


 Τον Αύγουστο του 1800 δύο πλοία των 
ΗΠΑ, με 350 άντρες και το «Πίνεριγκ» με 90 
άντρες, εξαφανίστηκαν με όλο τους το 
πλήρωμα στην περιοχή, χωρίς να αφήσουν 
κανένα ίχνος. Από τότε πολλά άλλα σκάφη 
χάθηκαν με παρόμοιο μυστηριώδη τρόπο, 
ενώ στις 5 Δεκεμβρίου 1945 
εξαφανίστηκαν πέντε αμερικανικά 
βομβαρδιστικά αεροπλάνα τύπου 
«Άβεντζερ» και ένα υδροπλάνο τύπου 
«Μάρτιν Μάρινερ».



 Ας ξεκινήσουμε όμως από το πού βρίσκεται 
το επονομαζόμενο ως Τρίγωνο των 
Βερμούδων και πότε ξεκίνησαν οι μύθοι 
που το συνοδεύουν. Το περίφημο τρίγωνο 
βρίσκεται ανάμεσα στις Βερμούδες, το 
Μαϊάμι της Φλόριντα και το Σαν Χουάν του 
Πουέρτο Ρίκο, καλύπτοντας μια τεράστια 
θαλάσσια περιοχή 500.000 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων.



Η κακή φήμη του 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. Ομως χρειάστηκε να περάσοουν περίπου 
100 χρόνια για να βγει κάποιος δημόσια να 
αναφερθεί στο μυστήριο της περιοχής. Ο Εντουαρντ
Βαν Γουίνκλ Τζόουνς σε άρθρο του στο Associated
Press (1950) έγραψε για διάφορα περιστατικά 
μυστηριωδών εξαφανίσεων πλοίων και αεροπλάνων 
στο Τρίγωνο των Βερμούδων. Ο Τζόουνς αναφέρθηκε 
σε περίπου 135 ανθρώπους, που χάθηκαν στα νερά 
της περιοχής χωρίς να αφήσουν πίσω τους ούτε ένα 
ίχνος.





Η περιοχή του Τριγώνου Βερμούδων είναι γνωστή για τις 
ηλεκτρομαγνητικές της ανωμαλίες. Οι επιστήμονες γνωρίζουν 
για την ύπαρξη του φαινομένου γνωστού ως ‘γεωμαγνητική 
μεταβατική ανωμαλία’ από το 1970. Δυστυχώς το κοινό δεν 
ξέρει ότι οι επιστήμονες γνώριζαν πως το φαινόμενο αυτό 
συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ενήμεροι για πολλές 
περιπτώσεις γεωμαγνητικών ανωμαλιών και θα μπορούσε 
κανείς να θεωρήσει ότι σε ορισμένα γεγονότα οι ανωμαλίες 
αυτές επηρεάζουν την έκβαση τους αλλά δεν αποτελούν και 
αποκλειστικό αίτιο κάθε ατυχήματος.



 Η εξαφάνιση της Πτήσης 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. Η 
εξαφάνιση των 5 αεροπλάνων και οι μυστηριώδεις συνθήκες 
υπό τις οποίες έλαβε χώρα, υπήρξαν το αντικείμενο των 
πρώτων αναφορών στην περιοχή κατά τη διάρκεια των 
δεκαετιών του 50 και του 60. Ίσως δε θα ήταν υπερβολή να 
πεί κανείς πώς χωρίς το μυστήριο της Πτήσης 19 ίσως να 
μην είχε γεννηθεί το μυστήριο του Τριγώνου των 
Βερμούδων.....

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 της βάσης (Fort
Lauderdale) συμβουλεύει τον επικεφαλής της πτήσης να 
πετάξει προς τον ήλιο (δυτικά) ώστε να βρει στεριά.



 Η παραπάνω αφήγηση είναι και η πιο διαδεδομένη εκδοχή 
της εξαφάνισης της Πτήσης 19 και έχει παρουσιαστεί, με 
μικρές διαφοροποιήσεις, σε μια ατέλειωτη σειρά άρθρων 
και βιβλίων. Αυτή η επανάληψη την έχει παγιώσει στο 
μυαλό του αναγνωστικού κοινού ως τη μοναδική αυθεντική 
εκδοχή. Αρκετοί ερευνητές που κατά 
καιρούς προσπάθησαν να δώσουν μια λογική εξήγηση 
στην υπόθεση, απέδωσαν το συμβάν σε άσχημες καιρικές 
συνθήκες ή σε ανεπάρκεια του επικεφαλής της πτήσης, 
αλλά και οι δύο αυτοί ισχυρισμοί έχει αποδειχθεί ότι ήταν 
αβάσιμοι.Όμως και η πιο διαδεδομένη εκδοχή της 
υπόθεσης δεν είναι παρά ένα μόνο μέρος της πλήρους 
καταγραφής του συμβάντος και μάλιστα με αρκετές 
ανακρίβειες.
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