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Ο Ελευθέριος Βενιζέλος προσπαθεί να πείσει το βασιλιά 
Κωνσταντίνο για την ανάγκη της εξόδου της Ελλάδας στον πόλεμο  

στο πλευρό των δυτικών συμμάχων  
Έλαβα ήδη την τιμήν να υποβάλω τη Υμετέρα Μεγαλειότητι το 

περιεχόμενον ανακοινώσεως, ην κατ’ εντολήν του σερ Εδουαρδ Γκρέυ μοι 
έκαμεν ο ενταύθα πρεσβευτής. Δια της ανακοινώσεως ταύτης η Ελλάς 
τίθεται πάλιν ενώπιον μιας των κρισιμωτάτων περιστάσεων της εθνικής 
αυτής ιστορίας. Μέχρι σήμερον η πολιτική ημών συνίστατο εις διατήρησιν 
της ουδετερότητος, εφ’ όσον τουλάχιστον την εξ’ αυτής έξοδον δεν 
επέβαλλεν ημίν η συμμαχική υποχρέωσις προς την Σερβίαν. Αλλ’ ήδη 
καλούμεθα να μετάσχωμεν του πολέμου όχι πλέον προς εκτέλεσιν ηθικών 
απλώς υποχρεώσεων, αλλ’ επ’ ανταλλάγμασι, τα οποία 
πραγματοποιούμενα θα δημιουργήσωσι μίαν Ελλάδα μεγάλην και ισχυράν, 
τοιαύτην οποίαν ουδ’ οι μάλλον αισιόδοξοι ηδύναντο να φαντασθώσι καν 
προ ολίγων ακόμα ετών.  

Προς επιτυχίαν των μεγάλων τούτων ανταλλαγμάτων πρόκειται 
βεβαίως να αντιμετωπισθώσι και μεγάλοι κίνδυνοι. Αλλά μετά μακράν και 
βαθείαν μελέτην του ζητήματος καταλήγω εις την γνώμην ότι τους 
κινδύνους τούτους οφείλομεν να αντιμετωπίσωμεν. Εάν επιτρέψωμεν να 
συντριβεί σήμερον η Σερβία υπό της νέας αυστρογερμανικής εισβολής, 
καμία δεν υπάρχει ασφάλεια ότι τα αυστρογερμανικά στρατεύματα θα 
σταματήσωσι προ των μακεδονικών συνόρων μας και δεν θα ελκυσθώσι 
φυσικώς όπως κατέλθωσι μέχρι Θεσσαλονίκης [...] 

Προ παντός οφείλομεν να αποσύρωμεν τας αντιρρήσεις ημών περί 
παραχωρήσεων εκ μέρους της Σερβίας προς την Βουλγαρίαν, έστω και αν 
αύται εκταθώσιν επί της δεξιάς όχθης του Αξιού.  

Αλλ’ αν αι παραχωρήσεις αύται δεν ήρκουν όπως προσελκυσθή η 
Βουλγαρία προς σύμπραξιν μετά των παλαιών αυτής συμμάχων ή 
τουλάχιστον προς τήρησιν ευμενούς απέναντι αυτών ουδετερότητος, δεν 
θα εδίσταζα, όσον οδυνηρά και αν είναι η εγχείρησις, να συμβουλεύσω την 
θυσίαν της Καβάλας, όπως διασωθή ο εν Τουρκία Ελληνισμός και 
ασφαλισθή η δημιουργία αληθούς μεγάλης Ελλάδος, περιλαμβανούσης 
πάσας σχεδόν τας χώρας, εις τας οποίας ο Ελληνισμός έδρασε κατά την 
μακραίωνα αυτού ιστορία [...]  

Ένεκα των λόγων τούτων, συμπεραίνων, κρίνω απολύτως 
επιβεβλημένην την υπό τους ανωτέρω όρους μετοχήν ημών εις τον αγώνα. 
Αύτη, ως και αρχικώς είπον, εγκλείει βεβαίως και σοβαρούς κινδύνους. 
Απέναντι δε των κινδύνων, εις ους θα εκτεθώμεν μετέχοντες του πολέμου 
υπάρχει η προσδοκία, προσδοκία βάσιμος, ως ελπίζω, του να σώσωμεν το 
μέγα μέρος του εν Τουρκία Ελληνισμού, και να δημιουργήσωμεν μιαν 
μεγάλην και ισχυράν Ελλάδα. Και αν ακόμη απετυγχάνομεν, θα είχομεν 



ήσυχον την συνείδησιν, ότι ηγωνίσθημεν και υπέρ της διασώσεως των εν 
δουλεία εισέτι ομογενών μας οίτινες τον έσχατον διατρέχουσι κίνδυνον και 
υπέρ των γενικωτέρων συμφερόντων της ανθρωπότητος και της 
ανεξαρτησίας των μικρών λαών, ην θα διακινδυνεύση ανεπανορθώτως η 
γερμανοτουρκική επικράτησις.  
[Α΄ υπόμνημα του Ελευθέριου Βενιζέλου προς το βασιλιά Κωνσταντίνο 
(11/24 Ιανουαρίου 1915)].  
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