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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Ο Δήμος Αιγάλεω βρίσκεται στην δυτική περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος 

των Αθηνών και έχει αναπτυχθεί εκατέρωθεν της αρχαίας Ιεράς Οδού. Η πόλη έχει 

πάρει το όνομά της από το όρος Αιγάλεω, απ’ όπου ο βασιλιάς των Περσών Ξέρξης 

παρακολούθησε την καταστροφή του στόλου του από τους Έλληνες, στην ιστορική 

ναυμαχία της Σαλαμίνας. 

Το Αιγάλεω διασχίζεται από τον ποταμό Κηφισό, ο οποίος σήμερα βρίσκεται κάτω 

από την ΠΑΘΕ (Αυτοκινητόδρομος Πατρών-Aθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων). Το 

καλύτερα διατηρημένο ίχνος της αρχαίας Ιεράς Οδού, βρίσκεται στην κεντρική 

πλατεία της πόλης (πλατεία Ελ. Βενιζέλου) και η γέφυρα του αρχαίου Κηφισού έχει 

αναδειχθεί στη στάση Μετρό «Ελαιώνας». Τμήμα του Αττικού Ελαιώνα, του γνωστού 

τόπου συνάντησης και συζήτησης του Σωκράτη και του Πλάτωνα, ανήκει στην πόλη 

μας, που έχει άλλωστε και το μοναδικό κομμάτι με ελιές που επέζησαν, στους χώρους 

εκπαίδευσης του Δήμου μας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Η πόλη του Αιγάλεω κατοικήθηκε μαζικά για πρώτη φορά την περίοδο 1922 – 1928 

από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, αλλά και το 1930 από μία μικρή ομάδα 

χριστιανών Ασσύριων., που έφεραν μαζί τους τις παραδόσεις, τον πολιτισμό και τις 

μουσικές τους, γι’ αυτό και η πόλη μας αποτέλεσε τόπο διαμονής πολλών 

σημαντικών λαϊκών καλλιτεχνών. Το 1934 με διάταγμα οι γύρω οικισμοί αποτέλεσαν 

την κοινότητα των “Νέων Κυδωνιών” μέχρι το 1941, οπότε και έγινε Δήμος. Στην 

περίοδο της Γερμανικής κατοχής οι κάτοικοι συμμετείχαν ενεργά στην αντίσταση. Το 

ολοκαύτωμα της 29ης Σεπτεμβρίου 1944, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου με την 

εκατόμβη θυμάτων, από τους Γερμανούς ναζιστές και γερμανοντυμένους συνεργάτες 

τους, έμεινε βαθειά χαραγμένο στη μνήμη της πόλης. 

Στη συνέχεια, την δεκαετία του ’50 δέχθηκε μεγάλο κύμα εσωτερικής πολιτικής και 

οικονομικής μετανάστευσης. Τις δεκαετίες ’60 και ’70 αποτέλεσε τόπο εγκατάστασης 

του πρώτου κύματος Ποντίων Παλιννοστούντων από τα Ανατολικά Κράτη (1965-

1968) και βιομηχανικών εργατών από την επαρχία, λόγω κυρίως της λειτουργίας στην 

ευρύτερη περιοχή μεγάλων βιομηχανικών μονάδων. Τα τελευταία χρόνια 

εγκαταστάθηκαν στον Δήμο Αιγάλεω ξένοι μετανάστες και πρόσφυγες κυρίως 
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Ιρακινοί και Πακιστανοί την δεκαετία του ’80 και Ελληνοπόντιοι, Βορειοηπειρώτες 

και Αλβανοί την δεκαετία του ΄90. 

Πηγή: «https://www.aigaleo.gr/history» 

 

Πηγή: «https://popaganda.gr/citylife/fotografiko-almpoum-kapote-sto-egaleo» 

Το Αιγάλεω διαθέτει συνολική έκταση 650 Ηα, από τα οποία η ομοθετημένη έκταση 

καλύπτει τα 538 Ηα. Η έκταση του μη νομοθετημένου τμήματος 112 Ηα αφορά την 

περιοχή του Ελαιώνα το μεγαλύτερο μέρος της οποίας καταλαμβάνεται από μεγάλες 

εγκαταστάσεις βιομηχανιών και βιοτεχνιών. Το Αιγάλεω συγκαταλέγεται στους 

παλαιότερους Δήμους της Χώρας και υπήρξε από πάντα πόλος έλξης οικιστών. Ο 

πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, είναι 69.940 κάτοικοι, στην 

πραγματικότητα όμως, στην πόλη ζουν και εργάζονται τουλάχιστον 100.000 

άνθρωποι, μισθωτοί κυρίως και επαγγελματίες. Έχει κεντροβαρικό χαρακτήρα στο 

πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο, μια και το 

τέμνουν οδικοί άξονες διεθνούς και εθνικής εμβέλειας, και φιλοξενεί 3 σταθμούς 

Μετρό. 

