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Ἆξ’ νὖλ ἄλ ἐμαξθέζεηελ ἡκῖλ, Άξαγε, ινηπόλ, ζα ήηαλ αξθεηό ζ’ εκάο, 

εἰ ηὴλ πόιηλ ἀζθαιῶο νἰθνῖκελ θαη λα δηνηθνύκε ηελ πόιε κε αζθάιεηα 

θαὶ ηὰ πεξὶ ηὸλ βίνλ εὐπνξώηεξνη γηγλνίκεζα θαη ζηα ζρεηηθά κε ηε δσή λα γηλόκαζηε πην πινύζηνη 

θαὶ ηά ηε πξὸο ἡκᾶο αὐηνὺο ὁκνλννῖκελ θαη λα έρνπκε νκόλνηα κεηαμύ καο 

θαὶ παξὰ ηνῖο Ἕιιεζηλ εὐδνθηκνῖκελ; θαη λα ραίξνπκε εθηίκεζεο κεηαμύ ησλ Ειιήλσλ; 

Ἐγὼ κὲλ γὰξ ἡγνῦκαη ηνύησλ ὑπαξμάλησλ Γηαηί εγώ βέβαηα λνκίδσ όηη αλ γίλνπλ απηά 

ηειέσο ηὴλ πόιηλ εὐδαηκνλήζεηλ. ε πόιε νινθιεξσηηθά ζα επηπρήζεη. 

Ὁ κὲλ ηνίλπλ πόιεκνο ἁπάλησλ ἡκᾶο ηῶλ εἰξεκέλσλ 

ἀπεζηέξεθελ·  

Ο πόιεκνο ινηπόλ, καο έρεη ζηεξήζεη από όια απηά 

πνπ έρνπλ ιερζεί 

θαὶ γὰξ πελεζηέξνπο ἐπνίεζελ θαὶ πνιινύο θηλδύλνπο 

ὑπνκέλεηλ ἠλάγθαζελ 

γηαηί πξάγκαηη θαη θησρόηεξνπο καο έθαλε θαη καο 

αλάγθαζε λα αλερόκαζηε πνιινύο θηλδύλνπο 

θαὶ πξὸο ηνὺο Ἕιιελαο δηαβέβιεθελ θαὶ πάληαο 

ηξόπνπο ηεηαιαηπώξεθελ ἡκᾶο. 

θαη καο έρεη ζπθνθαληήζεη ζηνπο Έιιελεο θαη καο έρεη 

ηαιαηπσξήζεη κε θάζε ηξόπν. 

Ήλ δὲ ηὴλ εἰξήλελ πνηεζώκεζα, Αλ όκσο ζπλάςνπκε ηελ εηξήλε, 

κεηὰ πνιιῆο κὲλ ἀζθαιείαο ηὴλ πόιηλ νἰθήζνκελ, ζα θαηνηθήζνπκε ηελ πόιε κε πνιιή αζθάιεηα, 

ἀπαιιαγέληεο πνιέκσλ θαὶ θηλδύλσλ θαὶ ηαξαρῆο, 
αθνύ απαιιαγνύκε από πνιέκνπο θαη θηλδύλνπο θαη 

δηρόλνηεο, 

θαζ’ ἑθάζηελ δὲ ηὴλ ἡκέξαλ πξὸο εὐπνξίαλ 

ἐπηδώζνκελ, 
θαη θάζε κέξα ζα γηλόκαζηε πην εύπνξνη, 

ἀδεῶο γεσξγνῦληεο θαὶ ηὴλ ζάιαηηαλ πιένληεο 
ρσξίο θόβν θαιιηεξγώληαο ηε γε θαη πιένληαο ηε 

ζάιαζζα 

θαὶ ηαῖο ἄιιαηο ἐξγαζίαηο ἐπηρεηξνῦληεο θαη αζρνινύκελνη κε ηα άιια επαγγέικαηα 

αἵ λῦλ δηὰ ηὸλ πόιεκνλ ἐθιεινίπαζηλ. ηα νπνία έρνπλ εθιείςεη εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ. 

Ὀςόκεζα δὲ ηὴλ πόιηλ δηπιαζίαο κὲλ ἤ λῦλ ηὰο 

πξνζόδνπο ιακβάλνπζαλ, 

Καη ζα δνύκε ηελ πόιε λα απνθηά δηπιάζηα έζνδα απ’ 

ό,ηη ηώξα 

κεζηὴλ δὲ γηγλνκέλελ ἐκπόξσλ θαὶ μέλσλ θαὶ 

κεηνίθσλ, 
θαη λα γεκίδεη από εκπόξνπο θαη μέλνπο θαη κεηνίθνπο, 

ὧλ λῦλ ἐξήκε θαζέζηεθελ. από ηνπο νπνίνπο ηώξα έρεη εξεκσζεί. 

Τὸ δὲ κέγηζηνλ· ζπκκάρνπο ἕμνκελ ἅπαληαο 

ἀλζξώπνπο, 

Καη ην ζεκαληηθόηεξν· ζα έρνπκε ζπκκάρνπο όινπο 

ηνπο αλζξώπνπο, 

νὐ βεβηαζκέλνπο, ἀιιὰ πεπεηζκέλνπο.  
όρη εμαλαγθαζκέλνπο, αιιά κε ηε ζέιεζή ηνπο 

(έρνληαο πεηζζεί). 
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