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“3 ΝΑΥΑΓΙΑ … ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ” :    

ΝΑΒΑΡΙΝΟ – SCAPA FLOW – PEARL HARBOR 

                                                                       

NΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟΥ                     

Φυσική Γεωγραφία: 

Πρόκειται για τον όρμο του Ναβαρίνου και τη γύρω 

περιοχή. Ο κόλπος του Ναβαρίνου έχει μήκος 5 και 

πλάτος 3 χιλιόμετρα , βρίσκεται στη δυτική ακτή της 

Μεσσηνίας και είναι ένα μεγάλο φυσικό λιμάνι.  Ο 

Όρμος του Ναβαρίνου κλείνεται μπροστά και προς τα 

δυτικά με επίμηκες νησί, τη Σφακτηρία, η οποία 

αποτελεί και φυσικό κυματοθραύστη και με τέτοιο 

τρόπο ώστε αυτός να αποτελεί ευρύ και ασφαλές 

λιμάνι. Με αυτό τον τρόπο σχηματίζονται δύο είσοδοι προς τον όρμο, η βόρεια και η νότια. 

Εκείνη την εποχή, η νότια είσοδος ήταν υπό τον έλεγχο των Τούρκων.  

     

Σύντομη Ιστορική αναδρομή :  

Στις 20 Οκτωβρίου 1827 έλαβε χώρα η ναυμαχία του  Ναβαρίνου, κατά την οποία, στόλοι της 

Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, (δηλαδή οι Μεγάλες Δυνάμεις), με την εμπλοκή τους 

κατέστρεψαν τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο. Έτσι το αποτέλεσμα της ναυμαχίας έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των θεμάτων του ελληνικού κράτους και επιτάχυνε τη δημιουργία 

του.  

Η συνδυασμένη οθωμανική και αιγυπτιακή αρμάδα καταστράφηκε από συμμαχική  βρετανική, 

γαλλική και ρωσική ναυτική δύναμη. Είναι η τελευταία σημαντική ναυμαχία στην ιστορία που 

διεξήχθη εξ ολοκλήρου με ιστιοφόρα σκάφη. Επίσης ποτέ στην ιστορία του πολέμου των 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1


κανονιοφόρων ιστιοφόρων δεν βρέθηκαν τόσα πολλά πλοία, με τόσο μεγάλη δύναμη πυρός, 

συγκεντρωμένα σε ένα τόσο περιορισμένο χώρο 

Στις αρχές του 1828, στο Ναύπλιο, έφθασε ο Κυβερνήτης της Ελλάδος, ορισμένος από την Γ’ 

Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας τον Απρίλιο του 1827, ο Ιωάννης Καποδίστριας.  Κατά την 

τελευταία φάση του πολέμου, ο ελληνικός στρατός έχοντας  επικεφαλή τον Δημήτριο Υψηλάντη, 

νίκησαν εναντίον των Τούρκων, στη Στερεά  Ελλάδα στη Πέτρα της Βοιωτίας, στις 12 Σεπτεμβρίου 

1829. Παράλληλα ο γαλλικός στρατός υπό τη στρατηγία του Maison  εγκαταστάθηκε  στην 

Πελοπόννησο  με σκοπό τον εξαναγκασμό των αιγυπτιακών στρατευμάτων σε άμεση 

υποχώρηση. Έτσι στις 3 Φεβρουαρίου 1830 υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου και 

θεωρείται η ημερομηνία της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους. 

Χρονολογία 20 Οκτωβρίου 1827 

Τόπος Ναυαρίνο 

Έκβαση Νίκη των ευρωπαϊκών δυνάμεων 

Μαχόμενοι 

 Ηνωμένο Βασίλειο 

 Βασίλειο της Γαλλίας 

 Ρωσική αυτοκρατορία 

 Οθωμανική αυτοκρατορία 

 Αίγυπτος 

 Τυνησία 

Αλγερία 

Αρχηγοί 

 Έντουαρντ  Κόδριγκτον 

 Ανρί Δεριγνύ 

 Λογγίνος Χέιδεν 

 Ιμπραήμ Πασάς 

 Αμίρ Ταχίρ Πασάς 

 Μοχαρράμ Μπέης 

 Καπεταν Μπέης 

Δυνάμεις 

10 πολεμικά πλοία 

10 φρεγάτες 

0 κορβέτες 

4 μπρίκια, 

2 βάρκες 

3 πολεμικά πλοία 

17 φρεγάτες 

30 κορβέτες 

28 μπρίκια, 

5 βάρκες, 

5/6 πλοία μάχης 

Απώλειες 

181 νεκροί, 

480 τραυματίες 

15.000 νεκροί και 30.000 τραυματίες 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1827
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%9A%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%81%CE%AF_%CE%94%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%AD%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BC_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_the_United_Kingdom_(1801).p
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Pavillon_royal_de_France.s
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Russian_Emperor_Flag.j
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_the_Ottoman_Empire_(1453-1844).s
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_the_Ottoman_Empire_(1453-1844).s
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_the_Ottoman_Empire_(1453-1844).s
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:British-Blue-Ensign-1707.s
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Naval_Ensign_of_the_Kingdom_of_France.s
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Naval_Ensign_of_Russia.s
http://el.wikipedia.org/wiki/18
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_the_Ottoman_Empire_(1453-1844).s
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_the_Ottoman_Empire_(1453-1844).s
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_the_Ottoman_Empire_(1453-1844).s


Συνέπειες : 

 Κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά η ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους  

 Οθωμανικές απώλειες: 

 3.000 νεκροί  

 1.109 τραυματίες από τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο  

 8  πολεμικά πλοία αξιόπλοα από τα 78 του στόλου  

 Τα πλοία του στόλου που σώθηκαν ήταν 1 της γραμμής χωρίς κατάρτι, 2     

φρεγάτες, 5 κορβέτες 

 Συμμαχικές απώλειες:  

 181 νεκροί  

 480 τραυματίες 

 Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και ο μικρότερος  γιός του Κόρδιγκτον που 

υπηρετούσε ως δόκιμος.  

