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1. Προωθητήρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας  στην Περιφερειακή 

Δ/νση Εκπ/ση Κρήτης – Νηπιαγωγός στο 3
ο
 Νηπιαγωγείο Μαλίων 

nipio1_malia@yahoo.gr     prathmias@kritis.pde.sch.gr.  

2. Αναπληρώτρια Νηπιαγωγός στο 3
ο
 Νηπιαγωγείο Μαλίων 
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3. Αναπληρώτρια Νηπιαγωγός στο 3
ο
 Νηπιαγωγείο Μαλίων 

Διεύθυνση: 3ο
 Νηπιαγωγείο Μαλίων - Έλλης Αλεξίου 1 – 70007 Μάλια 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Το 3o Νηπιαγωγείο Μαλίων ήταν το μοναδικό Νηπιαγωγείο στην Κρήτη που τις 

σχολικές χρονιές 2008-2010 υλοποίησε  το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Δια βίου μάθηση 

/Πολυμερείς Σχολικές  Συμπράξεις - Comenius με τίτλο «That’s you, that’s me, that’s 

all of us» με συνεργαζόμενα εταιρικά ευρωπαϊκά νηπιαγωγεία το Merkez Zubeyde 

Hanim Anaokulu , στο Osmaniye της Τουρκίας, το Tartu Keskinna Lastekeskus,στο  

Tartu της Εσθονίας και το Foley Infant School, στο Nr Stoubridge  της Αγγλίας. 

Οι μικρές μαθητές του 3
ου

 Νηπιαγωγείου Μαλίων «βγήκαν» από τα σύνορα της 

χώρας τους και γνώρισαν σε  άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα «Μάλια του χθες και του 

σήμερα», την ενδοχώρα του Δήμου Μαλίων. Η εισαγωγή καινοτόμων περιβαλλοντικών 

πρακτικών αποτυπώνεται στο άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία, στην 

ανταλλαγή πληροφοριών και στη συνεργασία με παιδιά άλλης χώρας. Η σημαντική 

διάσταση μιας τέτοιας δικτύωσης ήταν το καθοριστικό άνοιγμα του σχολείου, όχι μόνο 

στον «έξω» κόσμο αλλά και στους πολλαπλούς και διαφορετικούς κόσμους των άλλων 

πολιτισμών, της τέχνης, ή ακόμα και της φαντασίας, της περιβαλλοντικής ξενάγησης σε 

μία πόλη, των Μαλίων, με ξεναγούς τα ίδια τα νήπια του 3
ου

 Νηπιαγωγείου Μαλίων.  

Στόχος  η προσέγγιση των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων και της 

κουλτούρας σε θέματα εκπαίδευσης τουρισμού στην ανάπτυξη για την Αειφορία, η 

διαμόρφωση ενεργών πολιτών σε θέματα αειφόρου τουρισμού η οποία θα εξασφαλίζει 

τη μακροχρόνια προστασία και διατήρηση των φυσικών, πολιτιστικών και κοινωνικών 

πόρων, καθώς και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 
Κατά τη διάρκεια των δύο ετών της συνεργασίας μας καταγράψαμε στοιχεία και 

των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, του αγροτουρισμού, πολιτιστικού, 

φυσιολατρικού, οικολογικού των περιοχών μας  σε σχέση με το περιβάλλον και 

προτείναμε παρεμβάσεις για την προστασία τους.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Τουρισμός 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

– Ευρωπαϊκός πολίτης  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ευρωπαϊκό σχολικό σχέδιο «Δια Βίου Μάθηση- Comenius» διεξήχθη  στο 

πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος,  του ΔΕΠΠΣ, ενσωματώθηκε στις συνήθεις 

δραστηριότητες του νηπιαγωγείου  και είχε τον ευρύτερο δυνατό αντίκτυπο στα 

εταιρικά σχολικά ιδρύματα της Αγγλίας, της Τουρκίας, της Αγγλίας και της Ελλάδας. 

Οι ευρύτεροι θεματικοί τομείς περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, την πολιτιστική κληρονομιά, τη χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας, την καταπολέμηση του ρατσισμού.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

Το πρόγραμμα που ακολουθήθηκε ήταν αφενός ευέλικτο, εύπλαστο, 

ευπροσάρμοστο και «αναδύθηκε» από τα ενδιαφέροντα, τους προβληματισμούς, τις 

επιθυμίες και τα βιώματα των παιδιών και αφετέρου από τις  νηπιαγωγούς, οι οποίες 

το τροφοδότησαν,  συντόνισαν διακριτικά τις ομάδες παρακολουθώντας την πορεία 

των εργασιών των παιδιών. 

