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Mesajul
Președintelui Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ
cu ocazia împlinii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România

Unirea Basarabiei cu România, înfăptuită în data de 27 martie 1918, a fost un
eveniment cu o semnificaţie aparte, românii scriind cea mai frumoasă pagină din istoria
unui popor, poporul lor. Şi-au pus la un loc gândurile, ţelurile, trăirile şi puterea unui singur
crez: că doar împreună, prin forţe reunite pot face ca ţara lor să nu mai aibă în interior
graniţe. Au reuşit, pentru că au crezut şi pentru că au crezut au înfăptuit! Nu le-a fost uşor,
dar pentru că “Hora Unirii” nu a fost dansată doar în stradă, ci mai ales în inimile lor,
determinarea a fost mai puternică decât orice obstacol al contextului de moment.
Figuri importante din Sfatul Ţării, precum Pantelimon Halippa, Ion Inculeţ sau
Constantin Stere au devenit oameni-simbol pentru o naţiune dornică să îşi aducă fraţii
acasă. Ei sunt cei către care ar trebui să privim, nu pentru că suntem la ceas aniversar, nu
pentru că au trecut o sută de ani, ci pentru că ne-au oferit două lecţii care transcend
graniţele fizice, dar şi pe cele ale timpului: cea a umanităţii şi cea a binelui.
E vremea, ca măcar în acest an, să ne oprim din vâltoarea vieţii agitate, în care
privirea e îndreptată mai mult spre interesul personal. E vremea în care ar fi bine să aflăm
mai multe despre cine suntem ca popor, despre înaintaşii noştri, care au construit o ţară,
ca nouă, generaţiile care am urmat, să ne fie bine. E vremea să ne gândim ce putem lăsa
noi generaţiilor viitoare. Iar cei care au o misiune în plus, sunt dascălii, aceşti deschizători
de drumuri pentru copiii care au nevoie de istoria lor, pentru a-şi clădi viaţa pe o fundaţie
solidă.
Noi, angajaţii din educaţie, suntem conştienţi că valorile adevărate nu se ascund în
spatele unor discursuri pompoase şi nici în demagogie. Ele sunt discrete şi cu o decenţă
aparte pun fundamanetul construcţiilor durabile. Federaţia Sindicatelor Libere din
Învăţământ crede, în continuare, că împreună putem să ducem mai departe adevăratele
valori.
Astăzi, la 100 de ani distanţă de la Unirea Basarabiei cu România, între cele două
ţări există din nou o graniţă. Ceea ce trebuie să facem este nu doar să sperăm, ci să
milităm pentru ca această graniţă să dispară într-o zi, iar fraţii noştri de dincolo de Prut să
revină la patria mamă. Astăzi, fraţilor moldoveni, fraţilor români le spunem “La mulţi ani!”
Preşedinte FSLI,
Simion HANCESCU
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