
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Μακεδονία, 8 Σεπτεμβρίου 2013 μ.Χ.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
 

“ΝΕΟΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”
“NOVOBALKANIAN REPUBLICA”

Μια μοναδική ευκαιρία ειλικρινούς φιλίας και συνεργασίας με άμεση ένταξη της “NB” σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ

22 ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
   Είκοσι  δύο  χρόνια  από  την  Ανακήρυξη  της  Ανεξαρτησίας  των  Σκοπίων  (8 
Σεπτεμβρίου 1991) και  λίγες  ώρες πριν την άφιξη Νίμιτς τη Δευτέρα στην Αθήνα ,  η 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να θέσει 
δημόσια το μόνο όνομα που μπορεί να κάνει αποδεκτό για τα Σκόπια , για να τελειώνει 
επιτυχώς αυτό το απέραντο χρονικό της αδράνειας και αδιαφορίας για το μεγάλο εθνικό μας 
θέμα!
   Η Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα, με την μεγάλη ευθύνη απέναντι στην Ιστορία και τον 
διαχρονικό Ελληνισμό,  προτείνει  μία  ονομασία που είναι  όχι  μόνο ορθή ιστορικά και 
γεωγραφικά, αλλά και λειτουργική για τα ίδια τα Σκόπια και την οικονομία τους, αλλά 
και  ιδιαιτέρως χρήσιμη  μπροστά  στη  νέα  καταιγίδα  που έρχεται  στα  Βαλκάνια και 
πρέπει να βρει μονοιασμένους τους Χριστιανικούς λαούς…

ΤΟ ΝΕΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
   Το όνομα που προτείνει  πλέον η Επιτροπή, είναι  το  «Νεοβαλκανική Δημοκρατία» - 
«Novobalkanian Republica»!

_____________________________________________________________________________________________
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ       Θεσσαλονίκη – Μακεδονία – Ελλάδα       worldmacedonia@gmail.com

           

                                                                                                              https://www.facebook.com/worldmacedonia 

https://www.facebook.com/worldmacedonia
mailto:worldmacedonia@gmail.com
https://www.facebook.com/worldmacedonia


   Η  Ονομασία  αυτή  θα  αποτελεί  τη  Συνταγματική  Ονομασία,  κατοχυρωμένη  στο 
Σύνταγμα και τη μοναδική εσωτερική, εξωτερική, διμερής και διεθνής και άρα την για κάθε 
χρήση Ονομασία της Χώρας!
   Η Ονομασία αυτή θα αποτελέσει και την μόνη και επίσημη ονομασία αναγνώρισης του 
κράτους από τον ΟΗΕ: «Novobalkanian Republica»!
   Η εθνότητα και η γλώσσα θα ορίζεται επομένως «Νεοβαλκανική» - «Novobalkanian» και 
ο κάτοικος θα ονομάζεται «Νεοβαλκάνιος» - «Novobalkanian»!
   Στις δε ταυτότητες και διαβατήρια, θα αναγράφεται “Novobalkanian”!
   Το διεθνές σύμβολο της χώρας θα είναι στο εξής το “ΝΒ”!

ΑΜΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Ε.Ε. ΚΑΙ ΝΑΤΟ
   Με την συμφωνία των Σκοπίων στο παραπάνω Όνομα και την εισαγωγή του σε όλα τα 
επίπεδα ζωής και στην εκπαίδευση, με την αντικατάσταση όλων των «Μακεδονικών» με 
το  «Νεοβαλκανικών» και  την  σχετική  υπογραφή  Συμφωνίας  με  τον  ΟΗΕ,   η 
Νεοβαλκανική Δημοκρατία λαμβάνει άμεσα, με πρωτοβουλία της Ελλάδας που θα έχει 
και την Προεδρία από 1-1-1014,  ημερομηνία έναρξης εντατικών Διαπραγματεύσεων, 
ώστε να ενταχθεί άμεσα στην Ε.Ε.! Εντός του Α΄ εξαμήνου!
   Επίσης με πρωτοβουλία της Ελλάδας η ΝΒ εντάσσεται άμεσα στο ΝΑΤΟ και αρχίζουν 
κοινά Γυμνάσια ανάμεσα στο Νεοβαλκανικό και τον Ελληνικό Στρατό!

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
   Παράλληλα, τα Σκόπια προχωρούν σε άμεση αποφυλάκιση του κανονικού Επισκόπου 
Ιωάννη και  παύουν  πλέον  να  ονομάζουν  την  Σχισματική  Εκκλησία  τους  «Μακεδονική», 
αρχίζοντας συνομιλίες με το Πατριαρχείο Σερβίας για την λύση του σχίσματος.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ “FYROM” ME TO “NOVOBALKANIAN” – “NB”
   Η Παγκόσμια Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα, κάνει έκκληση σε όλα τα ΜΜΕ, τους 
Δημοσιογράφους  και  σε  όλους  τους  Συλλόγους  και  τις  Οργανώσεις  Ελλάδας  και 
Εξωτερικού, να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το απαράδεκτο «FYROM» που δεν έχει 
κάνει ουδέποτε δεκτό η Επιτροπή, επειδή ακριβώς περιέχει τον ελληνικό όρο Μακεδονία και 
να χρησιμοποιούν από εδώ και πέρα την ονομασία «Νεοβαλκανική Δημοκρατία» και 
τα «Νεοβαλκάνιοι, Νεοβαλκανικός,ή,ό» καθώς και τη σύντομη Ονομασία «NB»  ή τον απλό 
όρο «Σκόπια» για κάθε χρήση!

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
   Η  Ονομασία  «Νεοβαλκανική  Δημοκρατία»,  ανταποκρίνεται  και  στην  χρονική 
δημιουργία του κράτους και στον πολυεθνικό του χαρακτήρα, με Σλάβους, Αλβανούς, 
Έλληνες,  Βούλγαρους,  Σέρβους και  Ρομά υπηκόους και  γι΄  αυτό το «NOVOBALKANIAN 
REPUBLICA” θα είναι ευχαρίστως αποδεκτό από όλους, καθώς αγκαλιάζει όλους!

   Αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων, να πάρει άμεσα την μεγάλη και 
ιστορική  απόφαση,  που  θα  τον  καταστήσει  έναν  από  τους  μεγάλους  Ηγέτες  των 
Βαλκανίων, ο οποίος θα τολμήσει  να δει κατάματα την ιστορική αλήθεια και το δώρο 
της Ανάπτυξης, Ευημερίας, Συνεργασίας και Ειρήνης των λαών μας!
   Και η αλήθεια είναι μία: ο Μέγας Αλέξανδρος και όλοι οι Αρχαίοι και νέοι Μακεδόνες, 
ήταν και είναι Έλληνες!
   Οι δε φωτισμένοι πρόγονοί μας, Θεσσαλονικείς Έλληνες της Μακεδονίας Άγιοι Κύριλλος 
και Μεθόδιος, κάποτε μετέφεραν στα Σκόπια και τους Σλάβους γενικά, την Ορθοδοξία και 
τον Ελληνικό Πολιτισμό, φτιάχνοντας το γραπτό αλφάβητο των Σλάβων!
   Σήμερα και πάλι Θεσσαλονικείς Έλληνες της Μακεδονίας, μεταφέρουν στα Σκόπια το νέο 
Όνομά τους: NOVOBALKANIAN REPUBLICA

ασυμβίβαστα για το Όνομα, τον Ελληνισμό και την Ιστορία μας
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

3.500.000 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Θεσσαλονίκη, Μακεδονία                             8 Σεπτεμβρίου 2013 μ.Χ.
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