
 

Hymne à l'avenir (Ύμνος στο μέλλον) 

 

Sentez-vous frémir  Νιώθετε το ρίγος 

Une société nouvelle Μιας νέας κοινωνίας 

Et sentez-vous fleurir Κι ακόμη, νιώθετε ν’ανθίζει 

Une écologie rebelle Μια επαναστατική οικολογία 

Unissons nos voix Ας ενώσουμε τις φωνές μας 

Imaginons l'inédit Ας οραματιστούμε το ανείπωτο 

Ré-écrivons nos lois Ας ξαναγράψουμε τους νόμους μας 

Rassemblons nos énergies Ας ενώσουμε την ενεργητικότητά 

μας 

 

[ Refrain ] Ρεφρέν 

Ne perdons pas de temps Aς μη χάνουμε χρόνο 

L'espoir est bien vivant Η ελπίδα είναι ολοζώντανη 

Ne perdons pas de temps Aς μη χάνουμε χρόνο 

Un nouveau monde nous attend Ένας καινούργιος κόσμος μάς 

περιμένει 

 

 

 

 

 



Que les océans Ας ξαναβρούν οι ωκεανοί  

Puissent retrouver leur force Τη δύναμή τους 

Des oiseaux dans les champs Πουλιά στους αγρούς 

De la vie sous les écorces Ζωή κάτω από τους φλοιούς (των 

δέντρων) 

Sachons préserver Ας μάθουμε να διατηρούμε 

L'équilibre du climat Την κλιματική ισορροπία 

La biodiversité Τη βιοποικιλότητα 

Préparons-nous au combat Ας είμαστε ετοιμοπόλεμοι 

 

[ Refrain ] 

Ne perdons pas de temps... etc... 

 

Allons renverser Εμπρός ν’ανατρέψουμε 

Ce colosse au pied d'argile Αυτόν τον κολοσσό με τα πήλινα  

(=εύθραυστα) πόδια 

Nous devons nous lever  Οφείλουμε να ξεσηκωθούμε 

Pour nos campagnes et nos villes Για τα χωριά και τις πόλεις 

μας 

Fin des injustices Τέλος στις αδικίες 

Et des inégalités Και τις ανισότητες 

Brisons cet édifice Ας γκρεμίσουμε αυτό το οικοδόμημα  

La tyrannie du marché Την τυραννία της αγοράς 

 



[ Refrain ] 

Ne perdons pas de temps... etc... 

 

Un nouveau contrat Ένα καινούργιο συμβόλαιο 

Qui écoute la détresse Που αφουγκράζεται την αγωνία 

Qui défend tous les droits Που υπερασπίζεται όλα τα δίκαια 

Et partage les richesses Και μοιράζεται τα πλούτη 

Soyons le ferment Ας γίνουμε η μαγιά  

Des sociétés du futur Των κοινωνιών του μέλλοντος 

D'une civilisation Ενός πολιτισμού 

Reliée à la nature Σε αρμονία με τη φύση 

 

[ Refrain ] 

Ne perdons pas de temps... etc... 


