


  

  

          Ο Ελαιώνας της Αθήνας ως τις αρχές του 20ού αιώνα λεγόταν και Λόγγος. Ελαιώνας και Λόγγος, λοιπόν, ήταν 
ταυτόσημες έννοιες, που δήλωναν την πυκνοφυτεμένη με ελιές πεδιάδα που συντρόφευε την πόλη. Αυτή άρχιζε 
από τον Πειραιά και το Φάληρο και τρεπόταν προς τον Υμηττό (Καισαριανή, Θεολόγο, Μονή Κυνηγού), 
καταλάμβανε το άνοιγμα μεταξύ Υμηττού και Πεντέλης (από τα Μεσόγεια και το Γέρακα μέχρι τη Μονή 
Πεντέλης και τον Κοκκιναρά), ξεχυνόταν στους πρόποδες της Πάρνηθας, έφτανε στο Δαφνί και κατέληγε στη 
θάλασσα, απέναντι από τη Σαλαμίνα. Χωριζόταν σε πολλά τμήματα, παίρνοντας το όνομα της κάθε περιοχής: 
Ελαιώνας Καισαριανής, Γέρακα, Πεντέλης, Δαφνιού και "κυρίως Ελαιώνας ή κυρίως Λόγγος", όπως λεγόταν η 
έκταση από την Ιερά Οδό μέχρι το Φάληρο αριστερά και οδού Πειραιώς δεξιά. 

 
          Εμείς, σήμερα, ονομάζουμε Ελαιώνα, ένα κομμάτι, έκτασης 9.000 στρεμμάτων που εντάσσεται στα διοικητικά 

όρια των Δήμων Αθηναίων, Αιγάλεω, Περιστερίου, Ταύρου και Αγίου Ιωάννη Ρέντη και καταλαμβάνει κεντρική 
περιοχή του οικιστικού ιστού της πρωτεύουσας. Συνδέει τις αναβαθμισμένες ανατολικές με τις υποβαθμισμένες 
δυτικές συνοικίες της Αθήνας, επηρεάζει σημαντικά την οικονομική της ζωή και επιπλέον διαθέτει ελεύθερη γη 
που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προκειμένου να ανακουφιστεί η περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη πόλη... 

 
          Το κομμάτι αυτό, οριοθετούμενο μεταξύ των οδών Ιεράς Οδού, Πειραιώς, Πέτρου Ράλλη και της Λεωφόρου 

Αθηνών, διαρρέεται από τον ποταμό Κηφισό που η εκμετάλλευση των υδάτων του έδωσε τη δυνατότητα 
ανάπτυξης και άλλων καλλιεργειών εκτός της ελιάς και αυτό συνέβαινε από την αρχαιότητα μέχρι το πρώτο μισό 
του 20ού αιώνα. 

 
          Ο Ελαιώνας, λοιπόν, το πάλαι ποτέ "κάλλιστον προάστιον", διά της Ιεράς Οδού, του σεβαστότερου και 

ιερότερου δρόμου της οικουμένης, που ακολουθεί με ελάχιστες αποκλίσεις την πορεία της αρχαίας, συνδέεται με 
το Δίπυλο και το Δημόσιο Σήμα. Η έκταση των ελαιόδεντρων στα ΤΕΙ Αιγάλεω, στο σημείο που διασταυρώνεται 
η Πέτρου Ράλλη με τη Θηβών, αποτελεί το μοναδικό εναπομείναν δείγμα του κάποτε φυσικού ελαιώνα. 



 

 

 



Το ελαιόδεντρο (Olea europaea) είναι δέντρο υποτροπικό, αειθαλές, 
με βρώσιμο καρπό. Το ύψος του κυμαίνεται από 3 έως 12 μέτρα. 

Ζει για πολλές δεκαετίες, ακόμα και εκατονταετίες. Το σημαντικότερο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ελαίας είναι η μακροβιότητα. 

Έως την ηλικία των 7 ετών η ελιά δεν είναι παραγωγική. Από τα 7 έως 
τα 30 της χρόνια , το δέντρο αναπτύσσεται με ταυτόχρονη αύξηση της 
παραγωγικότητάς του. 
 Από τα 35 μέχρι τα 150, το δέντρο φτάνει στην ωριμότητα και την 
πλήρη παραγωγή. Στα 150 αρχίζει να γερνά, διατηρώντας όμως 
σημαντική παραγωγικότητα για αιώνες, κάποτε μάλιστα και για 
χιλιετίες. 
 Η παραγωγή του ελαιοδέντρου είναι κυκλική, τον ένα χρόνο 
μεγαλύτερη, τον επόμενο σημαντικά μειωμένη. Αυτός ο κύκλος 
επαναλαμβάνεται σ’όλη τη διάρκεια της ζωής του δέντρου. 

