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Η δημιουργία και λειτουργία του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του ΔΗΜΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ
,
το οποίο βρίσκεται στην οδό Αρχαίας Βουλής, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας
Αγοράς, δημιουργεί νέες προυποθέσεις για την βελτίωση νέων παρεχόμενων υπηρεσιών
στους επισκέπτες της πόλης και ιδιαίτερα του αρχαιολογικού χώρου. Οι νέες υπηρεσίες
αφορούν στην πληροφόρηση των επισκεπτών της πόλης, για τα μνημεία και τους
αρχαιολογικούς χώρους, καθώς επίσης και για άλλα σημεία με ιδιαίτερο πολιτισμικό και
ιστορικό ενδιαφέρον. Σκοπός των υπηρεσιών αυτών είναι η σε βάθος γνωριμία με την πόλη
και το πολιτιστικό της υπόβαθρο, δοσμένες με έναν ψυχαγωγικό και διαδραστικό
χαρακτήρα.
Ο χώρος στεγάζει δύο αίθουσες:
Αίθουσα Προβολής
Σε αυτή την αίθουσα, χωρητικότητας 35 θέσεων, είναι διαθέσιμη μία ψηφιακή απεικόνιση –
"μακέτα" του αρχαιολογικού χώρου, του Αρχαίου Θεάτρου και της Αρχαίας Αγοράς, που
συνδυάζεται με ακουστική ξενάγηση. Η ψηφιακή μακέτα προβάλλεται μέσω ενός ειδικά
σχεδιασμένου προβολικού συστήματος και περιλαμβάνει την παρουσίαση σημείων
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος του Αρχαιολογικού χώρου.
Ένα εξειδικευμένο σύστημα συντονισμού εκπέμπει σήμα σε συσκευές ακουστικής
ξενάγησης, οι οποίες είναι διαθέσιμες στους επισκέπτες, έτσι ώστε αυτή να ακολουθεί την
προβολή. Έτσι το δημιουργικό της ξενάγησης είναι διαθέσιμο σε πέντε [5] γλώσσες:
ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά.
Αίθουσα Πληροφόρησης
Στην αίθουσα αυτή, υπάρχουν τέσσερις [4] "σταθμοί πληροφόρησης" – infokiosks, στους
οποίους παρουσιάζεται ένας διαδραστικός χάρτης της πόλης με σημεία ενδιαφέροντος,
στα ελληνικά και τα αγγλικά. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τα σημεία που τον
ενδιαφέρουν, βάση των οποίων εμφανίζεται στο χάρτη η βέλτιστη διαδρομή που μπορεί να
ακολουθήσει για να περιηγηθεί σε αυτά. Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα εκτύπωσης της
διαδρομής και των πληροφοριών που σχετίζονται με τα σημεία επιλογής του χρήστη.
Υπάρχουν επίσης εγκατεστημένες τέσσερις [4] οθόνες LCD 40’ πάνω από τον κάθε
σταθμό, οι οποίες είναι συγχρονισμένες με την οθόνη του. Με τον πρωτότυπο αυτό τρόπο
οι επισκέπτες της πόλης θα μπορέσουν να απολαύσουν μία μοναδική περιήγηση της πόλης,
επισκεπτόμενοι σημεία που ενδιαφέρουν τους ίδιους, διαβάζοντας ταυτόχρονα
πληροφορίες για τα σημεία αυτά.
Πωλητήριο
Στο χώρο του Ψηφιακού Περιπτέρου λειτουργεί και Πωλητήριο. Οι επισκέπτες, μπορούν
να προμηθευτούν σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές αναμνηστικά της πόλης, όπως: κάρτες,
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χάρτες, τουριστικούς οδηγούς (ελληνόγλωσσους & ξενόγλωσσους), διάφορες εκδόσεις
κ.τ.λ.
Το ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στο Διαδίκτυο
Οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου Άργους, δεν περιορίζονται όμως εδώ. Μία ειδική
ιστοσελίδα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.argos-peripatos.gr , προσφέρει τη
δυνατότητα εικονικής επίσκεψης στο Άργος. Στην ιστοσελίδα εμφανίζεται ένας
διαδραστικός χάρτης της πόλης με τους αρχαιολογικούς χώρους που περιλαμβάνονται
στην ψηφιακή μακέτα, αλλά και άλλους χώρους με πολιτισμικό και ιστορικό ενδιαφέρον.
Συνολικά, η ιστοσελίδα περιλαμβάνει σαράντα τρία [43] σημεία ενδιαφέροντος. Για το κάθε
σημείο υπάρχουν φωτογραφίες και αφήγηση. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε πέντε [5]
γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά.
Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής
προβολής της πόλης μας, προσελκύοντας τους επισκέπτες να ζήσουν μία ξεχωριστή
εμπειρία, αφού θα έχουν την ευχέρεια να δουν κάθε όμορφη γωνιά του Άργους και να
μάθουν την πλούσια ιστορία του.
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου, να περιηγούνται και να
γνωρίζουν την πόλη, προτρέποντάς τους – με τον τρόπο αυτό – να προγραμματίσουν μία
εκδρομή στο Άργος. Μετά την ενημέρωσή τους, οι επισκέπτες μπορούν ν’ απολαύσουν ένα
περίπατο στην Αρχαία Αγορά και στο Αρχαίο Θέατρο.
Εάν θελήσετε να επισκεφθείτε το χώρο μας, και να γνωρίσετε από κοντά τον τόπο μας,
απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2751 0 67549, από Δευτέρα έως Παρασκευή : 08.30 – 14.30 &
το Σάββατο : 08.30 – 14.30
διεύθυνση: Αρχαίας Βουλής, 21200, Άργος
τηλ: 2751 0 67549
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