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∆ιεθνής συµφωνία για την απαγόρευση της αλιείας στον Αρκτικό Ωκεανό 

για τουλάχιστον 16 χρόνια  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα εννέα κράτη με μεγά-

λους αλιευτικούς στόλους παγκοσμίως (Καναδάς, 

Ρωσία, Κίνα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισλανδία, Δανία/

Γροιλανδία, Νορβηγία και Νότια Κορέα) ήρθαν σε 

συμφωνία για την απαγόρευση της εμπορικής αλιεί-

ας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό τουλάχιστον για 

τα επόμενα 16 χρόνια. Το σύμφωνο θα δώσει στους 

επιστήμονες χρόνο να κατανοήσουν τη θαλάσσια 

οικολογία της περιοχής, καθώς και τις πιθανές επι-

πτώσεις της κλιματικής αλλαγής, προτού επιτραπεί 

η αλιεία. 

 

 
Το όριο του Κεντρικού Αρκτικού Ωκεανού ορίζεται  

στα 200 ναυτικά μίλια απόστασης από τις αποκλειστικές  

οικονομικές ζώνες των πέντε παράκτιων χωρών  

της Αρκτικής (Νορβηγία, Γροιλανδία, Καναδάς, ΗΠΑ και 

Ρωσία), πέρα από τις οποίες η εμπορική αλιεία  

δεν ρυθμίζεται χωρίς διεθνή συμφωνία. 

Για να καταλάβουμε τη σημασία αυτής της συμφω-

νίας, θα πρέπει να δούμε πρώτα κάποια πράγματα 

για τον Αρκτικό Ωκεανό και τη θαλάσσια ζωή, τους 

λόγους για τους οποίους αυτό το θαλάσσιο οικοσύ-

στημα είναι πολύ ευαίσθητο, καθώς και για τις επι-

πτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή. 

 

Η θαλάσσια ζωή στην Αρκτική 

 

Παρά το γεγονός ότι η πυκνότητα του πληθυσμού 

των θαλάσσιων θηλαστικών και η κατανομή τους 

είναι σχετικά άγνωστα, αυτά χρησιμοποιούν ολό-

κληρο ή εν μέρει τον Αρκτικό Ωκεανό ως οικότοπο. 

Οι πολικές αρκούδες και οι δακτυλιοειδείς φώκιες 

εμφανίζονται σε ολόκληρη την περιοχή. Συγκεκριμέ-

νες περιοχές του Αρκτικού Ωκεανού χρησιμοποιού-

νται από τις φάλαινες beluga, από φάλαινες nar-

whal και από θαλάσσιους ίππους.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Φάλαινα Beluga (Beluga whale) 
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έρευνα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως π.χ. η αλιεία.  

 

Αρκτική vs Κλιματική Αλλαγή: Σημειώσατε 0 - 1 

 

Το κλίμα της Γης πάντα άλλαζε και πάντα θα αλλά-

ζει. Όταν αναφερόμαστε στην κλιματική αλλαγή, 

δεν εννοούμε τη φυσική μεταβολή του κλίματος, 

αλλά τις αλλαγές που παρατηρούνται στο κλίμα του 

πλανήτη και σχετίζονται με την αύξηση των αερίων 

του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Η Αρκτική είναι 

πολύ ευαίσθητη στις αλλαγές κλίματος, γι’ αυτό και 

θεωρείται από τους επιστήμονες ένα σύστημα 

έγκαιρης προειδοποίησης για τις επερχόμενες επι-

πτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

 

Ο μόνιμος πάγος, που καλύπτει τον Αρκτικό Ωκεανό 

για περισσότερα από 100.000 χρόνια, σταδιακά 

εξαφανίζεται. Από το καλοκαίρι της δεκαετίας του 

1980, η επιφάνεια των πάγων του Αρκτικού Ωκεα-

νού έχει μειωθεί κατά 40%. Το φθινόπωρο, στην 

περιοχή όπου σήμερα είναι ανοιχτός ωκεανός, έχει 

παρατηρηθεί αύξηση 2-5°C της θερμοκρασίας του 

νερού, καθώς τα νερά, όντας πιο σκούρα, απορρο-

φούν το ηλιακό φως που άλλοτε ανακλούσαν οι 

πάγοι.  

 

Οι μετρήσεις που πραγματοποιεί η NASA δείχνουν 

ότι οι άκρες του καλύμματος πάγου της Γροιλανδίας 

υποχωρούν. Στο Βόρειο Ημισφαίριο το λιώσιμο του 

πάγου ξεκινά το καλοκαίρι εννέα μέρες νωρίτερα 

από ότι πριν από 150 χρόνια, ενώ ο σχηματισμός 

του το φθινόπωρο, δέκα μέρες αργότερα. Το perma-

frost -το μόνιμα παγωμένο υπέδαφος- σήμερα λιώ-

νει και έχει αναγκάσει το έδαφος να υποχωρήσει σχε-

δόν πέντε μέτρα σε κάποιες περιοχές στην Αλάσκα.  

