Θανάσης Γκιούρας, Φορολογία και πολιτική. Πολιτικο-οικονοµική

προβληµατική και δηµοσιονοµική σκέψη.
Το αντικείµενο αυτής της εργασίας είναι, κατά κύριο
λόγο, η ιστορική εξέλιξη της ελληνικής δηµοσιονοµικής θεωρίας. Στο πρώτο µέρος γίνεται απόπειρα
επανακαθορισµού του αντικειµένου της φορολογικής
θεωρίας υπό την προοπτική της επιστηµολογικής της
ένταξης στο χώρο της κλασικής πολιτικής και
οικονοµικής θεωρίας, από τον οποίο άλλωστε και
πήγασε – ως συνέχεια ή ως αντίδραση – κατά τη
διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα. Υπό αυτό το
πρίσµα η νεωτερική κρατική θεωρία ερµηνεύεται και
ως θεωρία θεµελίωσης του φορολογικού κύκλου –
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αντίστοιχους κλασικούς συγγραφείς µέχρι και την
περίοδο του µεσοπολέµου. Για το σκοπό αυτό γίνεται συνοπτική αναδροµή στις πρωτοθεωρητικές προσεγγίσεις του φορολογικού φαινοµένου, σύµφωνα µε τις οποίες η
συγκρότηση του δηµοσιονοµικού κύκλου γίνεται αντιληπτή ως συγκρότηση δοµών κρατικής εξουσίας. Ακολούθως, το κύριο βάρος της ανακατασκευής στρέφεται στην ανάλυση
των έργων συγκεκριµένων συγγραφέων: J.J.Rousseau, D.Hume, I. Kant, A. Smith και A.
Wagner ως προς την αντίστοιχη θεµελίωση και ερµηνεία του φορολογικού φαινοµένου.
Το δεύτερο µέρος αποτελεί την πρώτη, µέχρι σήµερα, παράθεση ιστορικής εξέλιξης της
ελληνικής δηµοσιονοµικής θεωρίας, έχοντας επίκεντρο τις εκάστοτε θεωρίες και
αντιλήψεις περί φορολογίας. Εξετάζονται οι θεωρίες του Ι. Σούτσου, Ι. Ζωγράφου, Α.
Ανδρεάδη, Α. Αγγελόπουλου, Π. ∆ερτιλή, Ι. Κούλη και ∆. Καράγιωργα, ενώ ιδιαίτερο
βάρος τίθεται στην εξέταση της µετεµφυλιακής περιόδους (δεκαετίες 1950-60). Πέρα από
τις διαφορές της προσωπικής προσέγγισης στη θεωρητική σύλληψη του φορολογικού
φαινοµένου, αναδεικνύεται η έντονη επίδραση της γερµανικής ιστορικής σχολής της
οικονοµίας, η οποία συνεχίζει να έχει αξιώσεις ισχύος µέχρι και στο έργο του Ι. Κούλη –
ενώ από το έργο του ∆. Καράγιωργα προκύπτει το διπλό αίτηµα κριτικής της ταξικής
δοµής του ελληνικού συστήµατος φορολογίας και πραξεολογικής επέµβασης επί του ιδίου
στο πλαίσο αντίληψης µιας δίκαιης κοινωνίας. Αυτό που επισηµαίνεται από την ιστορική
αναδροµή είναι η συσχέτιση του θεωρητικού επιχειρήµατος περί φορολογίας µε τις
αντίστοιχες δοµές εξουσίας στην Ελλάδα. Αποκαθίσταται έτσι η τοποθέτηση του επιχειρήµατος στο γενικότερο πλαίσιο της Πολιτικής Επιστήµης, καθώς η πραγµάτευση του

ζητήµατος καθορισµού και επιβολής του φόρου αποδεικνύεται ταυτόχρονα ως θεµελίωση
πλαισίου κυριαρχίας σε µια αναπτυσσόµενη κοινωνία.

