληψη ότι συλλογικός εθνικός στόχος δεν αρκεί να
είναι η αναδιάταξη της κρατικής οικονομίας. Αντίθετα, και προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική επιβίωση του ελληνικού κράτους, είναι αναγκαία η εξυπηρέτηση του στόχου της αναδιάταξης της κρατικής δομής και της επανεξέτασης των σχέσεων κράτους και κοινωνίας. Όσο καθένας από εμάς, σε βάρος του
συλλογικού καλού, προβάλλει το ατομικό του συμφέρον το οποίο και επιδιώκει
να εξυπηρετεί συχνά με παράνομο τρόπο, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι τα όρια
της ατομικής του δράσης πρέπει να καθορίζονται από τα όρια δράσης του διπλανού του, τόσο η προοπτική αναδόμησης του προνοιακού κράτους και η αποκατάσταση του κλονισθέντος κράτους δίκαιου θα απομακρύνεται.
Στο Δ.Φ.Ν. προσπαθούμε πολλά χρόνια, και νομίζουμε εντατικότερα κατά τον
τελευταίο καιρό της κρίσης, να υπογραμμίσουμε ότι η φορολογία συνιστά πολιτικό εργαλείο, ικανό να στηρίξει τον δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας του πολιτεύματός μας, τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου και τη διασφάλιση του κοινωνικού κράτους. Αν χρησιμοποιηθεί με σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου,
η φορολογία μπορεί να καταστεί το μέσο αποκατάστασης της τρωθείσας κοινωΤόμος 67
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νικής συνοχής και η βάση της κοινωνικής αναδιάταξης. Υποστηρίζοντας την άποψη αυτή, συχνά κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ασκήσαμε έντονη κριτική
σε νομοθετικές παρεμβάσεις έκτακτου και οριζόντιου χαρακτήρα, σε πρωτοβουλίες της εκτελεστικής εξουσίας, ακόμη και σε νομολογιακές ερμηνείες, που
φλερτάρουν με το «δίκαιο της ανάγκης» και τα ελαστικά αυτού όρια σε σχέση με
την προστασία του ανθρώπου και των δικαιωμάτων του. Στόχος της κριτικής μας
υπήρξε η κατά το δυνατό με αντικειμενικό και επιστημονικό τρόπο επισήμανση
της διακινδύνευσης των αγαθών της ελευθερίας, της ισότητας και της περιουσίας από τα βαρύτατα και ανελαστικά μέτρα των τελευταίων μηνών που αποκλειστικά στοχεύουν στην δημοσιονομική ανάκαμψη της χώρας, με παράπλευρη απώλεια τη κατάλυση του κοινωνικού κράτους.
Στο Δ.Φ.Ν. αγωνιζόμαστε να επισημάνουμε ότι κάθε μέτρο ανάκαμψης οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τον άνθρωπο και την αυθύπαρκτη υπόστασή του, που
συνιστά κοινωνικό αυτοσκοπό.
Εξάλλου, για τον λόγο αυτόν, στο Δ.Φ.Ν. θεωρούμε ότι κάθε συνδρομητής και
αναγνώστης μας περιποιεί ξεχωριστή σε εμάς τιμή. Καθένας από εσάς που επί
δεκαετίες συμβάλλετε με την παρουσία σας στην καθημερινή μας προσπάθεια,
αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση.
Τη δύσκολη χρονιά που μόλις πέρασε, γιορτάσαμε τα 1.500 τεύχη αδιάλειπτης κυκλοφορίας μας από τον Σεπτέμβριο του έτους 1946. Κατά το έτος 2012,
δώσαμε μεγάλο βάρος στην ηλεκτρονική έκδοση του Δ.Φ.Ν. Προσπαθήσαμε σε
καθημερινή βάση να εντάξουμε στην ιστοσελίδα του περιοδικού κάθε φορολογικό νέο, ώστε οι αναγνώστες μας να έχουν συνεχή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Συχνά, σας ειδοποιούσαμε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τις νέες
σημαντικές καταχωρίσεις.
Τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία μας υποδεικνύουν ότι αγκαλιάσατε την προσπάθειά μας αυτή. Κάθε μήνα, πάνω από 10.000 μοναδικοί επισκέπτες χρησιμοποίησαν την ιστοσελίδα μας για να πληροφορηθούν για ό,τι συνέβαινε γύρω
από τη φορολογία. Η ανταπόκριση σας αυτή μας τονώνει. Μας δίνει δύναμη να
συνεχίσουμε το έργο μας. Έργο δύσκολο, διότι η παροχή της είδησης με αντικειμενικό, αξιόπιστο τρόπο και σε καθημερινή βάση παρουσιάζει από μόνη της
υψηλό βαθμό δυσκολίας. Επιπρόσθετα, η οικονομική κρίση καθιστά ακόμη πιο
δύσκολη την καθημερινή μας προσπάθεια, αφού περιορίζει την ταμειακή μας
ρευστότητα.
Παραταύτα, επειδή στο Δ.Φ.Ν. πιστεύουμε στην κοινωνική σημασία της προσπάθειάς μας, προσπάθεια που εσείς αγκαλιάζετε επί εξήντα έξι χρόνια, θα συνεχίσουμε και φέτος. Με ακόμη μεγαλύτερη όρεξη, με ακόμη εντονότερο πείσμα.
Ελπίζοντας, λοιπόν, στην ανάκαμψη της χώρας και ευχόμενοι ευημερία και
υγεία για κάθε έναν από εσάς, τους φίλους, αναγνώστες και συνδρομητές μας,
σας στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας για μια ΧΡΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ.
Ασπασία Μάλλιου
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