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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Ημερίδα: Ρωμαϊκή Έπαυλη Λουτρακίου 

Αποτελέσματα και προοπτικές της ανασκαφικής έρευνας του μνημείου 

Φωτογραφική έκθεση: «Ιστορίες από χώμα και νερό…» 

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 17:00 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Λουτρακίου  

 

Η Επιστημονική ομάδα του έργου:  « Ανασκαφική έρευνα στη Ρωμαϊκή Έπαυλη Κατουνίστρας 
Λουτρακίου» σε συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου –Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων οργανώνει 
ημερίδα με τίτλο «Ρωμαϊκή Έπαυλη Λουτρακίου. Αποτελέσματα και προοπτικές της ανασκαφικής 
έρευνας του μνημείου».  

Στη συνάντηση αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Πενταετούς Προγράμματος 

Ανασκαφικής Έρευνας της Ρωμαϊκής Έπαυλης Λουτρακίου από τη διευθύντρια της Επιστημονική 

Ομάδας, Ζωή Ασλαματζίδου- Κωστούρου και τους αρχαιολόγους της Ομάδας Σωτήρη Ραπτόπουλο 

και Κων/νο Χαρ. Τζιαμπάση,θα ενταχθεί το μνημείο στο ιστορικό και αρχαιολογικό του πλαίσιο από 

τους προσκεκλημένους ομιλητές, καθηγητές Αθανάσιο Ριζάκη και Umberto Pappalardo, ενώ θα 

διατυπωθούν κάποιες σκέψεις για την ανάδειξη και αξιοποίηση του μνημείου από την Παναγιώτα 

Κασίμη, Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογικών Χώρων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας 

και το Μίλτο Παπαδημητρόπουλο, αρχιτέκτονα του Δήμου. Επίσης, θα παραβρεθούν εκπρόσωποι  

της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων και 

τοπικών φορέων του Λουτρακίου και της Κορινθίας.  

Οι επιστήμονες που συμμείχαν στο Πενταετές Πρόγραμμα θα συνυπάρξουν και θα συνομιλήσουν 

με άλλους ειδικούς  για την ελληνική και διεθνή εμπειρία στον τομέα των ρωμαϊκών επαύλεων αλλά 

και για τον τρόπο που ένα μνημείο, ως ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, βρίσκεται σε συνεχή 

αλληλεπίδραση με το κοινό του, αναπροσαρμόζοντας την προσφορά και τις σχέσεις του με αυτό. 

Η ημερίδα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και  ολοκληρώνεται με 

τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης «Ιστορίες από χώμα και νερό…», στην οποία 

παρουσιάζονται εικόνες από τις ανασκαφές του πενταετούς προγράμματος, που επιμελήθηκαν 

εικαστικά ο αρχιτέκτονας του Δήμου Λουτρακίου Μίλτος Παπαδημητρόπουλος  και αρχαιολογικά η  

Ζωή Ασλαματζίδου–Κωστούρου και ο Κων/νος Χαρ.Τζιαμπάσης.   

Η  έκθεση διαρθρώνεται σε ενότητες και, έχοντας ως επίκεντρο το τοπίο της Ρωμαϊκής Έπαυλης και 

πώς αυτό κάθε φορά αλλάζει, αποσκοπεί , μέσα από τον σχολιασμό και την αντιπαραβολή τού χθες 
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με το σήμερα, να καταδείξει πως οι άνθρωποι συνδιαλέγονται με το παρελθόν και το παρόν 

χρησιμοποιώντας τα φυσικά υλικά, δηλαδή το νερό και την πέτρα.  

 Η επιλογή των φωτογραφιών έγινε με χρονολογικά, θεματολογικά και μορφολογικά 

κριτήρια. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό από Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 έως και 

τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017, κατά τις ώρες λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λουτρακίου. 

(Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 – 20:00 & Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 11:00π.μ.  – 14:00)  

 

 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 30/11/2016 
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