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Ξαφνικά η µέρα έγινε νύχτα. Ξέσπασε µια τεράστια καταιγίδα και τα 
νερά κάλυψαν τα πάντα. Πρώτο χτυπήθηκε το Ακκάδ, η µεγάλη πόλη-
κράτος του µυθικού βασιλιά Σαργών, στη Μεσοποταµία. Η καταστροφή 
έπνιξε και πολλές άλλες ξένες πόλεις σε απόσταση εκατοντάδων 
χιλιοµέτρων, προκαλώντας σεισµούς, αλλαγή της θερµοκρασίας και 
ξηρασία. Τα δύο τρίτα των οικισµών της Αιγύπτου, της Συρίας, της 
Παλαιστίνης, της Κύπρου και της Ελλάδας είτε καταστράφηκαν είτε 
εγκαταλείφθηκαν από τους επιζήσαντες, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή 
πιστεύοντας ότι επρόκειτο για θεϊκή τιµωρία. 

Στη θεωρία της καταστροφής οδήγησε µια ανακάλυψη που θα 
µπορούσε να λύσει το µυστήριο σχετικά µε µια από τις µεγαλύτερες 
κρίσεις του ανθρώπινου γένους, η οποία απασχολεί επί µακρόν τους 
αρχαιολόγους: πρόκειται για το τέλος της πρώιµης εποχής του Χαλκού. Στη συµβολή των ποταµών Τίγρη και 
Ευφράτη, στο Ιράκ, φωτογραφήθηκε από δορυφόρο ένας κρατήρας µε διάµετρο περίπου 3,4 χµ. Είναι αποµεινάρι από 
την πρόσκρουση ενός µεγάλου µετεωρίτη πάνω στη Γη. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, η ουράνια βολίδα απελευθέρωσε 
ενέργεια -όχι ραδιενέργεια-ισοδύναµη µε χιλιάδες ατοµικές βόµβες, όπως εκείνες που έπεσαν στη Χιροσίµα και στο 
Ναγκασάκι. Η πρόσκρουση προκάλεσε πιθανότατα ένα τσουνάµι, κύµα µε ύψος δεκάδες µέτρα, το οποίο έπνιξε τα 
πάντα. Το σενάριο µοιάζει µ´ εκείνο που εξηγεί την εξαφάνιση των δεινοσαύρων πριν από 65 εκατοµµύρια χρόνια και 
περιλαµβάνει αλυσιδωτούς σεισµούς, πτώση της θερµοκρασίας, ερηµοποίηση, ξηρασία και λοιµούς. 

Ο Σαντάµ, οι κατασκοπευτικοί δορυφόροι και µια αρχαία καταστροφή 

Η πρώτη µεγάλη καταστροφή δε συντελέστηκε στο απώτερο γεωλογικό παρελθόν αλλά στους ιστορικούς χρόνους, 
σχετικά κοντινούς προς εµάς. Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από το διεθνές 
περιοδικό Meteoritics & Planetary Science και το γεωλόγο Σάραντ Μάστερ από το πανεπιστήµιο του Βιτβάτερσραντ του 
Γιοχάνεσµπουργκ, στη Νότια Αφρική. 

Εξέταζα τις δορυφορικές φωτογραφίες µιας υδάτινης ζώνης την οποία αποξήρανε πρόσφατα ο Σαντάµ Χουσεΐν. Το 
µάτι µου έπεσε σ´ ένα σχηµατισµό µε µορφή δακτυλιδιού. Δεν µπορούσα να το πιστέψω. Διακρινόταν καθαρά η 
τυπική δοµή µιας σύγκρουσης σαφώς κυκλικής, µε βάθος περίπου 500 µέτρα. Πήραµε όλες τις διαθέσιµες εικόνες της 
περιοχής για τα τελευταία είκοσι χρόνια προκειµένου να προχωρήσουµε σε συγκρίσεις. Τελικά προέκυψε πως ο 
κρατήρας ήταν παλιότερα λίµνη, γι´ αυτό και δεν µπορούσαµε να την εντοπίσουµε. Ακόµα και µετά τον Πόλεµο του 
Κόλπου, το 1991, και τις πολεµικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν, η λίµνη εξακολουθούσε να υφίσταται και η γύρω 
ζώνη ήταν άθικτη. Συνεπώς µπορούµε να αποκλείσουµε το ότι ο κυκλικός κρατήρας οφειλόταν στους βοµβαρδισµούς . 

