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Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΒ, ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου στην Κυριακάτικη 
Ελευθεροτυπία, 20 Ιουλίου 2008 

Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΒ, ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου στην Ηµερησία,  
19 Ιουλίου 2008 

 

 
«Με ρωτάτε αν η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα;  Για να 
παραφράσω τον Θουκυδίδη:  Ποιος είναι πιο κατακριτέος –εκείνος 
που επιχειρεί να διαφθείρει ή εκείνος που είναι πρόθυµος να 
διαφθαρεί;  Τι να κάνει µια επιχείρηση όταν παίρνει συχνά το 
µήνυµα ότι δεν αρκούν οι οικονοµικές και τεχνικές προδιαγραφές 
που προσφέρει, αλλά υπάρχουν και άλλες πιο σηµαντικές 
«προϋποθέσεις»; Είναι αυτό που βιώνει ακόµη και ο απλός 
πολίτης στις καθηµερινές του συναλλαγές µε το Κράτος.  Πιστεύω, 
λοιπόν, ότι το µεγάλο µερίδιο ευθύνης ανήκει στον πολιτικό κόσµο 
και όχι στην επιχειρηµατική τάξη.  Πηγή διαφθοράς σε µόνιµη 
βάση είναι το Κράτος και όσοι χρησιµοποιούν τη δύναµή του για 
ατοµικό όφελος, όχι οι επιχειρηµατίες. Έχει αποδειχθεί µάλιστα ότι 
όπου το Κράτος εννοεί να παριστάνει τον επιχειρηµατία, καταλήγει 
να διαφθείρει την επιχειρηµατικότητα. Οι εγγενείς στρεβλώσεις του 
συστήµατος πρέπει λοιπόν ν’ αναζητηθούν στο Κράτος –καθώς 
και σ’ εκείνους που έχουν πολιτική ευθύνη και όχι επιχειρηµατικό 

συµφέρον.  Αν εξυγιαίναµε το Κράτος, θα κόβαµε τα πόδια και της διαφθοράς και της λεγόµενης 
διαπλοκής»... 
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 

«Οι θέσεις που διατυπώνω δεν είναι ούτε αντικυβερνητικές ούτε 
φιλοκυβερνητικές, δεν έχουν κοµµατικό χρώµα ούτε σκοπιµότητα.  
Καυτηριάζουµε χρόνιες παθογένειες που ξεπερνούν την όποια 
κυβέρνηση, εκφράζοντας µια συγκεκριµένη βούληση για την πορεία 
και το µέλλον του τόπου. Ο ΣΕΒ θέλει να είναι χρήσιµος, όντας 
ουσιαστικός.  Και νοµίζω ότι αυτό σταδιακά γίνεται  κατανοητό και 
στην κυβέρνηση και στην κοινή γνώµη.  Έχουµε άλλωστε ένα 
ατράνταχτο επιχείρηµα: τη συνέπεια στις θέσεις που εκφράζουµε –
είτε συνοµιλώντας µε την κυβέρνηση είτε µε τη ΓΣΕΕ… 
…Τα περί ‘κόµµατος επιχειρηµατιών’ είναι αποκύηµα των 
αντανακλαστικών όσων βλέπουν τα πάντα υπό το πρίσµα της 
κοµµατοκρατίας. Ο επιχειρηµατικός κόσµος αποτελεί µια δυναµική 
πραγµατικότητα, µία πλατιά κοινότητα της γνώσης και της άµιλλας 
που ούτε χρειάζεται ούτε διεκδικεί κοµµατική ταυτότητα. Είναι, όµως, 
δυνατό να µην έχει φωνή και ρόλο; Είναι σαν να λέµε ότι δεν πρέπει 
να έχει κοινωνική συνείδηση ή ότι η πορεία του τόπου δεν την 
αφορά!»…                                         

  ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1371&mid=8&lang=gr
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1370&mid=8&lang=gr
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Ανακοίνωση του ΣΕΒ σχετικά µε τον Φόρο Υπεραξίας, 16 Ιουλίου 2008 

Ανανέωσαν τη συνεργασία τους ο ΣΕΒ και το Υπουργείο Εξωτερικών, 22 Ιουλίου 2008 

Γεύµα εργασίας προς τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης παρέθεσαν ο 
Πρόεδρος και η ∆ιοίκηση του ΣΕΒ, 25 Ιουλίου 2008 

 

 
 
Γεύµα Εργασίας προς τον Υπουργό κ. Χρήστο Φώλια και τον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γιώργο Βλάχο παρέθεσαν την 
Παρασκευή, 25.7.2008, ο Πρόεδρος, κ. ∆ηµήτρης  ∆ασκαλόπουλος 
και µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, στα Γραφεία του 
Συνδέσµου (Ξενοφώντος 5).  
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν 
στην αντιµετώπιση των συνεπειών της διεθνούς οικονοµικής κρίσης 
καθώς και στην προώθηση της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.  
 
Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στον κύκλο επαφών που 
πραγµατοποιεί η ∆ιοίκηση του ΣΕΒ µε αρµόδιους κυβερνητικούς 
παράγοντες, εκπροσώπους των πολιτικών κοµµάτων και κοινωνικούς 
εταίρους. 
 
 

 

Την ανανέωση του πλαισίου συνεργασίας µεταξύ ΣΕΒ και Υπουργείου Εξωτερικών για ανάληψη κοινών 
δράσεων και πρωτοβουλιών υπέγραψαν την Τρίτη, 22.7.2008, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. και Επικεφαλής των 
∆ιεθνών ∆ράσεων του ΣΕΒ, κ. Θανάσης Λαβίδας και ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων 
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπ. Εξωτερικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης. Η κοινή πορεία συνεχίζεται για 
δεύτερη χρονιά σε συγκεκριµένους τοµείς µε θετικά αποτελέσµατα, όπως φαίνεται τόσο από την στενή και 
συχνή επαφή των δυο πλευρών όσο και από τις εκτιµήσεις των τελικών αποδεκτών που είναι οι επιχειρήσεις.  
Το πλαίσιο συνεργασίας προβλέπει την εκπαίδευση των νέων στελεχών Οικονοµικών και Εµπορικών 
Υποθέσεων, την ενηµέρωση των διπλωµατών από τα Επιχειρηµατικά Συµβούλια ενόψει των νέων 
διαπιστεύσεών τους, το συντονισµό στην πραγµατοποίηση των Επιχειρηµατικών Αποστολών και τη 
συµµετοχή του ΣΕΒ και των µελών του σε διάφορες εκδηλώσεις στο εξωτερικό κ.α.  
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 
 

 
Με αφορµή την όλη συζήτηση σχετικά µε τον φόρο υπεραξίας, ο ΣΕΒ εξέδωσε, στις 16.7.2008, την ακόλουθη 
ανακοίνωση: ‘’Η πρόταση αρχής την οποία ο ΣΕΒ υπέβαλε προς περαιτέρω µελέτη στο Υπουργείο Οικονοµίας 
και Οικονοµικών σχετικά µε τη φορολόγηση των stock options και των χρηµατιστηριακών συναλλαγών που 
πραγµατοποιούνται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και αποκοµίζουν µεγάλες υπεραξίες στους 
συναλλασσόµενους, είχε ως στόχο την ενίσχυση του Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ανακούφιση 
των οικονοµικά ασθενέστερων. Είναι µία πρόταση οικονοµικά ρεαλιστική, καθώς το µέτρο έχει υιοθετηθεί από 
τα περισσότερα διεθνή χρηµατιστήρια, και κοινωνικά δίκαιη.   
 

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1372&mid=8&lang=gr
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Συνεδρίασε το Γενικό Συµβούλιο του ΣΕΒ µε την παρουσία του ∆ιοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος, κ. Γεωργίου Προβόπουλου, 14 Ιουλίου 2008  

Συνάντηση του Προέδρου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ µε την Αντιπροσωπεία 
του ΠΑΣΟΚ, 15 Ιουλίου 2008 

 
Είναι προφανές ότι τα συµφέροντα της εθνικής οικονοµίας και του κοινωνικού συνόλου δεν ταυτίζονται µε τα 
ειδικότερα συµφέροντα της όποιας οικονοµικής συντεχνίας, οµάδας ή µεµονωµένης επιχείρησης. Ο ΣΕΒ 
εκφράζει µία σύγχρονη επιχειρηµατική τάξη που έχει συνείδηση του ρόλου και των ευθυνών της έναντι του 
συνόλου της κοινωνίας.  Αυτή η αρχή και αντίληψη διέπει όλα τα µέλη του.  Ο επιχειρηµατικός κόσµος ούτε 
θέλει ούτε µπορεί να κωφεύει στα κελεύσµατα των καιρών –που σήµερα απαιτούν από όλους µας κοινή 
προσπάθεια και αίσθηµα κοινωνικής αλληλεγγύης.’’ 
 
