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MEDIA ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ευρήματα μέσω δορυφόρου

Μια νέα μέθοδο δορυφορικής αρχαιολογίας (εξέλιξη των αεροφωτογραφιών) και μια μελέτη για αναστήλωση του ιερού της Μητέρας
των Θεών Αυτόχθονος θα παρουσιάσει στο 21ο συνέδριο για το ανασκαφικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη (13-15 Μαρτίου) ο
αναπληρωτής καθηγητής Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ Γιώργος Καραδέδος.

Της Έλσας Σπυριδοπούλου

“Με τις δορυφορικές φωτογραφίες διακρίνουμε ίχνη θαμμένων αρχαιοτήτων, τα οποία μένουν από τη διαφορά υγρασίας που υπάρχει σε διαφορετικά
χώματα” ανέφερε ο κ. Καραδέδος. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του κ. Καραδέδου εντόπισε με ακρίβεια θαμμένο τμήμα της ρωμαϊκής Εγνατίας οδού,
σε βάθος λίγο μεγαλύτερο από ένα μέτρο. “Κάναμε μια επαλήθευση στην πεδιάδα των Φιλίππων σε τρία ίχνη που μας υπέδειξε ο δορυφόρος και πέσαμε
ακριβώς στο θαμμένο τμήμα της Εγνατίας”, εξηγεί ο κ. Καραδέδος. Παράλληλα, “εντοπίστηκαν περίπου 300 θέσεις στη διαδρομή της Εγνατίας από την
Αμφίπολη μέχρι τους Φιλίππους, κυκλικά κτίρια με διάμετρο γύρω στα 50 μέτρα, ένας οικισμός με κάθετους και παράλληλους δρόμους, οχυρώσεις στην
πεδιάδα των Φιλίππων, ενώ κοντά στην Αμφίπολη βγαίνουν επάλληλες οχυρώσεις πάνω σε ένα βουνό”. 
Με τη μέθοδο αυτήν οι αρχαιολόγοι κερδίζουν χρόνο καθώς, όπως λέει ο κ. Καραδέδος, “δίνουμε πολύ συγκεκριμένες θέσεις, για να μπορέσουν πολύ
σύντομα και πολύ συγκεκριμένα να επαληθεύσουν τα ίχνη με ανασκαφές” και να διαπιστώσουν εάν ανήκουν στους αρχαίους ή τους μεταγενέστερους
χρόνους.

ΙΕΡΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ

Μελλοντικά, όσοι θα ταξιδεύουν επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Λευκόπετρας Ημαθίας θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν το ιερό της Μητέρας
των Θεών Αυτόχθονος, που ήταν αφιερωμένο σε νεαρά κορίτσια. 
Ο ναός λειτουργούσε στα ρωμαϊκά χρόνια -υπάρχει και παλαιότερη, άγνωστη φάση λειτουργίας του- έχει μαρμάρινη πρόσοψη της ρωμαϊκής εποχής και
ένα σπάνιο στην Ελλάδα συριακό αέτωμα (αέτωμα με τόξο στο κέντρο). Αυτά τα ευρήματα πρόκειται να αναστηλωθούν και το μνημείο θα αναδειχθεί
σχεδόν στην εικόνα που παρουσίαζε κατά τους αρχαίους χρόνους. “Έχουμε στείλει μια μελέτη στη διεύθυνση Αναστηλώσεων για να εγκριθεί από το
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί και μόλις έχουμε την έγκριση θα προχωρήσουμε στην αναστήλωση του ναού”,
ανέφερε ο κ. Καραδέδος. Έτσι, όταν βγαίνει κανείς από τούνελ της Εγνατίας, “θα το αντικρίζει μπροστά του πάνω σε ένα καταπράσινο λόφο και αν
φωτιστεί κιόλας θα φαίνεται πολύ ωραία τη νύχτα. Επιπλέον, κατά μία καλή σύμπτωση υπάρχει σταθμός εξυπηρέτησης αυτοκινήτων της Εγνατίας Οδού
σε εκείνο το σημείο, οπότε μπορεί ο κόσμος να επισκέπτεται το ιερό”, συμπλήρωσε.
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