Μαθαίνω σημαίνει οικοδομώ γνώσεις αλληλεπιδρώντας με τους άλλους. Η 

μάθηση στηρίχτηκε στον πειραματισμό και στην ανακάλυψη. Η αξιοποίηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων ήταν από διάφορες μαθησιακές περιοχές (γλώσσα, μαθηματικά, 

μελέτη περιβάλλοντος, δημιουργία και έκφραση, ηλεκτρονικός υπολογιστής) 

προσπαθώντας κάθε φορά που προσεγγίζαμε ένα θέμα να το προσεγγίζαμε από όλες 

τις γνωστικές περιοχές και να εκπληρώνονται στόχοι από όλα τα προγράμματα 

σχεδιασμού. Όλες οι δραστηριότητες τελικά είχαν νόημα και σκοπό για τα παιδιά.  

Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με διάφορες πηγές μάθησης, μέσα και έξω από το σχολείο. 

Συγκέντρωσαν, ταξινόμησαν και ερμήνευσαν πληροφορίες. Στο πλαίσιο του 

Αναλυτικού Προγράμματος τα παιδιά ωθήθηκαν σε παρατηρήσεις, εξερευνήσεις, 

επιλύσεις προβλημάτων και ανακαλύψεις. Πραγματοποίησαν δραστηριότητες 

ατομικές, σε μικρές ομάδες ή με ολόκληρη την ομάδα ενώ τα κίνητρα για τη μάθηση 

ήταν εσωτερικά, π.χ. περιέργεια, επιθυμία για μάθηση, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία 

στο παιχνίδι, όπου μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά μπόρεσαν να διερευνήσουν τον 

περιβάλλοντα χώρο, να πειραματιστούν, να αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικά 

προβλήματα και να προσπαθήσουν να τα επιλύσουν, να συνεργαστούν 

αλληλεπιδρώντας με άλλα μικρότερα ή μεγαλύτερα παιδιά ή με ενήλικους.  

    Ως μέθοδος επιλέχθηκε η θεματική προσέγγιση, καθώς το «θέμα» προτάθηκε από 

τις εκπαιδευτικούς οι οποίες σχεδίασαν την πορεία του και προσδιόρισαν τη χρονική 

του διάρκεια και τους μαθησιακούς στόχους που θα επεδίωκαν να κατακτήσουν τα 

παιδιά. Η προσέγγιση αυτή δίνει έμφαση στη διαθεματικότητα, στην ολιστική 

αντίληψη της γνώσης και στην αξιοποίηση του ενδιαφέροντος, των ιδεών και των 

βιωμένων εμπειριών των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης. Έτσι, μέσα από 

ομαδικές-συνεργατικές και ατομικές αναζητήσεις, την προσπάθεια επίλυσης 



προβλημάτων μέσω της διερεύνησης και επεξεργασίας πληροφοριών, την 

ενθάρρυνση της έκφρασης του λόγου και της σκέψης, την προτροπή για δημιουργική 

έκφραση ενεργοποιήθηκαν τα παιδιά στην οικοδόμηση της περιβαλλοντικής γνώσης 

που ανακαλύπτονταν με τη δική τους συμμετοχή και αφορούσε σε ποικίλες 

μαθησιακές περιοχές. 

Κύρια  επιδίωξη του προγράμματος ήταν η προστασία, η αναβάθμιση και η 

αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την 

προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην  

προστασία και διαχείριση των βιότοπων, στον περιορισμό  της ρύπανσης του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών, καθώς της ευαισθητοποίησης της 

προστασίας των αρχαιολογικών καταλοίπων του παρελθόντος.  

Επιμέρους στόχοι του σχολικού σχεδίου ήταν: 

 να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβληματικών καταστάσεων, να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες μαθητών για δράση, έρευνα, συνεργασία, ψυχαγωγία, 

κοινωνικότητα, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες,  αυτοπεποίθηση και πίστη στις 

δυνατότητες τους, να γνωρίσουν παιχνίδια άλλων εποχών και άλλων λαών 

 να έρθουν σε επαφή και με ανθρωπογεωγραφικά στοιχεία των περιοχών της 

χώρας τους και των ευρωπαϊκών εταιρικών χωρών  

 να αναπτύξουν τα παιδιά ενδιαφέρον για την Ιστορία του τόπου τους, 

αποκτώντας γνώσεις για διάφορες εποχές π.χ. τη Μινωική εποχή 

 να «διαβάσουν» χάρτες και να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ότι 

