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Κατά τη Διάσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στη Μασσαλία στις 3-4 
Μαρτίου 2022, οι πάνω από 2000 εκπρόσωποι τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που εκπροσωπούν πάνω από ένα εκατομμύριο δημάρχους, τοπικούς και περιφερειακούς 
εκλεγμένους πολιτικούς ηγέτες, 

εκφράζουν ομόφωνα τη συμπαράστασή τους στον λαό της Ουκρανίας, και δηλώνουν τα εξής:

Καταδικάζουμε απερίφραστα την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση από 
τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν ενάντια στην ελεύθερη Ουκρανία. Πρόκειται για εγκληματική ενέρ-
γεια κατά του λαού της Ουκρανίας, της κυριαρχίας του και της εδαφικής του ακεραιότητας. 
Επιπλέον, συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της βασισμένης σε κανόνες παγκόσμιας 
τάξης, και θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το σύστημα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ευρώπη·

Οι δήμοι και οι περιφέρειες της Ουκρανίας είναι άμεσοι εταίροι μας: εμείς, οι δήμαρχοι και 
περιφερειακοί ηγέτες και από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναλαμβάνουμε 
την πλήρη αλληλεγγύη μας· δηλώνουμε έτοιμοι να διαβιβάσουμε στις εθνικές μας κυβερνήσεις 
και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έκκλησή τους για την επιβολή των αυστηρότε-
ρων δυνατών κυρώσεων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας· 

Ζητούμε την άμεση στήριξη των πολιτών της Ουκρανίας μέσω της ταχείας ενεργοποίησης, 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την παροχή ανθρω-
πιστικής βοήθειας· δηλώνουμε έτοιμοι να κινητοποιήσουμε το δυναμικό των δήμων και των 
περιφερειών για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία κατόπιν αιτήματος των 
δημάρχων της· παροτρύνουμε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να συνδράμουν τους 
Ουκρανούς που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε όλες τις πόλεις και τις 
περιφέρειες της Ευρώπης·

Ζητούμε την παροχή ενωσιακής στήριξης στις περιφέρειες της ΕΕ που συνορεύουν με την 
Ουκρανία, προκειμένου να βοηθηθούν οι αρχές στην υποδοχή και τη συνδρομή των προσφύ-
γων από την Ουκρανία, που πρέπει να λάβουν καθεστώς πρόσφυγα δυνάμει του δικαίου περί 
ασύλου της ΕΕ με επιταχυνόμενες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης·

Το μέλλον όλων των Ευρωπαίων δεν μπορεί παρά να βασίζεται στη δημοκρατία και το κράτος 
δικαίου ως πυλώνες ειρήνης και ευημερίας· η ευρωπαϊκή προοπτική που προσφέρεται στην 
Ουκρανία, μια κυρίαρχη χώρα, στους πολίτες της, στους δήμους και στις περιφέρειές της πρέπει 
να ενισχυθεί ως αποτρεπτικός παράγοντας σε κάθε προσπάθεια επιστροφής στο ολοκληρωτικό 
παρελθόν: κανείς δεν πρέπει να υπονομεύει την επιλογή των πολιτών για ελευθερία·

Χαιρετίζουμε το σθένος και το θάρρος του ουκρανικού λαού και δηλώνουμε την πλήρη αλλη-
λεγγύη μας. Καλούμε όλες τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση να 
στηρίξουν την Ουκρανία τούτη τη δύσκολη ώρα. 

Ο Πρόεδρος Πούτιν πρέπει να σταματήσει τον πόλεμό του!

Ελεύθερη Ουκρανία στην Ευρώπη! 
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Ιδρυθείσα το 1994, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι η πολιτική συνέλευση της ΕΕ που 
απαρτίζεται από 329 τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους, όπως περιφερειάρχες ή δημάρχους, 

από το σύνολο των 27 κρατών μελών, οι οποίοι εκπροσωπούν πάνω από 446 εκατομμύρια Ευρωπαίους.


