ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Το 4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω αρχίζει να υφίσταται το σχολικό έτος 1980-81 με
πρώτη διευθύντρια την κυρία Αλκμήνη Φαρδέλλα. Η κ. Φαρδέλλα ήταν
γυμνασιάρχης στο 2ο Γυμνάσιο Θηλέων, που εκείνη την περίοδο στεγαζόταν στο
ενοικιαζόμενο οίκημα της Μπλιάτσου επί της οδού Αναγεννήσεως 38. Όμως, μετά τη
σχολική χρονιά 1978-79 με την «Μεταρρύθμιση Ράλλη» έπαψε να ισχύει η διάκριση
και έτσι το 2ο Γυμνάσιο Θηλέων μετονομάστηκε σε 21ο Γυμνάσιο Αιγάλεω. Από τα
αρχεία του 4ου Γυμνασίου πράξη 5 /19 Σεπτεμβρίου 1980 έχουμε δύναμη μαθητών
σχολείου.
Στο κτίριο της Μπλιάτσου παρέμεινε έως το Δεκέμβριο του 1985, οπότε και
μεταφέρθηκε στο νεόκτιστο κτίριο της Οδού Σουλίου 35. Εδώ στεγάστηκε με το 6ο
Γυμνάσιο Αιγάλεω και λειτούργησαν εναλλάξ σε δύο βάρδιες (πρωινή και
απογευματινή) έως το σχολικό έτος 1998. Τότε ο διευθυντής του 4ου Γυμνασίου ήταν
ο κος Γκαγκής Βασίλειος και διευθυντής του 6ου ο κος Πετρούλιας. Από το σχολικό
έτος 1999-2000 τα δύο σχολεία συγχωνεύονται σε ένα, στο 4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, το
οποίο λειτούργησε με πρωινό ωράριο.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)
1.

1980-81 Αλκμήνη Φαρδέλλα

2.

13 Αυγούστου 1981 Καλλιμάνης Παναγιώτης

3.

13 Σεπτεμβρίου 1984 Στάγκος Ηλίας

4.

1 Ιουλίου 1985 Αλικάτορα Ξένη

5.

1 Σεπτεμβρίου 1986 Δρακόπουλος Γιώργος

6.

3 Σεπτεμβρίου 1990 Σκοπέτος Δημήτριος

7.

2 Απριλίου 1993 Γκαγκής Βασίλειος

8.

20 Νοεμβρίου 2007 Αγαπητός Δημήτριος

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Το 4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω στεγάζεται στο Άλσος Αιγάλεω ή Μπαρουτάδικο.
Αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν την ύπαρξη ζωής στην ευρύτερη περιοχή από την
αρχαιότητα. Πιο συγκεκριμένα βρέθηκαν:
α) 4 επιτύμβιες ελληνικές επιγραφές που μας γνωστοποιούν τα ονόματα : Αλέξιων
Ονασίωνος Αχερδούσιος, Βιότη Ηρακλεώτις…νος , Σμίκρος-Μνησικλέης – Φίλτη –
Μνησιάδης, Βρόμιος Βότρυος χαίρε.

β) Κοντά στο Πυριτιδοποιείο βρέθηκε τάφος (500-450 π.Χ) και άγαλμα Σειληνού. Από
την ίδια περιοχή προέρχονται αγάλματα γυναικείας μορφής και Χάλκινος Σάτυρος που
χρονολογούνται γύρω στο 470-460π.Χ
γ) Κατά την εκτέλεση εργασιών διάνοιξης βόθρου στην οικία Πλανίδη επί της Οδού
Πολυδεύκους 48β, βρέθηκε ταφικός πίθος και μέσα σ’ αυτόν 12 αγγεία διαφόρων
τύπων κι ένα πήλινο γυναικείο ειδώλιο, όλα χρονολογούμενα από τις αρχές του 5ου
αιώνα π.Χ. Ορισμένα από τα αγγεία είναι πολύ ενδιαφέροντα για τις παραστάσεις
διάφορων ζώων, ανθέων και ανθρώπινων μορφών.
Στο χώρο που σήμερα ονομάζουμε Άλσος Αιγάλεω ή Μπαρουτάδικο
λειτούργησε από το 1874 και εκατό χρόνια περίπου (1965) η Εταιρεία του ελληνικού
Πυριτιδοποιείου. Το εργοστάσιο στην κορύφωση της παραγωγικής του δραστηριότητας
αποτέλεσε τη σημαντικότερη βιομηχανική μονάδα της χώρας.
Το 1970 η έκταση που καταλάμβανε το Πυριτιδοποιείο πωλείται στο Δημόσιο
και σταδιακά η περιοχή από πολεμική βιομηχανία μετατρέπεται σε χώρο πρασίνου και
αθλοπαιδιών και «βιομηχανία» του πνεύματος, μιας και στην περιοχή κατασκευάζονται
νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και το Τ.Ε.Ι Αθήνας. Σύμφωνα με τα
στατιστικά στοιχεία που μας διέθεσαν οι αντίστοιχες γραμματείες Τ.Ε.Ι ,
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2003-04,
21.250 διδάσκοντες και 58.487 διδασκόμενοι φοιτούν σε κτίρια του Μπαρουτάδικου.