απεικονίζουν τον κόσμο 

 να  συνδεθούν  με  την τέχνη, τον  πολιτισμό, ταξιδεύοντας  μέσα  στον  

χρόνο προσφέροντάς  τους  μοναδικές  εμπειρίες 

 να αναδείξουν  αξίες μέσα από μια διαπολιτισμική  - περιβαλλοντική 

εκπαίδευση  ανταλλαγής  πληροφοριών 

 να εξοικειωθούν και να βιώσουν δημιουργικά το χώρο του Ανακτόρου της 

Κνωσού και των Μαλίων στο Ηράκλειο, το Μουσείο Τέχνης και το Μουσείο των 

Σπόρ στο Ταρτού της Εσθονίας, την περιοχή Κίνβερ στην Αγγλία και Οσμάνυα της 

Τουρκίας. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Αρχικά  με αφόρμηση το «παιχνίδι», τα παιδιά των τεσσάρων νηπιαγωγείων, 

αφού επικοινώνησαν μέσω συμβατικής αλληλογραφίας, αλλά και με τη βοήθεια του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εξέφρασαν την επιθυμία να γνωριστούν καλύτερα, να 

παίξουν και να γνωρίσουν το χώρο που ζουν οι φίλοι τους. 

Από τη μεριά τους οι μαθητές του 3
ου

 Νηπιαγωγείου Μαλίων ζωγράφισαν σε 

χαρτί του μέτρου την πόλη τους, τα Μάλια, όπως οι μικροί ζωγράφοι την 

φαντάζονται, πάνω και κάτω από τη γη, ζωγραφιά που αποτέλεσε υλικό για την αφίσα 

και τη τηλεοπτική διαφήμιση για τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικού 

Καθαρισμού) και Δικτύων αποχέτευσης των Μαλίων (εικόνα 1) 
 

 
 
 



 
 

 
(εικόνα 1) 

 

Επίσης, τα παιδιά του 3
ου

 Νηπιαγωγείου Μαλίων θέλοντας να γνωρίσουν στους 

ευρωπαίους φίλους τους την ενδοχώρα του Δήμου Μαλίων φωτογράφισαν  ωραία 

εκκλησάκια, λουλούδια, φυτά, δέντρα, ζώα από το μέρος που ζουν, φωτογραφίες που 

μεγεθύναμε, δίνοντας στη συνέχεια τους δικούς τους τίτλους σε κάθε φωτογραφία. 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς εγκαινιάσαμε την έκθεση φωτογραφίας στο 

Νηπιαγωγείο μας και στα εταιρικά σχολεία της Αγγλίας, της Τουρκίας και της 

Αγγλίας, για να γνωρίσουν οι Ευρωπαίου φίλοι μας τη χλωρίδα και την πανίδα του 

τόπου μας μέσα από τα μάτια των μικρών φωτογράφων του Νηπιαγωγείου μας. Οι 

φωτογραφίες  αποτέλεσαν και υλικό για το ημερολόγιο γραφείου της χρονιάς 2010, 

ημερολόγιο που τυπώθηκε σε 600 κομμάτια και που μοιράστηκε δωρεάν στους 

ευρωπαίους φίλους τους, με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας των Μαλίων. 

   Τις επόμενες μέρες τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες, κατασκεύασαν  με τη 

βοήθεια του πηλού «πιθάρια» «κοσμήματα», τα οποία χρησιμοποίησαν ως πιόνια για 

να κατασκευάσουν δικά τους «μινωικά παιχνίδια», όπως το ζατρίκιο, την τρίλιζα, 

ένα πάζλ με τις «Γαλάζιες Κυρίες», ένα λαβύρινθο με διάφορα υλικά, όπως ξύλα, 

κανέλες, τόμπολες αντιστοίχησης, ενώ στη συνέχεια κατέγραψαν με το δικό τους 

μοναδικό τρόπο τους κανόνες του κάθε παιχνιδιού. 

Μέσω της επινόησης και κατασκευής των παιχνιδιών από τους ίδιους τους 

μαθητές  ανέπτυξαν την παρατηρητικότητά τους,  ενεργοποίησαν τη φαντασία τους 

και  εξέφρασαν συναισθήματα, γνώρισαν στοιχεία και συνήθειες της Μινωικής 

εποχής,  ενισχύθηκε η ανάπτυξη του συλλογικού πνεύματος εργασίας, η κριτική τους 

σκέψη και οι επικοινωνιακές σχέσεις, εξασκήθηκαν στον προφορικό και γραπτό λόγο,  

απέκτησαν δεξιότητες κατασκευών με διάφορα υλικά,  επινόησαν κανόνες και 

τακτική για τα παιχνίδια τους, βιώνοντας την ανυπομονησία να παίξουν το παιχνίδι 

που δημιούργησαν. 