 Κανένα συμμαχικό πλοίο δεν βούλιαξε. 

 Η ήττα του τουρκικού στόλου άνοιξε το δρόμο της Ρωσίας στη Μεσόγειο. 

 

 

Η ναυμαχία του Ναβαρίνου (1827). 

Ελαιογραφία του Garneray. 

Αποτελέσματα: 

 Η Ελλάδα μπήκε για πρώτη φορά στο χάρτη ως ανεξάρτητο κράτος 

 Η αναχώρηση τον Δεκέμβριο του 1827 από την  Κωνσταντινούπολη των πρεσβευτών των 

Μεγάλων Δυνάμεων. 

 Η ρήξη της Πύλης με τις μεγάλες δυνάμεις 

 Ο Ρωσοτουρκικός  πόλεμος του 1828 

 Η απόβαση του Γάλλου στρατηγού Μαιζώνος στη Πελοπόννησο με σκοπό να εκδιώξει τον 

Ιμπραήμ, ο οποίος τελικά εγκατέλειψε την Πελοπόννησο 9 μήνες μετά τη ναυμαχία , και 

συγκεκριμένα στις 20 Σεπτεμβρίου του 1828. 

 Το πρωτόκολλο της 22 Μαρτίου 1829, το οποίο καθόριζε την αυτονομία και τα σύνορα του 

νεοσύστατου ελληνικού κράτους 

 Και τέλος η συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία αποτέλεσε τον τερματισμό του 

Ρωσοτουρκικού πολέμου και συνέβαλλε στην αποδοχή της Τουρκίας των όρων της Ιουλιανής 

Συμβάσεως και του πρωτοκόλλου  του 1829.   

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambroise_Louis_Garneray&action=edit&redlink=1


 

Αξιοπρόσεκτα : 

 Ένα νησάκι στη Γη του Πυρός ονομάστηκε, σε ανάμνηση της Ναυμαχίας , από Άγγλους 

εξερευνητές Ναβαρίνο 

 

 
Γη του Πυρός, στενό Beagle 

 

 αλλά και ένα ακρωτήριο στο Βερίγγειο πορθμό, το οποίο ονομάστηκε από Ρώσους 

θαλασσοπόρους Ακρωτήριο Ναβαρίνο  

 

    

                     Το ακρωτήριο του Ναυαρίνου, κόκκινη κουκίδα 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Bahia_Lapataia_en_Tierra_del_Fuego.J
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Cape_Navarin.p


SCAPA FLOW  

Ονομασία :  Το όνομα Scapa Flow 

προέρχεται  από  τους παλαιούς Νορβηγούς  

Skalpaflói,  σημαίνοντας «τον  κόλπο  του  

μακριού  ισθμού», ο οποίος αναφέρεται  στη  

λεπτή  λωρίδα  του εδάφους μεταξύ  του  

κόλπου  Scapa  και της πόλης Kirkwall.  

Θέση :  Ονομάζεται η θαλάσσια λεκάνη, η 

οποία χαρακτηρίζεται ενίοτε και ως 

λιμνοθάλασσα και βρίσκεται στις Ορκάδες 

νήσους στα βόρεια της Σκωτίας. Αυτή η 

υδάτινη περιοχή περικλείεται από τα νησιά Μέινλαντ, Graemsay, Burray, South Ronaldsay και 

Hoy.   

Φυσική Γεωγραφία :                                                         

Τα πετρώματα του σχηματίστηκαν περίπου 400 εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν οι Ορκάδες ήταν 

καλυμμένες από μία λίμνη γλυκού νερού, που μετονομάστηκε σε Ορκαδία. Στον πυθμένα της 

λίμνης σχηματίστηκαν ιλυώδη- αμμώδη  ιζήματα, τα οποία συνέβαλλαν στον σχηματισμό των 

σημερινών στρωμάτων. Στην συνέχεια αυτά λειάνθηκαν από παγετώνες και σκάφτηκαν με 

αποτέλεσμα τον σχηματισμό της λεκάνης του Scapa Flow. Πιστεύεται ότι  το βαθύτερο σημείο 

του είναι υπόλειμμα παγετωνικής  λίμνης και ονομάζεται Bring Deeps. Αυτό που συνέβαλε στην 

δημιουργία απότομων βραχωδών ακτών , παράκτιων σπηλαίων και αμμωδών παραλιών είναι η 

διάβρωση  του ανέμου και της θάλασσας που τελικά δημιούργησε το φυσικό περιβάλλουν του  

Scapa Flow. Η «κεντρική είσοδο» του λιμανιού είναι από τα νότια, μέσω των στενών Switha και 

Hoxa και από τα δυτικά μέσω του στενού του Hoy. Υπήρχαν 7 είσοδοι στο λιμάνι του Scapa Flow - 

3 κυριότερες στο δυτικό άκρο, που ήταν κλειστοί με βραχίονες ανθυποβρυχιακές, και 4 

στενότερες, αυτές στο ανατολικό άκρο, οι οποίες ήταν 

καλυμμένες με πλοία μπλοκ. 

