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Αρχαιολογικές και γεωφυσικές έρευνες στην περαία της Σαμοθράκης 

ArcGeoPerSa – ΕΛΙΔΕΚ Έργο 750  (Κ.Ε. 82409) 
www.peraiasamothraceproject.gr 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

 
Στο πλαίσιο το προγράμματος Αρχαιολογικές και γεωφυσικές έρευνες στην περαία της Σαμοθράκης 
προσφέρεται η δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής φοιτητών στις έρευνες πεδίου, δηλαδή στην 
αρχαιολογική επιφανειακή έρευνα της περιοχής των Πετρωτών, του Περάματος και των Δικέλλων στον 
νομό Ροδόπης και στον νομό Έβρου.  
 
Οι έρευνες προγραμματίζονται για την περίοδο 18/03–03/04/2022 για 7-10 ημέρες (συμπεριλαμβάνονται 
σαββατοκύριακα και αργίες). Μίνιμουμ συμμετοχή 2 ημέρες. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν 
στις αρχές Μαρτίου στους ενδιαφερόμενους. Η έρευνα θα επαναληφθεί και τον Μάιο. Για περισσότερες 
πληροφορίες www.peraiasamothraceproject.gr. Επικοινωνία: aavrami@bscc.duth.gr 
 
Το ημερήσιο πρόγραμμα έχει ως εξής:  

- 7:30 πμ αναχώρηση από την Κομοτηνή 
- Οργάνωση ομάδων περιπατητών στους αγρούς, συλλογή ευρημάτων, ψηφιακή καταγραφή υλικού 

στην ύπαιθρο, φωτογραφική τεκμηρίωση. Σε περίπτωση κακοκαιρίας θα γίνει μελέτη στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής. 

- 3:00 μμ επιστροφή στην Κομοτηνή  
 
Παροχές:  

-  Μεταφορά από και προς την Κομοτηνή  
-  Σνακ και ομαδικά δείπνα  
-  Οι φοιτητές που θα δηλώσουν τα μαθήματα της κας Αβραμίδου το ακαδ. έτος 2021-2022, θα λάβουν 
βαθμολογικό bonus έως 40%, εφόσον παραμείνουν όλη την περίοδο των εργασιών  
-  Βεβαίωση συμμετοχής  
- Αναμνηστικό Τ-shirt 
 

Προϋποθέσεις:  
-  Πλήρως εμβολιασμένοι φοιτητές/τριες ή με αρνητικό rapid test δύο φορές την εβδομάδα  
-  Καλή φυσική κατάσταση (επιφανειακή έρευνα σημαίνει περπάτημα και σκύψε-μάζεψε από τα  
χωράφια)  
-  Καπέλο για τον ήλιο και αντιηλιακό, εάν είστε ευαίσθητοι/ες, και νερό καθημερινά  
-  Οπωσδήποτε μποτάκια/μπότες ορειβατικές ή παρόμοιας κατηγορίας και ζεστά, άνετα, πρόχειρα ρούχα (θα 
λερωθούμε)  
-  Συνέπεια, υπευθυνότητα και καλή διάθεση  
 
Δηλώσεις Συμμετοχής: 
https://forms.gle/3L2onrGnwE6eBRCT6 
 
Θα ακολουθήσει συνάντηση προετοιμασίας στις αρχές Μαρτίου.  

 
 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος 
 

Αμαλία Αβραμίδου 
Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, ΔΠΘ 


