Chers amis,
Nous avons commencé un beau projet ensemble,
dans lequel nous sommes entrés avec la joie,
l'espoir et l'impatience de nous rencontrer.
Ce qui nous a réuni c'est notre passion pour la
langue française, les fables et l'envie de rencontrer
de nouvelles personnes et de nouveaux lieux.
Nous avons de notre côté l'enthousiasme, l'enfance,
la curiosité, l'appartenance à l'Europe.
Nous n'avons pas de notre côté la nature qui se
venge des gens pour la façon dont ils l'ignoraient.
La leçon que cette pandémie nous enseigne est
comme les leçons que nos fables nous apprennent.
Il est important de comprendre le message de cette
expérience de vie, ainsi que nous comprenons la
morale des fables que nous étudions.
Nous sommes loin les uns des autres, soit que nous
étudions dans la même école, soit que nous vivions
dans la même ville ou dans des pays différents.
Cependant, nous sommes proches par les idéaux
communs, par l'âge qui nous lie, par le fait que
l'avenir nous appartient.
Nous sommes la génération qui vit aujourd'hui une
expérience sans précédent, mais qui demain sera
plus forte grâce à cette leçon.
Nous avons la chance de communiquer à distance,
d'apprendre, de se voir, de transmettre des pensées,
des espoirs, des souhaits, sans être face à face.
Nous avons appris à valoriser davantage la santé,
la vie, la liberté, la nature, l'école, la connaissance.

Nous avons appris à prendre soin des autres en
prenant soin de nous-mêmes, à nous aider, à prendre
soin de ceux qui nous entourent.
L'avenir nous appartient et c'est à nous de le faire
comme nous aimerions le vivre, pour nous et pour
qu'il n'y ait plus de générations désespérées qui
sentent que tout est perdu.
Si ceux qui nous ont précédés ont fait face à des
épreuves beaucoup plus dures et ont survécu, nous le
pouvons aussi.
Nous ne pouvons pas construire un monde parfait,
mais au moins nous pouvons l'améliorer, au moins
nous pouvons essayer!
Alors, chers amis, nous vous souhaitons ce que nous
voulons aussi: courage, confiance, espoir, joie, amour
d'apprendre, respect des traditions!
Appréciez la vie, la liberté, vos proches, offrez de
l'aide à ceux qui en ont besoin, ne tournez pas le dos
à votre entourage, car la distance sociale ne signifie
pas l'indifférence!
Nous espérons nous rencontrer, un jour, quand ce
vilain rêve prendra fin, pour profiter ensemble du bel
âge que nous avons et du privilège de se connaître!
Nous vous souhaitons santé, patience, sagesse, paix
et joie, ainsi qu'à vos proches et une bien meilleure et
plus belle nouvelle année!

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Ξεκινήσαμε ένα ωραίο πρόγραμμα μαζί, στο οποίο μπήκαμε με τη χαρά, την ελπίδα και την ανυπομονησία
να συναντηθούμε.
Αυτό που μας ένωσε ήταν το πάθος για τη γαλλική γλώσσα, για τους μύθους και η επιθυμία να
γνωρίσουμε νέους ανθρώπους και νέα μέρη.
Είμαστε παιδιά γεμάτα νιότη, ενθουσιασμό, περιέργεια και ανήκουμε στην Ευρώπη.
Έχουμε σύμμαχό μας τη φύση που εκδικείται τους ανθρώπους για τον τρόπο που την αγνοούσαν.
Το μάθημα που μας διδάσκει η πανδημία είναι σαν τα μαθήματα που παίρνουμε από τους μύθους.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το μήνυμα αυτής της εμπειρίας ζωής , όπως κατανοούμε τα ηθικά
διδάγματα των μύθων που μελετάμε.
Είμαστε μακριά ο ένας από τον άλλο, ακόμη και αν πηγαίνουμε στο ίδιο σχολείο, ακόμη και αν ζούμε στην
ίδια πόλη ή σε διαφορετικές χώρες.
Όμως έχουμε κοινά ιδανικά, ζούμε στην ίδια εποχή και το μέλλον μάς ανήκει.
Είμαστε η γενιά που ζει σήμερα μια εμπειρία χωρίς προηγούμενο αλλά που αύριο θα είναι πιο δυνατή
εξαιτίας αυτού του μαθήματος.
Έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνούμε από απόσταση , να μαθαίνουμε , να βλεπόμαστε, να μεταδίδουμε
τις σκέψεις , ελπίδες, ευχές χωρίς να είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο.
Μάθαμε να εκτιμάμε περισσότερο την υγεία, τη ζωή, την ελευθερία, τη φύση, το σχολείο, τη γνώση.
Μάθαμε να φροντίζουμε τους άλλους φροντίζοντας τους εαυτούς μας, μάθαμε να βοηθάμε ο ένας τον
άλλον, βοηθώντας αυτούς που είναι γύρω μας.
Το μέλλον μάς ανήκει και εναπόκειται σε μας να το κάνουμε όπως θα θέλαμε να το ζήσουμε ώστε να μην
υπάρχουν πια απελπισμένες γενιές που αισθάνονται ότι όλα είναι χαμένα.
Οι πρόγονοί μας αντιμετώπισαν πολύ σκληρότερες δοκιμές και επέζησαν, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε
και εμείς.
Αν δεν μπορούμε να φτιάξουμε έναν τέλειο κόσμο, μπορούμε τουλάχιστον να τον καλυτερεύσουμε ή
έστω να προσπαθήσουμε.
Λοιπόν αγαπητοί φίλοι σας ευχόμαστε αυτά που θέλουμε και εμείς : κουράγιο, εμπιστοσύνη, ελπίδα,
χαρά, αγάπη για τη γνώση, σεβασμό των παραδόσεων.
Να εκτιμάτε τη ζωή, την ελευθερία, τους συγγενείς σας, να προσφέρετε τη βοήθειά σας σε αυτούς που
έχουν ανάγκη, να μη γυρίζετε την πλάτη σε αυτούς που βρίσκονται γύρω σας, γιατί η κοινωνική απόσταση
δεν σημαίνει αδιαφορία!
Ελπίζουμε να συναντηθούμε μια μέρα, όταν αυτό το άσχημο όνειρο θα λάβει τέλος , για να απολαύσουμε
μαζί την όμορφη ηλικία μας και το προνόμιο να γνωριζόμαστε.
Ευχόμαστε σε σας και τους δικούς σας υγεία, υπομονή, σοφία, ειρήνη και χαρά καθώς και μια καλύτερη
και πιο όμορφη νέα χρονιά!

