День Героїв Небесної Сотні
.

Герої такі не вмирають,
Вони будуть вічно живі.
Героїв завжди пам’ятають
На небі й на рідній землі!

День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначається в Україні 20
лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв
Небесної Сотні.
Пам'ятний день встановлено указом Президента України Петра Порошенка 11
лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської і національної
відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії
нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє
життя під час Революції гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року), захищаючи
ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.[1]
Цього дня 2014 року під час Єврореволюції на Інституцькій вулиці у Києві силові
підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Всього за день було до
ста жертв, яких назвали «Небесною Сотнею». О 22:17 Верховна Рада прийняла постанову
«Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян
України», низка представників влади заявили про перехід на бік народу. День 20 лютого
став переломним у ході подій Революції гідності.

Майдан… з Героями іде прощання…
Тисячі людей зібралися в цю мить.
Для когось на землі вона передостання,
А хтось в землі сирій вже мирно спить…
Вже не побачить батько, не зустріне мати…
Живого сина в світі більше вже нема…
Прийшли у путь останню проводжати
Своїх Героїв… вічная їм честь й хвала…

Ридають всі… не стримати гірку сльозу…
Покотились сльозі по щоках і обороні…
Сотники, що полягни,- не встануть з сну,
Не посивіють у майбутньому вже скроні…
Не побачить дівчина ще юна і кохана
Героя свого на яву, а тільки в сні…
А когось вже не побачать діти й мама…
Когось дружина не побачить… ні…
Не збудуться мрії заповітні та бажання…
Хтось одружитися хотів, а хтось дітей,
Розбили вщент усі надії й сподівання,
Кулі, що були вийняті з голів й грудей
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