Mπίζνες στα Σκόπια από τον δήθεν μακεδονομάχο…
Σάββατο, 30 Μάρτίου 2019 19:50

ΜΠΙΖΝΕΣ με τα Σκόπια όταν ακόμα ονομαζόταν Μακεδονία έκανε ο δήθεν
Μακεδονομάχος, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλης
Ζορπίδης, που αρνήθηκε να συμμετάσχει στην αποστολή των επιχειρηματιών που θα
επισκεφθούν μαζί με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα τη γειτονική χώρα.
Ο ίδιος
όσο και άλλοι επαγγελματίες υπερπατριώτες και αυτοί που για χρόνια τώρα ενίσχυαν την
οικονομία των Σκοπίων μεταφέροντας εκατοντάδες τουρίστες για να επισκεφθούν το
Καζίνο και διάφορες πόλεις της γειτονικής χώρας.

Αρνείται λέει ο επιχειρηματίας Μιχάλης Ζορπίδης, του ταξιδιωτικού γραφείου Zorpidis
Travel και πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, να πάει στα Σκόπια
με τον πρωθυπουργό λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών. «Για μας το όνομα της
Μακεδονίας, που είναι μόνο ελληνικό, είναι ιερό και θα το υπερασπιστούμε με όποιον τρόπο
μπορούμε», δήλωσε ο Μιχάλης Ζορπίδης. Μόνο που το ταξιδιωτικό του πρακτορείο
οργανώνει εδώ και χρόνια εκδρομές στην ….Αχρίδα. Δηλαδή στην σκέτο «Μακεδονία».
Οργανώνει 3ημερες και 4ημερες εκδρομές από 129 έως 199 ευρώ, ανάλογα με το
ξενοδοχείο και τις άλλες υπηρεσίες. Στα ταξίδια, που μπορεί κανείς να βρει στην
ιστοσελίδα της επιχείρησής του, ξεχωρίζει η δυνατότητα να επισκεφθεί κανείς την Αχρίδα
κατά την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου! Όπου αναγράφεται μάλιστα ως Οχρίδα, δηλαδή
ακριβώς όπως λέγεται στη γειτονική χώρα. Μάλλον όταν οι πελάτες του ήταν στην Αχρίδα,
ο ίδιος ήταν στην παρέλαση για να τραγουδήσει εθνικά εμβατήρια. Πατριωτισμός που
ξεχειλίζει από παντού.

Δικαίωμα καθενός να πιστεύει ότι θεωρεί σωστό. Δικαίωμα και η δουλειά του καθενός.
Όμως δεν μπορεί τόσο εξόφθαλμα άλλα να κάνει και άλλα να λέει.

Η υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Ελευθερία Χατζηγεωργίου εξαπέλυσε προσωπική
επίθεση κατά του προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, επειδή ο
φορέας δεν θα μεταβεί στο επιχειρηματικό ταξίδι στα Σκόπια με τον Αλέξη Τσίπρα.
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Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μιχάλης Ζορπίδης, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, απαντώντας «Enterprise Greece», τον φορέα που συντονίζει την αποστολή
του πρωθυπουργού στη Β. Μακεδονία, ενημέρωσε ότι το Επιμελητήριο έχει αποφασίσει να
μην συμμετέχει σε καμία δράση που θα σχετίζεται με τη γειτονική χώρα, όσο αυτή
χρησιμοποιεί ένα όνομα το οποίο δεν της ανήκει. «Το θέμα απασχόλησε την τελευταία
συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής, τα μέλη της οποίας αποφάσισαν ομόφωνα ότι το
ΕΕΘ προχωρά στην κίνηση αυτή ως ένδειξη διαμαρτυρίας και αντίδρασης απέναντι σε μία
πολιτική, που δεν εκφράζει τον ελληνικό λαό. Καμία από τις δράσεις αυτές δε μας αφορά.
Για μας το όνομα της Μακεδονίας, που είναι μόνο ελληνικό, είναι ιερό και θα το
υπερασπιστούμε με όποιον τρόπο μπορούμε», δήλωσε ο Μιχάλης Ζορπίδης.

«Υποκρισία και πατριδοκαπηλία»

Το «γάντι» σήκωσε η υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης, Ελευθερία Χατζηγεωργίου η
οποία μιλώντας στον ρ/σ της ΕΡΤ 102, επιτέθηκε προσωπικά στον κ. Ζορπίδη. Χαρακτήρισε
μάλιστα «υποκριτική» τη στάση του δεδομένου ότι δραστηριοποιείται στη γειτονική χώρα.
Μάλιστα όπως «Πρόκειται για πατριδοκαπηλία και όχι πατριωτισμό» είπε η κ.
Χατζηγεωργίου αποκαλώντας υποτιμητικά τον κ. Ζορπίδη ως «αντιδήμαρχο του
Παπαγεωργόπουλου».
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