 

 
Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ, αποτελούµενη από τους πολιτικούς εκπροσώπους Οικονοµίας και Ανάπτυξης, 
Λούκα Κατσέλη και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αντιστοίχως, τους εισηγητές ΚΤΕ Οικονοµίας και Ανάπτυξης, 
∆ηµήτρη Κουσελά και Αποστόλη Κατσιφάρα, καθώς και τον Γραµµατέα του Τοµέα Ανάπτυξης, Φίλιππο 
Σαχινίδη, συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο, κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλο και την Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΕΒ, 
στα γραφεία του ΣΕΒ. Οι προσκεκληµένοι ενηµερώθηκαν για τις δράσεις του Συνδέσµου και αντάλλαξαν 
απόψεις για την πορεία της οικονοµίας, την επιχειρηµατικότητα και τις δυνατότητες αποτελεσµατικότερης 
συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.   
 
 

 
Με την παρουσία του ∆ιοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος, κ. Γεωργίου Προβόπουλου, συνεδρίασε, τη 
∆ευτέρα, 14.7.2008, το Γενικό  Συµβούλιο του ΣΕΒ, στα 
γραφεία του Συνδέσµου. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. 
∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος εκ µέρους της ∆ιοίκησης, 
καλωσόρισε  το νέο ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 
σηµειώνοντας χαρακτηριστικά ότι θα έχει πολλές 
παραινέσεις να κάνει - προς όλες τις κατευθύνσεις και µε 
πολλούς αποδέκτες. Εξάλλου, σε δήλωσή του σε Η.Μ.Ε. 
στο περιθώριο της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, 
τόνισε: «Νοµίζω η κρίση που αντιµετωπίζει η παγκόσµια 
οικονοµία είναι έντονη, θα έχει διάρκεια και µας 
επηρεάζει όλους. Νοµίζω προοιωνίζονται αυξηµένες 

δυσκολίες για ευρύτερες πληθυσµιακές οµάδες αλλά και για τις επιχειρήσεις, που αντιµετωπίζουν µε µεγάλη 
αβεβαιότητα το µέλλον. Βεβαίως τα πρώτα και µεγαλύτερα θύµατα  της κρίσης είναι οι οικονοµικά 
ασθενέστεροι και κάθε προσπάθεια για να απαλύνουµε τις επιπτώσεις σε εκείνους είναι επιβεβληµένη».    
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 
 
 
 

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1365&mid=8&lang=gr
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Οι επισηµάνσεις του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γεωργίου Προβόπουλου, στο 
Γενικό Συµβούλιο του ΣΕΒ, 14 Ιουλίου 2008 

 
Στην οµιλία του, στο Γενικό Συµβούλιο του ΣΕΒ, ο 
∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γεώργιος 
Προβόπουλος, αναφέρθηκε στη κατάσταση που 
χαρακτηρίζει το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, 
επισηµαίνοντας ότι αν και οι ακραίες καταστάσεις έχουν 
αποφευχθεί, ωστόσο παραµένει αβέβαιο πόσος χρόνος 
θα χρειαστεί για την επάνοδο στην πλήρη πιστωτική 
οµαλότητα. Στη ζώνη του ευρώ, τόνισε ο κ. 
Προβόπουλος, παρά την επιβράδυνση, τα θεµελιώδη 
δεδοµένα είναι υγιή και πρόσθεσε ότι στην  Ελλάδα 
χρειάζεται όχι µόνο να µη χαλαρώσει, αλλά αντίθετα να 
ενταθεί η προσπάθεια για την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναµιών και των µακροοικονοµικών 
ανισορροπιών.  

