
Αλλά το αυθεντικό κλίμα των πρώτων δραματικών ωρών εκείνων το δίνει 
πολύ παραστατικά και λεπτομερειακά ο Χρήστος Χρηστίδης στο 
ημερολόγιό του:
«Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της γερμανικής Κατοχής! Ανέβηκα από το  
Ελληνικό με το λεωφορείο των 9. Στο Σύνταγμα είδα τον Γιάννη  
Καμαριώτη, τον οδοντογιατρό μου, και τον συνόδεψα στο γκαράζ της οδού  
Ξενοφώντος, όπου πήγαινε να πάρει το αμάξι του. Εκεί ένα ραδιόφωνο  
αυτοκινήτου μας έδωσε την πρώτη επαφή με την πραγματικότητα,  
μεταδίνοντας τη διαταγή του στρατηγού Καβράκου: Να κλείσουν τα  
καταστήματα, να κλειστούν οι πολίτες στα σπίτια τους, κλπ. Πήγα βιαστικά  
στο γραφείο μου κι ετοιμάστηκα να μείνω κλεισμένος ως το βράδυ.  
Τηλεφώνησα στη Φ.Κ., που από την παραμονή μας είχε δηλώσει πως ήθελε  
να δει την είσοδο των Γερμανών για να τη θυμάται. Της είπα να έλθει.  
Ώσπου όμως να ετοιμαστεί πέρασε η ώρα.
Ήταν 9.57΄ όταν από το μπαλκόνι μου, στον τρίτο όροφο του Μεγάρου  
Μετοχικού, Σταδίου 4, αντίκρισα μια μοτοσικλέτα που ανέβαινε την οδό  
Σταδίου από την Ομόνοια στο Σύνταγμα. Είχε το πίσω μέρος της  
σκεπασμένο με την κόκκινη σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό. Αμέσως  
κατόπιν το νούμερο 38172 κόκκινο σκούρο αυτοκίνητο κατέβηκε προς την  
Ομόνοια με το καπό του σκεπασμένο κι αυτό με μια πελώρια κόκκινη  
αγκυλωτή σημαία. Την ίδια στιγμή πέρασε και μια μοτοσικλέτα.
Στον δρόμο οι διαβάτες λιγοστοί: πολίτες, στρατιώτες και ναύτες.  
Συχνοδιαβαίνει μια μοτοσικλέτα αστυνομική με καλάθι. Τρεις αστυφύλακες  
προσπαθούν, χωρίς καμιά επιτυχία, να διώξουν τον κόσμο. Οι διαβάτες  
αδιαφορούν και για τη μοτοσικλέτα και για τους πεζούς αστυφύλακες και  
χωροφύλακες. Περνά προς την Ομόνοια ένα κίτρινο λεωφορείο της  
Καστέλας, περνούν και τα τραμ της οδού Βουκουρεστίου.
10.10: Η κίνηση μοιάζει ν’ αυξάνει. Βλέπω κάμποσους φαντάρους, δυο  
αξιωματικούς, ναύτες, εργάτες. Μου έκανε εντύπωση ένας αξιωματικός του  
ναυτικού που σταματημένος επί ώρα στην πλατεία Κολοκοτρώνη χαζεύει.  
Οι αστυφύλακες και χωροφύλακες δεν τολμούν να του πουν τίποτα.
10.25: Τρία-τέσσερα ελαφρά θωρακισμένα αυτοκίνητα με σημαίες, κι άλλες  
τόσες μοτοσικλέτες ανεβαίνουν την οδό Σταδίου προς το Σύνταγμα. Μια  
περίπολος –δυο αστυνόμοι και δυο αστυφύλακες– στο αντικρινό πεζοδρόμιο  
μοιάζει να βρίσκεται σε μεγάλη αμηχανία κατά πού να τραβήξει. Πολίτες  
περνούν αδιάφοροι. Τέλος εμφανίζεται ένας κακομοιριασμένος διαβάτης. 
Οι τέσσερις βρίσκουν αμέσως απασχόληση: Τριγυρίζουν τον διαβάτη με  



χειρονομίες επιτακτικές και ζωηρές, που ξεθυμαίνουν γρήγορα. Ο διαβάτης  
τραβάει τον δρόμο του ασυγκίνητος. Η περίπολος αλλάζει πεζοδρόμιο.
Περνά το 33534 ανοιχτό αυτοκίνητο με δυο Γερμανούς αξιωματικούς.
Στο ξενοδοχείο «Σπλέντιτ» αντίκρυ μου όλα τα παράθυρα είναι κλειστά,  
εκτός από ένα μπαλκόνι, απ’ όπου χαζεύουν τέσσερις πολίτες κι ένας δικός  
μας αξιωματικός. Στο παραδιπλανό μου γραφείο ένας πολίτης. Περνά ένας  
Γερμανός μοτοσικλετιστής από Σύνταγμα προς Ομόνοια. Μοιάζει να μην  
ξέρει κατά πού να τραβήξει. Πάει ως τη Βουλή και γυρνά πίσω. Κι ο  
διάλογος αρχίζει, από μπαλκόνι σε μπαλκόνι:
–Μοιάζει να χάθηκε!
