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Ειςαγωγικό ςημείωμα 
 

Ακινα Μάρτιοσ 2009. Θ χρονιά που πζραςε για τθν Ομάδα του Kea Dive Expeditions αποτζλεςε 

ορόςθμο. Τα αποτελζςματα τθσ καταδυτικισ μασ αποςτολισ του Σεπτεμβρίου 2008 ξεπζραςαν 

κάκε προςδοκία με τθν διεκνοφσ απιχθςθσ επιτυχία τθσ ανακάλυψθσ (για πρϊτθ φορά) του 

υπερωκεανίου του Α! Ραγκοςμίου Ρολζμου, ενόσ υπό Γαλλικι ςθμαία ατμόπλοιου που ςτθ 

ςυνζχεια ταυτοποιικθκε από τθν Ομάδα μασ ωσ το S/S Burdigala (πρϊθν S/S Kaiser Friedrich). 

Θ ανακάλυψθ αυτι ζκανε αίςκθςθ ςτισ καταδυτικζσ και τουριςτικζσ κοινότθτεσ εντόσ και εκτόσ 

Ελλάδασ αλλά και για το ευρφ κοινό με παρουςιάςεισ και αρκρογραφία από τα Μζςα Μαηικισ 

Ενθμζρωςθσ (APLHA TV, ΤΑ ΝΕΑ, ΕΦΟΡΛΛΣΤΘΣ, ΚΑΛΑΣΣΑ, ΣΚΑΛ αδιόφωνο, καταδυτικά και 

άλλα Φόρα του διαδικτφου κ.π.ά.).  Θ αρχικι μασ ιςτοςελίδα βρίςκεται ςτθ διεφκυνςθ 

www.keaexpedition2008.wordpress.com και ζχει δεχκεί ςτο 5-μθνο ζωσ ςιμερα πάνω από 

20.000 μοναδικζσ επιςκζψεισ. Πμωσ αυτό που αναμζνεται ότι κα κάνει ακόμθ μεγαλφτερθ 

αίςκθςθ αφορά το περιεχόμενο τθσ νζασ μασ ιςτοςελίδασ www.keadive.gr που ετοιμάηεται 

πυρετωδϊσ.  Καρπόσ βακειάσ ιςτορικισ ζρευνασ που διενιργθςε θ Ομάδα μασ κατά τουσ 

χειμερινοφσ μινεσ. Θ παρουςίαςθ που ακολουκεί αποτελεί μια προκαταρκτικι δθμοςίευςθ 

(advanced preview) του περιεχομζνου τθσ και διανζμεται «τιμισ ζνεκεν» ςε ζνα περιοριςμζνο 

κοινό φίλων, ςυνεργατϊν και υποςτθρικτϊν του K.D.E. 

Για το 2009 ζχει ιδθ προγραμματιςτεί μια νζα, μεγαλφτερθ ςε διάρκεια και με διευρυμζνθ 

ςυμμετοχι εραςιτεχνϊν αυτοδυτϊν αποςτολι, από τισ 25 Μαΐου μζχρι τισ 6 Λουνίου, φυςικά 

με τθν λιψθ τθσ ςχετικισ αδείασ από τθν Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτιτων του Υπουργείου 

Ρολιτιςμοφ. Συμπλθρωματικά,  κατά τθ 2θ Καταδυτικι μασ αποςτολι του Μαΐου 2009, κα 

ςυμπεριλθφκεί  και ζρευνα πεδίου ςτο επίςθσ ανακαλυφκζν για πρϊτθ φορά, ςε πολφ καλι 

κατάςταςθ ευριςκόμενο παραπλιςια του ναυαγίου, αεροπλάνο του 2ου Ραγκοςμίου Ρολζμου. 
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Στο μεταξφ ζχει κατατεκεί αίτθςθ ςτο Υπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ-Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, 

Γραφείο Υφυπουργοφ κ. Ράνου Καμμζνου, προκειμζνου θ φετινι μασ αποςτολι να τεκεί υπό 