Αναφερόµενος ειδικά στην άνοδο των διεθνών τιµών του πετρελαίου και άλλων πρώτων υλών και των 
τροφίµων, ο κ. Προβόπουλος επισήµανε ότι αυτή είναι µια τεράστια πρόκληση, αλλά όχι πρωτόγνωρη. Αυτή τη 
φορά έχουµε χρέος να την αντιµετωπίσουµε σωστά και προπαντός εγκαίρως, δηλαδή να µην αφήσουµε να 
εκτραπεί η κατάσταση σε ένα δεύτερο γύρο ενδογενών και γενικευµένων πληθωριστικών πιέσεων. Τόνισε 
ιδιαίτερα ότι η ανατίµηση των διεθνών τιµών του πετρελαίου και των άλλων βασικών  εµπορευµάτων (κυρίως 
των τροφίµων) είναι, για τις χώρες που τα εισάγουν, ένα είδος αναγκαστικής εισφοράς, ένα είδος φόρου υπέρ 
των χωρών που τα εξάγουν. Ούτε τα νοικοκυριά ούτε οι επιχειρήσεις µπορούν τελικά να ανακτήσουν το 
χαµένο εισόδηµα. Γι' αυτό, οι προσπάθειες να επιρρίψουν την απώλεια οι µεν στους δε, στο τέλος εντείνουν τις 
δυσάρεστες συνέπειες για όλους. Επεσήµανε δε ότι τα σφάλµατα που διαπράχθηκαν την εποχή που 
βρισκόµασταν αντιµέτωποι µε τα περιστατικά των δύο πρώτων πετρελαϊκών κρίσεων (δηλαδή η χαλάρωση, 
στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, της δηµοσιονοµικής, της νοµισµατικής και της εισοδηµατικής πολιτικής), 
δεν πρέπει να επαναληφθούν. Απαραίτητο σε πρώτη φάση – σηµείωσε ο κ. Προβόπουλος - είναι να 
ανακουφιστούν από τις επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης τα πιο ευάλωτα στρώµατα της κοινωνίας. Στην 
Ελλάδα, αυτό πρέπει και µπορεί να γίνει µε στοχευµένες παρεµβάσεις και µε τρόπους που δεν θα θέσουν 
εκτός τροχιάς τις δηµοσιονοµικές προοπτικές. Τέλος, κάνοντας αναφορά στη νοµισµατική πολιτική στη ζώνη 
του Ευρώ, σηµείωσε ότι µετά την πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ ανακόπηκε στις πιστωτικές 
αγορές η άνοδος των προσδοκιών για τον πληθωρισµό µεσοπρόθεσµα. Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να είναι 
βέβαιοι –τόνισε ο ∆ιοικητής της ΤτΕ -ότι η ΕΚΤ δεν θα αφήσει να απειληθεί η σταθερότητα των τιµών 
µεσοπρόθεσµα από "δευτερογενείς" πληθωριστικές πιέσεις. 
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
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Συνάντηση του Προέδρου και των µελών της διοίκησης του ΣΕΒ µε τον Υπουργό 
Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη, 30 Ιουνίου 2008 

Ο Πρωθυπουργός Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Dr. Nicola Spiric στον ΣΕΒ, 27 Ιουνίου 2008 

 
Συνάντηση µε τον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών 
κ. Γιώργο Αλογοσκούφη, πραγµατοποίησε, τη 
∆ευτέρα,  30.6.2008, αντιπροσωπεία της ∆ιοίκησης του 
ΣΕΒ, µε επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη 
∆ασκαλόπουλο. Στη συνάντηση αυτή συµµετείχαν 
επίσης οι Αντιπρόεδροι του ΣΕΒ  κκ. : Χάρης Κυριαζής, 
Θανάσης Λαβίδας, και Θεόδωρος Φέσσας. 
Αντικείµενο της συνάντησής µε τον υπουργό Οικονοµίας 
και Οικονοµικών ήταν η εντεινόµενη διεθνής κρίση και 
ιδιαίτερα η ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά και 
δηµιουργεί κλίµα άγχους και ανασφάλειας στην 
κοινωνία. Ο ΣΕΒ στη συνάντηση αυτή κατέθεσε 
πρόταση προς τον υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών 
σχετικά µε την άµεση υιοθέτηση φόρου υπεραξίας (το 

λεγόµενο capital gains tax) στις χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές (µετοχές και άλλες αξίες), µε την αποκλειστική 
διοχέτευση του συνόλου των εσόδων που θα προκύψουν στο Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής. Σύµφωνα µε τον 
ΣΕΒ ο φόρος αυτός θα αφορά κυρίως στα κέρδη από βραχυχρόνιες τοποθετήσεις και εποµένως δεν θα 
επηρεάσει τους µακροπρόθεσµους επενδυτές, ενώ ο φόρος θα πρέπει να επιβληθεί και στα stock options, τα 
οποία σήµερα δεν φορολογούνται, σηµειώνοντας ότι πρόκειται για ένα µέτρο που ισχύει σ’ όλη την Ευρώπη. 
Επίσης, ο ΣΕΒ ανέφερε ότι προωθεί πρωτοβουλίες µε τις οποίες οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα συντελέσουν στην 
άµβλυνση των συνεπειών της κρίσης, όπως είναι η ενίσχυση της  αγοραστικής δύναµης των εργαζόµενων, 
µέσω της διανοµής κερδών ιδιαίτερα  στους χαµηλόµισθους καθώς και µε πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές, 
µέσω οµαδικών προγραµµάτων που καλύπτουν ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές δαπάνες. 
 
 ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 
 
 

Τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συµβουλίου της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης Dr. Nicola Spiric υποδέχθηκε στα γραφεία 
του ο ΣΕΒ, την Παρασκευή, 27.6.2008, στο πλαίσιο της 
επίσηµης επίσκεψής του στην Ελλάδα για επαφές µε 
την ελληνική κυβέρνηση και οικονοµικούς παράγοντες. 
Ο Πρωθυπουργός της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης 
συνοδευόταν από τον Υφυπουργό Εξωτερικού 
Εµπορίου κ. Vilim Primorac, τον Επικεφαλής της Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης κ. Osman 
Topcagic, τον Πρέσβη κ. Milovan Blagojevic, ενώ εκ 
µέρους του Υπουργείου Εξωτερικών παρέστη ο Γενικός 
Γραµµατέας ∆ιεθνών και Οικονοµικών Σχέσεων κ. 
Θεόδωρος Σκυλακάκης. 
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Παρεµβάσεις του ΣΕΒ για την Ακρίβεια, 17-19 Ιουνίου 2008  

 
 
 
Υποδεχόµενος τον κ. Spiric  ο Αντιπρόεδρος & Επικεφαλής ∆ιεθνών ∆ράσεων του ΣΕΒ κ. Θανάσης Λαβίδας, 
σηµείωσε, µεταξύ των άλλων, ότι µε την πρόσφατη υπογραφή του Συµφώνου Σύνδεσης και Σταθερότητας της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, σηµατοδοτείται µια νέα πορεία οικονοµικής ανάπτυξης και 
βελτίωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, από την οποία µπορούν να ωφεληθούν ελληνικές επενδυτικές 
πρωτοβουλίες. 
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 
 

 
Με κεντρική του τοποθέτηση, στις 17 Ιουνίου 2008, αλλά και µε παρέµβαση του προς τους κοινωνικούς 
εταίρους, ο ΣΕΒ οριοθέτησε τις διαστάσεις αλλά και το πλαίσιο δράσης αντιµετώπισης του προβλήµατος της 
Ακρίβειας, που αν και επιδεινώνεται από την παγκόσµια κρίση, αποτελεί για την Ελλάδα ένα πρόβληµα δοµικό 
και όχι συγκυριακό, πολυδιάστατο και όχι µονοσήµαντο. Αναδεικνύοντας την κοινωνική ευθύνη των 
επιχειρήσεων, οι οποίες υφίστανται και αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης, ο ΣΕΒ εστίασε την 
κριτική στο ρόλο του Κράτους ως της κύριας και βασικής πηγής ακρίβειας στη χώρα µας, αφού µε τις 
παρεµβάσεις του οδηγεί σε µείωση του ανταγωνισµού και σε αύξηση των τιµών που εκτρέφει τον πληθωρισµό. 
Ο ΣΕΒ, επεσήµανε, τέλος στην τοποθέτησή του την ανάγκη προώθησης ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος 
δράσης, µε άξονα τη λήψη 8 µέτρων διαρθρωτικού χαρακτήρα.  Ακόµη, σε δήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ, µε 
την ευκαιρία του συλλαλητηρίου για την ακρίβεια της 19ης Ιουνίου, τονίζεται χαρακτηριστικά ότι «ο 
επιχειρηµατικός κόσµος, όπως και ολόκληρη η κοινωνία, υφίσταται τις ζοφερές συνέπειες της κρίσης. 
Υποστηρίζουµε κάθε κοινωνική πρωτοβουλία για την αντιµετώπιση της ακρίβειας και ενώνουµε τη φωνή µας 
µε το σύνολο των δυνάµεων εργασίας και παραγωγής, αξιώνοντας γενναίες τοµές από ένα Κράτος που 
συντηρεί, αντί να καταπολεµά την ακρίβεια». 
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