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Αθήνα, 17 Ιουλίου 2020 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης σε 

συνέντευξή του σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στον ρ/σ REAL FM 97.8 και 

τον δημοσιογράφο, κ. Νίκο Χατζηνικολάου σχολίασε την επικαιρότητα 

λέγοντας:  

 

Για τη Σύνοδο Κορυφής:  

«Κάποτε λέγαμε, αστειευόμενοι για το Μουντιάλ, ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα 

ωραίο άθλημα που παίζουν 11 παίκτες και που στο τέλος κερδίζουν πάντα οι 

Γερμανοί. Μετά αυτό το ρητό το έλεγαν στα μνημονιακά χρόνια για τα 

ευρωπαϊκά θέματα. Σήμερα τυγχάνει να είμαστε σε μία Σύνοδο Κορυφής που 

θέλουμε να κερδίσουν οι Γερμανοί, υπό την έννοια ότι η Καγκελάριος Μέρκελ 

έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει την πρόταση της Κομισιόν, που είναι εξαιρετικά 

συμφέρουσα για την Ελλάδα και έχει θέσει ως σκοπό της για την επιτυχή 

κατάληξη της γερμανικής Προεδρίας αυτή η συμφωνία να επιτευχθεί 

σύντομα». 

  

«Μία τυχόν καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης θα προκαλούσε μεγάλη 

απογοήτευση στους ευρωπαϊκούς λαούς, ανησυχία στις αγορές και πιθανά 

χρηματοδοτικά κενά. Όχι τόσο στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε σε εξαιρετικά 

ασφαλή ύδατα. Η χώρα είναι με τα ταμειακά της διαθέσιμα στο φουλ. Οι 

εισπράξεις του κράτους τον μήνα Ιούνιο πήγαν καλύτερα του αναμενομένου 

και η οικονομία μας σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης λειτουργεί σε 

πολύ πιο ικανοποιητικό βαθμό. Όμως υπάρχουν και άλλες χώρες της 

Ευρωζώνης που χτυπήθηκαν πολύ σκληρά από τον κορωνοϊό και που τα 
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μεγέθη της οικονομίας τους είναι πάρα πολύ μεγάλα και άρα εκεί δεν υπάρχει 

περιθώριο για αβεβαιότητα. Μία ενδεχόμενη σημερινή αποτυχία θα τους 

έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση».  

 

«Σήμερα είναι η ώρα η Ευρώπη να πάει μπροστά. Ο Πρωθυπουργός, 

Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε από την αρχή στη σωστή πλευρά της ιστορίας 

με τους υπόλοιπους 8 ηγέτες που συνυπέγραψαν στην αρχή την πρόταση για 

την έγκριση ευρωομολόγων και την ανάγκη η Ευρώπη να παρέμβει δυναμικά 

στην κρίση του COVID-19. Έχουμε διαμορφώσει διεθνείς συμμαχίες, 

υπάρχουν πλειοψηφίες. Πιστεύω ότι κάτι καλό θα βγει σήμερα». 

 

Για τον έναν χρόνο στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 

«Πετύχαμε τον στόχο για την ανάπτυξη 2% για το 2019, όπως τον είχαμε θέσει 

από την αρχή. Πετύχαμε την άνοδο κατά 9 θέσεις στον διεθνή πίνακα 

ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος, μετά από πολλά  χρόνια. Πετύχαμε την 

άνοδο κατά 6 θέσεις στον πίνακα των άμεσων ξένων επενδύσεων. Ψηφίσαμε 

τον νόμο Επενδύω στην Ελλάδα που κάνει πολύ εύκολη τη ζωή των 

επενδυτών, για αυτό και υπήρχε αυτή η αύξηση των δύο άλλων δεικτών.  

Ξεκολλήσαμε την Creta Farms, μία εταιρεία που όταν ασχολήθηκα πέρσι το 

καλοκαίρι πέρσι ήταν για να κλείσει. Σήμερα έχει νέο επενδυτή,  διατήρησε τις 

θέσεις εργασίας και παράγει προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ.  

Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία των ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου. Ξεκολλήσαμε 

τη μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό. Ξεκολλήσαμε την επένδυση στην 

Κασσιόπη. Ξεκινήσαν οι διαδικασίες επενδύσεων στα ναυπηγεία της 

Ελευσίνας. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης,  

όπου  βρήκαμε επενδυτή.  

Προχωρήσαμε σε πολύ μεγάλη αύξηση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ.  

Φτάνουμε στο 50% σε δαπάνες από 22% που είχαμε αναλάβει, που είναι ένα 

ρεκόρ. Πήραμε για αυτό δημόσια εύσημα από την Αρμόδια Επίτροπο 

Κοινωνικής Συνοχής για την ταχύτητα που δείξαμε.  
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Φτιάξαμε με την ενεργοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας χρηματοδοτικά 

εργαλεία πρωτόγνωρα, όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Εγγυοδοτικό, που ουδέποτε 

στο παρελθόν είχαν λειτουργήσει και σε τόσο μεγάλη ταχύτητα στο Ελληνικό 

κράτος. Ετοιμάσαμε μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών το νέο πτωχευτικό 

κώδικα που θα δώσει λύση σε πάρα πολλά υπερχρεωμένα νοικοκυριά και σε 

πάρα πολλές  υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. 