 



Οι θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιολάδου ήταν γνωστές από τα αρχαιότατα χρόνια. 

Σήμερα έρχεται η επιστήμη να το επιβεβαιώσει και να χαρακτηρίσει το ελαιόλαδο όχι 

μόνο ιδανική τροφή αλλά και φάρμακο για πολλές παθήσεις. Οι ευεργετικές του 

ιδιότητες οφείλονται όχι μόνο στη σύνθεσή του, αλλά και στην αναλογία των 

συστατικών του. 

 Το ελαιόλαδο περιέχει ελαϊκό οξύ (73%-80%), βιταμίνες Α, Ε, D, Κ, 

φαινολικές ενώσεις, στερόλες, φωσφολιπίδια, τερπενικές αλκοόλες και επιπλέον 

συστατικά τα οποία δίνουν στο λάδι άρωμα, γεύση και ισχυρές διατροφικές ιδιότητες. 

1. Προστατεύει το πεπτικό σύστημα, μειώνει τις πιθανότητες δημιουργίας έλκους. 

2. Βοηθά στη σωστή ανάπτυξη των οστών των παιδιών και είναι 

σημαντικόςπαράγοντας ισορροπίας του μεταβολισμού. 

3.Είναι όπλο κατά της οστεοπόρωσης ,ενώ χάρη στη βιταμίνη Ε επιβραδύνει την αλλοίωση των 

κυττάρων που οδηγούν στο φυσικό γήρας. 

4. Παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία παθήσεων της χολής και δρα ανασταλτικά στο σχηματισμό 

χολόλιθων. 

5. Μειώνει την κακή χοληστερίνη και αυξάνει την καλή. Η σταθερή κατανάλωση ελαιολάδου μειώνει 

τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά και εγκεφαλικά νοσήματα. 

 





  

1. Πόσες ελιές έχει περίπου ο προάυλιος χώρος των 2 σχολείων; 

Δεν ξέρουμε ακριβώς. 

  

2.Τι κατηγορία ελιάς είναι; 

Οι ελιές μας ανήκουν στην ποικιλία της μεγαρίτικης. 

  

3. Είναι βρώσιμες ελιές; 

Είναι μικτές δηλαδή και βρώσιμες και ελαιοποιήσιμες.  

  

4. Παράγουν ελαιόλαδο και σε τι ποσοστό; 

Ναι παράγουν! Σε αναλογία 1/5. Δηλαδή 5 κιλά ελαιόκαρπου παράγουν ένα κιλό 
ελαιόλαδου. 

  

5. Τι οξύτητα έχει το παραγόμενο ελαιόλαδο; 

Γενικά έχει χαμηλή οξύτητα, η οποία όμως εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και 
από την περίοδο της συγκομιδής. 

 



 

 

 

6. Γίνεται κάποια αξιοποίηση του ελαιοκάρπου που συλλέγεται στον προαύλιο χώρο; 

Κάτοικοι του Αιγάλεω παίρνοντας άδεια από τον Δήμο συλλέγουν τις ελιές του 

 σχολείου μας. 

  

7.Τι άλλα προϊόντα παίρνουμε από τις ελιές του σχολείου μας; 

α) ελαιόλαδο, β) βρώσιμες ελιές, γ) πάστα ελιάς, δ) σαπούνι 

  

8. Από τι αρρώστιες κινδυνεύουν τα ελαιόδεντρα και πως αντιμετωπίζονται; 

α) Δάκος, ο οποίος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, αντιμετωπίζεται με ψεκασμό 

ή παγίδες που τοποθετούνται πάνω στο ελαιόδεντρο. 

β) Πυρηνοτρήτης (σκουλήκι της άνοιξης που προκαλεί καταστροφή του άνθους). 

γ) Η ρύπανση του περιβάλλοντος επηρεάζει την ποιότητα του ελαιοκάρπου και του 

λαδιού. 

δ) Ο τρόπος συγκομιδής με ραβδισμό μπορεί να προκαλέσει πληγές στα κλαδιά και 

καρκινώματα στο δέντρο. 

  

9. Μια άλλη χρήσιμη πληροφορία που αφορά στις ελιές του σχολείου μας είναι:  

Πρενιαυτοφορία, δηλαδή τη μια χρονιά παράγουν και την επόμενη λιγότερο.  

