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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

 Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη του κ. Ευθύμη 

Ρεμπάπη και εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της Ερευνητικής 

Εργασίας Α' Λυκείου. 

 

 

 Το Τρίγωνο των Βερμούδων, περιοχή με μεγάλη φήμη για χιλιάδες 

εξαφανίσεις πλοίων και αεροπλάνων, είναι το αντικείμενο μελέτης. 

 

 Στην αρχή θα παρουσιάσουμε το μυστήριο, έπειτα θα αναλύσουμε 

τις πιθανές του εξηγήσεις σύμφωνα με ήδη διατυπωμένες θεωρίες, στη 

συνέχεια θα δούμε τις πιο δημοφιλείς εξαφανίσεις και τέλος θα δούμε 

την επιρροή που έχει ο μύθος αυτός στην τέχνη και τον πολιτισμό. 
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ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ 

παρουσίαση φαινομένου 
 

 

 
 Όλοι γνωρίζουμε τον όρο ''Τρίγωνο των Βερμούδων'', όρος που χρησιμοποιήθηκε 

πρώτα το 1964 από Αμερικανικό περιοδικό και αναφέρεται στη γνωστή περιοχή στο δυτικό τμήμα 

του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού, όπου ένας αριθμός αεροσκαφών και πλοίων λέγεται ότι έχουν 

εξαφανιστεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. 
 Διάφοροι αστικοί μύθοι έχουν αποδώσει αυτές τις εξαφανίσεις σε παραφυσική 

δραστηριότητα. 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 

εξαφανίσεων στην περιοχή είναι παρόμοια με οποιαδήποτε άλλη περιοχή του ωκεανού.Οι 

πλευρές του τριγώνου έχουν μήκος 1.000 ναυτικά μίλια η καθεμιά και το ύψος του είναι 886 μίλια 

(1 ν.μίλι = 1.809 μέτρα) 
 

 

  

Τι είναι το ''Τρίγωνο των Βερμούδων''; 

 Το περίφημο τρίγωνο βρίσκεται στη 

νοτιοανατολική ακτή των ΗΠΑ στον Ατλαντικό, με 

τις κορυφές του να «πατάνε» στις Βερμούδες, το 

Μαϊάμι της Φλόριντα και το Σαν Χουάν του 

Πουέρτο Ρίκο, καλύπτοντας μια θαλάσσια 

περιοχή 500.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Τα 

τελευταία 100 χρόνια, στο διαβόητο τρίγωνο έχει 

σημειωθεί ένας αξιοσημείωτος αριθμός 

περίεργων εξαφανίσεων αεροπλάνων, 

καραβιών και ανθρώπων, που δεν 

δικαιολογείται από τους κοραλλιογενείς 

υφάλους που αποτελούσαν ανέκαθεν 

φόβητρο για τους ναυτικούς. 

 

Πότε αποτέλεσε μυστήριο; 

 Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων υπάρχει επισήμως στα καταγραμμένα 

χρονικά και τα μυαλά των ανθρώπων από την πρώτη προβεβλημένη από τον Τύπο υπόθεση 

εξαφάνισης του 1945, με τα πέντε αμερικανικά αεροσκάφη που χάθηκαν στην περιοχή. Τροφή 

στον μύθο των μυστηρίων έδωσε ο ρεπόρτερ E.V.W. Jones, που σχημάτισε μια λίστα από 

«περίεργες εξαφανίσεις» πλοίων και αεροσκαφών μεταξύ των ακτών της Φλόριντα και των 

Βερμούδων. Δύο χρόνια αργότερα, ο George X. Sand θα έγραφε ένα άρθρο για το περιοδικό 

«Fate», στο οποίο θα περιέγραφε σκανδαλωδώς μια σειρά από θαλάσσια μυστήρια στην περιοχή, 

δίνοντας τροφή στον νεοσύστατο μύθο. Καθώς τα περιστατικά εξαφανίσεων στην περιοχή 

συσσωρεύονταν (ή αποκτούσαν απλώς μεγαλύτερη δημοσιότητα), η φήμη του Τριγώνου των 

Βερμούδων εκτοξευόταν, με παρελθόντα ναυάγια να αναλύονται πλέον υπό το πρίσμα του μύθου. 
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 Το 1964, το περιοδικό «Argosy Magazine» θα έδινε στο τρίγωνο το περίφημο όνομά του [«The 

Deadly Bermuda Triangle» του Vincent Gaddis] και έκτοτε ο θρύλος του μόνο διαπρεπέστερος θα 

γινόταν. Ο όρος «Το Τρίγωνο» χρησιμοποιούταν σχετικά συχνά κατά τη δεκαετία του 50 όταν 

γινόντουσαν αναφορές σε περιστατικά που έλαβαν χώρα στη συγκεκριμένη περιοχή. 

 Το 1962 ο D. Titler στο βιβλίο του Wings of Mystery αφιέρωσε ένα ολόκληρο κεφάλαιο 

στην ιστορία των 5 αεροπλάνων, υπό τον τίτλο The Mystery of Flight 19.χρησιμοποιώντας τον όρο 

«Το Τρίγωνο του Θανάτου». Επίσης το 1962, σε ένα άρθρο του A. Eckert με τίτλο ''Lost Patrol'' 

έγιναν εκτεταμένες αναφορές σε μια σειρά διαλόγων που διαμείφθηκαν μεταξύ του πύργου 

ελέγχου και των αεροσκαφών όπως: «... όλα φαίνονται παράξενα ...», «η θάλασσα δείχνει 

περίεργη...», «... δεν είμαστε σίγουροι για τίποτε, ακόμη κι ο ωκεανός δε δείχνει όπως θα 

έπρεπε ..». Το όνομα Τρίγωνο των Βερμούδων πρωτοεμφανίστηκε το 1964 σε ένα άρθρο του V. 

Gaddis στο περιοδικό Argosy. 
 Το πρώτο βιβλίο με κύριο θέμα το Τρίγωνο κυκλοφόρησε το 1969, γραμμένο από τον J. 

Spencer και με τίτλοLimbo of the Lost. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 γράφτηκαν εκατοντάδες 

άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες, όμως κανένα άρθρο ή βιβλίο δε διαβάστηκε όσο το ''The 

Bermuda Triangle'' του C. Berlitz που κυκλοφόρησε το 1974. Ο Berlitz, ξεκινώντας από την 

περίφημη πια Πτήση 19, παρουσίαζε μια σειρά  περιστατικών και διάφορες θεωρίες. Το βιβλίο 

του πούλησε περισσότερα από 10.000.000 σε όλο τον κόσμο και ήταν εκείνο που όσο κανένα 

άλλο συνέβαλε στη διάδοση της ιστορίας και την καθιέρωση του Τριγώνου των Βερμούδων ως 

ένα από τα μεγάλα μυστήρια του 20ου, και όχι μόνο, 

αιώνα. 

 Ωστόσο, γράφτηκαν και βιβλία που είτε 

απομυθοποιούσαν το μυστήριο, είτε υποστήριζαν πως 

βρέθηκε η λύση του. Παράδειγμα ενός τέτοιου βιβλίου 

αποτελεί το ''The Bermuda Triangle Mystery: Solved'', του 

Larry Kusche, βιβλιοθηκάριου στο Πανεπιστήμιο της 

Αριζόνα, ο οποίος, μεταξύ άλλων υποστηρίζει στο βιβλίο 

του: 

• Ο αριθμός των πλοίων και αεροπλάνων που 

εξαφανίστηκαν στο Τρίγωνο, δεν ήταν εξαιρετικά 

μεγαλύτερος από όσα πλοία εξαφανίστηκαν έξω από αυτό. 

• Σε μια περιοχή με τροπικές καταιγίδες, όπως αυτής 

του Τριγώνου, οι εξαφανίσεις δεν είναι ούτε δυσανάλογες, 

ούτε μυστήριες. 