Ιστορία:     

Ο λόγος  στον οποίο οφείλεται η χρήση του από τα 

παλαιά χρόνια ως φυσικό λιμάνι/ καταφύγιο, απαντάται 

στην μεγάλη του έκταση και στην  παροχή φυσικής 

προστασίας  των νησιών που περικλείονται από τη 

λιμνοθάλασσά του. Έτσι αποτέλεσε ναύσταθμο των  

Αμερικάνων.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Scapa_Flow.svg


Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος:                      

Το 1904 το Βρετανικό Ναυαρχείο πήρε την απόφαση  να το χρησιμοποιήσει ως ναυτική βάση για 

τον ελλιμενισμό των βρετανικών πολεμικών πλοίων/σκαφών, με στόχο την απόβαση στη Βόρεια 

Θάλασσα.  

Το 1914 το Scapa Flow  αποτέλεσε την κύρια  βάση του Βρετανικού Μεγάλου Στόλου, ωστόσο 

ήταν ανοχύρωτη, πράγμα που οδήγησε  στην ανάγκη κατασκευής ορισμένων έργων:  κατασκευή 

του Αρχηγείου της βάσης στο Λάινες του νησιού Χόι και προστασία της βάσης με τη δημιουργία 

ναρκοπεδίων, φραγμάτων από μπετόν και παράκτιου πυροβολικού. Παρόλα αυτά 2 γερμανικά 

υποβρύχια δοκίμασαν να μπουν στην τόσο καλά προστατευμένη βρετανική βάση:  

 Ένα U-18 το Νοέμβριο του 1914, που τελικά ανακαλύφθηκε από μία εξοπλισμένη 

μηχανότρατα και ενώ εμβολίστηκε κατάφερε να διαφύγει αλλά στο τέλος βυθίστηκε και  

 ένα U-116 τον Οκτώβριο του 1918, όμως καθώς η βάση είχε πλέον εξοπλιστεί με 

υπερσύγχρονα μηχανήματα, τα υδρόφωνα το εντόπισαν και το βύθισαν με τη βοήθεια 

πυροδοτούμενων ναρκών από μεγάλη απόσταση. 

Το απόγευμα της 9ης Ιουλίου 1917 

το βρετανικό πλοίο 

εμπροσθοφυλακής Vanguard, 

αγκυροβόλησε στο Scapa Flow και 

εξερράγη από άγνωστα αίτια. 

Πιθανόν από βραχυκύκλωμα στη 

γεννήτρια που προκάλεσε έκρηξη 

στις αποθήκες πυρομαχικών με 

απολογισμό 804 νεκρούς και 2 

μόνο επιζώντες. Ωστόσο το σημαντικότερο γεγονός  συνέβη προς το 1918 όπου έπλευσαν εκεί 

74 σκάφη, δηλαδή ο Στόλος ανοιχτής θάλασσας του Γερμανικού Αυτοκρατορικού Ναυτικού.  

Αποφάσισαν να αναμένουν εκεί την τύχη τους, καθορισμένη από τη Συνθήκη των Βερσαλλιών. Η 

παραμονή τους εκεί διήρκησε 10 μήνες. Στις 21 Ιουνίου 1919, ο Ναύαρχος Ρόιτερ περίμενε να 

αναχωρήσει μεγάλο μέρος του βρετανικού στόλου για ασκήσεις και ύστερα έδωσε εντολή 

αυτοβύθισης των γερμανικών σκαφών, ώστε να μην πέσουν σε συμμαχικά χέρια. Μέσα σε μία 

ώρα, περίπου 400.00 τόνοι πλοίων βρέθηκαν στον πυθμένα του Scapa Flow. Ακόμα 59 σκάφη 

βυθίστηκαν χωρίς την παραμικρή απώλεια ζωής .  Επιπλέον 9 ναυτικοί Γερμανοί χάθηκαν όταν το 

βρετανικό ναυτικό άνοιξε πυρ εναντίον τους σε μια προσπάθεια αποτροπής της βύθισης του 

σκάφους τους. Παρόλα αυτά πολλά σκάφη ανελκύστηκαν και διαλύθηκαν. Πιο συγκεκριμένα το 

τελευταίο ήταν το καταδρομικό Derfflinger τον Αύγουστο του 1939 και 8  παρέμειναν στο βυθό. 