Προσπαθήσαμε κάθε μέρα κάτι να κάνουμε για να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη 

του Έλληνα Πρωθυπουργού και του ελληνικού λαού». 

 

Για την επίσκεψη στα Ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου: 

«Είναι μία ευχάριστη ημέρα η σημερινή για το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. Βρισκόμαστε με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Τζέφρι 

Πάϊατ και συναδέλφους υπουργούς στη Σύρο, όπου παρακολουθούμε την 

εξέλιξη των ναυπηγείων που είναι πράγματι εκπληκτική. Μια ιστορία μεγάλης 

επιτυχίας για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. 

Επόμενος στόχος είναι η Ελευσίνα, με τη διαδικασία να έχει ήδη ξεκινήσει. 

Αμέσως μετά ακολουθεί και ο Σκαραμαγκάς, ο διαγωνισμός του οποίου είναι 

εν εξελίξει και την εποπτεία έχει ο κ. Σταϊκούρας».  

 

Για την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε τη δίωξη 

Τουλουπάκη:  

«Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοεί ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κύριος 

Ζαχαρής, ο οποίος και παρήγγειλε τη δίωξη για ένα κακούργημα και 8 

πλημμελήματα κατά της κυρίας Τουλουπάκη, είναι ενεργούμενο του Άδωνι 

Γεωργιάδη. Δηλαδή, ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν έκανε 

ευόρκως τη δουλειά του, αλλά την έκανε γιατί έλαβε εντολή από μένα. Αυτό 

λέει ο ΣΥΡΙΖΑ; Αν αυτό λένε, να βγουν να το πουν καθαρά. Αν δεν λένε αυτό, 

τότε ό,τι άλλο λένε είναι προφανώς για εσωτερική κατανάλωση. Για να το 

κλείσουμε, ούτε προανήγγειλα καμία δίωξη ούτε θα μπορούσα να 

προαναγγείλω». 
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«Το λέω εδώ και δύο χρόνια ότι η κυρία Τουλουπάκη έχει παραβιάσει το 

σύνταγμα και το άρθρο 86. Το λέω ήδη απ’ όταν πρωτοερευνήθηκε το αδίκημα 

της παθητικής δωροδοκίας επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπα κάτι καινούριο, 

απ’ ότι λέω σταθερά εδώ και δύο χρόνια».  

 

«Αισθάνομαι μια μικρή δικαίωση ότι επιτέλους η ελληνική δικαιοσύνη, σε ένα 

συγκεκριμένο πράγμα, που είναι η παραβίαση του συντάγματος, αποφάσισε 

να προχωρήσει τη διερεύνησή του. Εγώ δεν θέλω να παραβιάσω το τεκμήριο 

της αθωότητας της κυρίας Τουλουπάκη. Δεν θα κάνω όσα έκανε εκείνη 

εναντίον μου. Την θεωρώ αθώα. Όμως, είναι καλό για όλες αυτές τις σοβαρές 

καταγγελίες που έχουν γίνει για το πώς διεξήγαγε την έρευνα για τη Novartis, 

να πάει και να δώσει  τις δέουσες εξηγήσεις και της εύχομαι να είναι αθώα». 

 

Για την υπόθεση Καλογρίτσα:  

«Η υπόθεση Καλογρίτσα έχει να κάνει με το πώς θα κινηθεί η δικαιοσύνη. Εδώ 

έχει γίνει μία καταγγελία για σειρά αξιοποίνων πράξεων. Όταν ο σχετικός 

φάκελος φτάσει στη Βουλή, γιατί βάσει του άρθρου 86 αμελλητί πρέπει να 

φτάσει στη Βουλή εφόσον κατονομάζεται πρώην Υπουργός, τότε η Βουλή θα 

πρέπει και αυτή να αναλάβει τις δικές της πρωτοβουλίες μέσα στα πλαίσια του 

άρθρου 86 του Συντάγματος. Πώς θα γίνει διαφορετικά; Εδώ είχαμε μία 

καταγγελία ότι κόπηκαν εικονικά τιμολόγια και διακινήθηκε μαύρο χρήμα από 

το Ντουμπάι στην Κύπρο και από την Κύπρο στην Ελλάδα. Αυτό δεν πρέπει 

να διερευνηθεί;». 

 

Για τον κύριο Πολάκη: 

«Διαβάζω σε ένα σχόλιο του κυρίου Πολάκη, από αυτά που κάνει συχνά πολύ 

φορτισμένος συναισθηματικά και λεκτικά στο Facebook, μία από τους 

σχολιαστές του και φίλη του στο Facebook πήγε από κάτω και έγραψε το εξής: 

“Είδατε τελικά που είχε χρησιμότητα η 17 Νοέμβρη;”. Εάν κάποια πράγματα 
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γράφονται δημοσίως στον λογαριασμό ενός πρώην Υπουργού και νυν 

Βουλευτού, αυτό τώρα εμείς πρέπει να μην το σχολιάσουμε προς χάριν της 

εθνικής ομοψυχίας και ενότητας ή θα πρέπει να βγούμε και να το 

καταδικάσουμε;». 

 

Ολόκληρη η συνέντευξη στο ακόλουθο link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ijJ_UT2C2Pg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ijJ_UT2C2Pg