• Οι προηγούμενοι συγγραφείς που παρουσίαζαν το φαινόμενο, δεν ανέφεραν τις 

καταιγίδες που λαμβάνουν χώρα στο μέρος αλλά υποστήριζαν πως οι εξαφανίσεις γίνονταν σε 

ήρεμο καιρό ενώ κάτι τέτοιο το διαψεύδουν τα μετεωρολογικά αρχεία της περιοχής. 

• Οι αριθμοί εξαφανίσεων είναι υπερβολικοί και αποτέλεσμα πρόχειρης έρευνας καθώς 

καταγράφονταν μόνο τα πλοία που εξαφανίζονταν και όχι αυτά που γύριζαν πίσω σώα. 

• Το Τρίγωνο των Βερμούδων είναι κατασκευασμένο μυστήριο, διαιωνιζόμενο από 

συγγραφείς που είτε εσκεμμένα είτε εν αγνοία τους χρησιμοποίησαν παρανοήσεις και 

ελαττωματική αιτιολογία. 
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'Αλλα μυστήρια συνδεδεμένα με το Τρίγωνο των Βερμούδων: 



 

Θάλασσα του Sargasso 

Λίγο πιο πέρα από το Τρίγωνο των Βερμούδων, στα ανοιχτά του Ατλαντικού ωκεανού βρίσκεται η 

θαλάσσια περιοχή του Sargasso. Παρά το σημείο 

που βρίσκονται τα νερά της περιοχής, είναι 

παραδόξως ζεστά και γεμάτα με τα ομώνυμα 

(sargassum) θαλάσσια χόρτα. Η περιοχή έχει μια 

ενδιαφέρουσα φήμη για ληστεία σκαφών, αλλά 

και εξαφάνισης των πληρωμάτων τους, με τα 

πλοία να παραμένουν άδεια και ακυβέρνητα, 

όπως το Rosalie το 1840. Η περιοχή εμφανίστηκε 

και στα διάσημα βιβλία του Ιούλιου Βερν. Παρ' 

όλα αυτά το μυστήριο δεν υπάρχει πια, αφού τα 

ήρεμα και ζεστά νερά μέσα σε μια παγωμένη περιοχή δημιουργούνται από ρεύματα. 

 

 

Η Θάλασσα του Διαβόλου 

Η Θάλασσα του Διαβόλου ή αλλιώς το Τρίγωνο 

του Δράκου είναι μία περιοχή στον Ειρηνικό 

ωκεανό κοντά στο νησί Μιγιάκι, περίπου 10 χλμ 

μακριά από το Τόκιο. Αρχαίοι θρύλοι μιλούσαν 

για δράκους που ζούσαν στα ανοικτά της 

Ιαπωνίας, δίνοντας το όνομα στο σημείο. 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, Τσαρλς Μπέρλιτζ, η 

Ιαπωνία έχασε πέντε πολεμικά πλοία την περίοδο 

1952-1954, με 100 επιστήμονες να εξαφανίζονται 

μαζί με αυτά. Οι δίνες του σημείου έχουν ίδια γεωγραφικά πλάτη βόρεια και νότια του 

Ισημερινού και γι' αυτό στην περιθοχή υπάρχουν ανεξήγητα φαινόμενα και ανωμαλίες που συχνά 

αποδίδονται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ο Αμερικανός συγγραφέας και πιλότος, Λάρι Κιούς έχει 

καταρρίψει πολλούς από τους μύθους της περιοχής. 

 

Το Τρίγωνο του Μίσιγκαν 

Η λίμνη του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ έχει υπάρξει ο 

τόπος αμέτρητων αναγνωρίσεων περίεργων 

αντικειμένων και αεροπλάνων-φαντασμάτων. Ο 

θρύλος του δημιουργήθηκε το 1937 από τον 

θαλάσσιο ιστορικό Ντουάιτ Μπόουερ, αφού σε 

ένα βιβλίο του αναφέρεται ότι ένας καπετάνιος 

εξαφανίστηκε ανεξήγητα από το χώρο των 

φορτίων κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού 

ρουτίνας. Έχοντας δώσει οδηγίες να μην τον ξυπνήσει κανείς μέχρι να μπει το πλοίο στο λιμάνι, 

δεν βρέθηκε πουθενά, παρά το ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη από μέσα. 
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ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

 

 

 

Μαγνητικές ανωμαλίες: 
 Το βιβλίο ''Η ομίχλη: μία ανέκδοτη θεωρία του 

φαινομένου του Τριγώνου των Βερμούδων'' του Rob MacGregor 

και του Bruce Gernon περιλαμβάνει αναφορές για μια ''ηλεκτρική 

ομίχλη'' την οποία και οι δύο άντρες έζησαν καθώς πετούσαν 

πάνω από το Τρίγωνο. Στις 4 Δεκεμβρίου 1970, ο Gernon και ο 

πατέρας του πετούσαν πάνω από το Bimini σε καθαρό ουρανό, 

όταν είδαν ένα παράξενο σύννεφο με τέλεια στρογγυλεμένες 

άκρες να πλανάται πάνω από την ακτή του Μαϊάμι.  Καθώς 

πετούσαν από πάνω του, το σύννεφο εξαπλωνόταν και 

ακολουθούσε την ταχύτητά του. Στα 11.500 πόδια, νόμιζαν ότι 

είχαν ξεφύγει από το σύννεφο μόνο για να ανακαλύψουν ότι είχε 

μεταμορφωθεί σε τούνελ και ο μόνος τρόπος για να φύγουν ήταν 

να το περάσουν. Μέσα στο τούνελ υπήρχαν γραμμές που 

περιστρέφονταν αριστερόστροφα. Η πυξίδα τρελάθηκε. 

 Ο Gernon ανέφερε ότι αντί για καθαρό ουρανό, μετά το 

τέλος του τούνελ υπήρχε ένα θολό, γκριζωπό λευκό γύρω. Η 

ορατότητα επανήλθε μετά από δύο μίλια αλλά δεν υπήρχε τίποτα ορατό. Ούτε θάλασσα, ούτε 

ορίζοντας. Μόνο μια γκρίζα ομίχλη. 

 Όταν ο Gernon 

επικοινώνησε με τον Έλεγχο 

Εναέριας Κυκλοφορίας του Μαϊάμι, 

ο ελεγκτής του είπε ότι δεν 

εντόπισε αεροπλάνα στον αέρα, 

παρα μόνο πάνω από το Μαϊάμι. 

Ο Gernon δεν πίστεψε ότι ήταν το 

δικό τους αεροπλάνο γιατί ήταν 

χρονικά αδύνατο να είχαν φτάσει 

στο Μαϊάμι τόσο γρήγορα και έτσι 

έφτασε στο συμπέρασμα ότι η 

ηλεκτρική ομίχλη είχε ιδιότητες να 

κάνει ταξίδι στο χρόνο. 

 Ο Gernon βίωσε την ομίχλη άλλη μια φορά όπως επίσης και πολλοί άλλοι πιλότοι στην 

περιοχή. Ο Gernon πιστεύει ότι οι ηλεκτρομαγνητικές καταιγίδες από το κέντρο της Γης, σπάνε 

την επιφάνεια και σιγά σιγά εξαφανίζονται αφήνοντας πίσω την ηλεκτρική ομίχλη. Σύμφωνα με 

τον Gernon, ένας Σουηδός ερευνητής διαπίστωσε ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στο Τρίγωνο 

από οπουδήποτε αλλού στη Γη, κάτι που εξηγεί γιατί η ομίχλη εμφανίζεται εκεί. 
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Δυσλειτουργίες της πυξίδας: 



 

 Σε κάθε αναφορά του Τριγώνου των Βερμούδων θα δείτε να επισημαίνεται ότι οι πυξίδες 

σε εκείνο το σημείο δείχνουν τον πραγματικό Βορρά αντί για τον μαγνητικό. Οι θεωρητικοί λένε 

ότι αυτό προκαλεί τις πυξίδες να δυσλειτουργούν και τα πλοία και τα αεροπλάνα να βγαίνουν 

εκτός πορείας. 