Παρ´ όλα αυτά, δεν πραγµατοποιήθηκε ακόµα επιτόπια συγκέντρωση από δείγµατα για την ακριβή χρονολόγηση των 
θραυσµάτων από την έκρηξη. Είµαστε πεπεισµένοι , συνεχίζει ο Μάστερ, ότι η περιοχή των 150 χµ., µέσα στην οποία 
βρίσκεται ο κρατήρας, είναι πολύ νέα από γεωλογικής άποψης. Προέρχεται από τα ιζήµατα που µεταφέρθηκαν από τον 
Τίγρη και τον Ευφράτη και κάλυψαν την περιοχή, η οποία την περίοδο της πτώσης του µεγάλου µετεωρίτη σκεπαζόταν 
από µια αβαθή θάλασσα. Το έδαφος στο σηµείο της πτώσης έχει ηλικία 5.000 χρόνων. Πρόκειται για περίοδο που 
συµπίπτει µε τον Κατακλυσµό, ο οποίος στο σουµερικό Έπος του Γκιλγκαµές περιγράφεται ως θεία τιµωρία . Η άποψη 
ότι ο Κατακλυσµός δεν ήταν παρά ένας µύθος βρίσκει πολλούς υποστηρικτές, κυρίως γιατί αναφέρεται στην ιστορία 
πολλών πολιτισµών, µε πρώτους τους Σουµερίους. Οι πηγές κάνουν λόγο για κάποιο ήρωα ανάλογο του Νώε, τον 
Ουτναπιστίµ, ο οποίος έσωσε την οικογένειά του, τα είδη των ζώων και τα επαγγέλµατα του ανθρώπου µε την 
κατασκευή ενός κυβικού επταώροφου πλοίου. 

Όποιος έγραψε το Έπος του Γκιλγκαµές δε γνώριζε τους δεινοσαύρους 

Σύµφωνα µε την εκδοχή των Σουµερίων, το νερό σάρωσε τους πολιτισµούς και ο θεός της καταιγίδας, Άντας, έκανε 
τη µέρα νύχτα. Όλα αυτά ταιριάζουν µε τα προβλέψιµα αποτελέσµατα της πτώσης ενός αστεροειδούς στη θάλασσα, 
δηλαδή τη δηµιουργία ενός τσουνάµι και το σχηµατισµό ενός νέφους από σκόνη και θραύσµατα ικανά να καλύψουν το 
ηλιακό φως και να προκαλέσουν θεαµατική πτώση της θερµοκρασίας, κατά συνέπεια της διαδικασίας φωτοσύνθεσης. 

Ποια θα ήταν τα αποτελέσµατα σε µια αγροτική κοινωνία; Ερηµοποίηση, πτώση της παραγωγής και πείνα. Είναι πολύ 
πιθανό ότι στους ιστορικούς χρόνους έπεσαν στον πλανήτη µας µεγάλοι µετεωρίτες. Το 1908, στην Τουνγκούσκα της 
Σιβηρίας, ένας µετεωρίτης µε διάµετρο 40 µέτρα απελευθέρωσε καταστρεπτική ισχύ ισοδύναµη µε χίλιες ατοµικές 
βόµβες. Κρίνοντας από τις διαστάσεις του κρατήρα του Ιράκ, ο µετεωρίτης αυτός ίσως ξεπερνούσε τα 200 µέτρα σε 
διάµετρο, εποµένως ήταν πολύ πιο καταστρεπτικός. 

Τι θα συµβεί αν η είδηση του ιρακινού κρατήρα αποδειχθεί επιστηµονικό λάθος; Τότε πρέπει να αναζητήσουµε κάποια 
άλλη αιτία για τη µυστηριώδη και απότοµη εξαφάνιση των πολιτισµών σε όλη την περιοχή, λένε οι ειδικοί. 
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