 
Μέση Έκταση του πάγου κάθε Σεπτέμβριο ανά έτος 

 

Δείτε timelapse βίντεο το οποίο αποτυπώνει το λιώσι-

μο των πάγων της Αρκτικής από το 1990 έως το 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=GJGVnV1iVuU 

 

Μέχρι στιγμής, ο χοντρός πάγος και η έλλειψη γνώ-

σης για τα αποθέματα ψαριών έχουν κρατήσει τα 

εμπορικά αλιευτικά σκάφη μακριά, αλλά τα τελευ-

      Θαλάσσιος ίππος (walrus)             Ναρβάλ (narwhal -

          Monodon monoceros) 

 

 

 

Δακτυλιοειδής  

φώκια 

(ringed seal) 

 

 

 

Καθώς ο ήλιος επιστρέφει την άνοιξη, τα φύκη που 

ανθίζουν γεμίζουν τα νερά του Αρκτικού Ωκεανού. 

Με τη σειρά τους οι ζωοπλαγκτονικοί οργανισμοί 

τρέφονται με τα φύκη, αποθηκεύοντας όσο το δυ-

νατόν περισσότερη ενέργεια για να καταφέρουν να 

επιβιώσουν στις αντίξοες συνθήκες. Αυτό το πλού-

σιο ζωοπλαγκτόν είναι η πρωταρχική πηγή τροφής 

για τον μπακαλιάρο της Αρκτικής (Arctic Cod), τα 

θαλάσσια πτηνά και τις φάλαινες. 

Ο αρκτικός μπακαλιάρος είναι ο κεντρικός κρίκος 

στην τροφική αλυσίδα της Αρκτικής, μεταφέροντας 

ενέργεια από τους πλαγκτονικούς οργανισμούς στα 

μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά και στα πτηνά. Αν και 

οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι αυτά τα ψάρια βρί-

σκονται σε ολόκληρο τον Αρκτικό Ωκεανό, συμπερι-

λαμβανομένου του Βόρειου Πόλου, ελάχιστες συ-

στηματικές πληροφορίες έχουν συγκεντρωθεί για 

την αφθονία τους, τις περιοχές ωοτοκίας τους και 

τις μεταναστευτικές τους συνήθειες. Όντας λοιπόν ο 

μπακαλιάρος ο συνδετικός κρίκος στην τροφική 

αλυσίδα της Αρκτικής, χρειάζεται να γίνει εντατική 
(Συνεχίζεται �) 
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λούν μια συνάντηση των ενδιαφερόμενων κρατών 

για να διαπραγματευτούν τα νέα μέτρα. 

 
Ωστόσο αυτό άφηνε ανοικτή την Αρκτική για μεγά-

λους αλιευτικούς στόλους από την Ιαπωνία, την 

Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ισλανδία και την Ευρωπαϊ-

κή Ένωση.  Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η περιο-

χή αυτή είναι ανοικτή σε όλους. Ελλείψει συμφωνί-

ας, η αλιεία δεν θα ήταν παράνομη, αλλά χωρίς 

ρυθμιστικό πλαίσιο, με κίνδυνο για το εύθραυστο 

και ταχέως μεταβαλλόμενο θαλάσσιο οικοσύστημα. 

 

Ως ένα παράδειγμα προς αποφυγή, μπορούμε να 

αναφέρουμε το εξής: Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 

αλιευτικά σκάφη από την Ιαπωνία και την Κίνα συ-

γκεντρώθηκαν στα διεθνή ύδατα στη θάλασσα Ber-

ing μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών και 

ψάρεψαν εκατομμύρια τόνους του μπακαλιάρου 

της Αλάσκας (Alaska pollock) . Μέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του ’90, ο πληθυσμός του pollock είχε 

καταρρεύσει, ενώ ακόμα δεν έχει ανακτηθεί. Η πε-

ρίπτωση της Αρκτικής λοιπόν είναι ένα πολύ καλό 

παράδειγμα ώστε να εφαρμοστεί η αρχή της πρόλη-

ψης στην πράξη! 

 

Η συμφωνία αφορά την προστασία 2,8 εκατομμυρί-

ων τετραγωνικών χιλιομέτρων διεθνών υδάτων 

στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό τουλάχιστον για τα 

επόμενα 16 χρόνια και θα ανανεώνεται αυτόματα 

ανά πενταετία, εκτός εάν διαφωνήσει μία χώρα ή 

μέχρις ότου τεθεί σε εφαρμογή αλιευτική ποσόστω-

ση και κανόνες. Εκτός από την απαγόρευση της α-

λιείας, η συμφωνία περιλαμβάνει και ένα κοινό 

πρόγραμμα επιστημονικής έρευνας για τον εντοπι-

σμό και παρακολούθηση των διαφόρων ειδών του 

οικοσυστήματος, την αφθονία τους, τις υπάρχουσες 

σχέσεις κυνηγών-θηραμάτων, καθώς και τις πιέσεις 

που δέχονται από την κλιματική αλλαγή. 