–Κάτι γυρεύει.
–Ταβέρνα θα ζητεί!
Η εξήγηση τους φαίνεται και τώρα ικανοποιητική. Γέλια στα μπαλκόνια.
11.30: Καμιά τριανταριά γερμανικές μοτοσικλέτες με καλάθι – σάιντκαρ –  
έχοντας ένα αυτοκίνητο επικεφαλής, έστριψαν από την οδό Βουκουρεστίου,  
πέρασαν σύρριζα στο πεζοδρόμιο του Μετοχικού. Οι μισές γύρισαν πριν  
φτάσουν στην πλατεία Κολοκοτρώνη και παρατάχτηκαν δίπλα στο  
πεζοδρόμιο, από το ξενοδοχείο «Μινέρβα» ως τη γωνιά του «Σπλέντιτ  
Πάλας». Αρκετές μοτοσικλέτες έχουν λουλούδια. Περνούν δυο αυτοκίνητα  
της κινηματογραφικής υπηρεσίας του γερμανικού στρατού και  
φωτογραφούν. Από το αυτοκίνητο κατεβαίνουν δυο-τρεις με πολιτικά κι  
ένας αξιωματικός και προχωρούν προς την πόρτα του ξενοδοχείου  
«Μινέρβα». Είναι κλειστή. Εμφανίζεται ένας χωροφύλακας. Συνεννοήσεις.  
Ο χωροφύλακας φεύγει μ’ ένα σάιντκαρ. Φωνές. Μια ηχηρή διαταγή  
γερμανικά. Όλοι πεζεύουν.
Στο πεζοδρόμιο δεν περνά σχεδόν κανένας – όλες οι πόρτες κατάκλειστες.  
Σε λίγο μισανοίγει η πόρτα του σπιτιού Σταδίου 7. Εμφανίζονται τρεις  
πολίτες. Στέκουν και χαζεύουν. Δίπλα στην πόρτα υπάρχει η προθήκη ενός  
φωτογραφείου. Οι Γερμανοί στρατιώτες πλησιάζουν. Μιλούν μεταξύ τους κι  
αντηχούν τα βαριά τους γέλια. Σε λίγο στρατιώτες και πολίτες αποτελούν  
μιαν ομάδα.
Τραβιέμαι μέσα, και ξαναβγαίνω μετά πέντε λεπτά. Η πόρτα είναι πια  
εντελώς ανοιχτή. Οι πολίτες έγιναν τώρα έντεκα. Τσιγάρα. Σπίρτα.  
Παρακάτω δυο παιδιά 18-19 χρονών πλησιάζουν μιαν άδεια μοτοσικλέτα  
και την επεξεργάζονται. Πασπατεύουν τα καθίσματα, σκύβουν και βλέπουν  
το περιεχόμενο του καλαθιού. Πιο πέρα ένας Γερμανός στρατιώτης είναι  



ξαπλωμένος μακάρια στο καλάθι με τα πόδια έξω. Μπροστά του ένας  
μάγκας στέκεται και τον κοιτάζει. Περνούν κάμποσα λεφτά. Ο στρατιώτης  
αποφασίζει να σηκωθεί. Του πέφτει το κράνος που κρατούσε στο χέρι. Ο  
μάγκας σκύβει να το σηκώσει – ο στρατιώτης προλαβαίνει πρώτος.
12.20: Στην πλατεία Κολοκοτρώνη μια ξανθή σαραντάρα Γερμανίδα που  
φορεί τα καλά της –μαύρο γυαλιστερό μεταξωτό μαντό– είναι τριγυρισμένη  
από Γερμανούς στρατιώτες και τους μιλεί φωναχτά. Ύστερα ξεκινά ξαφνικά  
προς το Σύνταγμα, ακολουθημένη από καμιά σαρανταριά στρατιώτες. Για  
πού να τραβάει; Στην Ακρόπολη;
Φαίνεται πως πρέπει να γίνουν διατυπώσεις για την παραλαβή του  
«Μινέρβα» κι έτσι οι στρατιώτες εξακολουθούν να μένουν στο πεζοδρόμιο.  
Ένας τους, που πείνασε, ανοίγει ένα κουτί κονσέρβα κι ετοιμάζει την  
καραβάνα του. Κύκλος από περιέργους γύρω του. Ένας νέος παίρνει κι  
επεξεργάζεται το ψωμί του: Η πρώτη επαφή. Η οικειότητα αρχίζει…».