τθν αιγίδα του ΥΕΝ-ΝΡ. Ππωσ και πζρυςι θ αποςτολι μασ κα τελεί υπό τθν αιγίδα του Διμου 

Κζασ, του Γεωλογικοφ Τμιματοσ , Ρανεπιςτιμιο Ράτρασ και του Συλλόγου Εραςιτεχνϊν 

Αυτοδυτϊν-ΤΘΚΥΣ. Ο πρϊτοσ μασ χορθγόσ είναι θ εταιρεία PARAMINA AE που κα διακζςει 

ςυμπιεςτι και ςφςτθμα μείξθσ αερίων Nitrox, Ιλιο, Trimix. Αιτιςεισ χορθγίασ των αερίων προσ 

τισ L’Air Liquide και Linde Hellas ζχουν υποβλθκεί πρόςφατα και εκκρεμοφν οι απαντιςεισ. 

Ρζρα από τα παραπάνω αιτιματα υποςτιριξθσ για τα οποία αναμζνουμε εγκρίςεισ, με τθν 

ευκαιρία αυτισ τθσ επικοινωνίασ επικυμοφμε να αναφζρουμε τα εξισ: 

 Θ Κζα, μετά τθν ανακάλυψθ του S/S Burdigala και τθν αναμενόμενθ ανάδειξθ 
τον Μάιο 2009 του παρακείμενου αεροπλάνου, ςε ςυνδυαςμό με τθν φπαρξθ 
του HMHS Britannic ςε παραπλιςια καλάςςια περιοχι αλλά και του 
τροχοκίνθτου Α/Ρ Ρατρίσ ςτον Κοφνδουρο, αποκτά πλζον μια νζα υπόςταςθ, 
ίςωσ μοναδική ςε παγκόςμιο επίπεδο ωσ καταδυτικόσ προοριςμόσ. 

 Μζςα από τθ νζα μασ καταδυτικι αποςτολι κα δοκεί ευρφτερθ δθμοςιότθτα 
και το πλατφ κοινό από τθν Ελλάδα και άλλεσ χϊρεσ κα ενθμερωκεί 
πλθρζςτερα. Ρροσ τοφτο κα αναπτφξουμε ςυντονιςμζνεσ δράςεισ με δελτία 
τφπου, υλικό από τθν ιςτοςελίδα μασ και προςζλκυςθ/ςφναψθ ςυνεργαςιϊν 
με τα τοπικά και διεκνι μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. 

 Ρροκειμζνου αυτι θ μοναδικι κλθρονομιά να περιφρουρθκεί και αναδειχκεί 
ςε ευρφτερο κοινό επιςκεπτϊν από τθν Ελλάδα και κυρίωσ το εξωτερικό, 
προςωπικό μου όραμα αποτελεί θ εξζταςθ τθσ δυνατότθτασ διάκεςθσ ενόσ 
χϊρου-αίκουςασ αρχικά ςτθν οποία κα ςυγκεντρωκοφν εκκζματα των 
ναυαγίων τθσ Κζασ, φωτογραφίεσ και video μαηί με διαδραςτικζσ παρουςιάςεισ 
περιεχομζνου και ιςτορικϊν αναφορϊν για τα ναυάγια αυτά. 

 Αργότερα, θ αίκουςα αυτι ενδεχομζνωσ να εξελιχκεί ςε μικρό Ναυτικό 
Μουςείο και να ςτεγαςτεί ςε αναπαλαιωμζνο Βιομθχανικό Κτίριο τθσ περιοχισ 
τθσ Κόκασ ι αλλοφ, με πικανι υποςτιριξθ και από το Ναυτικό Ακλθτικό Πμιλο 
Κζασ – ΝΑΟΚ.  