 

Ο Αρκτικός Ωκεανός είναι μια από τις πιο παρθένες 

θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη. Θα αναμένουμε 

τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών, 

ώστε να κατανοήσουμε αυτό το ανεξερεύνητο και 

συνεχώς μεταβαλλόμενο οικοσύστημα!  

ταία χρόνια η περιοχή γίνεται ολοένα και πιο προσι-

τή λόγω της ταχείας απώλειας του θαλάσσιου πά-

γου, καθώς ανοίγονται καινούριες θαλάσσιες οδοί. 

Καθώς ο θερινός πάγος γίνεται λεπτότερος και υπο-

χωρεί προς τα βόρεια, περισσότερο φως διεισδύει 

στο νερό, αυξάνοντας την παραγωγή πλαγκτόν, τη 

βάση της τροφικής αλυσίδας.  Αυτό το πλαγκτόν 

γίνεται τροφή για τον αρκτικό μπακαλιάρο, οι ο-

ποίος με τη σειρά του καταναλώνεται από ζώα ψη-

λότερα στην τροφική αλυσίδα, όπως αναφέραμε και 

πριν. Ορισμένα τμήματα των παρακείμενων θαλασ-

σών της Αρκτικής, όπως η Θάλασσα Barents (βόρεια 

της Σκανδιναβίας και της Ρωσίας), σημείωσαν από-

τομες αυξήσεις της πρωτογενούς παραγωγής το 

2016, πλησιάζοντας 35% πάνω από το μέσο όρο της 

περιόδου 2003-2015. 

 

Το χρονικό των προσπαθειών που οδήγησαν στη συμφωνία 

 

2008-2013 

Κυβερνήσεις και εμπειρογνώμονες στα παράκτια κρά-

τη της Αρκτικής αναπτύσσουν εθνικές πολιτικές και 

συστάσεις με κάλεσμα για ρύθμιση της αλιείας και 

πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών πριν ξεκινή-

σει η εμπορική αλιεία στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό. 

 

2010-2014 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάλεσμα για διαχειριστι-

κούς κανόνες και επιστημονικό πόρισμα πριν την 

έναρξη της εμπορικής αλιείας. Το North Pacific Arc-

tic Conference συγκαλεί ειδικούς από την Κορέα, 

την Ιαπωνία, την Κίνα, τον Καναδά και τις ΗΠΑ για 

να συζητήσουν την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας 

σχετικά με την αλιεία στον Αρκτικό Ωκεανό. 

 

2012 

2.000 επιστήμονες από 67 χώρες ζήτησαν την εφαρ-

μογή μορατόριουμ για την αλιεία στην περιοχή, 

ώστε να προστατευτούν οι αλιευτικοί πόροι. 

http://www.pewtrusts.org/en/projects/arctic-ocean-

international/solutions/2000-scientists-urge-protection 

 

2014 

Ο Καναδάς, η Νορβηγία, η Ρωσία, η Δανία και οι 

ΗΠΑ συναινούν στην ανάγκη για νέα διεθνή μέτρα 

για την απαγόρευση της εμπορικής αλιείας στον 

κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό μέχρι η επιστημονική 

έρευνα και η σωστή διαχείριση να μπορεί να εξα-

σφαλίσει τη βιωσιμότητα των πόρων στην περιοχή. 

Οι χώρες αυτές δεσμεύτηκαν να απαγορεύσουν τα 

αλιευτικά σκάφη τους από την περιοχή και συγκα-

Πηγές: 

• http://www.pewtrusts.org/en/projects/arctic-ocean-international 

• https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X17301367 

• http://www.virginia.edu/colp/pdf/bergen-loeng.pdf 

• https://nsidc.org/cryosphere/arctic-meteorology/climate_change.html 

• http://www.sciencemag.org/news/2017/12/nations-agree-ban-fishing-arctic-ocean-least-16-years 



-> Περιεχόμενα <-

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

4 

Τρίγωνο των Βερµούδων: Μύθοι και Αλήθεια 

Η περιοχή του τριγώνου χαρακτηρίζεται από μεγάλα 

βάθη ωκεανού και ιδιαίτερα μετεωρολογικά 

φαινόμενα. Το βάθος του ωκεανού είναι στα 

περισσότερα σημεία κάτω από τα 5.500 μέτρα, ενώ 

στα ανοιχτά των ακτών του Puerto Rico βρίσκεται το 

βαθύτερο σημείο του Ατλαντικού Ωκεανού με 

βάθος περίπου 8.300 μ. 

 

Ο καιρός είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητος και 

απρόβλεπτος. Ακόμα και όταν οι ευρείας κλίμακας 

προγνώσεις είναι καλές, είναι πιθανό να 

αναπτυχθούν απότομα θύελλες με ταχύτητες 

ανέμου έως και 75 κόμβους, οι οποίες είναι 

περιορισμένες χωρικά σε μικρά τμήματα της 

θάλασσας, αλλά ιδιαίτερα βίαιες. 

