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14 жовтня відзначається День Захисника України з метою вшанування мужності та
героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності держави. Сьогодні на
Центральному кладовищі Чернівців представники духовенства провели молебень за
загиблими героями АТО та Небесної Сотні, а також традиційно усі охочі поклали квіти
до могил воїнів.
Вшанувати пам’ять загиблих героїв прийшли представники влади, духовенство,
громадські активісти, молодь та родини загиблих учасників АТО. Марія Потарайко
втратила сина у зоні бойових дій у 2016 році. Її сину Сергію було 32 роки, він був
розвідником.
Марія Потарайко – мати загиблого військовослужбовця: «В мене троє дітей, він
найменший, двоє старших, Слава Богу – живі, здорові, за них і тримаюсь, але мені дуже
тяжко. Йшов захищати, як і всі. Він собі розумів, що він зобов’язаний це зробити. «Є діти,
дружина?» Є дружина і прийомний син».
За роки військових дій на Сході, Україна втратила тисячі молодих воїнів, деякі з них
пропали безвісті, у Чернівецькі області – не повернулися додому 82.
Валерій Мовчанюк - заступник обласного військового комісару з виховної роботи,
підполковник: «Ми повинні пам’ятати своїх героїв, як написано в Біблії – положили душу і
тіло своє за нас, за те що ми можемо тут у Чернівецькій області, ну скажемо, не зовсім
мирно, але ми знаємо, що у нас тут у всякому разі не падають нам бомби на голову. І це
завдяки тим хлопцям, які зараз знаходяться на Сході і утримують агресора на тих
територіях, де вони виконують свої завдання».
Олександр Фищук – губернатор: «Це не мої слова, а мудрих людей. «Той хто не пам’ятає
історії, той не має майбутнього». Так воно і є. Якщо ми не будемо пам’ятати цих хлопців,
цих людей, які на Сході України боронили нашу державу і її цілісність, і це не буде бачити
як ми це робимо наступне наше покоління, то держава так не відбудеться. Тому важливо
щоб ми пам’ятали, хто це робив, в який момент це робили і для кого».
{youtube}L2AM8JkH6zs{/youtube}
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