 Η πυξίδα λειτουργεί γιατί η μαγνητική της βελόνα έλκεται από τον μαγνητισμό της Γης και 

δείχνει τον Μαγνητικό Βόρειο Πόλο. Ο Γεωγραφικός Βόρειος Πόλος είναι στατικός και βρίσκεται 

1200 μίλια μακριά από το Μαγνητικό. 

 Η Άγονη Γραμμή είναι μια νοητή γραμμή όπου ο Μαγνητικός και Γεωγραφικός Βορράς 

βρίσκονται σε τέλεια ευθυγράμμιση. Καθώς η Άγονη Γραμμή πέρασε μόνο μία φορά από το 

Τρίγωνο, πια εναπόκειται στον Κόλπο του Μεξικού κάτι που κάνει τις εξαφανίσεις ανακριβής. 

Λάθος υπολογισμοί θα μπορούσαν να βγάλουν εκτός πορείας ένα αεροπλάνο ή πλοίο 

οπουδήποτε. Αυτή η θεωρία υποστηρίζει επίσης ότι ακόμη και οι έμπειροι πιλότοι ή καπετάνιοι 

δεν ήταν ενήμεροι για τη μαγνητική απόκλιση, κάτι το οποίο είναι σχεδόν  απίθανο. 
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Καιρικές συνθήκες και τοπογραφία: 



 

 

 Η περιοχή υπόκειται σε βίαιες και απρόβλεπτες καταιγίδες και αλλαγές του καιρού. Αυτές 

οι σύντομες αλλά έντονες καταιγίδες μπορούν να δημιουργηθούν γρήγορα, να διαλυθούν 

γρήγορα και να περάσουν απαρατήρητες από τον δορυφόρο επιτήρησης. Οι δίνες νερού, επίσης,  

που εύκολα θα μπορούσαν να καταστρέψουν ένα αεροπλάνο ή πλοίο δεν είναι ασυνήθιστες. 

Άλλες πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν υποβρύχιους σεισμούς καθώς έχουν 

σημειωθεί σεισμικές δραστηριότητες. Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει και κύματα ύψους 100 

ποδιών στην περιοχή. 

 Η υποθαλάσσια τοπογραφία θα μπορούσε να είναι παράγοντας επίσης. Ξεκινάει από μια 

ήπια κλίση υφαλοκρηπίδας και καταλήγει σε ένα βαθύ υποβρύχιο φαράγγι. Στην πραγματικότητα, 

μία από τις βαθύτερες τομές βρίσκεται στο Τρίγωνο των Βερμούδων. Τα πλοία ή αεροπλάνα που 

βυθίζονται σε αυτά τα χαντάκια κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βρεθούν ποτέ. 

 Το ρεύμα του Κόλπου στον οποίο βρίσκεται το Τρίγωνο είναι εξαιρετικά γρήγορο και 

ταραχώδες. Μπορεί να δημιουργήσει υψηλούς κινδύνους πλοήγησης, ειδικά για τους αρχάριους. 

Το ρεύμα του Κόλπου κινείται με περισσότερα από 5 mph, ικανό δηλαδή να ρίξει τους ναυτικούς 

εκτός πορείας. Μπορεί επίσης να διαγράψει κάθε ίχνος καταστροφής. 
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Υδατούχο μεθάνιο : 

 

 Αυτή η θεωρία είναι υποσχόμενη για την ερμηνεία πολλών εξαφανίσεων στο Τρίγωνο των 

Βερμούδων. Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Κάρντιφ ανακάλυψαν τεράστια συγκέντρωση 



μεθανίου παγιδευμένη στον πάτο του Ωκεανού.  Το αέριο αυτό είναι υπεύθυνο για το θάνατο 

πολλών θαλάσσιων μικροοργανισμών. Το ίζημα περιέχει βακτήρια που παράγουν μεθάνιο, το 

οποίο συσσωρεύεται ως παγωμένο μεθάνιο που ονομάζεται υδρίτης του αερίου, ή αλλιώς 

υδατούχο μεθάνιο. Το στρώμα πάγου παγιδεύει το μεθάνιο και οι επιστήμονες το μελετούν σαν 

πιθανή πηγή ενέργειας. 

 Μέσα σε δευτερόλεπτα από τη διάρρηξη θύλακα μεθανίου, το αέριο εκρήγνυται στην 

επιφάνεια χωρίς προειδοποίηση. Εάν το πλοίο βρίσκεται στην περιοχή της έκρηξης του αερίου, το 

νερό από κάτω του θα χάσει την πυκνότητά του. Το σκάφος θα μπορούσε να βυθιστεί και τα 

ιζήματα να καλύψουν την επιφάνειά του καθώς πέφτει στον πυθμένα της θάλασσας. Ακόμη και 

τα αεροπλάνα που πετούν από πάνω θα μπορούσαν να πάρουν φωτιά κατά τη διάρκεια μιας 

έκρηξης μεθανίου. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν συμφωνεί με τη θεωρία ένυδρου μεθανίου ως 

μια εξήγηση για το Τρίγωνο των Βερμούδων, ο Bill Dillon, γεωλόγος του Γεωλογικού Ινστιτούτου 

των ΗΠΑ, δήλωσε ότι ''Σε αρκετές περιπτώσεις, βυθισμένες εξέδρες άντλησης πετρελαίου 

δημιουργούν διαφυγή μεθανίου''. 
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Πειρατές: 

 

 Παρ'ότι οι κλασσικοί πειρατές όπως ο Κοκκινογένης μπορεί να μην είναι υπεύθυνοι για τις 



εξαφανίσεις, οι μοντέρνοι είναι. Στη δεκαετία του '70 και του '80, οι έμποροι ναρκωτικών έκαναν 

πειρατεία σε πλοία για να περάσουν λαθραία τα ναρκωτικά. Η θεωρία αυτή θα μπορούσε να 

αληθεύει για την εποχή του πολέμου. 

 Τέτοια θεωρία μπορεί να εξηγήσει τις εξαφανίσεις των πλοίων, αν όχι των αεροπλάνων 

στην περιοχή. 
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Ανθρώπινο λάθος: 

 

 Όλοι κάνουμε λάθη, ακόμη κι αν δεν τα παραδεχόμαστε. Οι πιλότοι και οι ναυτικοί δεν θα 

Πλοίο του Αμερικανικού Στόλου ακολουθεί πλοίο ύποπτο για πειρατεία, 2006 



μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση! 

 Ο τροπικός καιρός του Τριγώνου των Βερμούδων και τα καταγάλανα νερά του το 

καθιστούν μέρος εκπαίδευσης της Αεροπορίας, του Αμερικανικού Στόλου ή ακόμη και χώρο 

αναψυχής για αρχάριους. 

 Έτσι, υπάρχει πολλή κίνηση στην περιοχή και αν προσθέσουμε τα ταχεία ρεύματα, τις 

ταραγμένες καιρικές συνθήκες και το τοπίο που αποτελείται από πολλά όμοια σε εμφάνιση νησιά, 

μπορεί να είναι εύκολο κάποιος να χάσει το δρόμο του. Μόλις απομακρυνθεί κάποιος λίγο 

χρειάζεται μόνο μερικές λάθος στροφές για να βρεθεί στο λάθος δρόμο: αρκετά μακριά για να 

είναι εύκολος ο ανεφοδιασμός καυσίμων ή να περιμένει κανείς να κοπάσουν οι δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες. 
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Ατλαντίδα: 

 

 Για όσους πιστεύουν στην ύπαρξη της μυθικής υποβρύχιας πόλης της Ατλαντίδας, αυτή η 



θεωρία μπορεί να είναι βάσιμη. 