 

Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος:  

Ωστόσο το Scapa Flow συνέχισε να 

αποτελεί τη βάση του Βρετανικού 

Βασιλικού Ναυτικού τόσο λόγω της 

φυσικής κατάστασης όσο και της 

γεωγραφικής θέσης του, καθώς η 

θαλάσσια οδός την οποία 

ακολούθησαν τα σκάφη από- προς Μουρμάνσκ βρισκόταν πολύ κοντά. Τον Οκτώβριο του 1939 

το γερμανικό υποβρύχιο U-47 με κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Γκίντερ Πρίεν κατάφερε να 

εισδύσει στο Scapa Flow και ανενόχλητο να τορπιλίσει εις διπλούν το βρετανικό θωρηκτό HMS 

Royal Oak, το οποίο και βυθίστηκε. Από τους 1400 άνδρες του πληρώματος χάθηκαν  οι 833. Το 

υποβρύχιο κατάφερε να ξεγλιστρήσει διαμέσου των νησιών και επέστρεψε στη Γερμανία του 

οποίου ο κυβερνήτης παρασημοφορήθηκε, γεγονός που έκανε τον Ουίνστων Τσόρτσιλ , τον τότε 

Λόρδο του Ναυαρχείου, να περάσει στη δράση άμεσα. Έδωσε την εντολή κατασκευής 

φραγμάτων, τα οποία μπλοκάρουν τη ναυσιπλοΐα από την ανατολική πλευρά της λεκάνης. Τα 

φράγματα  αυτά, των  οποίων η κατασκευή άρχισε  στις αρχές του 1940, επονομάστηκαν ‘’ 

φράγματα Τσόρτσιλ”,  λόγω και της επιτόπιας επίσκεψης του εκεί το 1940 και κατασκευάστηκαν, 

μετά από το 1942 από Ιταλούς αιχμαλώτους πολέμου, οι οποίοι κρατούνταν στις Ορκάδες. Μετά 

από 3 ημέρες η βάση δέχτηκε την επίθεση 5 βομβαρδιστικών. Τα αεροσκάφη κατάφεραν την 

προσάραξη του  παλαιού HMS   Iron  Duke , το οποίο αργότερα αποκολλήθηκε και επανήλθε σε 

ενεργό υπηρεσία, ενώ 1 από αυτά  καταρρίφθηκε  από την  παράκτια πυροβολαρχία 

αντιαεροπορικών. Αυτή υπήρξε και η τελευταία επίθεση εναντίον του Scapa Flow. 

Η επιδρομή στο λιμάνι του Scapa Flow όχι μόνο έκανε τον Γκίντερ Πρίεν, τον πρώτο γερμανό  

ναυτικό ήρωα του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου (όπως αναφέρθηκε παραπάνω), αλλά έδωσε στη 

Γερμανία μια τεράστια ψυχολογική νίκη και προκάλεσε τον Χίτλερ και τους στρατιωτικούς 

συμβούλους του να στραφούν στα υποβρύχια ως το κύριο όπλο στον πόλεμο κατά των 

Βρετανών. 

       Απομεινάρια ενός  block ship 



Ναυάγια του Scapa Flow    

 

 Τα νησιά Orkney έχουν ένα μοναδικό 
υποβρύχιο περιβάλλον, από τα 
απέραντα θωρηκτά που «αναπαύονται» 
στην καρδιά του Scapa Flow, μέχρι τα 
μικρότερα πλοία block που βρίσκονται 
στοιβαγμένα κατά μήκος της τραχιάς 
ακτογραμμής. 

Τα συντρίμμια του πλοίου  Royal Oak  
και του πλοίου Vanguard, είναι πολεμικοί τάφοι που δεν επιτρέπεται η επίσκεψη, όμως οι 
επισκέπτες μπορούν να επισκεφτούν πολλά από τα άλλα συντρίμμια που βρίσκονται 
διασκορπισμένα  στα νερά των νησιών  Orkney. Αυτά περιλαμβάνουν τα 7 υπόλοιπα θωρηκτά 
του Γερμανικού Στόλου Υψηλών Θαλασσών. Σήμερα τα συντρίμμια 3 θωρηκτών, 3 ελαφριών 
καταδρομικών και 1 γρήγορου σκάφους τοποθέτησης ναρκών - πλοία που δραπέτευσαν όλα 
κατά την διαδικασία πλήρης εκκένωσης κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης - 
παραμένουν στο βυθό του Scapa Flow. 

 

SMS Dresden 

• Τύπος: Ελαφρύ ταχύπλοο 

Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 1917 και τέθηκε στην υπηρεσία του στόλου υψηλών θαλασσών το 
1918.  

 

 

SMS Cöln 

• Τύπος: Ελαφρύ ταχύπλοο 

Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 1916 και τέθηκε στην υπηρεσία του στόλου υψηλών θαλασσών το 
1918, μόλις 10 μήνες πριν από το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι το πιο άθικτο 
από τα τέσσερα κρουαζιερόπλοια που παραμένουν στα βάθη του Scapa Flow.  

 

SMS Karlsruhe 

• Τύπος: Ελαφρύ ταχύπλοο 

Είναι το μόνο καταδρομικό που αυτοβυθίστηκε με επιτυχία στο Scapa Flow.  

 

 

 

SMS König 

• Τύπος: Καταδρομικό - θωρηκτό 

Είχε εμπλακεί σε πολλές ενεργές επιχειρήσεις και ήταν μια τρομακτική δύναμη.  

   

 

SMS Brummer 

• Τύπος: Ελαφρύ ταχύπλοο σκάφος 

Το Brummer και Bremse ήταν ταχύπλοα σκάφη για την τοποθέτηση ναρκών που 
κατασκευάστηκαν με σκοπό να αναπτύσσουν ταχύτητα. Και τα δύο αυτοβυθίστηκαν στο 
Scapa Flow, αλλά το Bremse ανασύρθηκε το 1929.  