 

Ένα άλλο φαινόμενο της περιοχής είναι κυκλώνες 

που αναπτύσσονται και παρασύρουν μάζες νερού 

σε ύψος αρκετών δεκάδων, ή και εκατοντάδων 

μέτρων, απειλώντας αεροσκάφη που πετούν 

χαμηλά. 

Η ευρύτερη περιοχή είναι σταυροδρόμι της 

ναυσιπλοΐας καθώς συναντώνται οι ρότες πλοίων 

που κινούνται από και προς τη Βόρεια, την Κεντρική 

και τη Νότια Αμερική, και τα νησιά της Καραϊβικής. 

Το ίδιο ισχύει και για τα αεροπλάνα, καθώς πλήθος 

αεροδιάδρομοι διέρχονται από εκεί. Πέρα από την 

εμπορική κίνηση, 

αυξημένη είναι και η 

κίνηση που προέρ-

χεται από μικρά 

ιδιωτικά ή μισθω-

μένα αεροπλάνα και 

πλοιάρια, καθώς τα 

νησιά της περιοχής 

είναι περιοχές με 

ιδιαίτερα ανεπτυγ-

μένη τουριστική δραστηριότητα. 

 

Η κακή φήμη της περιοχής φαίνεται πως ξεκίνησε 

από τον Χριστόφορο Κολόμβο, ο οποίος στις 8 

Οκτωβρίου του 1492 έγραψε στο ημερολόγιό του 

ότι συμβαίνουν διάφορα περίεργα στην περιοχή, 

ιδίως με τις πυξίδες. Όμως χρειάστηκε να περάσουν 

πολλά χρόνια για να βγει κάποιος δημόσια και να 

αναφερθεί στο μυστήριο της περιοχής. 

Το Τρίγωνο των Βερμούδων είναι ένας όρος 

συνυφασμένος με το μυστήριο, με μύθους και με 

πάσης φύσεως θεωρίες συνωμοσίας. Οι ιστορίες 

που το συνοδεύουν είναι τραγικές, οι μύθοι γύρω 

του όμως γοήτευσαν και συνεχίζουν να γοητεύουν 

εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.  

 

Το περίφημο τρίγωνο είναι μια περιοχή στο δυτικό 

τμήμα του Κεντρικού Ατλαντικού Ωκεανού, 

βρίσκεται ανάμεσα στις Βερμούδες, το Μαϊάμι της 

Φλόριντα και το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, 

καλύπτοντας μια τεράστια θαλάσσια περιοχή 

περίπου 1.300.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 

 
 

Οι πλευρές του τριγώνου έχουν μήκος 1.000 

ναυτικά μίλια η καθεμιά και το ύψος του είναι 886 

μίλια (1 ναυτικό μίλι είναι ίσο με 1.852 μέτρα). Ο 

όρος «Τρίγωνο των Βερμούδων» (“Bermuda 

Triangle”), χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 

1964, από τον Αμερικανό δημοσιογράφο και 

συγγραφέα Vincent Gaddis στο άρθρο του «Το 

φονικό Τρίγωνο των Βερμούδων», όπου κατέγραφε 

μυστηριώδεις εξαφανίσεις στην περιοχή. Στην 

περιοχή αυτή συμβαίνουν πληθώρα ατυχημάτων, 

ενώ ένας αριθμός αεροσκαφών και πλοίων λέγεται 

ότι έχουν εξαφανιστεί κάτω από μυστηριώδεις 

συνθήκες. 

 

Στο παρόν άρθρο θα δούμε τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής, μερικές διάσημες «μυστηριώδεις» 

εξαφανίσεις αεροσκαφών και πλοίων, οι οποίες 

γιγάντωσαν τον μύθο της και θα αναφερθούμε 

επιγραμματικά στις διάφορες επιστημονικές και μη 

θεωρίες που έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί 

προκειμένου να εξηγήσουν τα συμβάντα στο 

διάσημο Τρίγωνο των Βερμούδων.  

 

Στα Βόρεια και τα Ανατολικά της περιοχής του 

τριγώνου βρίσκεται μόνο ο Ατλαντικός Ωκεανός και 

η Θάλασσα των Σαργασσών, μέρος της οποίας 

περιλαμβάνεται σε αυτό. Στα Δυτικά ρέει το 

θαλάσσιο Ρεύμα του Κόλπου και στη συνέχεια 

βρίσκονται οι ηπειρωτικές ΗΠΑ. Στα Νότια-

Νοτιοδυτικά βρίσκονται η Κούβα και οι Μπαχάμες, 

ενώ στα Νότια οι Αντίλλες. 

 
(Συνεχίζεται �) 
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μηνύματα από τους πιλότους (ότι τίποτα δεν 

λειτουργεί σωστά και οι πυξίδες πηγαίνουν σαν 

τρελές), οι οποίοι δείχνουν αποπροσανατολισμένοι 

και τελικά τα αεροπλάνα χάνονται. Παρά τη μεγάλη 

κινητοποίηση των αρχών δεν βρέθηκαν ίχνη της 

Πτήσης 19. 

