
ΑΛΥΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

Το Τρίγωνο των Βερμούδων 



ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟ; 

Επειδή ένας μεγάλος αριθμός αεροπλάνων και πλοίων εξαφανίστηκαν ανεξήγητα χωρίς να 

αφήσουν ίχνη. 



 
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ  

ΤΟ MΑΪΑMI ΤΗΣ FLORIDA, ΤΟ SAN JUAN ΤΟΥ PUERTO RICO ΚΑΙ ΤΑ 
ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ.  

 



• Η πολύκροτη ιστορία που «εκτόξευσε» τον 

μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων ήταν η 

περίεργη εξαφάνιση των 5 βομβαρδιστικών 

αεροσκαφών του αμερικανικού ναυτικού, στις 5 

Δεκεμβρίου του 1945. Το μεσημέρι εκείνης της 

ημέρας, τα αεροπλάνα, με 14 άτομα πλήρωμα, 

μεταξύ των οποίων και εμπειρότατοι πιλότοι, 

είχαν απογειωθεί για άσκηση ρουτίνας από τη 

βάση του Φορτ Λοτερντέιλ του Μαϊάμι. 

• Η «πτήση 19», όπως ονομαζόταν η αποστολή, 

δεν επέστρεψε ποτέ. Ο επικεφαλής του 

σμήνους, υποπλοίαρχος Τσάρλς Τέιλορ, είχε 

αναφέρει, πριν από την εξαφάνιση, ότι οι 

πυξίδες είχαν σταματήσει να δουλεύουν και ότι 

δεν μπορούσε να βρει αεροδρόμιο να 

προσγειωθεί το σμήνος. 

 



ΠΤΗΣΗ 19 -- ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

• Λίγη ώρα πριν την  άφιξη των αεροπλάνων πίσω στη βάση τους, ο πύργος ελέγχου του Fort Lauderdale 

κατέγραψε μια σειρά περιέργων μηνυμάτων από τον επικεφαλής της Πτήσης 19 ο οποίος έμοιαζε να βρίσκεται 

σε κατάσταση σύγχυσης: 

• - «Δεν μπορούμε να δούμε ξηρά, φαίνεται πως είμαστε εκτός πορείας». 

• - Ο πύργος ελέγχου ρωτά: «Ποια είναι θέση σας;». 

• Η επαφή χάνεται για περίπου 10 λεπτά. Όταν αυτή αποκαθίσταται, ο πύργος ελέγχου καταγράφει τις φωνές 

διαφόρων πιλότων της πτήσης οι οποίοι ακούγονται αποπροσανατολισμένοι. Ο πύργος ελέγχου συμβουλεύει τον 

επικεφαλής της πτήσης να πετάξει προς τον ήλιο (δυτικά) ώστε να βρει στεριά. 

• - «Δεν μπορούμε να βρούμε τη δύση. Όλα είναι λάθος.  Δε μπορούμε να είμαστε σίγουροι για οτιδήποτε.  Ακόμα 

κι ο ωκεανός δεν είναι όπως θα έπρεπε». 

• «Δεν είμαστε σίγουροι πού βρισκόμαστε, πρέπει να έχουμε περάσει τη Florida και να βρισκόμαστε στον Κόλπο 

του Μεξικού». 

• Τα τελευταία λόγια που ακούστηκαν από την Πτήση 19 ήταν : 

• - «Φαίνεται να μπαίνουμε σε άσπρα νερά.  Είμαστε εντελώς χαμένοι…». 

 



ΑΛΛΕΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ 
• Το Γαλλικό πλοίο Rosalie, 222 τόνων, ανακαλύφθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1840 ανοικτά 

της Κούβας, εγκαταλελειμμένο από το πλήρωμά του. Το σκαρί του ήταν άθικτο, όπως και 

το φορτίο του, ενώ ποτέ δεν έγινε γνωστό τι απέγιναν οι ναυτικοί του. 

 

• Τον Μάρτιο του 1918 στα νερά του Ατλαντικού χάθηκε το USS cyclops με 304 ναύτες.  

 

• To 1948, το αεροπλάνο που εκτελούσε την εμπορική πτήση Σαν Χουάν, πέταξε πάνω 

από το τρίγωνο του Διαβόλου.  Δεν προσγειώθηκε ποτέ! 

 

• To 1963, βρέθηκε μόνο ένα σωσίβιο από το πλοίο Marine Sulphur Queen, 

 

• Σύμφωνα με διάφορα στοιχεία, που έχουν δει κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας,  τα 

αεροπλάνα και πλοία που έχουν εξαφανιστεί,  ξεπερνούν σε αριθμό τα τριακόσια. 



ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 

ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

• Οι ερευνητές και οι επιστήμονες κάνουν 

λόγο για φυσικά φαινόμενα.  

• Στην περιοχή του Ατλαντικού, ο 

πραγματικός και ο μαγνητικός βορράς 

απεικονίζονται με τον ίδιο τρόπο στις 

πυξίδες, αποπροσανατολίζοντας τους 

αεροπόρους και τους καπετάνιους.  

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ 

• Επίσης, υπάρχει η άποψη ότι για τα φαινόμενα 

ευθύνεται το μεθάνιο, που βρίσκεται στον 

πυθμένα της θάλασσας. 

• Το φυσικό αέριο παγιδεύεται σε υπόγειες στοές 

και,  όταν ανέβει η πίεση, μεγάλες ποσότητες 

αερίου εκτοξεύονται. Αν αυτό συμβεί τη στιγμή 

που περνάει πλοίο, τότε η θάλασσα είναι σαν να 

το «καταπίνει». Με σχεδόν τον ίδιο τρόπο 

χάνονται και τα αεροπλάνα. 



ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 
• Στον βυθό του ωκεανού στην περιοχή του Τριγώνου των 

Βερμούδων, επιστήμονες εντόπισαν πρόσφατα μια χαμένη πόλη 

κοντά στις ακτές της Κούβας με ερείπια κτιρίων, τέσσερις γιγάντιες 

πυραμίδες και κάτι που μοιάζει με άγαλμα Σφίγγας. 

• Οι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι η Ατλαντίδα. 

 

• Επιπλέον, εξερευνητές έκαναν στο βυθό της θάλασσας της 

Καραϊβικής μια άλλη ανακάλυψη: Μία μερικώς διαφανή, 

κρυστάλλινη πυραμίδα, πιθανότατα μεγαλύτερη από την πυραμίδα 

του Χέοπα, στο Κάιρο. Μέχρι τώρα, όμως , δεν έχει εξακριβωθεί η 

ηλικία και η «καταγωγή» του μυστηριώδους αυτού κτίσματος. 

 



ΑΛΛΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 

• Μια άλλη ενδιαφέρουσα θεωρία είναι εκείνη που 

υποστηρίζει ότι τα πλοία και τα αεροπλάνα που 

εξαφανίζονται, στην πραγματικότητα περνούν σε μια άλλη 

διάσταση ή μετατοπίζονται στον χρόνο.  

 

• Φυσικά υπάρχει και η θεωρία της επέμβασης UFO και της 

απαγωγής των εξαφανισθέντων σκαφών και των 

πληρωμάτων τους από εξωγήινα όντα. 



Ο πλανήτης μας είναι γεμάτος μεγάλα και μικρά μυστήρια. Κάποια 

από αυτά εξηγούνται με την πάροδο του χρόνου και την πρόοδο της 

επιστήμης, άλλα εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις. 

 

 



Ευχαριστώ πολύ! 