 

 

 



Μέσω της επικοινωνίας και του προβληματισμού που αναπτύχθηκε αποφασίσαμε 

ότι αφού δεν ήταν δυνατή η επίσκεψή μας στα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία της 

Ευρώπης  τότε να επικοινωνούσαμε με τον υπολογιστή και να παίζαμε. Έτσι μέσω 

Skype και του υπολογιστή της τάξης και του διαδραστικού  πίνακα για τους μικρούς 

ευρωπαίους μαθητές τα παιδιά γνωρίστηκαν, αντάλλαξαν εμπειρίες, τραγούδησαν, 

παρουσίασαν με το δικό τους μοναδικό τρόπο την πόλη τους ενώ στο τέλος έπαιξαν, 

από κοινού, τα μινωικά  παιχνίδια που τους είχαν στείλει. 

 Τα νήπια παρουσιάζουν τα μινωικά παιχνίδια και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο 

Μαλίων,  πραγματοποιώντας μια ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη, παίζοντας με 

τους μαθητές της Γ’ τάξης του Δημοτικού, που είχαν ήδη διδαχθεί το Μινωικό 

Πολιτισμό στο μάθημα της Ιστορίας, τα παιχνίδια που έχουν επινοήσει και 

κατασκευάσει.  

Καλούν δε τους γονείς και τους φίλους τους και όποιον άλλο δημότη Μαλίων 

επιθυμεί  στο τέλος της σχολικής χρονιάς να παίξει μαζί τους το παιχνίδι «Είσαι πιο 

έξυπνος από ένα νήπιο; » δίνοντάς τους τη χαρά να παίξουν παιχνίδια ευρωπαϊκά που 

τα νήπια των 4 εταιρικών σχολείων είχαν επινοήσει και κατασκευάσει, ψηφίζοντας δε 

το καλύτερο από αυτά. Ανάλογες δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν και στα άλλα 

συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία της Ευρώπης. 

Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία  τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με νέο λεξιλόγιο. 

Φιλοτέχνησαν το «Αλφαβητάρι του Μινωικού Πολιτισμού», καθώς και τον 

«Τουριστικό οδηγό των Μαλίων». Συζητιέται η έννοια της ανασκαφής, ο ρόλος του 

αρχαιολόγου, του συντηρητή αρχαιοτήτων και η σημασία του μουσείου, όπου 

φυλάσσονται τα ευρήματα. Τέλος  η ιδέα της επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο της 

Κνωσού προκειμένου να δούμε από κοντά ευρήματα εκείνης της εποχής, που 

αφορούν σε αγγεία, σκεύη και  κτίσματα. Τέλος αποφασίσαμε να στείλουμε  γράμμα 

στον Υπουργό Πολιτισμού για να διασωθεί, διατηρηθεί και αναδειχτεί καλύτερα ο 

Αρχαιολογικός Χώρος της Κνωσού, προτείνοντας λύσεις, ενώ καταγράψαμε από τι 

απειλείται σήμερα το μνημείο. Δεσμεύονται δε να πάρουν κάποια μέτρα, μέτρα  που 

τα παρουσίασαν στην λήξη του ευρωπαϊκού προγράμματος στα Μάλια. 

   Τους επόμενους μήνες τα νήπια και των 4 νηπιαγωγείων κατασκεύασαν την    

ευρωπαϊκή τους σημαία, με υλικά από τη φύση, με άμμο, δίχτυα,  τα νήπια του 3
ου

 

Νηπιαγωγείου Μαλίων ζωγράφισαν τη θάλασσα και τον αρχαιολογικό χώρο των 

Μαλίων. Η σημαία αυτή είναι αναρτημένη και στα 4 σχολικά ιδρύματα ως τελικό 

προϊόν του σχεδίου και ως ανάμνηση της εμπειρίας που έζησαν οι μικροί μαθητές. 

(εικόνα 2). 