 

 

Kronprinz Wilhelm 

• Τύπος: Καταδρομικό 

Το ναυάγιο βρίσκεται μόλις 12 μέτρα στο πιο ρηχό σημείο του και έχει διατηρήσει πολλά 
από τα όπλα του.  Ως θωρηκτό, σχεδιάστηκε για να βελτιστοποιήσει την άμυνα, την 
επίθεση και την προώθηση. 

 

SMS Markgraf 

• Τύπος: Καταδρομικό 

Είναι θωρηκτό που είχε εμπλακεί στις περισσότερες από τις δράσεις του στόλου κατά τη 
διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το ναυάγιο είναι ένα από τα τρία θωρηκτά που 
παραμένουν στο βυθό του Scapa Flow. 

 

Tabarka 

• Τύπος: Ατμόπλοιο  

Βυθισμένο για να προστατεύσει  την είσοδο  του Scapa Flow από τα εχθρικά υποβρύχια.  
Είναι ένα από τα 3 εναπομείναντα blockships που αρχικά είχαν βυθιστεί στο Burra Sound 
γα να σταματήσει τα πλοία του εχθρού να αποκτήσουν πρόσβαση στο Scapa Flow 

 

HMS Vanguard 

Η απώλεια του, ήταν ένα από τα πιο τραγικά 
δυστυχήματα στην ιστορία του Βασιλικού Ναυτικού. Τα 
κομμάτια που μπόρεσαν να ανακτηθούν τώρα βρίσκονται 
στο  Βασιλικό Ναυτικό Νεκροταφείο Lyness, και το 
ναυάγιο ορίζεται ως πολεμικός τάφος. Η έκρηξη που το 
βύθισε σχεδόν αμέσως δεν ήταν το αποτέλεσμα της 
επίθεσης του εχθρού - ήταν το αποτέλεσμα μιας 
εσωτερικής έκρηξης από ελαττωματικό είδος άκαπνης 
πιτυρίδας.  

 

 

HMS Royal Oak 

Στο 12.58 μ.μ. στις 14 Οκτωβρίου 1939 γερμανικές 
τορπίλες χτύπησαν το HMS Royal Oak. Το θωρηκτό 
γρήγορα βυθίστηκε με απώλεια πάνω από 800 ζωές. 
Περισσότεροι από 1.200 άνδρες υπηρετούσαν στο HMS 
Royal Oak τη νύχτα της 14ης Οκτωβρίου 1939. 834 
έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα το ναυάγιο είναι πολεμικός 
τάφος στο Scapa Flow. Ήταν ένα θωρηκτό του βασιλικού 
ναυτικού υπό τον καπετάνιο WH Benn. Ήταν αγκυροβολημένο στα ανοικτά των βράχων του Gaitnip, στη βόρειο-
ανατολική γωνιά του Scapa Flow, έτσι με τα αντιαεροπορικά πυροβόλα του θα μπορούσε να βοηθήσει στην 
υπεράσπιση ενάντια σε κάθε αεροπορική επίθεση στο σταθμό ραντάρ Netherbutton που βρισκόταν πάνω από τα 
βράχια. Την νύχτα της 13/14 Οκτωβρίου 1939, το γερμανικό υποβρύχιο U-47, κάτω από την εντολή του πλοιάρχου του 
Günther Prien κατάφερε να παρεισφρήσει στο Scapa Flow μέσω της υγιούς Kirk, μεταξύ των blockships που ήταν 
γραφτό να κάνουν το Sound αδιάβατο για τα πλοία του εχθρού. 

 



Άλλα ναυάγια του Scapa Flow 

Στην πραγματικότητα, είναι πάνω από 150 περαιτέρω ναυάγια διάσπαρτα σε όλο το βυθό του 
Scapa Flow μόνο, που κυμαίνονται από ιστιοφόρα πλοία του 18ο αιώνα μέχρι αλιευτικά σκάφη 
που χάθηκαν  πολύ πιο πρόσφατα. Από αυτά τα 21 ναυάγια, έχουν επισημανθεί, λόγω του 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τους, είτε πρόκειται για το μέγεθος της τραγωδίας, για τον ηρωισμό 
της διάσωσης ή το συμφέρον του ναυαγίου καθώς βρίσκεται στο βυθό σήμερα.  

Πολλά από τα σκάφη αυτά είναι πολιτικά πλοία, τα οποία μετέφεραν αγαθά σε τοπικό επίπεδο, 
μέρος του εμπορικού στόλου ή αλιευτικά σκάφη.  

 

Scapa Flow – Ναυάγιο Γερμανικού θωρηκτού (notshy, Φεβ 2008) 

 

 

Ένα από τα καλούπια μπλοκ που χρησιμοποιήθηκαν 



PERL HARBOR  

Εισαγωγή:  

Το Περλ Χάρμπορ είναι ένας μικρός όρμος που 

βρίσκεται στο νησί της Χαβάης. Εκεί ήταν 

αγκυροβολημένος ο στόλος του Ειρηνικού των 

ΗΠΑ, πριν την έναρξη του Β' Παγκοσμίου πολέμου.  