 Όσοι πιστεύουν ότι η Ατλαντίδα είχε κάποτε θέση στο Τρίγωνο των Βερμούδων, 

υποστηρίζουν ότι τα απομεινάρια ισχυρών κρυστάλλων που τότε χρησιμοποιούνταν για να 

τροφοδοτούν με ενέργεια την πόλη, μπλέκονται τώρα με τα ηλεκτρονικά των πλοίων και 

αεροπλάνων και τους προκαλούν λειτουργικές ανωμαλίες. 

 Η απόδειξή τους; Το 1970, κάποιος που ασχολούταν με την ανακάλυψη της Ατλαντίδας, 

ισχυρίζεται ότι βρήκε το είδωλο μιας πυραμίδας βαθιά στον Ατλαντικό, κοντά στην περιοχή στις 

Μπαχάμες. Άλλοι θεωρητικοί έχουν περισσότερα στοιχεία να υποστηρίζουν αυτό που λένε με πιο 

πρόσφατα στοιχεία: το Bimini Road, ένα παράξενο πέτρωμα που αποτελείται από ομοιόμορφες 

γλυπτές πέτρες από το νησί Bimini στις Μπαχάμες. 

 Οι υποστηριχτές της Ατλαντίδας λένε πως ήταν κάποτε αποβάθρα ενώ οι γεωλόγοι λένε 

πως είναι δημιούργημα των φυσικών δυνάμεων. 
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Εξωγήινες δυνάμεις: 



 

 Ένα βυθισμένο διαστημόπλοιο κρυμμένο βαθιά στον ωκεανό με τις εξωγήινες μηχανικές 

του να παρεμβαίνουν στη δική μας τεχνολογία; Ίσως. Ή ίσως το Τρίγωνο των Βερμούδων μαζί με 

ένα παρόμοιο τρίγωνο στην Ιαπωνία, αποτελούν πύλη για διαπλανητικά, υπερδιάστατα πλάσματα. 

 Ο συγκεκριμένος μύθος υποστηρίζει ότι τα αεροπλάνα και τα πλοία, πέρασαν από αυτή 

την πύλη και παγιδεύτηκαν ανάμεσα σε δύο διαστάσεις. 

 Φυσικά υπάρχει και η θεωρία της επέμβασης UFO και της απαγωγής (abduction) των 

εξαφανισθέντων σκαφών και των πληρωμάτων τους από εξωγήινα όντα. Οι απαγωγές αυτές 

μπορεί να γίνονται είτε μέσω της φυσικής παρουσίας εξωγήινων σκαφών στην περιοχή 

(εξηγούνται έτσι και διάφορες μαρτυρίες για περίεργα φώτα), είτε προς μία μυστική 

υποθαλάσσια βάση, είτε με απευθείας τηλεμεταφορά. Η θεωρία της εμπλοκής εξωγήινων όντων 

είναι ίσως η πιο διαδεδομένη και αυτή που έχει τους περισσότερους οπαδούς. 
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Βυθισμένος κομήτης: 

 



 Πριν από 11.000 χρόνια, ένας κομήτης ίσως χτύπησε τη Γη και προσγειώθηκε στον 

πυθμένα της θάλασσας, ακριβώς κάτω από το Τρίγωνο των Βερμούδων. 

 Μερικοί θεωρητικοί εικάζουν ότι ο κομήτης ίσως είχε παράξενες ηλεκτρομαγνητικές 

ιδιότητες που θα μπορούσαν να διαταράξουν τις πυξίδες και τα άλλα εργαλεία πλοήγησης ή 

ακόμη και να παρεμβαίνουν στους κινητήρες αεροσκαφών. Τελικά, βρέθηκε ποτέ τέτοιος κομήτης; 

 Δεν έχει βρεθεί ακόμη αλλά ο ωκεανός στην περιοχή μπορεί να είναι χιλιάδες μέτρα βαθύς, 

οπότε η απόδειξη μπορεί να μη βρεθεί ποτέ. Με καμία απόδειξη, μόνο η πίστη σε κάποιον αρχαίο 

εξωγήινο κομήτη έχει απομείνει σε όσους υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία. 
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ 

 

 
 Δεν είναι εύκολο να ξεδιαλύνει πλέον κανείς τα χρονικά του μύθου από τα πραγματικά  

γεγονότα. Ξακουστό παράδειγμα το πλοίο  

«Mary Celeste», που βρέθηκε το 1872 να 

επιπλέει αμέριμνο και… ακυβέρνητο, χωρίς ίχνος 

ανθρώπινης παρουσίας εντός του. Κι ενώ 

φιγουράρει ως ένα από τα πλέον διαβόητα 

ντοκουμέντα για τη δράση του Τριγώνου του 

Διαβόλου, στην πραγματικότητα το πλοίο 

βρέθηκε εκατοντάδες μίλια μακριά από το 

Τρίγωνο… 

 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

Λίγο μετά την ανακάλυψη των νησιών, το 1515, ένα Βρετανικό πλοίο, το "Sea Venture", ναυάγησε 

στις ακτές ενός από τα νησιά αυτά. Το εν λόγω πλοίο μετέφερε 150 αποίκους για εγκατάσταση 

στη Virginia του Νέου Κόσμου, που μόλις είχε ιδρυθεί. Δυστυχώς για τους επιβάτες του το καράβι 

ναυάγησε, με αποτέλεσμα όλοι να μείνουν για εννέα μήνες αποκλεισμένοι από τον υπόλοιπο 

κόσμο. Παρ' όλα αυτά, κάτω από τις οδηγίες του έμπειρου αρχηγού της αποστολής Sir George 

Somers, κατάφεραν να χτίσουν καλύβες, ενώ για τροφή είχαν ψάρια, αστακούς, καβούρια και 

θαλάσσιες χελώνες και όλα φαίνονταν πως κυλούσαν ήρεμα. 

Όμως, ένας ταξιδιώτης του "Sea Venture" φρόντισε να κρατήσει ένα λεπτομερές ημερολόγιο, στο 

οποίο ανέφερε ορισμένα μυστηριώδη περιστατικά. Ο ταξιδιώτης αυτός λεγόταν William Strachey 

και ήταν εκλεγμένος γραμματέας της Virginia. Μαζί με τον Somers περιγράφουν ένα περιστατικό 

που συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο αρχηγός της αποστολής (ο Somers) εκτελούσε 

βάρδια. Καθώς ήταν κουρασμένος από την ορθοστασία, είχε ακουμπήσει στο παραπέτο του 

πλοίου και παρατηρούσε τις αντανακλάσεις του φεγγαριού στη γαλήνια θάλασσα που τους 

περιέβαλε. Ξαφνικά, κάτι θαμπό αιχμαλώτισε το βλέμμα του. Το "αντικείμενο" κινείτο σαν να 

ήταν ζωντανό, πότε ανάμεσα στα σύννεφα και πότε πλησιάζοντας το καράβι, μέχρι που χάθηκε 

εντελώς από τα μάτια του. 