Περιστατικά που ακολούθησαν όπως η εξαφάνιση 

των αεροπλάνων “Star Tiger” και “Douglas DC-3” το 

1948 και του πλοίου “Marine Sulphur Queen” το 

1963 εδραίωσαν τη φήμη της περιοχής. Πρόσφατα 

περιστατικά είναι οι πτώσεις αεροσκαφών τύπου 

“Piper-PA” το 2005 και 2007, του “Britten-Norman 

Islander” το 2008 και του “Mitsubishi MU-2B-40” το 

2017. Το μεγαλύτερο ατύχημα των τελευταίων 30 

ετών έγινε το 2015 και ήταν το ναυάγιο του 

container ship “El Faro” με πλήρωμα 33 ατόμων, το 

οποίο και βρέθηκε μετά από έρευνες εβδομάδων σε 

βάθος 4.500 μέτρων.  

 
Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων, όπως 

είναι φυσικό, έχει απασχολήσει χιλιάδες ειδικούς 

και μη από όλο τον κόσμο, οι οποίοι διατυπώνουν 

διάφορες θεωρίες για το πού οφείλονται οι 

εξαφανίσεις πλοίων και αεροπλάνων στην περιοχή. 

Οι κύριες τάσεις που επικρατούν στη διατύπωση 

θεωριών και πιθανών εξηγήσεων για το Τρίγωνο 

των Βερμούδων είναι τρεις. 

 

Η πρώτη είναι εκείνη που εκφράζει όσους δεν 

πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι αξιοπερίεργο στην 

περιοχή. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης 

αποδέχονται τον αριθμό των ανεξήγητων ναυαγίων 

και αεροπορικών ατυχημάτων ως φυσιολογικό, 

λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη πυκνότητα των 

θαλάσσιων και εναέριων δρομολογίων που 

 Ο Edward Van Winkle Jones 

σε άρθρο του στο 

Associated Press (1950) 

έγραψε για διάφορα 

περιστατικά μυστηριωδών 

εξαφανίσεων πλοίων και 

αεροπλάνων στο Τρίγωνο 

των Βερμούδων. Ο Jones 

αναφέρθηκε σε περίπου 135 

ανθρώπους, που χάθηκαν 

στα νερά της περιοχής χωρίς να αφήσουν πίσω τους 

ούτε ένα ίχνος. Η αρχή έγινε κι ο μύθος άρχισε 

σταδιακά να γιγαντώνεται.  

 

Η ιστορία του τριγώνου δεν δημιουργήθηκε 

απότομα. Υπήρξε ένα αρχικό στάδιο ωρίμανσης, η 

δεκαετία του ‘50, μια περίοδος σταδιακής 

δημοσιοποίησης κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 

‘60, και μια πραγματική 

έκρηξη και ταχεία διάδοση 

κατά τη δεκαετία του ‘70. 

 

Μαζί βεβαίως με την 

εμφάνιση του μύθου στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης 

(εφημερίδες, εκδόσεις, 

αργότερα στον κινηματο-

γράφο και στην τηλεόραση), 

ξεκίνησε και η αμφισβήτησή του. Το 1975, η Mary 

Margaret Fuller, εκδότρια του περιοδικού “Fate”, 

επικοινώνησε με την ασφαλιστική εταιρία Lloyd's 

για στοιχεία από ατυχήματα που είχαν σημειωθεί 

στην περιοχή. Σύμφωνα με τα αρχεία της Lloyd's, 

428 σκάφη φέρεται να είχαν δηλωθεί αγνοούμενα 

μεταξύ 1955 και 1975, αριθμός που όπως σημείωνε 

η εταιρία δεν ήταν αξιοσημείωτα μεγαλύτερος από 

άλλες θαλάσσιες περιοχές.  

 

Το πρώτο πλοίο που θεωρείται ότι χάθηκε κάτω από 

ανεξήγητες συνθήκες και χωρίς να αφήσει ίχνη στο 

Τρίγωνο των Βερμούδων, ήταν το αμερικανικό 

πολεμικό πλοίο “Pickering”, το οποίο εξαφανίστηκε 

το 1800. Την ίδια περίπου εποχή (Σεπτέμβριος 

1800), εξαφανίστηκε μυστηριωδώς και το 

αμερικανικό πολεμικό πλοίο “Insurgent”. Διάσημες 

είναι και οι εξαφανίσεις του γαλλικού πλοίου 

“Rosalie” το 1840, του “Mary Celeste” το 1872 και 

του “Cyclops” το 1918. Όμως το γεγονός που 

κατέστησε το Τρίγωνο των Βερμούδων ως ένα από 

τα μεγαλύτερα μυστήρια του κόσμου ήταν η διά-

σημη Πτήση 19, για την ακρίβεια η εξαφάνισή της. 

