
ΑΓΩΝΑΣ ΛΟΓΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α΄ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ. 

Παρουσιαστής: Στο σημερινό debate  θα μιλήσουν ο βασιλιάς 

Κωνσταντίνος  και ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Ε. Βενιζέλος για την 

ένταξη της Ελλάδας σε μία από τις δύο Συμμαχίες (Αντάντ, Κεντρική 

Συμμαχία). Θα παρουσιάσουν τα πλεονεκτήματα των απόψεων τους και 

τα μειονεκτήματα της απόφασης του αντιπάλου. 

Ε. Βενιζέλος: Είμαι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πρωθυπουργός της 

Ελλάδος, δεσπόζω στην πολιτική ζωή της χώρας από το 1910 έως και 

σήμερα (1916) και παρευρίσκομαι στο Debate, ώστε να υποστηρίξω την 

γνώμη μου για την ένταξη της χώρας μας στον Α΄ Παγκόσμιο  στο 

πλευρό της Ανταντ. 

B. Κωνσταντίνος: Είμαι ο Κωνσταντίνος Α’, Βασιλιάς της Ελλάδος από το 

1913 έως και σήμερα, δευτερότοκος γιος του Γεωργίου Γλύξμπουργκ. 

Με την παρουσία μου στον Αγώνα Λόγων θα υπερασπιστώ την άποψη 

μου για την στάση ουδετερότητας που πρέπει να κρατήσει η Ελλάδα 

στον Α’ παγκόσμιο πόλεμο. 

Παρουσιαστής: Τώρα οι δύο πολιτικοί θα εκφράσουν την άποψή τους 

δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα και τεκμηριώσεις . 

Ε. Βενιζέλος: Η Ελλάδα θα πρέπει να ενταχθεί στην Αντάντ (Entente)  

λόγω του υπεράριθμου στρατού και των τεχνολογικά αναπτυγμένων 

όπλων που διαθέτουν οι συμμαχικές χώρες της Μ. Βρετανίας, Γαλλίας, 

Ιταλίας, ικανών να 

εξουδετερώσουν με ευκολία 

τους εχθρούς. Κατά την άποψη 

μου η παράταξη με αρχηγό την 

Αγγλία έχει μεγαλύτερη 

επιρροή στην υφήλιο με 

αποτέλεσμα να συγκεντρώνει 

μεγαλύτερο αριθμό 

υποστηρικτών, όπως οι Η.Π.Α. , 

η Αυστραλία, και οι 



περισσότερες χώρες   της Αφρικανικής ηπείρου. Στη συνέχεια, με την 

ένταξη μας στην Αντάντ και την νίκη μας στον πόλεμο, θα έχουμε 

τεράστια οφέλη και την δυνατότητα να υλοποιήσουμε την Μεγάλη 

Ιδέα, για την οποία αγωνιζόμαστε. Έτσι, με την επέκταση των συνόρων 

μας σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, περιοχή της Μ. Ασίας, θα 

αναδειχθούμε σε μεγάλη δύναμη στην περιοχή των Βαλκανίων και της 

Μ. Ασίας. Συνεπώς θα γίνουμε πόλος έλξης για πολλά μικρότερα κράτη 

και η επιρροή μας στις αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων θα αυξηθεί 

κατακόρυφα. 

   Κωνσταντίνος: Κατά την άποψη μου, η Ελλάδα 

οφείλει να κρατήσει ουδέτερη στάση, διότι 

υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες ήττας της 

παράταξης της Ανταντ από τις Κεντρικές 

Δυνάμεις, της Γερμανίας και Αυστροουγγαρίας, 

ενώ η χώρα μας θα αποφύγει να γίνει όμηρος 

των διαθέσεων του πανίσχυρου βρετανικού 

στόλου που κυριαρχεί στην ανατολική Μεσόγειο.  

Επίσης, ο ελληνικός στρατός έχει πληγεί από τον 

Α΄ και Β΄ Βαλκανικό πόλεμο και πιστεύω ότι δεν μπορεί να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός νέου Παγκόσμιου  πολέμου. 

Επιπλέον, η Ελλάδα με την ουδέτερη στάση δεν  θα έρθει αντιμέτωπη 

με καταστροφές, διότι δεν θα χρειάζεται να στείλει αθώους ανθρώπους 

στα πεδία της μάχης, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην 

ανασυγκρότηση του κράτους και την ραγδαία ανάπτυξη  της οικονομίας 

και του πολιτισμού. 

Παρουσιαστής: Με την ανάδειξη των αντιλήψεων του Βασιλέως 

Κωνσταντίνου και του Ελευθέριου Βενιζέλου το σημερινό Debate  

έφτασε στο τέλος του. 

 

Καραμήτσας Αλκιβιάδης                                            Κατσίλλης Σωτήρης 

Κεφαλάς Χρήστος                                                   Κωνσταντής Χρήστος 