Το πρώτο επίσημο περιστατικό εξαφάνισης αφορά σε μια ναυαγοσωστική βάρκα των αποίκων, 

την οποία είχαν στείλει για βοήθεια. Η Βάρκα ήταν επανδρωμένη με επτά εθελοντές και 

επικεφαλής ήταν ο Henry Ravens, ναύκληρος του "Sea Venture". Το ταξίδι τους ξεκίνησε στις 28 

Αυγούστου το 1609, ακριβώς έναν μήνα ύστερα από το ναυάγιο του Βρετανικού πλοίου. Δύο 

μέρες αργότερα το μικρό σκάφος επέστρεψε, καθώς δεν μπόρεσε να βρει πέρασμα ανάμεσα 

στους κοραλλιογενείς υφάλους. Την επόμενη Παρασκευή, 1η Σεπτεμβρίου, η αποστολή ξεκίνησε 

για άλλη μια φορά, με τον Ravens σίγουρο πως θα τα κατάφερναν και δίνοντας στους αποίκους 

την υπόσχεση ότι με το καινούριο φεγγάρι θα ήταν πίσω. 
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 Το καινούριο φεγγάρι ήρθε αλλά όχι και ο Ravens με τους συντρόφους του, οι οποίοι δεν 

ξαναφάνηκαν ποτέ. Οι άνθρωποι του Ι7ου αιώνα πίστεψαν πως υπεύθυνοι για την εξαφάνιση της 

βάρκας ήταν οι "δαίμονες του Βυθού". Για τους σύγχρονους όμως μελετητές της περιοχής, 

πρόκειται για το πρώτο τεκμηριωμένο περιστατικό που αναφέρθηκε στην επικίνδυνη ζώνη του 

Τριγώνου των Βερμούδων. 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΦΑΚΑ 

Η εξαφάνιση της βάρκας των αποίκων του 

ναυαγίου του "Sea Venture" αποτέλεσε την 

αρχή του μυστηρίου. Έκτοτε αρκετά πλοία 

επιφάνειας και υποβρύχια χάθηκαν εντελώς ή 

βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα στο Τρίγωνο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

τραγωδία του πετρελαιοκίνητου σκάφους 

εφοδιασμού "Cyclops" 14.500 τόνων, που 

εξαφανίστηκε στις 4 Μαρτίου του 1918, καθώς 

ταξίδευε από τα νησιά Barbados για το Norfolk 
της Virginia των ΗΠΑ, μεταφέροντας ένα 

πολύτιμο φορτίο μαγνησίου για τους 

συμμάχους στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1950 το καράβι "Sandra", ένα φορτηγό μήκους 

περίπου 120 μέτρων, μεταφέροντας τριακόσιους τόνους εντομοκτόνο, ξεκίνησε από το Miami της 
Florida για τη Savannah της Georgia. Μετά την αναχώρηση, κανείς δεν είδε ξανά το πλοίο ή 

κάποιο από τα 28 μέλη του πληρώματός του. 

 

ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ 

 

1609 Η ναυαγοσωστική βάρκα του ''Sea Venture'' επτά άτομα εξαφανίζονται χωρίς να 

αφήσουν ίχνη. 

1810 Επιβατικό πλοίο ''Patriot''. Το συγκεκριμένο πλοίο μετέφερε την κόρη του 

αντιπροέδρου των ΗΠΑ Aaron Burr. Πλοίο και πλήρωμα χάθηκαν χωρίς ίχνη. 

1812 Το πολεμικό πλοίο ''Wasp'' εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη.  

1918 Πετρελαιοκίνητο σκάφος εφοδιασμού ''Cyclops'' 14.500 τόνων εξαφανίστηκε χωρίς 

κανένα ίχνος. 

1926 Επιβατικό πλοίο ''Porta Noca'' εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. 

1950 Εξαφανίστηκε το φορτηγό πλοίο ''Sandra''. 

1958 Το γιοτ ''Renovoc'' εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει το παραμικρό ίχνος. 

1967 Το γιοτ ''Magic'' εξαφανίζεται μαζί με επιβάτες και πλήρωμα. 

1973 Το γιοτ ''Witch'' εξαφανίζεται. 

1973 Το Γερμανικό φορτηγό πλοίο ''Anita'' χάνετε και αυτό στο Τρίγωνο των Βερμούδων. 
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ΓΝΩΣΤΟΤΕΡΕΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ 

Το 1926 ο Rad Miller δεν σταματούσε να επαναλαμβάνει την παράξενη περιπέτεια που του έτυχε 

στο Τρίγωνο. 

Ο Miller είχε κανονίσει να ταξιδέψει για να 

παραθερίσει στο νησί Pine στις ακτές της Κούβας. Το 

μόνο μέσο για να φθάσει σε αυτό το νησί ήταν το 

επιβατικό πλοίο "Porta Νοca", που εκτελούσε 

τακτικά δρομολόγια ανάμεσα 

στην Tampa της Florida και τα νησιά Pine και Grand 

Cayman. Ο Miller, το συγκεκριμένο καλοκαιρινό 

πρωινό του 1926 που επρόκειτο να αναχωρήσει, 

πήρε τις αποσκευές του και περπάτησε για την 

προβλήτα, με σκοπό να επιβιβαστεί στο "Porta 

Noca". Καθώς πλησίαζε, πέτρωσε από έκπληξη: Ενώ 

πριν από λίγα λεπτά μπορούσε να δει πεντακάθαρα το επιβατικό, τώρα έβλεπε το "Porta Noca" 

να βρίσκεται ολόκληρο τυλιγμένο σε μια περίεργη ομίχλη, η οποία περιέβαλε και καθετί γύρω 

από αυτό. Σε δευτερόλεπτα το όραμα έσβησε και το "Porta Noca" απέκτησε τη γνώριμη όψη του. 

Ο Miller παρέμεινε στη θέση του, βλέποντας το πλοίο να φεύγει χωρίς αυτόν. Στο δρόμο της 

επιστροφής για το σπίτι του, ο Miller συνεχώς αναθεμάτιζε τον εαυτό του για την "ανοησία" που 

έκανε. Για όλη την υπόλοιπη ζωή του, όμως, δεν έπαυσε να ευχαριστεί το ένστικτό του, διότι το 

"Porta Noca" δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του. 

 

Δεύτερο συμβάν στο οποίο θα αναφερθούμε είναι οι εξαφανίσεις των δύο υποβρυχίων Scorpion 

SS298 και Scorpion SSN589. Το SS298 είχε ναυπηγηθεί στα ναυπηγεία 

του Portsmouth στο New Hampshire των ΗΠΑ και είχε καθελκυστεί στις 20 Ιουλίου του 1942. Το 

συγκεκριμένο υποβρύχιο είχε πλούσια και επιτυχή δράση κατά το B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με 

αποτέλεσμα κυβερνήτης και πλήρωμα να έχουν παρασημοφορηθεί τρεις φορές. Στις 29 

Δεκεμβρίου το 1943 το υποβρύχιο, με κυβερνήτη τον πλοίαρχο M.G. Schmidt, βγήκε στο πέλαγος 

για τέταρτη φορά που έμελλε να είναι και η τελευταία του. 

 

 

Συγκεκριμένα, στις 2 Ιανουαρίου 1944 κάλεσε για βοήθεια, καθώς ένας από τους άντρες του 

πληρώματος είχε σπάσει το χέρι του. Το υποβρύχιο ζητούσε να έρθει σε επαφή με το πολεμικό 

πλοίο USS Herring(SS-233), που βρισκόταν κοντά του, για να παραλάβει τον τραυματία. Οι 

καιρικές συνθήκες όμως δεν επέτρεπαν στο πλοίο να παραλάβει τον τραυματία και το "Scorpion" 

έδειχνε να αντιλαμβάνεται την κατάσταση. "Εντάξει... Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο", 

τηλεγράφησε γύρω στα μεσάνυχτα. Έκτοτε δεν έμαθε κανείς για την τύχη του. Το Πολεμικό 

Ναυτικό των ΗΠΑ, προς τιμή του υποβρυχίου, έδωσε το όνομά του σε ένα καινούριο 

πυρηνοκίνητο υποβρύχιο που κατασκευάστηκε το 1959, το "Scorpion SSΝ589". Όπως το 

συνονόματό του, έτσι και αυτό έφερε πλήθος διακρίσεων, με αποτέλεσμα να τιμηθεί δύο φορές 

με το Βραβείο για "Μαχητική Αποτελεσματικότητα". όλα αυτά μέχρι το 1968. 
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Μετά τη συμμετοχή του σε ασκήσεις του Έκτου Στόλου στη Μεσόγειο, πήρε το δρόμο της 

επιστροφής για τη Βάση του στο Norfolk, στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ. Στις 21 Μαΐου έδωσε ως 

στίγμα κάποιο σημείο κοντά στις Αζόρες και βεβαίωσε πως όλα πηγαίνουν κανονικά. Από τότε δεν 

ξανακούστηκε τίποτε από το υποβρύχιο. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ οργάνωσε μυστική 

αποστολή, οι έρευνες της οποίας κράτησαν για μήνες, μέχρι που στις 20 Οκτωβρίου το υποβρύχιο 

"Misar" με τη βοήθεια μηχανών τηλεόρασης εντόπισε το κουφάρι του "Scorpion". 

