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1. ΤΕΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

Τίτλος αναφοράς 4 * 

«Πιάσαμε λιμάνι!» 

 

Προβαλλόμενη εικόνα* 

 

Ανάρτηση αφήγησης στο ιστολόγιο - ΕΡΓΟ Μέρος 1: επιλεγμένη περιγραφή και κίνητρο του έργου* 

Το έργο με το οποίο ασχοληθήκαμε είναι το «Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης» στην Νεάπολη 

Λακωνίας, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του 2015 και είναι προϊόν συγχρηματοδότησης της Ε.Ε.  

στα πλαίσια του προγράμματος Leader 2007-2013. Επιλέξαμε για την έρευνά μας το συγκεκριμένο έργο 

στοχεύοντας στην ανάδειξη της μακρόχρονης ναυτικής παράδοσης της περιοχής  και στην προβολή των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης στην κοινότητα.  

Η έρευνά μας κατέδειξε ότι το Ναυτικό Μουσείο είναι το μοναδικό σε όλη την περιφέρεια 

Πελοποννήσου και το μόνο στην επικράτεια που έχει χρηματοδοτηθεί από πρόγραμμα της Ε.Ε. 

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας αγνοεί τα παραπάνω στοιχεία, 

επιθυμεί δε την περαιτέρω ανάδειξη και προβολή του Μουσείου. Αυτός είναι και ο στόχος της δικής μας 
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έρευνας, να επικοινωνήσουμε δηλαδή το αίτημα να διαδραματίσει το Ναυτικό Μουσείο ενεργό ρόλο στην 

επιστημονική και πολιτισμική ζωή του τόπου. 

Ανάρτηση αφήγησης στο ιστολόγιο - ΕΡΓΟ Μέρος 2: περιγραφή των σημαντικών φάσεων της έρευνας* 

Οι διαδικασίες  των συνεντεύξεων από φορείς που εμπλέκονταν στην υλοποίηση του έργου και 

της ανάλυσης δεδομένων από τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους κατοίκους της περιοχής, μας 

οδήγησαν σε αξιόλογα συμπεράσματα. Ο στόχος της ανάδειξης της τοπικής ναυτικής παράδοσης 

επετεύχθη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε οι νεότερες γενιές να γνωρίσουν βιωματικά την ιστορία 

του τόπου τους. Παράλληλα, κατέστη σαφής η ανάγκη να λειτουργήσει το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης 

ως φορέας επιστημονικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών δράσεων στην ευρύτερη περιοχή.  

Σημείο καμπής της έρευνάς μας υπήρξε  η περίοδος κατά την οποία εφαρμόστηκαν περιοριστικά 

μέτρα λόγω της πανδημίας Covid-19, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά τη διαδικασία των 

προγραμματισμένων δια ζώσης συνεντεύξεων με φορείς και κατέστησε αδύνατη την επίσκεψή μας στο 

χώρο του Μουσείου. 

Ανάρτηση αφήγησης στο ιστολόγιο - ΕΡΓΟ Μέρος 3: προτάσεις και εξέλιξη* 

Ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα της έρευνάς μας υπήρξε η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και το 

ενδιαφέρον που επέδειξαν για να γνωρίσουν καλύτερα το έργο, ακόμη και να αναλάβουν δράση για την 

προβολή και ανάδειξή του. 

Πιθανά πλεονεκτήματα για τον τόπο από την ύπαρξη του Ναυτικού Μουσείου είναι η ανάδειξη 

της τοπικής ναυτικής παράδοσης, η προσέλκυση επισκεπτών, η προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς 

του τόπου και η λειτουργία του ως πόλος έλξης για τη διενέργεια ενημερωτικών ή επιστημονικών 

εκδηλώσεων σε θέματα σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον.  

Μεταξύ των προτάσεων της τοπικής κοινωνίας για την προβολή του Μουσείου Ναυτικής 

Παράδοσης ξεχωρίζουν η δημιουργία ιστοσελίδας, η ανάρτηση οπτικοακουστικού υλικού στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και η πραγματοποίηση ημερίδας αφιερωμένης στο Μουσείο, στα πλαίσια της 

Ναυτικής Εβδομάδας, που διεξάγεται παραδοσιακά κατά τους θερινούς μήνες. 

ΤΕΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ* 

https://youtu.be/50_xU6i88jc 

Άλλο σημαντικό συνημμένο 

ASOC (At the Schools of Open Cohesion) 

Στα πλαίσια συμμετοχής μας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ASOC (At the School of Open Cohesion) 

καλούμαστε να αναζητήσουμε τη στάση των συμπολιτών μας σχετικά με το Μουσείο Ναυτικής 

Παράδοσης του τόπου μας. Στόχος μας είναι να εκτιμήσουμε τη στάση αυτή και να αναπτύξουμε 

δράση για να προβληθεί ακόμα περισσότερο και  πιο αποτελεσματικά το Μουσείο μας στο ευρύ 

κοινό. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας στην προσπάθειά μας, 

συμπληρώνοντας το ανώνυμο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί.    

https://youtu.be/50_xU6i88jc
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Ερωτηματολόγιο σχετικά με το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης 

 

1. Φύλο:  ΑΝΔΡΑΣ    ΓΥΝΑΙΚΑ 

2. Επιλέξτε με ένα Χ την ηλικία σας:  

 μέχρι 18  19-35  36-50            51-65    Άνω των 65 

3. Γνωρίζετε την ύπαρξη Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης στη Νεάπολη; 

ΝΑΙ    ΟΧΙ                

4. Όσοι γνωρίζετε την ύπαρξή του, το έχετε επισκεφτεί; 

ΝΑΙ     ΟΧΙ       

5. Γνωρίζετε ότι το Μουσείο μας είναι και το μόνο Ναυτικό Μουσείο σε ολόκληρη την 

Πελοπόννησο; 

ΝΑΙ    ΟΧΙ     

6. Γνωρίζετε ότι σε μεγάλο ποσοστό το έργο ανάπλασης του χώρου εσωτερικά και εξωτερικά 

για τη δημιουργία του Μουσείου έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα 

πλαίσια του προγράμματος Leader2013-2017; 

ΝΑΙ     ΟΧΙ      

7. Γνωρίζετε ότι το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης της Νεάπολης είναι και το μόνο Ναυτικό 

Μουσείο πανελλαδικά που έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση; 

ΝΑΙ    ΟΧΙ  

8. Γνωρίζετε ότι στο σύνολό τους τα εκθέματα του Μουσείου αποτελούν δωρεά ναυτικών 

συμπολιτών μας; 

ΝΑΙ      ΟΧΙ    

9. Επιλέξτε βάζοντας (Χ) ποιο ή ποια από τα παρακάτω θεωρείτε ότι είναι πιθανά 

πλεονεκτήματα για τον τόπο μας από την ύπαρξη του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης. 

• Ανάδειξη της Ναυτικής παράδοσης του τόπου 

• Προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς το τόπου 

• Αύξηση της επισκεψιμότητας του Μουσείου 

• Προσέλκυση επισκεπτών στον τόπο 

• Λειτουργία ως πόλος έλξης για διενέργεια ενημερωτικών ή επιστημονικών εκδηλώσεων 

σε θέματα σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον 

• Άλλο: ……………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………….. 

10. Επιλέξτε βάζοντας Χ με ποιους τρόπους θα προτείνατε να προβληθεί το Μουσείο Ναυτικής 

Παράδοσης του τόπου μας στο ευρύ κοινό. (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία 

επιλογές) 

• Διαφημιστικά φυλλάδια 

• Δημιουργία ιστοσελίδας Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης 

• Ραδιοφωνικό σποτ 

• Προβολή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

• Πραγματοποίηση ημερίδας αφιερωμένης στο Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης κατά τους 

θερινούς μήνες στα πλαίσια των θερινών εκδηλώσεων του Δήμου 

• Άλλο: ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

 

Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή σας στην προσπάθειά μας 
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ΓΚΑΛΕΡΙ ΜΕΣΩΝ 

Εικόνα 1 * 
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Εικόνα 2 * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

Εικόνα 3 * 
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Εικόνα 4  
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2 – ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Τίτλος της τελικής εκδήλωσης για την παρουσίαση της έρευνας σας* 

«Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης του τόπου μας ανοίγει πανιά…» 

 

Σύντομη περιγραφή της τελικής εκδήλωσης παρουσίασης* 

Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στα πλαίσια της Ναυτικής Εβδομάδας κατά 
τους θερινούς μήνες, στόχος μας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής μας 
δράσης και του οπτικοακουστικού υλικού που αποτελεί και το τελικό προϊόν. 

 

Τύπος τελικής εκδήλωσης παρουσίασης* 

Παρουσίαση σε  τοπικούς φορείς,  διοικήσεις  και  ευρύ κοινό 

 

Αριθμός ατόμων που εμπλέκονται* 

Πάνω από 100 

 

Τύπος προσκεκλημένων* 

❏ Θεσμικοί  εκπρόσωποι 

❏ Εκπρόσωποι τοπικού τύπου 

❏ Γονείς 

❏ Άλλες τάξεις του σχολείου μας 

❏ Ευρύ κοινό 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Περιφέρεια 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Δήμος 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 



 

11 
 

Διεύθυνση 

ΑΚΤΗ ΒΟΙΩΝ 52 – ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΤΚ 

23053 

Χώρος 

Δεν έχει ακόμη οριστεί. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