Ο Δήμος μας, σε συνθήκες κρίσης, αναπτύσσει αξιόλογη δράση στην κοινωνική 

προστασία και αλληλεγγύη με δομές και προγράμματα. Αξιοσημείωτες είναι και οι 

δράσεις του στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Η πόλη φιλοξενεί το Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής, ενώ στο κέντρο της δεσπόζει το Άλσος «Μπαρουτάδικο», πάνω από 
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το θαμμένο εργοστάσιο «Ελληνικό Πυριτιδοποιείο και Καλυκοποιείο» του 

Μποδοσάκη, με χώρους εκπαίδευσης και άθλησης και το δημοτικό θέατρο “Αλέξης 

Μινωτής”. 

Πηγή: «https://www.aigaleo.gr/today» 

 

Πηγή: 

«https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE

%BF:Aegaleo_Town_Hall.JPG» 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Τα πρώτα σχολεία στο Αιγάλεω ιδρύθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Το 

Γυμνάσιο του Αιγάλεω ως το μοναδικό σχολείο της περιοχής εκείνη την εποχή, 

ιδρύθηκε το 1941 και λειτούργησε ως παράρτημα του Θ΄Γυμνασίου Αρρένων 

Αθηνών. Μέχρι το 1946-47 τα μαθήματα γίνονταν άλλοτε στο σπίτι του φιλολόγου 

Μαυράκη στην οδό Μαρμαρά και άλλοτε στο γραφείο του καθηγητή των 

μαθηματικών Μπαγλανέα στην οδό Δωδεκανήσου. Στη συνέχεια για τρία χρόνια 

συστεγάστηκε με το 3ο Δημοτικό στο πετρόχτιστο κτίριο του Πυριτιδοποιείου. Το 

σχολικό έτος 1949-1950 που λειτούργησε για πρώτη φορά αυτοτελώς, στεγάστηκε 

στην οδό Μοσχονησίων .Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 φοιτούσαν 1000 περίπου 

μαθητές υπό άθλιες συνθήκες. Το 1955 το οικόπεδο παραχωρήθηκε από το Δημόσιο 

στο Δήμο Αιγάλεω και το 1957 θεμελιώθηκε το νέο κτίριο το οποίο λειτούργησε 

αρχικά ως Γυμνάσιο Αρρένων Αιγάλεω και από το σχολ. έτος 1972-73 ως 1ο 

Γυμνάσιο Αιγάλεω. 
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Για αρκετά χρόνια συστεγάζονταν εδώ το 1ο και το 8ο Γυμνάσιο, με το οποίο 

συγχωνεύτηκαν, το 1ο Λύκειο ,το οποίο μεταφέρθηκε το 2001 στο νεόδμητο κτίριο 

της οδού Παπανικολή και τα Εσπερινά Γυμνάσιο και Λύκειο Αιγάλεω. 

Το 1ο Γυμνάσιο Αιγάλεω ,στο οποίο φοιτούν πλέον περίπου 265 μαθητές, εξυπηρετεί 

τις μαθητικές ανάγκες μεγάλου τμήματος του Δήμου Αιγάλεω και συνεχίζει τη 

λειτουργία του αδιαλείπτως όλα αυτά τα χρόνια « μεγαλώνοντας» γενιές και γενιές 

Αιγαλιωτών. 

Πηγή: «http://1gym-aigal.att.sch.gr/?page_id=164» 
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Πηγή: «http://1gym-aigal.att.sch.gr/?page_id=164» 

 

 

 

 



 
7 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ - ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying), όπως και ο όρος 

«θυματοποίηση» (victimization) χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μια 

κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και 

επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την 

καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από 

συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου. 

ΜΟΡΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

1.Σωματικός 

Φυσικός τραυματισμός ή απειλή τραυματισμού προς κάποιον. Εκδηλώνεται με 

σπρωξίματα, σκουντήματα, αγκωνιές, γροθιές και κλοτσιές, τρικλοποδιές, χτυπήματα 

με αντικείμενα, τσιμπήματα και δαγκωνιές, περιορισμό του άλλου μέσω σωματικών 

πρακτικών. 

