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Ο Κωνσταντίνος πιστεύει στη νίκη των Γερμανών  
Της επισήμου ταύτης συναντήσεως είχε προηγηθή άλλη συνάντησις 

που είχα με τον Κωνσταντίνο την 19ην Αυγούστου, δηλαδή προ τριών 
ημερών εις το Τατόι, όπου είχα γίνη δεκτός εις ακρόασιν. Ήτο η πρώτη 
φορά που τον συνήντησα έπειτα από την μακράν του ασθένειαν. Το 
εσυγχάρηκα πρώτα από όλα δια την αποκατάστασιν της υγείας του. Και 
με εκράτησε πέραν της ώρας.  

Ήτο η εποχή κατά την οποίαν οι Ρώσοι είχαν πολλάς απωλείας και 
υφίσταντο συνεχώς ήττας εις τα Καρπάθια. Ο Βασιλεύς έλαβε αφορμήν εκ 
των ρωσικών τούτων περιπετειών και ήρχισε εξετάζων την εν γένει 
στρατιωτικήν κατάστασιν εν Ευρώπη. Δεν εβράδυνε δε να ανοίξη και 
διαφόρους χάρτας που είχε στο παρακείμενο τραπέζι. Κατά τον 
Κωνσταντίνον ο πόλεμος στρατιωτικώς είχε πλέον κριθή. Η γερμανική 
νίκη ήτο πλέον ασφαλής. Δεν επετρέπετο πλέον αντίθετη γνώμη. Εξ’ 
άλλου αι επιστήμαι και ιδία η χημεία στη Γερμανία είχεν αληθινά 
καλλιεργηθή. Και έπρεπεν από στιγμής εις στιγμήν ν’ αναμένωμεν και νέας 
ανακαλύψεις δια των οποίων θα επεταχύνετο η ήττα των εχθρών της.  

Είχεν ειπή πολλά, όλα υπό το αυτό πνεύμα, τα οποία ήκουα με πολλή 
προσοχή χωρίς να τον διακόψω. Και όταν ενόμισα που ετελείωσε, τολμώ 
και ευλαβέστατα τον ερωτώ. Μα δεν κρατείτε, Μεγαλειότατε, και καμιά 
πισινή, μήπως και δεν νικήση η Γερμανία; Αλλ’ επί του θέματος τούτου, 
μου λέγει, δεν υπάρχει καμία πισινή, πως θέλεις να την κρατήσω;  

Ζαβιτζιάνος. Αλλ’ εγώ κάποτε εδιάβασα που ένας πόλεμος ειμπορεί 
να εξαρτηθή από μία βροχή.  

Κωνσταντίνος. (με ύφος ζωηρό αν όχι απότομο και κουνώντας το 
χέρι). Να σου ειπώ, εγώ σας τους πολιτικούς, έχω κάθε λόγον να εκτιμώ, 
σε δε ιδιαιτέρως και αγαπώ, αλλά πρέπει να προσθέσω ότι όλοι σας από 
στρατιωτικά δεν σκαμπάζετε τίποτε. Και γι’ αυτό τα στρατιωτικά τα κρατώ 
στα χέρια μου, και δεν τα δίνω εις κανένα, ούτε στο Βενιζέλο σου, και 
πήγαινε να του το ειπής.  
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