
 
 
 

 
 Το «Αρχείο Πολέµου» 

 
έχει την ιδιαίτερη τιµή και χαρά 

να σας προσκαλέσει  
 

το Σάββατο 14 Απριλίου 2018 
και ώρα 19:30 

 
στην εκδήλωση µε θέµα 

 
Συγκρούσεις και οδοφράγµατα στη Δραπετσώνα, Δεκέµβρης 1944. 

 
 

και εισηγήτρια την κα Ελένη Κυραµαργιού 
 
 
                                                                   Η περίληψη 

 
Τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στο συνοικισµό της Δραπετσώνας τη περίοδο 

ανάµεσα στο Οκτώβριο και το Δεκέµβριο του 1944 αντικατοπτρίζουν την απόσταση που 
διανύθηκε και σε εθνικό επίπεδο από την απελευθέρωση έως τις οδοµαχίες του Δεκέµβρη. Τον 
Οκτώβρη του 1944 κυριαρχούσε ο ενθουσιασµός του πλήθους στην υποδοχή των βρετανικών 
δυνάµεων στις προβλήτες του λιµανιού του Πειραιά -λίγες µέρες µετά την µάχη της Ηλεκτρικής- 
ενώ δύο µήνες αργότερα οι αγγλικές δυνάµεις προέλαυναν γειτονιές του Πειραιά ανάµεσα στα 
χαλάσµατα και σε σορούς πτωµάτων που χάθηκαν στη σύγκρουση.  

Στη Δραπετσώνα οι µάχες ήταν πολυήµερες, σκληρές και µε µεγάλες απώλειες, 
αντίστοιχες µε το διακύβευµα· τον έλεγχο της κεντρικής οδικής αρτηρίας, της οδού Αναπαύσεως 



που συνέδεε τον όρµο του Αγίου Γεωργίου -όπου οι βρετανικές δυνάµεις αγκυροβολούσαν- µε 
το κέντρο του Πειραιά και την Αθήνα. Οι δυνάµεις του ΕΛΑΣ έδιναν µεγάλη βαρύτητα στις 
συγκρούσεις της Δραπετσώνας, µιας και η παρεµπόδιση ή έστω η καθυστέρηση των αγγλικών 
ταξιαρχιών θα  επηρέαζε τις ισορροπίες στα υπόλοιπα µέτωπα της Αθήνας.  

Ο συνοικισµός της Δραπετσώνας αποτελεί το επίκεντρο της µελέτης που έχει σα στόχο 
να αναδείξει πτυχές των γεγονότων που διαδραµατίστηκαν τον Δεκέµβρη του 1944 στις 
γειτονιές του συνοικισµού αλλά και να συνδέσει το τοπικό παράδειγµα µε το ευρύτερο 
στρατιωτικό και πολιτικό διακύβευµα εκείνης της περιόδου. Η γεωγραφία της σύγκρουσης, ο 
κοµβικός ρόλος της παρεµπόδισης των βρετανικών στρατευµάτων, η συµµετοχή των κατοίκων 
στα οδοφράγµατα και η µετατροπή του συνοικισµού σε πεδίο µάχης συνιστούν τους άξονες της 
παρούσας ανακοίνωσης. 
 
                           Bιογραφικό σηµείωµα της εισηγήτριας Ελένης Κυραµαργιού  

 
Είναι ιστορικός και µεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. 

Τον Οκτώβριο του 2015 υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή στο Τµήµα κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε θέµα την οικιστική και κοινωνική 
συγκρότηση του συνοικισµού της Δραπετσώνας από το 1922 έως το 1967.  

Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράµµατα του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του 
Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών Η ερευνά της εστιάζει σε θέµατα προσφυγικής εγκατάστασης και 
βιοµηχανικής ιστορίας στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.  

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Μετά την εισήγηση θα ακολουθήσει η γνωστή φιλική µας κουβέντα µε ελαφρά ποτά και  
αναψυκτικά 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, 
επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την διδα. Μάκα Ντοκχνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου, 210-
8676390, ή στο κινητό 69-98088220, η email afreris@wararchivegr.org το αργότερο µέχρι την 
12-4-2018 καθώς ο χωρος είναι περιορισµένος.  
 
 