 

Τον Δεκέμβριο του 1945, πέντε βομβαρδιστικά 

αεροπλάνα τύπου “Avenger” του Αμερικανικού 

Ναυτικού, ξεκινούν από την Φλόριντα για μια 

περιπολία ρουτίνας. Λίγο πριν την επιστροφή τους 

στην βάση, ο πύργος ελέγχου λαμβάνει παράξενα 
(Συνεχίζεται �) 
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Από το 1995, μία έρευνα που έγινε στον βυθό του 

ωκεανού ανάμεσα στις Βερμούδες και τις ΗΠΑ, 

αποκάλυψε ότι από τον πυθμένα του Ατλαντικού 

αναβλύζουν τεράστιες φυσαλίδες μεθανίου. Το 

φαινόμενο αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα 

τόσο στα πλοία, όσο και στα αεροπλάνα που 

κινούνται στην περιοχή. 

 

Τέλος, υπάρχει η τρίτη τάση σύμφωνα με την οποία 

η απάντηση στο μυστήριο του τριγώνου δεν πρέπει 

να αναζητηθεί στα πλαίσια της γνωστής, επίσημης 

επιστήμης αλλά πέρα από αυτή. Οι υποστηρικτές 

αυτής της τάσης αναζητούν την εξήγηση, ή τις 

εξηγήσεις μέσω διάφορων θεωριών, οι 

περισσότερες εκ των οποίων διατυπώθηκαν για 

πρώτη φορά τις δεκαετίας του ‘60 και του ‘70, όταν, 

κυρίως μετά το 1970, το Τρίγωνο των Βερμούδων 

γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα.  

Σε αυτές εμπλέκονται η χαμένη Ατλαντίδα, 

εξωγήινοι, παραφυσική δραστηριότητα, πύλες που 

οδηγούν σε άλλους πλανήτες, ταξίδια στο χρόνο και 

πολλά άλλα. Τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία 

ωστόσο, δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των 

περιστατικών περιγράφηκαν ανακριβώς ή 

διανθίστηκαν από μεταγενέστερους συγγραφείς, 

και πολλές επίσημες υπηρεσίες έχουν δηλώσει ότι ο 

αριθμός και η φύση των ατυχημάτων και 

εξαφανίσεων στην περιοχή είναι παρόμοια με 

οποιαδήποτε άλλη περιοχή του ωκεανού. Σύμφωνα 

με την Αμερικανική Ακτοφυλακή, πρόκειται περί 

μύθου, καθώς κανένα ίχνος κάποιου υπερφυσικού 

φαινομένου δεν εντοπίστηκε στον συγκεκριμένο 

χώρο ύστερα από έρευνες. 

 

Κλείνοντας, μπορούμε να αναφέρουμε τα λόγια του 

Chris Oxlade στο βιβλίο του «Το Μυστήριο του 

Τριγώνου των Βερμούδων», ο οποίος λέει ότι «το 

μεγαλύτερο μυστήριο από όλα είναι το πώς 

ξεκίνησε τελικά το ίδιο το μυστήριο του Τριγώνου 

των Βερμούδων».  

διέρχονται από την περιοχή ή εκτελούνται εντός 

αυτής. Σημειώνουν επίσης ότι μεγάλος αριθμός των 

αεροσκαφών και πλοίων είναι ιδιωτικής χρήσης, με 

ό,τι αυτό συνεπάγεται, για την εμπειρία των 

χειριστών, την παλαιότητα και το επίπεδο 

συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς 

επίσης και την επάρκεια των βοηθημάτων 

ναυσιπλοΐας ή αεροπλοΐας και επικοινωνιών.  

 

Ενισχυτικά χρησιμοποιούν τις διατυπώσεις της 

Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, ότι ο αριθμός εκκλήσεων 

για βοήθεια στη συγκεκριμένη περιοχή σε ετήσια 

βάση, δεν υπερβαίνει αυτόν που αντιστοιχεί σε 

άλλες περιοχές αντίστοιχου μεγέθους, αλλά και του 

ασφαλιστικού οργανισμού των Lloyds ότι η περιοχή 

δεν παρουσιάζει αυξημένο ποσοστό ατυχημάτων. 

 
Διάφοροι ερευνητές, προσπάθησαν να τεκμηριώ-

σουν τους ισχυρισμούς τους, μέσω της ανάλυσης 

των ναυαγίων και εξαφανίσεων σε άλλες περιοχές 

του κόσμου. Μια τέτοια μελέτη, αναφορά στην 

οποία έχει γίνει και σε ντοκιμαντέρ του BBC για το 

τρίγωνο, κατέδειξε ότι στην περιοχή ανάμεσα στις 

Αζόρες και την Πορτογαλία, μπορεί κανείς να εντοπί-

σει εξίσου μεγάλο αριθμό ανεξήγητων εξαφανίσεων. 

