
Εκπαιδευτικές επισκέψεις με βιωματικές δράσεις στο εργαστήριο "αθός" 

 

    Το εργαστήριο παραγωγής χειροποίητων φυσικών προϊόντων προσωπικής φροντίδας ‘αθός’ 

βρίσκεται στα Αγγελιανά Ρεθύμνου πάνω στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Οι αγνές πρώτες 

ύλες της Κρητικής γης, τα βότανα και τα αιθέρια έλαια εμπλουτίζουν τη βάση του εξαιρετικά 

παρθένου Κρητικού ελαιόλαδου βιολογικής καλλιέργειας, δημιουργώντας αγνά και 

πρωτότυπα σαπούνια, κρέμες αλλά και εκχυλίσματα βοτάνων.  

    Το εργαστήριό μας φιλοξενείται σε ένα επιβλητικό πέτρινο κτίριο που μετρά ογδόντα χρόνια 

ζωής και παντρεύει αρμονικά το παραδοσιακό με το σύγχρονο στοιχείο. Το κτίριο υπήρξε 

αρχικά σπίτι ενώ πριν χρόνια απέκτησε μέσω της αναπαλαίωσης τη σημερινή του μορφή, 

καθιστώντας τον χώρο επισκέψιμο.* Καθημερινά, μαθητές και τουρίστες επισκέπτονται το 

εργαστήριο για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη διαδικασία παραγωγής που εγγυάται όπως 



και ο «αθός» στην Κρητική ντοπιολαλιά, τη δημιουργία και την εξέλιξη, διασφαλίζοντας τη 

μοναδική προσωπική σας περιποίηση. 

    Τα προγράμματα ξεναγήσεων που απευθύνονται σε μαθητές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, 

έχουν καταρτισθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών – 

επισκεπτών ανάλογα με τη βαθμίδα της εκπαίδευσής τους. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα για 

την Π/θμια  Εκπ/ση  περιλαμβάνει ξενάγηση στον χώρο παραγωγής. Οι μαθητές έρχονται σε 

επαφή με το βιολογικό ελαιόλαδο και τα βότανα και μαθαίνουν μέσα από εικόνες και 

περιγραφές την διαδικασία παραγωγής, από την συγκομιδή του καρπού της ελιάς, την 

επεξεργασία του στο ελαιουργείο μέχρι την δημιουργία του σαπουνιού και των προιόντων 

καλλωπισμού. Το πρόγραμμα για την Δ/θμια εκπαίδευση περιλαμβάνει τα παραπάνω συν τη 

συμμετοχή μαθητών και καθηγητών στην διαδικασία παραγωγής, μια διαδικασία φιλική προς 

τον άνθρωπο και το περιβάλλον καθώς απαιτείται ελάχιστη ενέργεια και δεν δημιουργούνται 

απόβλητα.  

    Οι επισκέψεις των σχολείων προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 8 Οκτωβρίου 2018, θα 

διεξάγονται κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Ιουνίου,  ενώ οι ημέρες κι οι ώρες 

πραγματοποίησής τους θα είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή,  10.00 π.μ. - 13.00 μ.μ. Για 

περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 

28340-20728 ή στο e-mail : athosworkshop@gmail.com 

*Υπάρχει μεγάλος προαύλιος χώρος και άνετος χώρος στάθμευσης. 

 

Για το εργαστήριο ‘αθός’, 

                                                                                                                          Πλευράκης Εμμανουήλ 

 

 

 

 


