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Πετραδάκι, πετραδάκι, φτάσαμε τα 1500!
Η φορολογική συνείδηση «πάσχουσα ανέκαθεν εις την χώραν μας εξ ατροφικής
αναπτύξεως, κατέπεσεν κατά την τελευταίαν πενταετίαν εις τοιούτον βαθμόν, ώστε
το προ ετών λεχθέν υπό του αείμνηστου καθηγητού της Δημόσιας Οικονομικής Α.
Ανδρεάδη ότι εις την Ελλάδα τους φόρους πλήρωναν οι κουτοί και οι αντιπολιτευόμενοι, να έχει χάσει προ πολλού τον χαρακτήρα της απλής ευφυολογίας».
Οι πιο πάνω αράδες δεν έχουν γραφεί σήμερα, παρόλο που είναι απολύτως επίκαιρες. Γράφτηκαν τον Σεπτέμβριο του 1946, στο πατάρι ενός καφενείου της οδού
Μπενάκη από τον εκδότη και ιδρυτή του Δ.Φ.Ν, αείμνηστο Δημήτριο Καλδή. Περιλήφθηκαν στο πρώτο τεύχος του Δελτίου Φορολογικής Νομοθεσίας, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του έτους 1946, με μοναδικό κεφάλαιο δώδεκα δανεικές χρυσές λίρες και με τρίμηνες συνδρομές δώδεκα δραχμών από φόβο μήπως διακόψει
τον τέταρτο μήνα την κυκλοφορία του.
Από τότε έως σήμερα πέρασαν εξήντα έξι χρόνια. Ή άλλως χίλια πεντακόσια τεύχη, που σημαίνουν χίλιες πεντακόσιες δεκαπενθήμερες αγωνίες, όπως είχε επισημάνει ο Δημήτριος Καλδής κατά την πανηγυρική έκδοση του χιλιοστού τεύχους, τον
Δεκέμβριο του 1991. Αγωνίες για τη συγκέντρωση της ύλης, για την έγκυρη επεξεργασία
της στο τυπογραφείο, για τον έλεγχο των λαθών, τη σελιδοποίηση, την ευρετηρίαση, την εκτύπωση, την βιβλιοδεσία, ακόμη και την ταχυδρόμηση. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια, στις αγωνίες αυτές, προστέθηκε και η αγωνία της ηλεκτρονικής καθημερινής ενημέρωσης των συνδρομητών για κάθε φορολογική αλλαγή.
Το Δ.Φ.Ν. για να επιτελεί το έργο του, εκσυγχρονίζεται διαρκώς. Μεταδίδει ταχύτατα πλέον τις πληροφορίες με τα σημερινά τεχνολογικά μέσα. Και θεωρεί ποιοτικό χαρακτηριστικό και συγκριτικό του πλεονέκτημα, όχι απλώς την κτήση της γνώσης, αλλά κυρίως τη διαχείρισή της. Και η ορθή διαχείριση επικεντρώνεται στην ταχεία και αποτελεσματική επιστημονική επεξεργασία και ερμηνεία της φορολογικής
είδησης. Η κατάκτηση του αγαθού της γνώσης πρέπει να προϋποθέτει κρίση και η
κρίση προϋποθέτει συστημική ένταξη της πληροφορίας και ανάλογη επεξεργασία
της. Και τα δύο τελευταία, με τον συνεχή και συχνά ανεύθυνο καταιγισμό δημοσιευΤόμος 66
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μάτων, κυρίως ηλεκτρονικών, έχουν καταστεί περισσότερο προβληματικά από ότι ήταν
στο παρελθόν.
Η συστηματική επεξεργασία και η επιστημονική ερμηνεία υπήρξε επί εξήντα έξι
χρόνια το ζητούμενο στο Δ.Φ.Ν. Σκοπός της έκδοσής του από το 1946 έως σήμερα,
ήταν η ουσιαστική συμβολή στην ερμηνεία του φορολογικού δικαίου, ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινωνικά δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα. Ένα σύστημα ικανό να συμβάλλει στην ορθή αναδιανομή των εσόδων, στην ανάπτυξη της χώρας και
στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού κράτους πρόνοιας.
Ήδη από το 1946, το Δ.Φ.Ν. έθεσε τον στόχο, κάθε τεύχος του να μην αποτελείται από ύλη άτακτα συγκεντρωμένη και δημοσιευμένη χωρίς δομή. Τον στόχο αυτόν
εξυπηρέτησε με αποτελεσματικότητα και κυρίως με έμπνευση και μεράκι ο οραματιστής και δημιουργός του Δ.Φ.Ν., Δημήτριος Καλδής, αποδεικνύοντας έμπρακτα και
επί δεκαετίες, ότι η δημιουργία συνιστά αποτέλεσμα ενός συνδυασμού οράματος, αξιών
και σκληρής δουλειάς.
Σήμερα, είμαστε περήφανοι. Η πορεία των εξήντα έξι αυτών ετών και η κυκλοφορία του 1.500ου τεύχους υπογραμμίζει την επιτυχή επιμονή στους αρχικούς στόχους. Το Δ.Φ.Ν. έχει άποψη, παρεμβαίνει για την εξυπηρέτηση ευρύτερου κοινωνικού σκοπού. Για τον λόγο αυτόν, έχει την τιμή να φιλοξενεί στις σελίδες του τις απόψεις του καλύτερου επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Και κυρίως, έχει την τιμή να απευθύνεται στους χιλιάδες αναγνώστες του, οι οποίοι πιστά το συντροφεύουν δεκαετίες τώρα. Οι πιστοί φίλοι, συνεργάτες και συνδρομητές του Δ.Φ.Ν. συνιστούν την καλύτερη απόδειξη της δικαίωσης της προσπάθειας μας.
Για αυτό, στο Δ.Φ.Ν. αποφασίσαμε ότι ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε τα 1.500
τεύχη μας είναι να ζητήσουμε από εσάς τους φίλους, συνδρομητές και συνεργάτες
μας τις ευχές σας, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για την περαιτέρω βελτίωσή
μας. Σας ζητούμε να μοιραστείτε μαζί μας αυτά που σκέφτεστε για το Δ.Φ.Ν. Χωρίς
την προτροπή σας και τις υποδείξεις σας, το Δ.Φ.Ν. δεν θα μπορούσε να υπάρξει.
Η μεταξύ μας διάδραση το κρατά επί δεκαετίες ζωντανό, επίκαιρο και ενδιαφέρον.
Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι καθημερινά μοχθούν για να υπάρχει το ηλεκτρονικό και έντυπο Δ.Φ.Ν. και ιδιαίτερα τον εξαιρετικό συνάδελφο Νικόλαο Παπαϊωάννου, καθώς και τους πολύτιμους συνεργάτες Θωμά Φερίζη, Τάσο
Οικονομόπουλο, Δέσποινα Τσιάκη, Ευσταθία Μπόνη και Νικόλ Μαράκα, χωρίς την
παρουσία των οποίων η έκδοση του περιοδικού δεν θα ήταν δυνατή.
Κλείνοντας, ας διατυπώσουμε την ευχή, ότι παρέα θα γιορτάσουμε και τα 2.000
τεύχη του Δ.Φ.Ν., σε μια Ελλάδα, εθνικά υπερήφανη, οικονομικά αυτάρκη και κοινωνικά δίκαιη.
Ασπασία Μάλλιου
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