2.Λεκτικός 

Συστηματική χρησιμοποίηση υβριστικών εκφράσεων, φραστικών επιθέσεων, 

προσβολών και απειλών, αγενών σχολίων και ειρωνείας, χρήση παρατσουκλιών. 

3.Έμμεσος ή κοινωνικός 

Προσπάθεια για κοινωνική απομόνωση ή αγνόηση ατόμου, για άσκηση επιρροής 

στην ομάδα των συνομηλίκων ώστε να αισθανθούν αντιπάθεια για κάποιο 

συγκεκριμένο συμμαθητή τους, διάδοση κακόβουλων φημών και ψευδών. 

4.Εκφοβισμός με εκβιασμό 

Eκούσια απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων, η οποία συνοδεύεται από 

απειλές ή και τον εξαναγκασμό σε αντικοινωνικές. 
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Πως μπορεί να βοηθήσει το σχολείο και η οικογένεια; 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

Σε κάθε περίπτωση το σχολείο πρέπει να αποφασίσει ότι θα ασχοληθεί με το 

θέμα.Κατ’ αρχήν χρειάζεται να διαμορφωθεί καλό σχολικό κλίμα και επικοινωνία 

μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Καταλυτικός είναι ο ρόλος του διευθυντή, ο 

οποίος εμπνέει με το παράδειγμά του και εγγυάται τη σωστή λειτουργία του 

σχολείου. Ο διευθυντής θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές και να ακούει συχνά τις απόψεις τους. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς 

είναι ανάγκη να τεθούν ξεκάθαροι κανόνες και όρια και να υπάρχει ενιαία 

αντιμετώπιση από το Σύλλογο Διδασκόντων. Οι κανόνες αυτοί θα προβλέπουν 

μεταξύ άλλων και βασικούς τρόπους διαχείρισης βίαιων συμπεριφορών. Κρίνεται 

σκόπιμο σε κάθε σχολική μονάδα να υπάρχουν εκπαιδευτικοί , οι οποίοι έχοντας 

λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, θα λειτουργούν ως διαμεσολαβητές μεταξύ των 

μαθητών που έχουν εμπλακεί σε φαινόμενα βίας. Πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών ένας δίαυλος επικοινωνίας τέτοιος ώστε να μπορούν να 

συζητούν τα θέματα αυτά και να καταθέτουν τους προβληματισμούς τους. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Αν και όταν αντιληφθούμε, ότι ένα παιδί είναι θύμα εκφοβισμού και βίας από 

συμμαθητές του στο σχολείο, πρέπει να αποφύγουμε παρορμητικές αντιδράσεις και 

να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν πιο ψύχραιμα την κατάσταση. 

 

Τι πρέπει να κάνουμε; 

 Να συζητήσουμε αναλυτικά με το παιδί για τα γεγονότα και τις 

συμπεριφορές, που το ενοχλούν. 

 Να το διαβεβαιώσουμε ότι «δε φέρει καμία ευθύνη το ίδιο για ό,τι 

συνέβη». 

 Να το ευχαριστήσουμε και να το επιβραβεύσουμε που είχε το θάρρος και 

μίλησε στους γονείς του για αυτό που του συνέβη. 

 Να του υπενθυμίσετε ότι είμαστε κοντά του, προκειμένου να το 

φροντίσουμε και να το διαφυλάξουμε από επόμενους κινδύνους. 

 Να του εμπνεύσουμε το αίσθημα, ότι μπορεί και πρέπει να αντιδράσει, να 

μη σιωπά, ώστε να εμποδίσει την επανάληψη τέτοιων συμπεριφορών. 

 Να προτείνουμε στο παιδί πρακτικούς τρόπους για την αντιμετώπιση 

δύσκολων καταστάσεων και {να συζητήσουμε μαζί του ή ακόμη κάνοντας 

και role playing προκειμένου να μπεί στη διαδικασία να σκεφτεί και το 

ίδιο διάφορα σενάρια αντιμετώπισης μελλοντικά ανάλογων καταστάσεων. 

 Να ζητήσουμε τη συμβουλευτική καθοδήγηση από ειδικό ψυχικής υγείας, 

αν η κατάσταση κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη. 

Πηγή: 

«https://psychagogein.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%88

%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%C

E%AE-

%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE

%BE%CE%B7/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8

C%CF%82-

%CE%B5%CE%BA%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%C

F%8C%CF%82/» 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Να βρείτε 10 λέξεις που αφορούν τον σχολικό εκφοβισμό 
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