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• Κωνσταντίνος: Είμαι ο βασιλιάς της Ελλάδος, της γενιάς των 

Γλύξμπουργκ, και θεωρώ πως η Ελλάδα πρέπει να μείνει ουδέτερη 

στον μεγάλο πόλεμο, έτσι ώστε να μην χάσει κανένα απ΄ τα εδάφη που 

κατέκτησε κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. 

• Βενιζέλος: Είμαι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, νεωτεριστής 

πολιτικός και το καλύτερο για την χώρα μας είναι να συμμαχήσει με 

τις δυνάμεις της Αντάντ, που θα αναδειχθούν νικήτριες μετά το τέλος 

του  Α΄ παγκοσμίου πολέμου. 

• Κωνσταντίνος: Δεν συμφωνώ με αυτήν την άποψη, Ελευθέριε.. Αν 

ενταχθούμε στον πόλεμο, μόνο κακό θα φέρει στην πατρίδα μας. Η 

οικονομία θα κατρακυλήσει, θα χάσουμε τον πόλεμο και εκατομμύρια 

Ελλήνων πολίτων θα σκοτωθούν χωρίς λόγο, εξάλλου αυτό είναι ο 

πόλεμος… 

• Βενιζέλος: Μα έτσι όπως το βλέπω εγώ, μόνο οφέλη θα φέρει στην 

πατρίδα μας. Θα νικήσουμε τον πόλεμο και θα αυξήσουμε  κατά πολύ 

τον πληθυσμό και τα εδάφη μας, με προσάρτηση Ανατολικής 

Μακεδονίας  και Θράκης. 

• Κωνσταντίνος: Θα σου προτείνω 2 επιλογές, είτε να μείνουμε 

ουδέτεροι δίχως να πάρουμε κάποιου το μέρος είτε να συμμαχήσουμε 

με τις Κεντρικές Δυνάμεις.  

• Βενιζέλος: Αρχικά, αν μείνουμε ουδέτεροι θα χάσουμε μια τεράστια 

ευκαιρία να αυξήσουμε τα εδάφη μας, ενώ αν πάμε με τις Κεντρικές 

Δυνάμεις, θα αναγκαστούμε να συμμαχήσουμε με τους μεγαλύτερους 



εχθρούς μας, τους Οθωμανούς και τους Βούλγαρους, οπότε και να 

νικήσουμε τον πόλεμο, δεν θα διεκδικήσουμε νέα εδάφη. 

• Κωνσταντίνος: Για τους λόγους που αναφέρεις και, επειδή η 

Γερμανία είναι η κυρίαρχος δύναμη αυτήν την στιγμή, που θα φέρει 

την νίκη στις Κεντρικές Δυνάμεις κατά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, 

προτείνω να κρατήσουμε ίσες αποστάσεις . 

• Βενιζέλος:Αυτό που είπα είναι το σωστό και αυτό θα κάνει η Ελλάδα. 

Αν δεν συμφωνείς, φύγε αμέσως απ΄ την χώρα. 

• Κωνσταντίνος: Θα φύγω και θα δεις ότι θα αποδειχτώ σωστός. 

Τώρα θα παραδώσω τα ινία της βασιλείας στον γιό μου, τον 

Αλέξανδρο. 

 
 

Γρηγόρης Κωλέτσης, Πολύκαρπος Καστρούνης, Φλαούντιο Λάτσκα, 

Αλέξανδρος Κονόμι.. 


