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αποκαλύπτοντας χιλιάδες αρχαίες
πόλεις, κανάλια, ερείπια και
αρχαίους δρόμους.
Τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότερο αρχαιολόγοι
χρησιμοποιούν εικόνες από δορυφόρους, για να ανακαλύψουν
αρχαιολογικούς χώρους στο Ιράκ, την Τουρκία και τη Συρία.
Η δημοσιοποίηση φωτογραφιών των κατασκοπευτικών δορυφόρων
Corona, ξεκίνησε πριν από περίπου δύο δεκαετίες.
Ο νέος Corona Atlas of the Middle East, τα αποκαλυπτήρια του
οποίου έγιναν την Πέμπτη στην ετήσια συνάντηση της Society for
American Archaeology, αποκαλύπτει μεγάλο αριθμό χώρων
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σε εκτάσεις από την Αίγυπτο ως το
Ιράν- πολλοί εκ των οποίων είχαν χαθεί στον χρόνο.
Οι δορυφόροι Corona φωτογράφισαν την Γη σε ζώνες μάκρους 193
χιλιομέτρων και μήκους 16 χιλιόμετρα και βρίσκονταν σε
υπηρεσία από το 1960 ως το 1972. Οι φωτογραφίες αυτές ήταν
κρυφές έως και το 1992.
Ο νέος «Άτλας» περιλαμβάνει μόνο μερικές από τις 188.000
φωτογραφίες που ελήφθησαν κατά το διάστημα 1967-1972, από την
τελευταία «γενιά» των δορυφόρων, σκοπός των οποίων ήταν ο
εντοπισμός σοβιετικών βάσεων πυραύλων και στρατοπέδων.

«Μερικοί από αυτούς τους χώρους ήταν εντελώς άγνωστοι»,
αναφέρει ο αρχαιολόγος Τζες Κασάνα από το Πανεπιστήμιο του
Αρκάνσας, που παρουσίασε τον νέο «Άτλα». «Μπορούμε να δούμε
πολλά πράγματα-αρχαίους δρόμους και κανάλια. Οι φωτογραφίες
παρέχουν μια πλήρης εικόνα», πρόσθεσε.
«Η ομάδα είχε αρχίσει με μία λίστα 4.500 περίπου γνωστών
αρχαιολογικών χώρων σε όλη την Μέση Ανατολή», λέει ο Κασάνα,
ενώ «οι εικόνες από τους κατασκοπευτικούς δορυφόρους
αποκάλυψαν επιπλέον 10.000 χώρους οι οποίοι ήταν άγνωστοι
μέχρι τώρα».
Οι μεγαλύτεροι αρχαιολογικοί χώροι, στη Συρία και στην
Τουρκία, ήταν πιθανόν πόλεις της Εποχής του Χαλκού, και
περιλαμβάνουν τείχη και φρούρια, όπως σημειώνει ο αρχαιολόγος
από το Πανεπιστήμιο του Αρκάνσας.
«Δεν πρόκειται απλώς για νέα μέρη για ανασκαφές. Έχουμε έναν
πραγματικό τρόπο με όλους αυτούς τους χώρους να εξετάσουμε το
σύνολο της Μ. Ανατολής και να δούμε πώς ήταν διασυνδεδεμένη»,
τόνισε ο ίδιος.
«Τα νέα αυτά στοιχεία αντικατοπτρίζουν τις ευκαιρίες και τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχαιολόγοι που πρέπει να
χειριστούν ακόμα περισσότερα στοιχεία από τους αρχαιολογικούς
χώρους», λέει ο Έρικ Κάνσα, ακαδημαϊκός και καθηγητής του
Ινστιτούτου του Αρχείου της Αλεξάνδριας στο Σαν Φρανσίσκο.
«Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα», επισημαίνει.
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