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Το ερευνητικό πρόγραμμα Αρχαιολογικές και γεωφυσικές έρευνες στην περαία της Σαμοθράκης 

(ArcGeoPerSa) διεξάγεται υπό τη διεύθυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Έβρου και την αιγίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κ.Ε. 82409), σε 

συνεργασία με το Εργαστήριο Γεωφυσικής–Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος, 

Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας [ΙΤΕ]. Στα μέλη του Ερευνητικού Προγράμματος περιλαμβάνονται: η ΕΥ 

επίκ. καθ. Κλασικής Αρχαιολογίας δρ. Αμαλία Αβραμίδου (ΔΠΘ), ο Διευθυντής του Εργαστηρίου του 

ΙΤΕ δρ. Απόστολος Σαρρής, η Έφορος Αρχαιοτήτων Ροδόπης κα Χρύσα Καραδήμα, η Προϊσταμένη του 

Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ΕΦΑ Έβρου κα Χρυσαφένια 

Παρδαλίδου, η αρχαιολόγος της ΕΦΑ Έβρου κα Ζ. Μιλτσακάκη, η επίτιμη έφορος αρχαιοτήτων κα Π. 

Τσατσοπούλου,  ο μεταδιδάκτορας J.C. Donati, ένας πληροφορικός, ένας υποψήφιος διδάκτορας και 

φοιτητές. 

Στόχοι της επιφανειακής και γεωφυσικής έρευνας στη λεγόμενη σαμοθρακική περαία, δηλ. την 

ακτή απέναντι από το εμβληματικό νησί του Βόρειου Αιγαίου, είναι: 

(i) ο εντοπισμός και η διερεύνηση εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν έχουν τύχει ως τώρα 

συστηματικής ανασκαφικής, επιφανειακής ή πολυσύνθετης έρευνας ευρείας κλίμακας και θα 

μπορούσαν να ταυτιστούν με θρακικές θέσεις, με οικισμούς που ίδρυσε η Σαμοθράκη, με μακεδονικά ή 

μεταγενέστερα οχυρά ή με άλλες εγκαταστάσεις, 

(ii) η μελέτη της κεραμικής και άλλων ευρημάτων που θα συγκεντρωθούν κατά την περισυλλογή, 

καθώς το υλικό αυτό θα μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε την παρουσία του ελληνικού και θρακικού 

στοιχείου στην περιοχή, να αξιολογήσουμε τις εμπορικές σχέσεις και πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις 

και να συνεξετάσουμε τις πληροφορίες που προσφέρουν οι ιστορικές πηγές, τα τοπωνύμια και οι 

χάρτες για την αρχαία Θράκη, 

(iii) η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων στην αρχαιολογική έρευνα: και πιο συγκεκριμένα, 

εστιάζουμε στη χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικών επεξεργασίας, πειραματιζόμενοι με χωρικές 

αναλύσεις και ερμηνευτικά μοντέλα στα αποτελέσματα της επεξεργασίας των γεωφυσικών μετρήσεων και 

δορυφορικών εικόνων, με στόχο την ένταξη των επιλεγμένων θέσεων στο ευρύτερο γεωγραφικό και 

ιστορικό πλαίσιο του Βόρειου Αιγαίου. 

(iv) Η προώθηση της τοπικής ιστορίας, της τοπογραφίας της αιγαιακής Θράκης και της 

αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή μέσα από έναν γόνιμο διάλογο Θετικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστημών. 

To ArcGeoPerSa εστιάζει σε τέσσερις θέσεις, σε μία έκταση που ορίζεται προς βορρά από τα 

Ζωναία Όρη και την Εγνατία Οδό, στα ανατολικά από το Όρος Ίσμαρος και το Ακρωτήριο Σέρρειον και 

στα δυτικά από τον σύγχρονο οικισμό των Δικέλλων. Η μορφολογία της περιοχής και του εδάφους 

ποικίλλει από θέση σε θέση, όπως και οι αρχαιολογικές ενδείξεις, γεγονός που υπαγορεύει την εφαρμογή 

πολλαπλών επιστημονικών μεθόδων για να έχουμε το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα από την έρευνά μας. 

Ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους και τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά θα δράσουμε στην κάθε θέση 

με έναν συνδυασμό μεθόδων διερεύνησης όπως επιφανειακή έρευνα, γεωφυσική διασκόπηση, δορυφορική 

τηλεπισκόπηση και αεροφωτογραφίες. 

Η ιστοσελίδα του έργου είναι υπό κατασκευή.    Επικοινωνία: aavrami@bscc.duth.gr 

 

Η ερευνητική εργασία υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και 

Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών 

έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και 

την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 750) 