Τι είχε συμβεί άραγε; Το ερώτημα παραμένει ακόμα αναπάντητο. Η εξεταστική επιτροπή 

μελέτησε περίπου 12.000 φωτογραφίες του Βυθού, Χωρίς να μπορεί να δώσει μια απάντηση που 

να εξηγούσε τη βύθιση του άτυχου υποβρυχίου. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο πως το 

"Scorpion" είχε βρεθεί άθικτο σε βάθος 10.000 ποδιών (3.000 μέτρων), 500 μίλια νοτιοδυτικά των 

Αζόρων και ακριβώς πάνω στα σύνορα του Τριγώνου των Βερμούδων. 

Το πλοίο «Cyclops» – 1918 

Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το πλοίο «U.S.S. Cyclops» πήρε την εντολή 

στις 9 Ιανουαρίου 1918 να καταπλεύσει στη Βραζιλία για ανεφοδιασμό των βρετανικών πλοίων 

που έπλεαν στον νότιο Ατλαντικό. Το πλοίο, 

επιστρέφοντας από το Ρίο ντε Τζανέιρο στις 16 

Φεβρουαρίου, έκανε μια μικρή στάση στα νησιά 

Μπαρμπέιντος στις 3-4 Μαρτίου. Έκτοτε κανείς 

δεν ξανάκουσε νέα του. Το πλήρωμα και οι 306 

επιβάτες του θα εξαφανίζονταν μια και καλή... 

 

Το «Sulphur Queen» – 1963 

Το «S.S. Marine Sulphur Queen» ήταν ένα 

τάνκερ που μετέφερε 15.000 τόνους θειάφι από 

το Beaumont του Τέξας στο Norfolk της 

Βιρτζίνια. Η τελευταία επικοινωνία με το πλοίο έγινε στις 3 Φεβρουαρίου 1963, με τον καπετάνιο 

να αναφέρει πληροφορίες ρουτίνας. Το πλοίο δεν θα έφτανε ποτέ στον προορισμό του, ενώ η 

ακτοφυλακή που βγήκε στο κατόπι του, το μόνο που κατάφερε να βρει ήταν ένα σωσίβιο από το 

«Sulphur Queen»... 

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 

Η πτήση NC-16002 – 1948 

Στις 28 Δεκεμβρίου 1948, ο κυβερνήτης 

Robert Lindquist της εμπορικής πτήσης NC-

16002 πιλόταρε το επιβατικό του από το 

Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο στο Μαϊάμι 

της Φλόριντα. Πλησιάζοντας στο Μαϊάμι, 

ζήτησε από τον πύργο ελέγχου άδεια 

προσγείωσης, στην απάντηση ωστόσο του 

πύργου δεν υπήρξε απόκριση. Το 

αεροπλάνο δεν έφτασε ποτέ στον 

προορισμό του και κανείς δεν το ξαναείδε 

έκτοτε. 
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Αεροσκάφος 680 – 1965 

Σε μια ξάστερη νύχτα του 1965, το έμπειρο πλήρωμα του αεροσκάφους της αμερικανικής 



πολεμικής αεροπορίας [440η Πτέρυγα Μάχης] ταξίδευε από το Μιλγουόκι στις Μπαχάμες. Στην 

επικοινωνία πιλότου και πύργου ελέγχου δεν αναφέρθηκε τίποτα ανησυχητικό, το αεροσκάφος 

θα χανόταν ωστόσο στους αιθέρες και δεν θα έφτανε ποτέ στις Μπαχάμες. Καμία εξήγηση δεν 

δόθηκε ποτέ για την εξαφάνιση του Αεροσκάφους 680. 

 

 

Η Πτήση 19 και το μυστήριο στο Τρίγωνο των Βερμούδων 

(Το σημαντικότερο περιστατικό) 

 
H εξαφάνιση της Πτήσης 19 ή αλλιώς το Σμήνος 19 δεν είναι μόνο το πιο διάσημο από τα 

μυστήρια του Τριγώνου των Βερμούδων. Είναι η υπόθεση που συντέλεσε σε μέγιστο βαθμό στο 

να δημιουργηθεί και να παγιωθεί η φήμη του Τριγώνου. 

Αν και αρκετά μυστηριώδη περιστατικά είχαν συμβεί κατά το παρελθόν, κανένα από αυτά δεν 

ήταν ικανό να κινήσει το ενδιαφέρον του κόσμου για όσα συνέβαιναν στο σύμπλεγμα των 

Βερμούδων. Το έναυσμα δόθηκε με το τέλος του B' Παγκόσμιου Πολέμου και με τη βοήθεια των 

ΜΜΕ. 

Το πρώτο συμβάν σημειώθηκε σε μια βάση (ΝΑS) του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού 

στη Florida το 1945, στο αεροδρόμιο του Cecil στην Jacksonville. Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο 

ήταν βάση εκπαίδευσης, από όπου στέλνονταν οι πιλότοι για να εξασκηθούν στην εξαπόλυση 

βομβών. Πρέπει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο πως οι πιλότοι δεν ήταν δόκιμοι αλλά ήδη 

εκπαιδευμένοι, οι οποίοι αποκτούσαν εμπειρία σε μακρινές πτήσεις και τελειοποιούσαν την 

τεχνική τους στο βομβαρδισμό. 

Για την εκπαίδευσή τους 

χρησιμοποιούσαν βομβαρδιστικά 

τύπου SBD-3 Dauntless και SΒ2G Hell 

Drives, ενώ το πρόγραμμα πρόβλεπε την 

καθημερινή δίωρη πτήση ενός σμήνους 

δώδεκα αεροπλάνων σε ακτίνα εκατό 

μιλίων από τη Βάση. Κάθε αεροπλάνο 

ήταν επανδρωμένο με δύο άτομα, τον 

πιλότο και το βομβιστή-

ασυρματιστή.Όπως πάντα, τα δώδεκα 

βομβαρδιστικά που είχαν επιλεγεί για 

την πτήση εκείνης της ημέρας 

απογειώθηκαν στελεχωμένα ως 

συνήθως: Όλοι οι άντρες είχαν σωσίβια, όλα τα αεροπλάνα ήταν εξοπλισμένα με σωσίβιες 

λέμβους και κανένα δεν παρουσίαζε την παραμικρή ανωμαλία. Οι ώρες περνούσαν και, όταν τα 

βομβαρδιστικά επέστρεψαν, οι άντρες της βάσης βρέθηκαν μπροστά σε μία έκπληξη: Αντί για 

δώδεκα αεροσκάφη είχαν επιστρέψει μόνον τα δέκα! Μάταια οι άνθρωποι της βάσης έψαχναν να 

βρουν τα βομβαρδιστικά και τα πληρώματά τους. Εξαφανίστηκαν, δίχως να αφήσουν ούτε ένα 

ίχνος. 

Με το πέρασμα του χρόνου το περιστατικό ξεχάστηκε κάπως. Όμως τον Δεκέμβρη της ίδιας 

χρονιάς παίχθηκε ένα νέο δράμα, τόσο μυστηριώδες, που ξεπερνούσε και το καλύτερο σενάριο 

επιστημονικής φαντασίας. 