 

Βφρων Ε. θγινόσ 
Υπεφκυνοσ Δθμοςιότθτασ 
e-m: keadive@keawest.gr  
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Πρόλογοσ 
«Βάρβαροσ είναι πρώτα απ΄ όλα όποιοσ πιςτεφει ςτην βαρβαρότητα» 
Claude Lévi-Strauss 

 

S/S Burdigala, πρϊθν S/S Kaiser Friedrich, 1897-1916. (KFB Collection) 
 
Πταν τον Σεπτζμβρθ του 2008 θ ομάδα του Kea Dive Expedition ξεκίνθςε για να καταδυκεί και 

να ερευνιςει το μζχρι τότε «Άγνωςτο Ναυάγιο τθσ Κζασ», είχε δυο ςενάρια ςτισ αποςκευζσ τθσ 

για τθν πικανι ταυτότθτα του πλοίου που κα ςυναντοφςε. Τα ςενάρια αυτά, όπωσ πολλζσ 

φορζσ ςυμβαίνει ςτθν ζρευνα, αποδείχκθκαν λανκαςμζνα ι τουλάχιςτον μθ ςυμβατά με τα 

τεκμθριωμζνα και μθ «λανκάνοντα» ιςτορικά ςτοιχεία που ζφερε ςτο φωσ θ ομάδα μασ.  Ενϊ 

κα περίμενε κανείσ το γεγονόσ αυτό να μασ απογοθτεφςει, αυτό δεν ςυνζβθ μια και ο βυκόσ 

τθσ Κζασ ςτάκθκε γενναιόδωροσ μαηί μασ κακϊσ αντί των προςμενόμενων ναυαγίων μασ 

πρόςφερε κάτι πολφ μεγαλφτερο και πολφπλευρα ιδιαίτερο. Μασ πρόςφερε ζνα πλοίο το οποίο 

όχι μόνο προερχόταν από τθν περίοδο ακμισ τθσ διεκνοφσ ατμοπλοΐασ, αλλά πολφ 

περιςςότερο μασ πρόςφερε ζνα πλοίο το οποίο ιταν άμεςα και ιςτορικά ςυνδεδεμζνο με τθν 

εξζλιξθ των υπερατλαντικϊν καλάςςιων επικοινωνιϊν, τισ μάχεσ για το ςκιπτρο ταχφτθτασ, τον 

αγϊνα των μεγάλων ναυτιλιακϊν εταιρειϊν για τθν «πρωτιά», τα μεγάλα μεταναςτευτικά 

ρεφματα, τθν πολυτζλεια των επιβατϊν τθσ πρϊτθσ κζςθσ, τθν φτϊχια και τισ ελπίδεσ των 

ξεριηωμζνων που ζψαχναν για ζνα καινοφργιο μζλλον ςτθν άλλθ πλευρά του Ατλαντικοφ, τθν 

μοναξιά τθσ απεραντοςφνθσ του ωκεανοφ, τθν πολυκοςμία των πολφβουων λιμανιϊν, και τζλοσ 

με τθν αγωνία και τον κάνατο, εκφραςμζνο μζςα από τον πόλεμο, όχι τον Βϋ αλλά τον Αϋ, αυτόν 

που υποτίκεται, για κάποιουσ, ότι ιταν πιο ανκρϊπινοσ μια και θ ανκρωπότθτα δεν είχε χάςει 

ακόμα τα τελευταία απομεινάρια τθσ ακωότθτασ τθσ. 
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Το πλοίο που μασ αποκαλφφκθκε ςτον βυκό τθσ Κζασ ιταν το υπερωκεάνιο S/S Burdigala, 

περιςςότερο γνωςτό ςαν  S/S Kaiser Friedrich μια και με το όνομα αυτό κατατάχκθκε ςτθν 

ιςτορία τθσ παγκόςμιασ ναυτιλίασ, ςαν ζνα από τα πιο όμορφα αλλά και άτυχα πλοία που 

υπιρξαν ποτζ. Με μικοσ 183 μζτρων, πλάτοσ 19,4 μ. και τονάη 20.480 ΚΟΧ, αποτελεί το 

δεφτερο μεγαλφτερο ναυάγιο τθσ ςφγχρονθσ ιςτορίασ που ζχει ανακαλυφκεί ςτισ ελλθνικζσ  

κάλαςςεσ μετά το HMHS Britannic, θ κοινι δε κατάλθξθ των δυο αυτϊν πλοίων -ςε ςυνδυαςμό 

με τα αίτια βφκιςθσ τουσ και τθν γεωγραφικι γειτονία τουσ-, τα κακιςτά αναπόςπαςτα 

κομμάτια ενόσ ιςτορικοφ πλζγματοσ το οποίο βρίςκεται ακόμα απτό ςτθν καλάςςια περιοχι 

τθσ Κζασ. 

