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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/ 11-3-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και  16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο συνήλθε σε τακτική, μέσω 
τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του  άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει,  του άρθρου 10 της δημοσιευμένης στο 
ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76 , όπως ισχύει και  της υπ΄ αριθμ. 642/2021 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε),-  συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις  έντεκα  (11) του μηνός Μαρτίου  του έτους 
2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00 (και μετά από αλλαγή της ώρας συνεδρίασης), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  οικ. 33091 / 525/4-3-
2022  Πρόσκλησης της Προέδρου του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2.Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
       2.Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσαπρωτίας 
       3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Βαρέλης Δημήτριος,  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       5. Ματσίρας Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
         6.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
        7 .Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
        8. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης),   Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1.Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Κατέρης Ιωάννης 3.Σίμου –Τάσιου Αναστασία  4 .Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου 
Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα  7.Τσιάρα Σταυρούλα 8.Γκαρτζονίκας Ηλίας 9.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 10.Μητροκώστα Παναγιώτα 
(Γιούλα) 11Παπαχρήστου Βασίλειος 12.Παργανάς Σταύρος 13.Καλούδης Βασίλειος 14.Σπυρέλης Μιχαήλ  15.Γούσης Χρήστος 16.Γκούμας 
Αχιλλέας 
Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 17.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 18.Σακαρέλης Δημήτριος 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος 
(Άρης) 21.Κορωναίος Θεόδωρος     
Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:. 22.Νάνος Ευστάθιος 23.Ριζόπουλος Σπυρίδων   
Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 24.Δημητρίου Δημήτριος 25.Κιτσανού Μαργαρίτα 26.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 27.Φραγκούλης Παύλος  
Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  28.Πρέντζας Γεώργιος 29.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα  30.Κωτσαντής Κωνσταντίνος  
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  31.Γαλατάς Ζώης -           
Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 32.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος            
Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:.33.Αναγνώστου Κωνσταντίνος  
Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος :34.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 
 Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκε η κα Λέκκα Χριστίνα και ο κ. Παππάς Δημήτριος, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και 
νόμιμα κλήθηκαν 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και Αργυρώ 
Παππά 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Εκτός  Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 
 
 

     Εκτός Ημερήσιας Διάταξης  
                                         Θέμα 1ο  

                                                                                             ======== 
Έκδοση ψηφίσματος καταδίκης του πολέμου στην Ουκρανία 

 
Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Η98πείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  

Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών  και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020  τ. Β΄)  
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4. Το θέμα που τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης  «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», κ. Ζώη Γαλατά,  όπως 

κατατέθηκε στο Συμβούλιο, με συνημμένο σχέδιο ψηφίσματος (συνημμένα με α/α: 14 στο φάκελο 1/2022 συνημμένων 

εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), 

5. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.  

6. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση: 5/16/11-3-2022) 

Την έκδοση ψηφίσματος με το εξής περιεχόμενο: 

- Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία βυθίζει μια ευρωπαϊκή χώρα στο ζόφο του πολέμου, στο αίμα και στην καταστροφή, και 

επαναφέρει την Ευρώπη και ολόκληρη την ανθρωπότητα σε σκοτεινές και επικίνδυνες εποχές.  

- Καταδικάζουμε κατηγορηματικά και απερίφραστα τη βάρβαρη και απροσχημάτιστη επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε βάρος 

της Ουκρανίας.  

- Η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας όλων των κρατών, προφανώς και της Ουκρανίας,  

αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την Ελλάδα που διαχρονικά καταδικάζει κάθε παραβίαση των βασικών αρχών που προβλέπονται 

από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

- Δεν μπορεί να υπάρξει κανενός είδους δικαιολογία για την επίθεση σε μια ανεξάρτητη χώρα.  

- Υπογραμμίζουμε  ότι η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά. Οι ηγεσίες ΕΕ και των ΗΠΑ έχουν ευθύνες 

για την κλιμάκωση της κατάστασης με τα λάθη αλλά και τις στρατηγικές επιλογές τους. Η ανοχή, η παθητικότητα των 

αμερικανικών και ευρωπαϊκών ηγεσιών απέναντι στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και η συμμετοχή τους στους 

βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας το 1999, μαρτυρούν το υποκριτικό τους ενδιαφέρον.   

