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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η. ΣΗΜΙΤΗ 

ΓΙΑ ΤΑ βΟχρονα του Ο.Τ. σιον Π.Βασιλόπουλο

Ερ: Κύριε Υπουργέ, το 1986 ο Ο.Τ. έκλεισε 60 χρόνια από την 
ίδρυσή του. Ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας θα έχετε 
σίγουρα κάτι να μας πείτε πάνω στον ρόλο που έπαιζε και 
παίζει ο "Οικονομικός" στην εξέλιξη των οικονομικών 
πραγμάτων της χώρας μας.

Απ: Μαζί με τις ευχές μου για τα 60 χρόνια από την έκδοση του 
περιοδικού σας, επιτρέψτε μου να σας κοινοποιήσω; κάποιες 
σκέψεις μου που ελπίζω ότι δεν υπερβαίνουν τα όρια της 
καλόπιστης-και, νομίζω,εποικοδομητικής -κριτικής.
Είναι αναμφισβήτητο ότι ο "Οικονομικός Ταχυδρόμος" ήταν 
και είναι στην πρωτοπορία του περιοδικού οικονομικού τύπου 
της χώρας όχι μόνο λόγω πολύχρονης - και θα έλεγα σχεδόν 
"κατεστημένης" - παρουσίας και λειτουργίας αλλά και λόγω 
ποιότητας και ύφους εκδοτικής προσπάθειας. Η προσπάθεια 
σας αυτή διακρίνεται για το πολύπλευρο της ειδησεογραρίας 
σας και για την θαρραλέα προβολή των απόψεων ή των σχολιασμών 
σας. Ειδικά για τους τομείς των οποίων ως υπουργός είχα 
κατά τα τελευταία πέντε χρόνια την ευθύνη, (Αγροτική Πολι
τική και Οικονομική Πολιτική), η στάση του περιοδικού σας 
-είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε με τις κατευθυντήριες 
γραμμές αυτής της πολιτικής-ήταν και"είναι εποικοδομητική.

Ερ: Από τα τελευταία λόγια σας, διακρίνω μερικά στοιχεία μιας 
πιό συγκεκριμένης κριτικής. Ποιά είναι αυτή;

Απ: Ακόμη και αν διαφωνεί κανείς με τις πολιτικές ή οικονομι-



χές ή φιλοσοφικές αφετηρίες ορισμένων απόψεων ή σχολιασμών 
σας, δεν μπορεί παρά να εκτιμήσει την προσπάθειά σας για
θεμελίωση των όσων γράφετε και την ειλικρινή αγωνία σας 
για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας.

Ος τακτικός αναγνώστης, πάντως, του περιοδικού σας, έχω 
την αίσθηση ότι στην επιχειρηματολογία σας για οποιοδήποτε 
θέμα θέλετε να τονίζετε-και να το δείχνετε-πως η πολιτική 
του*Οικονομικού" είναι "απαλλαγμένη από ιδεολογικά δεσμό".
Αν η αίσθηστ. μου για τις προθέσεις σας ρίνα. σωστή, επιτρέψτε 
μου να ισχυρισθώ ότι, παρά τις προθέσεις και την ειλικρινή 
επιθυμία σας να είσθε "απελευθερωμένοι" από δογματισμούς, 
τελικά οέίτε σεις τους αποφεύγετε σε κάποιες περιπτώσεις.
Για παράδειγμα, το να πιστεύει κανείς σε μία κεντρικά κατευθυ- 
νόμενη ή προγραμματισμένη οικονομία είναι αναμφισβήτητα ένα 
δόγμα. Αλλά και η πίστη στις απεριόριστες δυνατότητες της 
ελευθερίας της αγοράς αποτελεί επίσης ένα δείγμα, νομίζω.

Ερ: Τα τελευταία χρόνια ο Ο.Τ. κάνει μία συνεχή προσπάθεια
ανανέωσης και εξέλιξης όσον αφορά την αισθητική του εμφά
νιση αλλά και την θεματολογία. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις 
ή ακόμα και προτάσεις να μας κάνετε πάνω σε αυτόν τον τομέα;

Απ: Νομίζω πως ένα οικονομικό περιοδικό του επιπέδου του
“Οικονομικού Ταχυδρόμου" θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμούς 
ανανέωσης όχι μόνο του περιεχομένου και της εμφάνισης των 

' ■ κειμένων του αλλά - γιατί όχι; - και της διάρθρωσης του
αναγνωστικού του κοινού, από πλευράς οικονομικής, κοινωνι
κής και πολιτικής διαστρωμάτωσης των αναγνωστών του. Δεν 
γνωρίζ«, π.χ., κατά πόσο έχει γίνει κάποια έρευνά σας 
για τα ποσοστά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ομάδων 
που συγκροτούν το αναγνωστικό σας κοινό σε μία χρονολογική



σειρά της τελευταίας π.χ. εικοσαετίας. Αν έχει γίνει, πώς 
τι.χ. εξελίσσεται το ποσοστό των φοιτητών και σπουδαστών στο 
αναγνωστικό σας κοινό των τελευταίων είκοσι χοόνων; Πώς 
εξελίσσεται το ποσοστό των διευθυντικών στελεχών του δημό- 
σιου και ιδιωτικού τομέα; κ.ο.κ.

Κομίζω, τέλος, ότι στη διάρθρωση της ύλης σας θα ήταν σκό
πιμη μία ουσιαστική διεύρυνση του τομέα που αφορά στις 
διεθνείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις της χώρας μας. 
Κομίζω ότι και η πληροφόρηση και ο σχολιασμός των δραστη
ριοτήτων μιάς “μικρής ανοικτής οικονομίας" όπως η ελληνική, 
θα έπρεπε να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερο Βάρος στην εκδοτική 
σας προσπάθεια.