 

 
(εικόνα 2) 

«Ευρωπαϊκή σημαία» 

 

Οι μικροί μαθητές του 3
ου

 Νηπιαγωγείου Μαλίων συμμετείχαν και στον 

καθαρισμό της παραλίας του ξενοδοχείου Malia Park, συμμετέχοντας και στο 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Καθαρίστε τη Μεσόγειο 2010», συμβάλλοντας στην 

προστασία του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της Μεσογείου καθώς και στη 

δημιουργία ενός κοινού, ειρηνικού και βιώσιμου μέλλοντος. Για να 

συνειδητοποιήσουν την οικολογική αξία της παράκτιας ζώνης, τις πιέσεις και τα 



προβλήματα που αντιμετωπίζει και τις δράσεις που μπορούμε να κάνουμε για την 

προστασία και βιώσιμη διαχείρισή της. Για να τονίσουν ότι η προστασία του 

περιβάλλοντος είναι μια προσωπικά υπεύθυνη στάση που ενδυναμώνει το ρόλο και τα 

δικαιώματά μας ως ευρωπαίους πολίτες. 

Παράλληλα γνώρισαν την ενδοχώρα του Δήμου Μαλίων, τη χλωρίδα και την 

πανίδα του τόπου τους, ζωγράφισαν δε ότι τα εντυπωσίασε στην διδακτική επίσκεψή 

τους στο εκκλησάκι των Αγίων Πάντων, συμμετέχοντας σε συζητήσεις για το 

περιβάλλον  χρησιμοποιώντας στοιχειώδη επιχειρηματολογία. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Οι μικροί μαθητές μπορεί να μην  συμμετείχαν στις μετακινήσεις στο εξωτερικό, 

έδειξαν όμως έντονο ενδιαφέρον για όλη τη διαδικασία, από την αρχή ως το τέλος 

του προγράμματος. Συμμετείχαν στις συζητήσεις με προσοχή και έδειχναν να 

εκπλήσσονται και να εντυπωσιάζονται για τις δράσεις των ευρωπαίων φίλων τους 

από τις εταιρικές χώρες καθώς και για τα παιχνίδια τους, τις συνήθειές τους, τη χώρα 

τους και τον τρόπο ζωής τους. Χαίρονταν να βλέπουν φωτογραφίες, να ψάχνουν στο 

χάρτη τη γεωγραφική θέση των άλλων χωρών αλλά και της δικής τους, να 

ξεφυλλίζουν βιβλία που μας είχαν προσφέρει από τις προηγούμενες συναντήσεις, να 

ζωγραφίζουν ανάλογες εικόνες αλλά και να παίζουν τις κούκλες και τα παιχνίδια  που 

είχαμε ανταλλάξει. Βλέποντας τις φωτογραφίες και τις βιντεολήψεις με περιεχόμενο 

τις πόλεις τους, τα μνημεία τους, τα παιχνίδια που τα ίδια είχαν  κατασκευάσει και 

που παίζονταν από τους μικρούς φίλους τους, διακρίναμε στα πρόσωπά τους 

ικανοποίηση και χαρά που συνοδεύονταν από θετικά σχόλια και παρατηρήσεις, 

κάνοντας συχνά αναφορές σε ομοιότητες και διαφορές. 

 Η τελετή λήξης του ευρωπαϊκού προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Δήμο 

Μαλίων, όπου τα παιδιά που συμμετείχαν και τα δύο χρόνια (2008-2010) 

διασκεύασαν και έπαιξαν το μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη «Στα Παλάτια της 

Κνωσού», με θέμα την πάλη του Θησέα με το Μινώταυρο και το τέλος της μινωικής 

αυτοκρατορίας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 15 ευρωπαίοι συνάδελφοι και οι 

σχολικοί σύμβουλοι της 19
ης

 και 20
ης

 Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής.                 

Από την εφαρμογή του  προγράμματος και τη συμμετοχή των παιδιών στις 

ομάδες εργασίας, προκύπτουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, που 

ενισχύουν την κονστρουκτιβιστική θεώρηση, ότι η μάθηση επηρεάζεται από τις 

προσωπικές εμπειρίες των συμμετεχόντων, καθώς επίσης και την άποψη πως 

ουσιαστικά το παρελθόν ερμηνεύεται μέσα από το πρίσμα του παρόντος.  

 Με την ενεργητική συμμετοχή των μικρών μαθητών, την ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών, με τη συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία και την έξοδο από τη 

σχολική τάξη, με την  αρμονική συνεργασία με τους γονείς τα παιδιά τελικά 

κατάφεραν να αποκτήσουν περιβαλλοντική εκπαίδευση  και να καλλιεργήσουν 

θετικές στάσεις και συμπεριφορές για το περιβάλλον, να διευρύνουν τις γνώσεις τους 

για το φυσικό περιβάλλον και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 
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