- Οι τραγικές εξελίξεις στην Ουκρανία αποδεικνύουν για άλλη μια φορά, ότι οι 

ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για το μοίρασμα σφαιρών επιρροής και 

ενεργειακών πόρων, οι κάθε είδους εθνικισμοί και τα γεωπολιτικά σχέδια των 

ισχυρών απειλούν ξανά τον κόσμο με καταστροφή. 

- Ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν μπορεί να φέρει τίποτα άλλο εκτός από καταστροφή για τους δύο λαούς, 

αλλά και για όλη την Ευρώπη, με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και στο όποιο κεκτημένο των δημοκρατικών δικαιωμάτων, 

της πολυφωνίας και του Πολιτισμού, όπως φαίνεται τις τελευταίες μέρες, με την αναβίωση του ψυχροπολεμικού κλίματος 

αποκλεισμών και διώξεων ακόμη και στην Τέχνη. 

- Καλούμε την Ρωσική Ομοσπονδία να προβεί στον άμεσο τερματισμό του πολέμου που έχει τραγικές συνέπειες για τη ζωή των 

αμάχων, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Κοινότητας που ζει στην Ουκρανία. 

- Τα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού είναι με το στρατόπεδο της 

Ειρήνης, των γεφυρών συνεννόησης, στη βάση σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ. 

- Κάθε ώρα που περνάει επιδεινώνεται η ανθρωπιστική κρίση, διογκώνονται οι προσφυγικές ροές. Ο αριθμός των προσφύγων 

σύμφωνα  με καταγραφή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έχει ήδη ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια.  

Είναι επιτακτική ανάγκη να συγκεντρωθεί και να αποσταλεί άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια. Κάθε Δήμος και Περιφέρεια πρέπει 

οργανωμένα να αναλάβει αυτό το έργο.  

Παράλληλα, πρέπει να προετοιμαστούμε  για την φιλοξενία προσφύγων που θα καταφύγουν στη χώρα μας, εκφράζοντας 

έμπρακτα την αμέριστη αλληλεγγύη μας προς τα θύματα του βάρβαρου αυτού πολέμου. 

 

Σημειώνεται ότι οι παρατάξεις «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»,  «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ» και  «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», 

κατέθεσαν τα δικά τους ψηφίσματα , ως κάτωθι: 
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1. Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» ( συνημμένα με α/α: 15 στο φάκελο 1/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του 
Π.Σ.): 

«Πλαίσιο ψηφίσματος για τον πόλεμο στην Ουκρανία 
- Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία βυθίζει μια ευρωπαϊκή χώρα στο ζόφο του πολέμου, στο αίμα και στην καταστροφή, και επαναφέρει 

την Ευρώπη και ολόκληρη την ανθρωπότητα σε σκοτεινές και επικίνδυνες εποχές.  
- Καταδικάζουμε κατηγορηματικά και απερίφραστα τη βάρβαρη και απροσχημάτιστη επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε βάρος της 

Ουκρανίας.  
- Η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας όλων των κρατών, προφανώς και της Ουκρανίας,  

αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την Ελλάδα που διαχρονικά καταδικάζει κάθε παραβίαση των βασικών αρχών που προβλέπονται από 
τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

- Δεν μπορεί να υπάρξει κανενός είδους δικαιολογία για την επίθεση σε μια ανεξάρτητη χώρα.  
- Υπογραμμίζουμε  ότι η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά. Οι ηγεσίες ΕΕ και των ΗΠΑ έχουν ευθύνες για 

την κλιμάκωση της κατάστασης με τα λάθη αλλά και τις στρατηγικές επιλογές τους. Η ανοχή, η παθητικότητα των αμερικανικών και 
ευρωπαϊκών ηγεσιών απέναντι στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και η συμμετοχή τους στους βομβαρδισμούς της 
Γιουγκοσλαβίας το 1999, μαρτυρούν το υποκριτικό τους ενδιαφέρον.   
- Οι τραγικές εξελίξεις στην Ουκρανία αποδεικνύουν για άλλη μια φορά, ότι οι 
ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για το μοίρασμα σφαιρών επιρροής και 
ενεργειακών πόρων, οι κάθε είδους εθνικισμοί και τα γεωπολιτικά σχέδια των 
ισχυρών απειλούν ξανά τον κόσμο με καταστροφή. 

- Ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν μπορεί να φέρει τίποτα άλλο εκτός από καταστροφή για τους δύο λαούς, αλλά 
και για όλη την Ευρώπη, με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και στο όποιο κεκτημένο των δημοκρατικών δικαιωμάτων, της 
πολυφωνίας και του Πολιτισμού, όπως φαίνεται τις τελευταίες μέρες, με την αναβίωση του ψυχροπολεμικού κλίματος αποκλεισμών 
και διώξεων ακόμη και στην Τέχνη. 

- Καλούμε την Ρωσική Ομοσπονδία να προβεί στον άμεσο τερματισμό του πολέμου που έχει τραγικές συνέπειες για τη ζωή των 
αμάχων, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Κοινότητας που ζει στην Ουκρανία. 

- Αποδοκιμάζουμε την εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς.  
- Τα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού είναι με το στρατόπεδο της 

Ειρήνης, των γεφυρών συνεννόησης, στη βάση σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ. 
- Κάθε ώρα που περνάει επιδεινώνεται η ανθρωπιστική κρίση, διογκώνονται οι προσφυγικές ροές. Ο αριθμός των προσφύγων σύμφωνα  

με καταγραφή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έχει ήδη ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια.  
Είναι επιτακτική ανάγκη να συγκεντρωθεί και να αποσταλεί άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια. Κάθε Δήμος και Περιφέρεια πρέπει 
οργανωμένα να αναλάβει αυτό το έργο.  
Παράλληλα, πρέπει να προετοιμαστούμε  για την φιλοξενία προσφύγων που θα καταφύγουν στη χώρα μας, εκφράζοντας έμπρακτα 
την αμέριστη αλληλεγγύη μας προς τα θύματα του βάρβαρου αυτού πολέμου» 

 

2. Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» ( συνημμένα με α/α: 15 στο φάκελο 1/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα 
του Π.Σ.): 

«  ΨΗΦΙΣΜΑ  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου θεωρεί απαράδεκτη την εισβολή της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας, η οποία πρόκειται για την 
τυπική έναρξη ενός πολέμου που προετοιμαζόταν για καιρό στο έδαφος της συσσωρευμένης έντασης και του σκληρού ανταγωνισμού 
ΗΠΑ/ΝΑΤΟ -  ΕΕ - Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Έναν σκληρό ανταγωνισμό που οδηγεί σε έναν ακόμη 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ευρώπη, 23 χρόνια μετά τη Γιουγκοσλαβία. 
Οι επικίνδυνες εξελίξεις διαψεύδουν όσους θέλουν να μας πείσουν ότι το δίλημμα είναι να διαλέξουμε εάν θα είμαστε με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ 
ή με τη Ρωσία. Αντιθέτως, μόνος δρόμος, τόσο για τον ελληνικό, όσο και για όλους τους λαούς, είναι η απεμπλοκή απ’ αυτούς τους 
επικίνδυνους σχεδιασμούς. 
Η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, για λογαριασμό της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, της "συμμαχίας" που έχει σκορπίσει το θάνατο σε όλη την 
υφήλιο, βάζει στο στόχαστρο και το λαό μας. Κάθε αναταραχή, μπορεί να οδηγήσει σε συνολική ανάφλεξη και ενίσχυση των επιδιώξεων για 
αλλαγή συνόρων σε όλη την περιοχή, τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και στο Αιγαίο και αλλού. 
Καταδικάζουμε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αποστείλει με C-130 πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση της ΝΔ, με την 
αποστολή του στρατιωτικού υλικού στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΝΑΤΟ, αναβαθμίζει την εμπλοκή της χώρας σε έναν ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο που εξελίσσεται, με απρόβλεπτες διαστάσεις και με μεγάλους κινδύνους για τους λαούς. 
Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν έχουν καμία δουλειά εκτός συνόρων, ούτε μπορούν ελληνικά εδάφη, υποδομές και μέσα, να 
χρησιμοποιούνται ως στρατιωτικά - πολεμικά προγεφυρώματα, όπως γίνεται με τις στρατιωτικές βάσεις σε Αλεξανδρούπολη και 
Στεφανοβίκειο. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες για τη συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο και για τους μεγάλους κινδύνους 
που μπορεί να προκύψουν για τον ελληνικό λαό. 
Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. 
Καμία εμπλοκή - Καμία συμμετοχή της Ελλάδας στους δολοφονικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ 
Το Περιφερειακό  Συμβούλιο απαιτεί: 