 





 

Τοποθετείτε σε ένα μπολ 250 γρ. μαύρες ελιές χωρίς το 

κουκούτσι, 80 γρ. αντσούγιες πλυμένες και 

ψιλοκομμένες 50 γρ. κάπαρη και τα πολτοποιείτε. 

Προσθέτετε το χυμό ενός λεμονιού, μια κουταλιά 

σούπας μπράντι, 200 γρ. ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και 

ανακατεύετε καλά. 

Διατηρείτε το πατέ σε κλειστό βάζο στο ψυγείο και το 

καταναλώνετε πάνω σε ψωμί κατά προτίμηση ελαφρά 

φρυγανισμένο. 



 

Παίρνετε μαύρες ελιές. Τους βγάζετε το κουκούτσι και 

τις ανακατεύετε σε κουρκούτι πηχτό που έχετε 

ετοιμάσει από νωρίτερα (ένα αυγό, αλάτι, πιπέρι, λίγη 

καυτερή πιπεριά τριμμένη, αλεύρι). 

Με ένα κουτάλι παίρνετε από το μείγμα και τηγανίζετε 

σε καυτό λάδι. 



 Σαρής Γεώργιος = Αλθαία ή νερομολόχα, 
Μαντζουράνα, Μολόχα, Ρίγανη και Φιλύρα ή 
φλαμούρι ή τίλιο 

 Τσεσμελής Μαρίνος = Αγριάδα, Βαλεριάνα, 
Γλυκόριζα και Δυόσμος 

 Ανδρέλος Κωνσταντίνος = Άνηθο, Αλόη, Κρόκο 
και Κύμινο 

 Γκαμαλέτσου-Νικολαΐδου Μαρία = Βότανα και 
υγεία 

 Δριτσάκη Γεωργία = Βότανα και ομορφιά 

 Φουάντ Τζίμι = Γλυκάνισο, Δεντρολίβανο, Θυμάρι 
Μαϊντανό και Μάραθο 

 Φαντάκη Μαρία = Φασκόμηλο, Χαμομήλι, 
Ταράξιο, Βήχιο και Μέντα 

 

 



Η μολόχα είναι ιδιαίτερα διεσπαρμένο φυτό σε όλη την λεκάνη της 

Μεσογείου και σε πολλά ακόμα μέρη. Η Μολόχα είναι γνωστή και αγαπητή 

από το 700 π.Χ. καθώς αναφέρεται από τους Πυθαγόρας , Πλάτωνας, 

Κικέρων, Οράτιος, Πλίνιος και Καρλομάγνο. 

Ο χυμός της θεραπεύει από τα τσιμπήματα της μέλισσας ή της σφήκας. Στη 

φαρμακευτική χρησιμοποιείται ως μαλακτικό κι αποχρεμπτικό. Οι πρακτικοί 

θεραπευτές της Αγγλίας και της Γαλλίας φτιάχνουν μια γλυκιά πάστα από 

ρίζες Μολόχας, που είναι μαλακτική για τον πονεμένο λαιμό, το βήχα και τη 

βραχνάδα.  

 

 

 

 

 



Είναι πολυετές αυτοφυές χόρτο, με πολύ μακριές περιπλεκόμενες ρίζες. 

Τα φύλλα του είναι στενά, ταινιοειδή και γλαυκοπράσινα, το ύψος του 

κυμαίνεται από 10 έως 50 εκ. Υπάρχουν διάφορα είδη, ανάλογα με τις 

περιοχές. Συναντάται ακόμα και σε περιοχές με υψόμετρο τα 2000μ. 

Είναι αντισηπτικό και αντιφλεγμονώδες σε ουρικές λοιμώξεις, μειώνει 

τη χοληστερίνη και βοηθά στους κολικούς του συκωτιού, στις πέτρες 

της χολής και την ψαμμίαση.  

Γίνεται χρήση των φύλλων και της ρίζας της ως αφέψημα. 

 

 

 

 

 

 



Ο κρόκος είναι γνωστός και με τις ονομασίες ζαφορά και σαφράν . Η ιστορία 

του ξεκινάει από την Ανατολή, συνεχίζει στη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο, την 

Ελλάδα και τη Μεσόγειο γενικότερα.  

Χρησιμοποιείται στην φαρμακευτική, ζαχαροπλαστική, μαγειρική, τυροκομία, 

μακαρονοποιία, ποτοποιία ακόμα και στην ζωγραφική.  

Στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιείται σαν τέλειο εμμηναγωγό, άριστο στομαχικό, 

σαν αντισπασμωδικό και διεγερτικό. Καταπραΰνει τους πόνους των νεφρών, 

διεγείρει την όρεξη και κυρίως διευκολύνει την πέψη. Περιορίζει τις 

γαστραλγίες, τον υστερισμό, τους σπασμούς, τον κοκίτη και τους νευρικούς 

κωλικούς. Εξωτερικά χρησιμοποιείται στο γιάτρεμα σπυριών, φλεγμονών και 

στις παθήσεις κυρίως του στήθους. 

 

 

 

 



Πίεση:  

α) Υπόταση:  

ΒΟΤΑΝΑ: Φασκόμηλο, θυμάρι 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Χρησιμοποιείτε 1 κουταλάκι του γλυκού Θυμάρι, και 
όσο πιάνουν τα τρία δάχτυλά σας  φασκόμηλο και τα βράζετε σε 250γρ 
νερό για 10 λεπτά. Όσο μείνει θα το πίνετε πρωί-βράδυ, όσο πιο πολύ 
καιρό μπορείτε, ώσπου να σταθεροποιηθεί η πίεσή σας.  

 

β) Υπέρταση: 

ΒΟΤΑΝΑ: Μελισσόχορτο, Λεβάντα, Παναγιώχορτο, Σκόρδο 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Χρησιμοποιείτε 1 κουταλάκι του γλυκού από κάθε 
βότανο και το βράζετε επί 10 λεπτά σε 250γρ νερό. Όσο μείνει το 
πίνετε σκέτο, 2 ώρες προ του βραδινού ύπνου, επί ένα μήνα τέσσερις 
φορές το χρόνο.  

 

 



Ακμή 

Πρώτος τρόπος θεραπείας: Χαμομήλι και λεμόνι. 

Βράζετε ένα κουταλάκι χαμομήλι σε 250 γρ. νερό επί 10 
λεπτά. Όσο μένει το σουρώνετε και ρίχνετε μέσα το χυμό 
ενός φρέσκου απάγωτου λεμονιού. Ξεπλένετε το πρόσωπο, 
όπου υπάρχει πρόβλημα, τρεις φορές την ημέρα, συνέχει επί 
1 μήνα. 

Δεύτερος τρόπος θεραπείας (συνέχεια του προηγούμενου) 

Χρησιμοποιείτε μια χούφτα πευκοβελόνες. Βράστε τις σε 
τρία κιλά νερό επί 30 λεπτά. Όσο βραστάρι μείνει, το 
σουρώνετε και μ΄ αυτό περνάτε την πάσχουσα περιοχή κάθε 
βράδυ, λίγο προ του ύπνου και το αφήνετε επάνω. Κάθε 
βράδυ επί ένα μήνα. 

 



Η σπορά του γίνεται σε ξηρό, θερμό και ελαφρύ χώμα στις αρχές του Απρίλη. 

Ανθίζει τον Ιούλιο, ωριμάζει τον φθινόπωρο, οπότε γίνεται και η συγκομιδή 

του.  

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τον χρησιμοποιούσαν, μαζί με το κύμινο και τη 

μαντζουράνα, για τη μουμιοποίηση των νεκρών. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι 

Ρωμαίοι θεωρούσαν τον γλυκάνισο αφροδισιακό («συνουσίαν παρορμά» 

σύμφωνα με τον Διοσκουρίδη) και πίστευαν ότι διατηρεί τη νεανικότητα και 

διώχνει τα κακά όνειρα όταν τοποθετηθεί κάτω από το μαξιλάρι τη νύχτα.  

Tο αιθέριο έλαιο του γλυκάνισου θεωρείται διουρητικό, χωνευτικό, 

αποχρεμπτικό, σπασμολυτικό, γαλακτογόνο, τονωτικό και ισχυρό 

αντιφυσητικό. Απαιτείται προσοχή στη δοσολογία.  

 

 

 



Το χαμομήλι έχει ηρεμιστικές, τονωτικές αλλά και αντισηπτικές και 

εντομοκτόνες ιδιότητες. Δρα επίσης κατά των αερίων των εντέρων. Με 

απόσταξη των ανθέων λαμβάνεται πολύτιμο αιθέριο έλαιο οι ιδιότητες 

του οποίου μοιάζουν με εκείνες του αιθέριου ελαίου της Ανθεμίδος της 

ευγενούς, Anthemis nobilis, ιθαγενούς φυτού της Καλιφόρνιας όπου και 

καλλιεργείται ως διακοσμητικό. 