 

 

 

Το ιστορικό πλαίσιο. (Αίτια και αφορμές): 

Είναι αλήθεια ότι η Ιαπωνία σύρθηκε στον πόλεµο το 1941. ∆εν έβλεπε να απειλείται και τα 
μέτρα που είχαν πάρει εναντίον της οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ολλανδία ως «τιμωρία» για την 
ιαπωνική εισβολή στην Κίνα δεν ήταν τόσο σοβαρά. Όταν όµως η Αµερική πρόσθεσε και το 
πετρέλαιο στον πίνακα των «απαγορευμένων», η βιομηχανία  της Ιαπωνίας άρχισε να 
αντιμετωπίζει προβλήματα, και αυτό γιατί η Ιαπωνία δεν είχε φυσικούς πόρους, όπως πετρέλαιο, 
κασσίτερο και καουτσούκ. Τότε, τον Απρίλιο του 1941, το ιαπωνικό Γενικό Επιτελείο εξασφάλισε 
την έγκριση του σχεδόν θεοποιημένου αυτοκράτορα για «αφανισµό και εξουδετέρωση» της 
αμερικανικής «επιθετικής μηχανής» στον Ειρηνικό Ωκεανό. Αυτό θα βοηθούσε και στα σχέδια 
της Ιαπωνίας για κυριαρχία στη Ν. Ασία. 
 



 
 
Ο αρχηγός του ιαπωνικού στόλου, ναύαρχος Ιζορόκου Γιαμαμότο, προτείνει στο Τόκιο την 

καταστροφή του αμερικανικού στόλου του Ειρηνικού, που εδρεύει στο Περλ Χάρμπορ, χωρίς να 

προηγηθεί κήρυξη πολέμου. Και αυτό πριν εξαντληθούν τα αποθέματα πετρελαίου και πριν οι 

ΗΠΑ ολοκληρώσουν το ναυτικό τους πρόγραμμα. Ο Γιαμαμότο υποστήριζε ότι, μετά την επίθεση 

στο Περλ Χάρμπορ, οι ΗΠΑ θα χρειάζονταν 1-2 χρόνια για την επισκευή του στόλου τους. Το 

διάστημα αυτό η Ιαπωνία θα προχωρούσε στην κατάληψη της ΝΑ Ασίας και θα 

διαπραγματευόταν με την Ουάσιγκτον από θέση ισχύος. Μετά από αρκετούς δισταγμούς, το 

Γενικό Επιτελείο αποδέχεται το σχέδιο του Γιαμαμότο για επίθεση.  

  ναύαρχος Ιζορόκου Γιαμαμότο 

 

 



Το Ιδιοφυές στρατηγικό σχέδιο της Ιαπωνίας: 

Ο εγκέφαλος της επίθεσης, ο ναύαρχος Ισορόκου Γιαμαμότο, ήταν ένας άνθρωπος πολύ 
ριψοκίνδυνος. Μολονότι δεν συμφωνούσε με τον πόλεμο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν 
έτοιμος να δράσει. Πίστευε ότι ένα μοιραίο χτύπημα ενάντια στον Στόλο του Ειρηνικού, που 
ήταν αγκυροβολημένος στη νήσο Οάχου, θα άνοιγε το δρόμο για να  καταλάβουν τις πλούσιες 
αποικίες της νοτιοανατολικής Ασίας. Ο Γιαμαμότο πίστευε ότι η Ιαπωνία δεν θα κέρδιζες από 
έναν πόλεμο μακράς διάρκειας με την Αμερική. Ένα αιφνιδιαστικό χτύπημα, πίστευε, θα 
ανάγκαζε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματευτούν τις παραχωρήσεις που ζητούσε η 
Ιαπωνία. Το 1941 επειδή πολλοί Γιαπωνέζοι αξιωματικοί αντέδρασαν στην επιχείρηση Χαβάη, ο 
Γιαμαμότο με την απειλή ότι θα παραιτηθεί, πήρε την έγκριση της επίθεσης κατά του Περλ 
Χάρμπορ. 

Η προετοιμασία: 

Ο κλειστός δαιδαλώδης κόλπος με το μικρό βάθος και έχοντας στόμιο πλάτους 350 μέτρων, 
θεωρείτο ασφαλής από τους Αμερικανούς. Ωστόσο, η ιαπωνική πολεμική μηχανή αν και δεν 
διέθετε τότε τη συνδρομή της δορυφορικής τεχνολογίας, κατάφερε να εισχωρήσει σε αυτό το 
«σφαλιστό στρείδι» και να καταστρέψει το «μαργαριτάρι» του αμερικανικού στόλου. Δεξιά από 
το στόμιο του λιμανιού βρίσκεται η αεροπορική βάση Χίκαμ, που σφυροκοπήθηκε ανελέητα 

κατά την ιαπωνική επίθεση . 