• Να μη χρησιμοποιηθούν ευρωατλαντικές υποδομές στο ελληνικό έδαφος για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. 
• Κανένας Έλληνας φαντάρος έξω από τα σύνορα της χώρας. Να μη σταλεί κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα ούτε στην Ουκρανία, 

ούτε σε χώρες που συνορεύουν με αυτήν ή σε άλλες ιμπεριαλιστικές αποστολές. 
• Να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα μας. 

Ταυτόχρονα, όπως έχουμε κάνει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν, είμαστε σε ετοιμότητα, για να συνεισφέρουμε 
έμπρακτα σε οτιδήποτε μας ζητηθεί, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον ουκρανικό λαό και συνολικά στους λαούς που 
δοκιμάζονται, λόγω του ιμπεριαλιστικού πολέμου». 
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3. Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ» (συνημμένα με α/α: 14 στο φάκελο 1/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. 

στα θέματα του Π.Σ.): 

«ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και η στρατιωτική αντιπαράθεση γύρω από αυτήν μεταξύ ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ε.Ε. από τη μια και Ρωσίας από την άλλη 
με τη διαρκή όξυνση με ευθύνη όλων των πλευρών και τη συγκέντρωση στρατευμάτων στην περιοχή,   κλιμακώθηκε επικίνδυνα με την 
καταδικαστέα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.  
Πίσω από τους πολεμικούς ανταγωνισμούς υπάρχουν τα οικονομικά συμφέροντα για το μοίρασμα των αγορών, των ενεργειακών πηγών και 
δρόμων, τον έλεγχο των περιοχών για την ισχυροποίηση των κερδών των ολιγαρχών που κυβερνούν σε όλες τις χώρες.  
Ο πόλεμος δεν έχει να κάνει με τα συμφέροντα των λαών. Κανένα δίκαιο ή δικαιολογία, για «ειρήνη», «διεθνές δίκαιο» ή «δικαιώματα των 
λαών» δεν υπάρχει σε καμία από τις πλευρές που συγκρούονται. Πολύ περισσότερο είναι υποκρισία ότι ενδιαφέρονται για τον λαό της 
Ουκρανίας. Ο πόλεμος αυτός μόνο φτώχεια και αίμα φέρνει για τους λαούς. Μπορεί να γενικευτεί με απρόβλεπτες συνέπειες και 
καταστροφική κατάληξη για  όλο τον κόσμο.  
Η χώρα μας δεν είναι μακριά και η ειρήνη είναι εύθραυστη στη γειτονιά μας. Η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως 
αποφάσισε η κυβέρνηση της Ν.Δ., με την αποστολή όπλων και τη στήριξη των πολεμικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, είναι συμβολή στην 
κλιμάκωση του πολέμου, την ένταση των ανταγωνισμών, παρασύρει τη χώρα μας σε επικίνδυνες δρόμους και είναι επιτακτικό για τις ζωές 
μας να σταματήσει εδώ και τώρα.  
Απαιτούμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου 

• Καμιά εμπλοκή και καμιά συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο με οποιοδήποτε τρόπο (αποστολές εξοπλισμού και στρατιωτικών δυνάμεων, 
χρησιμοποίηση βάσεων, αεροδρομίων και λιμανιών). 