Όλα ξεκίνησαν από την αεροπορική βάση του Fort Lauderdale. Όπως και η βάση του Jacksonville, 

έτσι και αυτή λειτουργούσε ως κέντρο εκπαίδευσης στην τεχνική του βομβαρδισμού. Οι 

περισσότεροι πιλότοι είχαν τριακόσιες με τετρακόσιες ώρες πτήσης ο καθένας με 

βομβαρδιστικά TBF Avenger, αεροπλάνα που χρησιμοποιούν ήδη στη βάση. Τα εν λόγω 

βομβαρδιστικά ήταν από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα μονοκινητήρια. Καθένα τους μετέφερε 

τρία άτομα: πιλότο, ασυρματιστή, πολυβολητή. 

Η συγκεκριμένη πτήση ήταν προγραμματισμένη για τις 5 Δεκεμβρίου 1945, παρουσίαζε όμως μια 

διαφορά με τις προηγούμενες. Το αεροπλάνο του επικεφαλής είχε μόνο δύο άντρες ως πλήρωμα, 

ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα που θα το συνόδευαν ήταν κανονικά επανδρωμένα. Και τα 

δεκατέσσερα μέλη του Σμήνους 19 είχαν πτητική πείρα που κυμαινόταν από 13 μήνες ως 6 

χρόνια. Όλοι τους ήξεραν πολύ καλά πως επρόκειτο να κάνουν τριγωνική περιπολική πτήση 160 

μίλια ανατολικά, ύστερα 40 μίλια Βόρεια και μετά πίσω με νοτιοδυτική κατεύθυνση προς τη 

βάση. Μια εντελώς συνηθισμένη πτήση γι' αυτούς...Οι καιρικές συνθήκες, αν και τις πρωινές ώρες 

ήταν άστατες, την ώρα της πτήσης ήταν άψογες, με θερμοκρασία 38 βαθμούς και επιφανειακούς 

ανέμους που έφθαναν μέχρι τους 31 κόμβους. Τρεις από τους πιλότους του σμήνους ήταν στενοί 

φίλοι και κοιμόνταν στον ίδιο θάλαμο. Αναφερόμαστε στο δεκανέα Robert F. Gullivan, τον 

υποδεκανέα Robert Ρ. Gruebel και το λοχία Allen Cosnar. Λίγο πριν από την πτήση, και ενώ οι δύο 

πρώτοι ήταν έτοιμοι, ο λοχίας Cosnar αρνήθηκε να τους ακολουθήσει. "Μπορείτε να πηγαίνετε" 

τους είπε. "Εγώ δεν θα έρθω. Ναι, ναι... Το ξέρω, σας φαίνεται παράξενο και είναι. Όμως να... δεν 

θέλω να έρθω. Αλλωστε δεν είμαι υποχρεωμένος, αφού έχω συμπληρώσει κανονικές ώρες 

πτήσεις για αυτό το μήνα" είπε. 

Οι φίλοι του αρκέστηκαν σε ένα "γεια χαρά" και έφυγαν από το θάλαμο. Στο κτίριο επιχειρήσεων 

συνάντησαν τα υπόλοιπα μέλη του σμήνους και, αφού έγινε η συνήθης ενημέρωση και 

εξετάστηκαν με σχολαστικότητα όλα τα αεροπλάνα, απογειώθηκαν στις 14:00. Φθάνοντας στο 

στόχο τους, ένα εγκαταλελειμμένο πλοίο νότια από τα νησιά Bimini, εκτέλεσαν μια σειρά βολών 

και πήραν το δρόμο της επιστροφής. Σε αντίθεση όμως με τις προηγούμενες πτήσεις, δεν 

επέστρεψαν ποτέ... 

Πίσω στη βάση, ο Cosnar περίμενε την άφιξη της πτήσης. Ταυτόχρονα, στον πύργο ελέγχου ο 

ασυρματιστής κοίταξε το ρολόι του: σχεδόν 16:00. Ετοιμαζόταν να παραδώσει στον επόμενο, όταν 

τα ακουστικά του "έπιασαν" το ακόλουθο μήνυμα: "Καλούμε πύργο ελέγχου.... Καλούμε πύργο 

ελέγχου.... Κατάσταση έκτακτης ανάγκης... Φαίνεται πως είμαστε εκτός πορείας... Δεν μπορούμε 

να προσανατολιστούμε... Επαναλαμβάνω... Δεν μπορούμε να προσανατολιστούμε..." Η φωνή που 

απεγνωσμένα ζητούσε οδηγίες ανήκε στον, εδώ και χρόνια επικεφαλής του Σμήνους 19, 

υποσμηναγό Charles Taylor. 
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"Ποιο είναι το στίγμα σας;" (πύργος ελέγχου) 

"Δεν είμαστε σίγουροι, φαίνεται πως έχουμε χαθεί." (Taylor) 

"Υποθέτουμε πως κατευθύνεστε δυτικά." (πύργος ελέγχου) 

"Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πού πάμε ούτε για το κατά πού πέφτει η Δύση... Όλα 

πάνε λάθος... Είναι παράξενο... Ακόμα και ο ίδιος ο ωκεανός δεν μοιάζει να είναι όπως θα 

έπρεπε..." 



Το προσωπικό του πύργου είχε μείνει κατάπληκτο. Ακόμα και αν όλες οι πυξίδες του σμήνους 

είχαν χαλάσει, δεν γινόταν να μην μπορούν να ξεχωρίσουν προς τα πού έπεφτε η Δύση, τη στιγμή 

μάλιστα που ο Ήλιος άρχιζε να αγγίζει το δυτικό ορίζοντα και οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ 

καλές. Τα επόμενα σαράντα λεπτά ο πύργος ελέγχου άκουγε τις συνομιλίες μεταξύ των πιλότων 

και όλοι φαίνονταν το ίδιο συγχυσμένοι. Ξαφνικά, χωρίς λόγο, ο Taylor ζήτησε από τον άλλο 

εκπαιδευτή, τον επισμηναγό  George W. Stivers, 

να αναλάβει την αρχηγία του σμήνους. 

Στο μεταξύ, τα νέα στη βάση έγιναν γρήγορα 

γνωστά, με αποτέλεσμα ο Cosnar να τρέξει στον 

πύργο ελέγχου την ώρα που ο Stivers έστελνε το 

ακόλουθο μήνυμα: "Η ώρα είναι 16:25, θα 

πρέπει να είμαστε κάπου 225 μίλια ΒΑ της 

βάσης. Είναι σαν να..." 

Η μετάδοση έσβησε. Ο Cosnar καθώς και το 

προσωπικό του πύργου ελέγχου αγωνιούσαν, 

περιμένοντας ένα νέο μήνυμα. Ξαφνικά η φωνή του Stivers ξανακούστηκε: "Είναι σαν να 

εισχωρούμε σε ασπρουδερό νερό... Είμαστε ολότελα χαμένοι..." 

Αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα του Σμήνους 19. Το Fort Lauderdale έστειλε μήνυμα στη βάση 

του Banana River, αναφέροντας πως το Σμήνος 19 ήταν σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης. 

Αμέσως απογειώθηκε ένα Martin PBM Mariner με αρχηγό τον υποσμηναγό Harry Con. Μισή ώρα 

αργότερα ο ασυρματιστής του Mariner έστελνε μήνυμα πως ήταν στο σημείο όπου υποτίθεται ότι 

βρίσκονταν τα Avenger, αλλά δεν έβλεπε τίποτα. Δεν διακρινόταν κανένα ίχνος των χαμένων 

αεροπλάνων. Αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα που έδωσε το Mariner, γιατί βρήκε την ίδια τύχη με 

το Σμήνος 19. Εξαφανίστηκε, δίχως να αφήσει το παραμικρό ίχνος... 
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Το Fort Lauderdale κάλεσε σε βοήθεια το 

ναύσταθμο και την ακτοφυλακή, χωρίς όμως 

αποτέλεσμα. 

