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Εκείο, νη ζπκβνιαηνγξάθνη ηεο Οπθξαλίαο, εθπξόζσπνη ηνπ ειεπζεξίνπ επαγγέικαηνο ησλ 

ζπκβνιαηνγξάθσλ, πνπ αζθνύκε δεκόζηα θνηλσληθή θαη λνκηθή ιεηηνπξγία εθ κέξνπο ηνπ 

αλεμάξηεηνπ θπξίαξρνπ θξάηνπο ηεο Οπθξαλίαο. ηα 30 ρξόληα ηεο πξόζθαηεο ηζηνξίαο καο, 

θάλακε ηα πάληα γηα λα εθπαηδεύζνπκε ηελ νπθξαληθή λνκηθή θνηλσλία, λα δηαζθαιίζνπκε 

ηε ιεηηνπξγία ησλ εγγελώλ ζην ζύζηεκα ηνπ δπηηθνύ δηθαίνπ αξρώλ θαη θαλόλσλ αμηώλ ζην 

νπθξαληθό δίθαην, εληζρύνληαο θαη΄ απηόλ ηνλ ηξόπν ην νπθξαληθό θξάηνο. 

ήκεξα, νη Οπθξαλνί ζπκβνιαηνγξάθνη, όπσο νιόθιεξν ην νπθξαληθό θξάηνο θη ν 

νπθξαληθόο ιαόο, αληηκεησπίδνπκε κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ παξαβίαζε όισλ ησλ θαλόλσλ 

θαη αξρώλ ηνπ πνιηηηζκνύ –– κία άκεζε ζηξαηησηηθή εηζβνιή από ην επηηηζέκελν θξάηνο ηεο 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο. 

ηξαηησηηθέο επηζέζεηο κε αεξνπνξηθέο επηδξνκέο εμαπνιύνληαη ελάληηα ζηηο πόιεηο θαη ηα 

ρσξηά καο, ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο εγθαηαζηάζεηο δέρνληαη ππξά. Τπάξρνπλ ήδε 

εθαηνληάδεο ζύκαηα. 

Ο ζηξαηόο καο ππεξαζπίδεηαη εξσηθά ηε γε καο, δείρλεη εξσηζκό θαη λίθε ζηελ αλακέηξεζε 

κε ηνλ δεύηεξν ηζρπξόηεξν ζηξαηό ζηνλ θόζκν. Ο νπθξαληθόο ιαόο είλαη έηνηκνο λα 

ππεξαζπηζηεί ζζελαξά ην θξάηνο ηνπ, ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, ηελ θπξηαξρία ηνπ θαη ην 

δηθαίσκά ηνπ λα θαζνξίδεη ηνλ δηθό ηνπ δξόκν θαη λα θάλεη ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο. 

Η πνξεία πνπ ζπκθσλήζεθε ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2019 κε 334 ςήθνπο από ην Οπθξαληθό 

Κνηλνβνύιην, ην νπνίν ελέθξηλε ηειηθά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πληάγκαηόο καο γηα έληαμε 

ζην ΝΑΣΟ θαη ηελ ΕΕ, παξακέλεη ακεηάβιεηε. 

ήκεξα, ζηελ Οπθξαλία, δηεμάγεηαη έλαο αγώλαο κεηαμύ δεκνθξαηίαο θαη δηθηαηνξίαο, 

κεηαμύ πνιηηηζκνύ θαη βαξβαξόηεηαο, κεηαμύ ηνπ παξειζόληνο θαη ηνπ κέιινληνο, όρη κόλν 

ηεο Οπθξαλίαο αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο πθειίνπ. 

Ο ερζξόο καο είλαη δπλαηόο, ύπνπινο θαη θπληθόο. ηνρεύεη λα θαηαζηξέςεη ηελ Οπθξαλία 

θαη λα εγθαζηδξύζεη απηαξρηζκό θαη δηθηαηνξία ζην έδαθόο καο, επηβάιινληαο έηζη έλα 

δηθηαηνξηθό παξάδεηγκα ζηνλ θόζκν. 

Θα ππεξαζπηζηνύκε ην θξάηνο καο, αιιά δελ είκαζηε αξθεηά δπλαηνί. Υξεηαδόκαζηε 

πξαγκαηηθά ππνζηήξημε γηα λα παξακείλνπκε δπλαηνί θαη λα ληθήζνπκε. Απηή ε λίθε ζα 

είλαη κία θνηλή λίθε, ε λίθε ηεο εηξήλεο θαη ηεο ηάμεο, ηνπ αλζξσπηζκνύ θαη ησλ 

αλζξώπηλσλ αμηώλ επί ηεο απζαηξεζίαο, ηεο βιάβεο θαη ηεο δηθηαηνξίαο. Απηή ε λίθε ζα 

είλαη πνιύηηκε όρη κόλν γηα ηε ρώξα καο, αιιά γηα νιόθιεξε ηελ Επξώπε θη όινπο ηνπο 

πνιηηηζκέλνπο ιανύο. 

ήκεξα θαινύκε ηελ παγθόζκηα ζπκβνιαηνγξαθηθή θνηλόηεηα: ρξεηαδόκαζηε βνήζεηα —

θπξώζεηο, όπια, πιηθνύο πόξνπο, νπνηαδήπνηε ππνζηήξημε, επηξξνή ζηηο θπβεξλήζεηο—, 

γηαηί ζηελ θεληξηθή Επξώπε πξνζπαζνύλ λα ζθνηώζνπλ πεξηζζόηεξνπο από 40 εθαηνκκύξηα 

Οπθξαλνύο, νη νπνίνη έρνπλ επαλεηιεκκέλα απνδείμεη ηελ επξσπατθόηεηά ηνπο. 

Επαλαιακβάλνπκε: Βνεζήζηε καο. 
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