• Κανένας φαντάρος και στρατιωτικός έξω από τα σύνορα.  

• Να κλείσουν οι βάσεις. Να φύγουμε από το ΝΑΤΟ.  

• Όχι στους Εξοπλισμούς. Λεφτά για τις Κοινωνικές Ανάγκες. 

• Όχι στον πόλεμο και τους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, απόσυρση 
όλων των ξένων στρατών από την περιοχή, προστασία όλων των κατοίκων της Ουκρανίας από εκκαθαρίσεις και δολοφονικές επιθέσεις. 
Στήριξη όλων των προσφύγων χωρίς διαχωρισμούς.    

• Αλληλεγγύη - Ειρήνη - Φιλία των λαών.» 
 
 Oι παρατάξεις «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ» , κατέθεσαν τις απόψεις τους ως κάτωθι:  
 

4. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 
« Λοιπόν είμαι ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά για δυο λόγους έχω αμφιβολίες. Κι αυτές ποιες είναι; Εξέλιπε ο από 
βορρά κίνδυνος, ποιος ο λόγος ύπαρξης του ΝΑΤΟ; Το «Σύμφωνο Βαρσοβίας» έχει καταργηθεί. Κίνδυνος για την Ευρώπη είναι το ΝΑΤΟ κι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολιτικές που εφαρμόζουν μέχρι σήμερα.  
Και μία παράκληση, στο ψήφισμα, αν τελικά κατατεθεί, να μην σταλούν πολεμικά εφόδια για κανένα λόγο και στην Ουκρανία και στη 
Σαουδική Αραβία, που πρέπει λίγες μέρες βομβάρδισε την Υεμένη με τα Patriot τα δικά μας. 
Ευχαριστώ πολύ» 
 

5. Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ»: 
«Το ΝΑΤΟ έδειξε για ακόμη μια φορά το σκληρό πρόσωπό του και τεχνηέντως ενέπλεξε τη Ρωσία και την Ουκρανία σε πόλεμο. Εμείς 
στέλνοντας οπλισμό, «βασιλικότεροι του βασιλέως», μην και δεν προλάβουμε, αφενός κάναμε τη Ρωσία εχθρό μας και αφετέρου 
αναβαθμίζουμε τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Θα τα βρούμε όλα αυτά μπροστά μας. Θα μπορούσαμε να στείλουμε, όπως όλος ο κόσμος, 
εφόδια, τρόφιμα, φάρμακα και λοιπά, δε θα μας έλεγε κανείς τίποτα και θα είμαστε μέσα στο πνεύμα των υπολοίπων Κρατών. 
Φυσικά καταδικάζω κάθε πόλεμο, όπως και όλα τα αιματηρά χτυπήματα του ΝΑΤΟ. Να ξεκινήσουμε από Κύπρο; Να πούμε για Ιράκ; Να πούμε 
για Λιβύη; Να πούμε για Γιουγκοσλαβία, που την ισοπέδωσαν; Τουλάχιστον οι Ρώσοι προειδοποιούν πού θα χτυπήσουν, να φύγει ο άμαχος 
πληθυσμός. Ξεχνάτε ότι στη Γιουγκοσλαβία χτυπούσαν τρένα, νοσοκομεία και όλα τα υπόλοιπα; 
Τέλος πάντων, το ΝΑΤΟ έχει κάνει πολύ σοβαρά εγκλήματα και δεν μπορούμε να τα βάλουμε στην ίδια ζυγαριά. Δε συμφωνώ με κανένα  
ψήφισμα. Φυσικά η άποψή μου είναι, εκτός ΝΑΤΟ και ΕΟΤ το ταχύτερο δυνατόν. 
Ευχαριστώ.» 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
    Η Πρακτικογράφος       Η  Πρόεδρος του Π.Σ.                
     Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα 
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
         Τρομπούκης Δημήτριος 
    Ακριβές Απόσπασμα 
   Η Γραμματέας του Π.Σ. 
      Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος  
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