Ξαφνικά, ένας ασυρματιστής έλαβε στο 

δέκτη του ένα σήμα και αναστατώθηκε: 

"FT, FT, FT...". Τα γράμματα αυτά ήταν μέρος 

του κωδικού συστήματος του Σμήνους 19 και 

κανένα άλλο αεροπλάνο δεν μπορούσε να τα 

χρησιμοποιήσει. Το περίεργο ήταν πως 

κανένα από τα αεροπλάνα δεν μπορούσε να 

το έχει στείλει, αφού τα καύσιμά τους είχαν 

τελειώσει πριν από δύο ώρες. 

Μάταια ο ασυρματιστής προσπαθούσε να 

αποκτήσει επαφή με το σώμα. Τίποτα. Όσον 

αφορά στις έρευνες που έγιναν, δεν 

βρέθηκαν ούτε προσωπικά αντικείμενα ούτε ρούχα ούτε πτώματα. Τίποτα... 



Το Ναυτικό σύστησε μια εξεταστική επιτροπή, η οποία δεν κατάφερε να ρίξει φως στην υπόθεση. 

Ένα μέλος της, μάλιστα, είχε δηλώσει: "Θα έλεγε κανείς πως πέταξαν στον Άρη"! 

Τα επόμενα χρόνια σημειώθηκαν κι άλλες παρόμοιες εξαφανίσεις αεροπλάνων  και σε όλες τις 

περιπτώσεις δεν βρέθηκε τίποτα. 

Όμως η εξαφάνιση της Πτήσης 19 αν και είναι το πιο γνωστό, δεν είναι και το μόνο από τα 

πολλά μυστήρια του Τριγώνου των Βερμούδων. 
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ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 

 

 

 
 

 Το Τρίγωνο των Βερμούδων, εκτός από θεωρητικούς και συνωμοσιολόγους, έχει 

απασχολήσει και τον κόσμο της τέχνης με σκοπό να έχουμε τη δημιουργία ταινιών, σειρών, 

βιβλίων ακόμη και θεματικών πάρκων γύρω από το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων. 

 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ''BERMUDA TRIANGLE'' 

 Το κλειστό, πια, πάρκο στην Αυστραλία, άνοιξε το 1980, υποσχόμενο να προσφέρει μία 

υδάτινη εμπειρία στους επισκέπτες του, παρόμοια με αυτή του φημολογούμενο Τριγώνου των 

Βερμούδων. 



Μερικές από τις πίστες 

περιλάμβαναν: 

• την Εισαγωγή της βόλτας στο 

πάρκο, όπου ένας υπάλληλος με 

στολή οδηγούσε τους επισκέπτες σε 

μία αίθουσα με οθόνες που έδειχναν 

τι τους περίμενε στις επόμενες πίστες 

• την πρώτη πίστα, όπου οι 

επισκέπτες έμπαιναν σε βάρκες 

φορώντας ακουστικά και περνούσαν 

μέσα από δύο ηφαίστεια ενώ από τα 

ακουστικά έπαιζαν ηχητικά 

ντοκουμέντα από τις πτήσεις στο 

Τρίγωνο των Βερμούδων. 

• Έπειτα, η βάρκα περνούσε δίπλα από ένα διαστημόπλοιο όπου τους ξεναγούσε ένα 

φάντασμα 

• Τέλος, οι επισκέπτες άφηναν τις βάρκες ενώ μπορούσαν να βγάλουν φωτογραφίες. 

ΤΑΙΝΙΕΣ: 

• ''Το Τρίγωνο του Σατανά'', τηλεταινία μυστηρίου του 1975 όπου μία ομάδα διάσωσης 

επισκέπτεται το Τρίγωνο για να σώσει μία επιζώντα, όμως όλοι βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα 

άγνωστο και επικίνδυνο κομμάτι του ωκεανού. 

• ''Πέρα από το Τρίγωνο των Βερμούδων'', σειρά επιστημονικής φαντασίας του 1975, όπου 

ένας επιχειρηματίας μόλις άρχισε να ανακλύπτει έναν αριθμό 

εξαφανίσεων πλοίων και αεροπλάνων στην ακτή της Φλόριδα και 

αρχίζει τις έρευνες. 

• ''Τα βάθη των Βερμούδων'', σειρά περιπέτειας του 1978, 

όπου επιστήμονες ανακαλύπτουν ότι κινδυνεύουν από μία 

τεράστια θαλάσσια χελώνα και το πνεύμα μίας κολυμβήτριας που 

έχασε τη ζωή της στο Τρίγωνο των Βερμούδων. 

• ''Το Τρίγωνο των Βερμούδων'', ιταλική ταινία επιστημονικής 

φαντασίας του 1978, όπου επιβάτες μιας κρουαζιέρας περνούν από 

το Τρίγωνο και παράξενα πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν. 

• ''Το μυστήριο των Βερμούδων'', μεξικάνικη ταινία δράσης του 1979 

• ''Ναυαγοί του ονείρου'', ταινία μυστηρίου του 1996, όπου μια 

οικογένεια, μετά από το ναυάγιο της βάρκας τους, βρίσκεται 

παγιδευμένη στο νησί των Βερμούδων. 

• ''Χαμένοι στο Τρίγωνο των Βερμούδων'', σειρά επιστημονικής 



φαντασίας του 1998, όπου ένα ζευγάρι πηγαίνει διακοπές στις Βερμούδες, όμως η σύζυγος 

εξαφανίζεται μυστηριωδώς. 

• ''Χαμένο ταξίδι'', τηλεταινία τρόμου του 2001, όπου ένα εξαφανισμένο καράβι στο 

Τρίγωνο των Βερμούδων επιστρέφει και 7 άνθρωποι το επιβαίνουν για να ανακαλύψουν την 

αλήθεια. 
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• ''Το Τρίγωνο'', τηλεταινία θρίλερ του 2002, όπου μία 

ομάδα φίλων καταλήγουν στο Τρίγωνο των Βερμούδων. 

• ''Το Τρίγωνο'', σειρά περιπέτειας του 2005, όπου μία 

ομάδα ανθρώπων που έχουν βιώσει το Τρίγωνο των Βερμούδων 

συναντιούνται για να ανακαλύψουν την αλήθεια. 

• ''Τρίγωνο'', ταινία θρίλερ του 2009, όπου επιβάτες ενός 

πλοίου στον Ατλαντικό, βιώνουν άσχημες καιρικές συνθήκες και 

μεταφέρονται ξαφνικά σε άλλο πλοίο μόνο για να βιώσουν 

χειρότερα περιστατικά. 

• ''Βερμούδες'', ντοκιμαντέρ του 2013, όπου ομάδα ανθρώπων καταγράφουν τις εμπειρίες 

τους στο Τρίγωνο των Βερμούδων. 

ΒΙΒΛΙΑ: 

• ''Μέσα στο Τρίγωνο των Βερμούδων: Ψάχνοντας την αλήθεια γύρω από το μεγαλύτερο 

μυστήριο του κόσμου'', του Gian J. Quasar, με αναφορές εξαφανίσεων όπως καταγράφηκαν 

επίσημα. (2003) 

• ''Το Τρίγωνο των Βερμούδων'', του Charles Berlitz 

• ''Το Τρίγωνο των Βερμούδων: Λύθηκε'', του Larry Kusche, (1975) 

• ''Τα στοιχεία του Τριγώνου των Βερμούδων'', του David Group, (1984) 

• ''Πλοία φαντάσματα: αληθινές ιστορίες ναυτικών εφιαλτών, στοιχειωμάτων και 

καταστροφών'', του Richard Winer, (2000) 
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: 



• ''Bermuda Triangle'', του Barry Manilow 

• ''Happy Birthday Bermuda Triangle'', των Kill the Arcade 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 
• el.wikipedia.org 

• en.wikipedia.org 

• e-telescope.gr 

• newpost.gr 

• howstuffworks.com 

• science.discovery.com 

• imdb.com 

• houstonpress.com 

• google.com/images 



• agrino.gr 

• newsbomb.gr 

 