 

Η δεύτερη τάση αποδέχεται ότι πράγματι η περιοχή 

παρουσιάζει υπερβολικό αριθμό ανεξήγητων 

συμβάντων, προσπαθεί όμως να τα εξηγήσει με 

βάση τη λογική και την επιστήμη. Στον κεντρικό 

άξονα αυτής της αντιμετώπισης βρίσκονται τα 

ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής και 

οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν. 

 

Στην περιοχή του Τριγώνου των Βερμούδων 

σημειώνονται σφοδρές θύελλες, ίσως οι 

σφοδρότερες του πλανήτη, ανεμοστρόβιλοι και 

τυφώνες, ενώ υπάρχουν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, 

τα οποία μπορεί να είναι «υπεύθυνα» για την 

εξαφάνιση των συντριμμιών των πλοίων και 

αεροπλάνων, τα οποία ποτέ δεν εντοπίζονται από 

τα σωστικά συνεργεία, καθώς διασκορπίζονται πολύ 

γρήγορα από τα ρεύματα. 

Πηγές: 

• http://www.thetoc.gr/magazine/trigwno-twn-bermoudwn-to-megalo-mustirio 

• https://el.wikipedia.org/wiki/Τρίγωνο_των_Βερμούδων 

• http://www.protothema.gr/stories/article/681067/ttrigono-ton-vermoudon/ 

• http://www.huffingtonpost.gr/2017/07/27/eidiseis-episthmonas-lysh-trigono-vermoudwn-exyhgei_n_17597928.html 

• http://www.newsbomb.gr/bombplus/anexhghta/story/809782/trigono-ton-vermoydon-lythike-to-mystirio-ti-apanta-epistimonas 

• http://seanews.co.uk/the-devils-triangle-science-or-sci-fi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sea_news_weekly_roundup&utm_term=2017-09-29 

• http://www.huffingtonpost.gr/2015/04/10/trigwno-vermoudwn_n_7040170.html 

• http://www.eleftherostypos.gr/diethni/87763-to-trigono-ton-bermoydon-ena-mystirio-gemato-mystiria-poy-synarpazei/ 
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Αποψίλωση ∆ασών 

Η αποψίλωση των δασών 

έρχεται σε πολλές μορφές, 

όπως είναι οι πυρκαγιές (π.χ. 

γ ι α  τ η ν  π ρ ο σ π ά θ ε ι α 

νομιμοποίησης αυθαιρέτων), η 

αποδάσωση για τη γεωργία και 

την εκτροφή ζώων, η μη 

βιώσιμη υλοτομία, καθώς και η υποβάθμιση λόγω 

της κλιματικής αλλαγής. Συμβαίνει
4
 σε όλες τις 

περιοχές της γης και ιδιαίτερα σε μέρη που 

συγγενεύουν με οικιστικές περιοχές και δρόμους. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται στα 

τροπικά δάση, όπως του Αμαζονίου, όπου τα 

τελευταία 50 χρόνια το 17% έχει αποψιλωθεί λόγω 

αλλαγής χρήσης γης. Μάλιστα, υπάρχει ο κίνδυνος 

τα τροπικά δάση να έχουν εξαφανιστεί σε εκατό 

χρόνια με τους τωρινούς ρυθμούς.  

 
Δυστυχώς, η απόλυτη εξάλειψη της αποψίλωσης 

δεν είναι δυνατή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

ανθρώπινος πληθυσμός και οι κοινότητες που 

σχηματίζει αλλάζουν, αυξάνονται, επεκτείνονται. 

Ωστόσο, είναι δυνατόν μέσω καλύτερης 

προστασίας, αειφορικής διαχείρισης και 

αναδάσωσης σε παγκόσμιο επίπεδο να 

προστατέψουμε σε σημαντικό βαθμό τα δασικά 

οικοσυστήματα που έχουν κρίσιμο ρόλο και μεγάλη 

σημασία, τη χλωρίδα και την πανίδα που περιέχουν, 

τις διάφορες εξαρτώμενες τοπικές κοινότητες, 

καθώς και να πετύχουμε μείωση των αερίων του 

θερμοκηπίου.  

 
5
Αν και οι δασικές εκτάσεις του πλανήτη συνεχίζουν 

να μειώνονται, τουλάχιστον ο ρυθμός αυτός είναι 

δύο φορές μικρότερος κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών, σύμφωνα με την έκθεση του 

Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 

Δάσος! Πηγή οξυγόνου για τον πλανήτη, ευεξίας και 

πολύτιμων αγαθών για τον άνθρωπο, με 

πολύπλοκες, αλλά ευεργετικές διεργασίες και μια 

απέραντη βιοποικιλότητα φυτικών και ζωικών 

ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν ,  π ο υ 

καλύπτει το 30% της 

ξηράς παγκοσμίως. Λίγα 

λόγια τα οποία αγγίζουν 

μόνο την επιφάνεια
1
 των 

π ο ι κ ί λ ω ν  δ α σ ι κ ώ ν 

οικοσυστημάτων στη Γη. 