-ΑΙΓΑΛΕΩΤο Αιγάλεω είναι διοικητικό και εμπορικό κέντρο και αποτελεί το υπερτοπικό
κέντρο εξυπηρέτησης για το σύνολο των Δήμων της Δυτικής Αθήνας και όχι μόνον.
Έχει πληθυσμό 74.046 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Συνορεύει με
τους Δήμους της Αθήνας Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Νίκαιας, Αγ. Βαρβάρας, Ρέντη, και
Ταύρου. Το ένα τέταρτο του Δήμου είναι Βιομηχανική περιοχή. Η προπολεμική
ονομασία της περιοχής του Αιγάλεω ήταν Πυριτιδοποιείο (εξ αιτίας του γνωστού
εργοστασίου ιδιοκτησίας Μποδοσάκη , το οποίο κατασκεύαζε πυρίτιδα και βρισκόταν
εκεί που βρίσκεται το δημοτικό άλσος της πόλης.)
Το όνομα Αιγάλεω προέρχεται από το βουνό Αιγάλεω, του οποίου το
αρχαιολογικό του όνομα σημαίνει «λαός κατοίκων» (Αιγάλεω < {αίγα + λεώς }, λεώς
είναι αντέκταση του λαός). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1920 στην περιοχή ήρθαν
και εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από την Μ. Ασία και έτσι δημιούργησαν τους πρώτους
οργανωμένους πυρήνες. Μέχρι τότε μοναδικοί κάτοικοι στην περιοχή ήταν μερικές
εκατοντάδες εργατών του Ελληνικού Πυριτιδοποιείου. Το 1934 η περιοχή
αναγορεύθηκε σε κοινότητα και δόθηκε η συμβολική ονομασία «Νέες Κυδωνίες». Την
περίοδο της κατοχής (1941) η πόλη αναβαθμίστηκε σε δήμο. Στη συνέχεια και
σταδιακά η περιοχή έχασε τον χαρακτήρα του πευκόφυτου προαστίου διότι
οικοδομήθηκε πλήρως μιας και μεγάλος αριθμός (κυρίως από την Πελοπόννησο)
αναζήτησαν δουλειές στην πόλη μας. Άνθηση γνώρισαν τα λαϊκά κέντρα της περιοχής
με ρεμπέτικη μουσική ( Μαρίκα Νίνου, Ρίτα Αμπατζή , Στράτος Κουγιουμτζής, Γ.
Ζαμπέτας , Σπύρος και Ζωή Ζαγοραίου, οικογένεια Πολυκανδριώτη.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
Το 4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω βρίσκεται στην οδό Σουλίου 35 στο Αιγάλεω
(Τ.Κ 12243). Η αυλή του συνορεύει με το Άλσος Αιγάλεω και οι 15 αίθουσές του
έχουν θέα τα πεύκα , τις λεύκες και τους ευκαλύπτους του Άλσους. Στο χώρο της αυλής
υπάρχει γήπεδο 5x5 με χλοοτάπητα , γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ και σε στεγασμένο
χώρο δύο τραπέζια πινγκ-πονγκ. Το σχολείο διαθέτει εργαστήρια φυσικής και Χημείας,
Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Εικαστικών, Γραφείο και αίθουσα Σ.Ε.Π , αποδυτήρια,
αμφιθέατρο για θεατρικές παραστάσεις και άλλες σχολικές εκδηλώσεις. Επίσης
λειτουργεί μετεωρολογικός σταθμός για να έχουν τα παιδιά πρόσβαση σε
μετεωρολογικά στοιχεία και τις επιπτώσεις τους στην περιοχή. Από το έτος 2010
λειτουργεί νέα ηλεκτρονική βιβλιοθήκη η οποία είναι ανοιχτή στα παιδιά του σχολείου
στους κατοίκους της πόλης.
Στο σχολείο μας σήμερα φοιτούν 318 μαθητές και μαθήτριες και ο σύλλογος
διδασκόντων αποτελείται από 40 καθηγητές και καθηγήτριες. Σύμφωνα με την πράξη
20/30 Μαΐου 1985 Δύναμη του σχολείου μας.