Για την επίτευξη του στόχου ο Γιαμαμότο κρίνει ότι 
απαιτείται πολύ προσεκτική προετοιμασία και άριστη 
εκπαίδευση των αεροπόρων που θα συμμετάσχουν. 
Επιλέγεται, ως τόπος εκπαίδευσης, η ακτή της 
Καγκοσίμα, λόγω των ομοιοτήτων που παρουσιάζει με 
το Περλ Χάρμπορ. Οι πιλότοι εκπαιδεύονται εντατικά, 
ωστόσο παρουσιάζεται μια τεχνική δυσχέρεια: Η 
απόφαση συμμετοχής τορπιλοβόλων αεροπλάνων είναι 
ήδη ειλημμένη, αλλά μια τορπίλη που ρίχνεται από 
αεροπλάνο βυθίζεται περίπου 20 μέτρα και ύστερα 
ανεβαίνει καθώς πλησιάζει το στόχο της. Το Περλ όμως 

έχει μόνο 12 μέτρα βάθος. Κατά συνέπεια οι τορπίλες δεν θα πλήξουν στόχους, αλλά θα 
«καρφωθούν» στο βυθό. Την επίλυση του προβλήματος αναλαμβάνει ο πλωτάρχης Μινόρου 
Γκέντα. Με υπόδειξή του, κατασκευάζονται τορπίλες με ειδικά πτερύγια ανάσχεσης της 
βύθισης. Η επιτυχία τους δεν είναι ιδιαίτερα εξασφαλισμένη, καθώς δεν υπήρχε επαρκής χρόνος 
για δοκιμές.  

   πλωτάρχης Μινόρου Γκέντα   



    πλοίαρχος Μιτσούο Φουσίντα 

Η αναχώρηση:  

Επικεφαλής αυτής της αεροπορικής δύναμης είναι ο πλοίαρχος Μιτσούο Φουσίντα.  Στις 26 
Νοεμβρίου η δύναμη κρούσης άφησε την Ιαπωνία, κατευθυνόμενη προς την Οάχου. Μέσα στις 
επόμενες 10 ημέρες τα ιαπωνικά σκάφη διέσχισαν τον βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό με κλειστούς 
ασύρματους και έφτασαν 235 μίλια βόρεια από τα νησιά Χαβάη. Οι άντρες του πληρώματος της 
ναυαρχίδας Ακάγκι τοποθέτησαν στη γέφυρα τυλιγμένες αιώρες, για να την προστατεύσουν από 
τα πυρά. Ξημερώματα της 7ης Δεκεμβρίου 350 αεροσκάφη απογειώθηκαν από τα 6 
αεροπλανοφόρα σε δύο κύματα. Στις 7:51 το πρωί το πρώτο κύμα χτύπησε το ναύσταθμο της 
Οάχου, τον οποίο αμερικανική στρατιωτική έκθεση του 1941 είχε χαρακτηρίσει ως το «πιο γερό 
οχυρό του κόσμου».  

   

 

Απώλειες: 

Στα 90 λεπτά που κράτησε συνολικά η από αέρος επίθεση των Ιαπώνων, 2.386 Αμερικανοί 
(στρατιωτικοί και πολίτες) έχασαν τη ζωή τους και 1.139 τραυματίστηκαν. 188 αεροπλάνα 
καταστράφηκαν, 155 υπέστησαν ζημιές, 5 πλοία βυθίσθηκαν και 13 τέθηκαν εκτός μάχης. Οι 
Αμερικανοί, όμως, κατόρθωσαν να διατηρήσουν ανέπαφα τα δίκτυα ναυπηγείων και δεξαμενών 
καυσίμων. Από την πλευρά τους, οι Γιαπωνέζοι έχασαν 64 άνδρες (55 αεροπόρους και 9 
ναυτικούς), 29 αεροπλάνα και τα 5 υποβρύχια τσέπης. 



     

Το θωρηκτό West Virginia βαριά κτυπημένο 

Η επίθεση στο Περλ Χάρμπορ εξύψωσε το ηθικό στο εσωτερικό της Ιαπωνίας αλλά 
αντικειμενικά δεν πέτυχε τον στόχο της. Σχεδιάστηκε άψογα, αιφνιδίασε απόλυτα τους 
Αμερικανούς, οι απώλειες ήταν ελάχιστες σε αεροπλάνα από την πλευρά των Ιαπώνων και 
τεράστιες σε πλοία από πλευρά των Αμερικανών, αλλά τα 3 αεροπλανοφόρα που ήταν ο 
αντικειμενικός στόχος, δεν βυθίστηκαν διότι δεν βρισκόντουσαν στη βάση. 

Πραγματικά τα αεροπλανοφόρα ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΖ, ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ και ΛΕΞΙΝΓΚΤΟΝ που μήνες μετά θα 
κρίνουν τις ναυμαχίες στον Ειρηνικό, είχαν αποπλεύσει. (Το Εντερπράιζ ήταν για επισκευές στο 
Σαν Ντιέγκο και τα άλλα δύο παραλάμβαναν αεροπλάνα από άλλες βάσεις.) 

Οι Ιάπωνες βύθισαν ή έθεσαν εκτός μάχης μέσα στο λιμάνι: 8 Θωρηκτά, 3 καταδρομικά, 4 
αντιτορπιλικά, και όλα σχεδόν τα βοηθητικά σκάφη.  

      Η έκρηξη στο καταδρομικό Shaw 



 

Θεωρίες συνομωσίας:                            

Το Περλ Χάρμπορ, έδωσε τροφή για θεωρίες συνομωσίας.  Πολύ νωρίς υποστηρίχθηκε ότι : 

α) «ο Ρούσβελτ και οι περί αυτού» επεδίωξαν την Ιαπωνική επίθεση για να ανατρέψουν το 

αντιπολεμικό κλίμα και να βγάλουν την Αμερική στον πόλεμο,  

β) Μία άλλη εκδοχή αυτής της ιδέας θέλει τον Ρούζβελτ να επιζητεί την ιαπωνική επίθεση 

πιστεύοντας ότι αυτή δεν θα προκαλούσε τεράστιες καταστροφές και θύματα.  