 

 

Το δάσος, όπως και κάθε άλλο οικοσύστημα, 

γεννιέται, μεγαλώνει, 

γερνάει, πεθαίνει, αλλά 

πάντα αναγεννιέται, χάρη 

σ τ ο υ ς  φ υ σ ι κ ο ύ ς 

μ η χ α ν ι σ μ ο ύ ς  π ο υ 

διαθέτει για τη διαιώνισή 

του. 

 

Όμως, σήμερα τα δάση κινδυνεύουν… 

- Όνομα κινδύνου: Αποψίλωση 

- Υπαίτιος: Ο άνθρωπος 

- Έκταση: Από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος 

έχει χαθεί ο μισός
2
 πληθυσμός των δένδρων του 

πλανήτη. Για να καταλάβουμε το μέγεθος του 

προβλήματος, κατά την περίοδο 1990-2005, μια 

δασική επιφάνεια ίση με την Ελλάδα
3
 χανόταν 

κάθε χρόνο.  

- Αποτελέσματα: απελευθέρωση αερίων του 

θερμοκηπίου, διάβρωση και απώλεια γόνιμου 

εδάφους, ερημοποίηση, υποβάθμιση συνθηκών 

διαβίωσης, καταστροφή ενδιαιτημάτων, αλλά και 

βιοτόπων μοναδικής αξίας, διατάραξη του 

κύκλου του νερού κ.λπ.  

 

(Συνεχίζεται �) 

http://www.tilestwra.com/ta-10-pio-paraxena-ke-exogiina-dasi-pano-sti-gi/
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/dasos/b1/structure.htm
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AF%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7
http://www.fao.org/3/a-i4793e.pdf


-> Περιεχόμενα <-

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

8 

� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088 

� 210 93.53.847 

� helmepa@helmepa.gr  -  www.helmepa.gr 

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Ελένη Τσόλκα, Δημήτρης Γιάκος, 

Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

 

Τα links του µήνα: 

� Ένα όμορφο animation video μας δείχνει πόσο βαθύς είναι στην πραγματικότητα ο ωκεανός: 

https://www.youtube.com/watch?v=UwVNkfCov1k 

 

� Η κλιματική αλλαγή σε 10 φωτογραφίες από όλο τον κόσμο: 

http://www.independent.co.uk/environment/climate-change-global-warming-photos-antarctica-iceland-india-

droughts-floods-melting-ice-a7423156.html#gallery 

Εθνών (FAO), καθώς υπάρχει καλύτερη προστασία 

και αειφορική διαχείριση
6
 όλο και περισσότερων 

δασών. 

 
Ένα από τα μέτρα για την αειφορική διαχείριση των 

δασών αποτελεί η δασική πιστοποίηση
7
. Σαν όρος 

μπορεί να φαντάζει άγνωστος, αλλά διάφορους 

τύπους της παρατηρούμε στην καθημερινή μας ζωή, 

όπως το FSC, το PEFC και το 

GFTN. Τα πρότυπα αυτά 

υποδεικνύουν ότι η 

διαχείριση των δασών από όπου πήραμε τα δασικά 

προϊόντα, πραγματοποιείται με υπεύθυνο και ορθό 

τρόπο, προσφέροντας τα αγαθά τους σε αέναο 

βάθος χρόνου. Έτσι, μπορεί εύκολα να 

αναγνωριστεί εάν ένα προϊόν προέρχεται από 

δάσος που διαχειρίζεται με οικολογικό τρόπο. 

Επίσης, ειδικά για τις εταιρείες είναι πολύ 

σημαντικό να φέρουν σήμανση τέτοιου είδους 

πρωτοβουλιών, επιδεικνύοντας τη θέλησή τους για 

συμμετοχή σε μια «αλυσίδα» η οποία αποδεικνύει 

πως από το δάσος μέχρι το τελικό προϊόν που 

παρήγαγαν, η διαδικασία εκμετάλλευσης και 

επεξεργασίας υπήρξε οικολογική και αειφορική. 

Η αποψίλωση υφίσταται, αλλά είναι δυνατόν να 

μετριαστεί και τα δάση να προστατευθούν και να 

εξασφαλιστούν, ώστε να συνεχίσουμε να 

απολαμβάνουμε τις υπηρεσίες και τα αγαθά που 

αποκομίζουμε από αυτά! 

Σημειώσεις: 

1
  http://www.wwf.gr/images/pdfs/to-dasos_mia-olokliromeni-proseggisi.pdf  

2
  https://dasarxeio.com/2015/09/03/1054/  

3   
https://www.greenfacts.org/en/forests/l-2/2-extent-deforestation.htm  

4
  https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation  

5
  https://dasarxeio.com/2015/09/07/135-2/  

6
  http://www.fao.org/news/story/en/item/326911/icode/ 

7
  https://dasologoi.gr/άρθρα-απόψεις/1730-h-dasiki-pistopoiisi-ena-bima-akoma-pros-tin-aeiforia  

mailto:info@helmepacadets.gr
https://www.facebook.com/helmepa