Ωστόσο η Αμερική είχε λάβει πολλές προειδοποιήσεις για την Ιαπωνική επίθεση. Αρχικά η 

Αμερικανική αντικατασκοπία είχε «αναγνωρίσει» στα μέσα Νοεμβρίου μια «αδικαιολόγητη» 

συγκέντρωση του ιαπωνικού στόλου και 1 εβδομάδα πριν την επίθεση επισημάνθηκε σε 

απόσταση 3 μιλίων από τις ακτές του Περλ Χάρμπορ ένα ιαπωνικό υποβρύχιο.   Οι διπλωματικές 

αντιπροσωπείες της Ελβετίας και της Σουηδίας στο Τόκυο είχαν ενημερώσει αμερικανούς 

πράκτορες αλλά και την Ουάσινγκτον για τις φιλοπόλεμες διαθέσεις της ιαπωνικής κυβέρνησης.  

Στις 4 Δεκεμβρίου ο Ρούζβελτ έλαβε μα 26σέλιδη «εμπιστευτική» έκθεση της ναυτικής 

αντικατασκοπείας η οποία «συμπεραίνει από τα υπάρχοντα στοιχεία ότι ίσως αφορά άμεση 

πολεμική δράση των Ιαπώνων». Παρ’ όλα αυτά δεν λαμβάνει κανένα μέτρο. Και αυτό θεωρείται 

περίεργο. Σίγουρα κρύβονται κάποια συμφέροντα κυρίως οικονομικά.  

Πολιτικές συνέπειες:                                                                

Αυτή η επίθεση προκάλεσε ισχυρότατο κύμα αγανάκτησης στις ΗΠΑ και έθεσε τέλος στην 
εσωστρέφεια και τον απομονωτισμό. 3 εβδομάδες πριν από το Περλ Χάρμπορ, το 62% των 
Αμερικανών είχε εκδηλωθεί «σαφώς εναντίον κάθε εµπλοκής» στον πόλεµο στην Ευρώπη, ο 



οποίος είχε υποστεί τόσο ψυχικές όσο και οικονομικές καταστροφές από την ένταξή τους στον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο (1917) και από το Κραχ της Γουόλ Στρητ (1919).  

Στις 8 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος Ρούζβελτ εκφωνεί έναν από τους πιο διάσημους λόγους του, 
στηλιτεύοντας την άνανδρη επίθεση με τη φράση «...a date which will live in infamy» («η ημέρα 
αυτή θα καταγραφεί ως ημέρα ντροπής στην Ιστορία»). Η φράση του Προέδρου απηχεί το 
λαϊκό αίσθημα: Η κοινή γνώμη, που πριν μερικές ώρες ήταν κατά οποιασδήποτε εμπλοκής σε 
εχθροπραξίες, τώρα μεταστρέφεται και ζητά την κήρυξη πολέμου στην Ιαπωνία.  

Το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου 1941 ο Αμερικανός πρόεδρος Ρούζβελτ ζήτησε από το Κογκρέσο να 
κηρύξει τον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας. Τα δύο σώματα Βουλή και Γερουσία αποδέχθηκαν 
αμέσως το αίτημά του με 1 μόνο αρνητική ψήφο, της πασιφίστριας βουλευτού του 
Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Τζάνετ Ράνκιν.  

    

Επίλογος: 

Αν και η επιλογή της επίθεσης θεωρήθηκε από το Τόκιο εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη, για να 

εξυπηρετηθούν τα ιαπωνικά σχέδια για κυριαρχία στη ΝΑ Ασία, τελικά το αποτέλεσμα ήταν 

ακριβώς το αντίθετο: η ιαπωνική νίκη στο Περλ Χάρμπορ δεν οδήγησε τελικά στη συντριβή της 

αναδυόμενης υπερδύναμης, που κατάφερε γρήγορα να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να 

γείρει αποφασιστικά την πλάστιγγα της αναμέτρησης προς την πλευρά των Συμμάχων. Με άλλα 

λόγια, το Περλ Χάρμπορ σήμανε την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τις δυνάμεις του 

Άξονα... 

 

 



 

Συμπέρασμα: 

Τα αίτια ενός ναυαγίου είναι πολλά. Οφείλονται σε : ανθρώπινο λάθος, μετακίνηση φορτίου, 

κατασκευαστική αστοχία, καιρικές συνθήκες, απώλειες πολέμου, πυρκαγιά ή ακόμα και 

εσφαλμένη διοίκηση.  

Ναυάγιο – συντρίμμια και απώλειες, τόσο σε άψυχο όσο και σε έμψυχο υλικό. Μακάρι ο 

άνθρωπος να βρει άλλους τρόπους να δείχνει την δύναμή του πάνω στον αδύναμο. Να 

υπερτερεί λόγω ανωτερότητας σκέψης και όχι λόγω επίδειξης αριθμητικής υπεροχής. Γιατί κάθε 

φορά που συντελείται ένα ναυάγιο, χάνεται ένα κομμάτι από το μεγαλείο της δημιουργίας, μιας 

και ο δημιουργός του το έπλασε «κατ΄εικόνα και καθ’ ομοίωση». 
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