Θ ομάδα μασ, πζρα από τθν ζρευνα πεδίου που πραγματοποίθςε καταδυόμενθ ςτο ναυάγιο 

του S/S Burdigala, ακολοφκθςε τα ιςτορικά χνάρια του πλοίου ερευνϊντασ ςε βιβλιοκικεσ, 

αρχεία, άρκρα περιοδικϊν, προςωπικζσ ςυλλογζσ και μουςεία. Στθν προςπάκεια τθσ αυτι 

βρικε ςτιριξθ και βοικεια από πολλοφσ, ερευνθτζσ και μθ, οι οποίοι αναφζρονται αναλυτικά 

ςτον ανάλογο χϊρο τθσ ιςτοςελίδασ μασ. Τα αποτελζςματα των ερευνϊν μασ ζριξαν από τθν 

μια άπλετο φωσ ςε πολλά ςκοτεινά ςθμεία τθσ ιςτορίασ του πλοίου, από τθν άλλθ όμωσ 

δθμιοφργθςαν καινοφργια ερωτιματα τα οποία περιμζνουν με τθν ςειρά τουσ να απαντθκοφν. 

Ζχοντασ ςυλλζξει τα κομμάτια ενόσ τεράςτιου ιςτορικοφ puzzle, αποφαςίςαμε να τα 

παρακζςουμε και να τα παρουςιάςουμε με μορφι άρκρων, χρονολογικϊν πινάκων ιςτορικϊν 

ςυμβάντων, άλμπουμ φωτογραφιϊν, εικόνων και ντοκουμζντων. Είναι μια προςπάκεια 

προςομοίωςθσ τθσ ιςτορίασ του πλοίου και με τισ δυο ταυτότθτεσ που το ςθμάδεψαν, ςαν S/S 

Kaiser Friedrich και ςαν S/S Burdigala. Τθν προςπάκεια αυτι παρακζτουμε ςτθν παροφςα 

ιςτοςελίδα μασ, θ οποία φζρει τον προγραμματικό τίτλο “S/S Burdigala Project”. 

Ρζρα από τθν παρουςίαςθ τθσ μζχρι τϊρα ζρευνασ, κφριο μζλθμα μασ αποτελεί θ δθμιουργία 

ενόσ κεντρικοφ κόμβου ο οποίοσ κα είναι ςε κζςθ να ςυντονίςει τισ προςπάκειεσ εκείνεσ που 

πρωταρχικό ςκοπό ζχουν να αναδείξουν τθν ιςτορία του πλοίου ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ςθμερινι του υλικι υπόςταςθ, θ οποία αποτελεί τθν βάςθ ενόσ από τουσ πιο ηωντανοφσ 

υφάλουσ που κοςμοφν τον βυκό τθσ Κζασ. Ελπίηουμε θ προςφορά μασ αυτι να βοθκιςει όλουσ 

εκείνουσ που ενδιαφζρονται για τθν ιςτορία, τθν καλάςςια βιολογία, τθν οικολογία, τισ 

http://keaexpedition2008.wordpress.com/
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καταδφςεισ και τθν ναυτιλία, ςυνθγορϊντασ ταυτόχρονα για μια μζλλουςα δθμιουργικι 

ςυνεργαςία με όςουσ πρόκειται να επιςκεφκοφν το ναυάγιο, ζτςι ϊςτε τα καινοφργια ςτοιχεία 

που κα προκφψουν να αξιολογθκοφν και να ενταχκοφν ςτα μζχρι τϊρα υπάρχοντα, φωτίηοντασ 

τισ ιςτορικζσ εκείνεσ πτυχζσ που παραμζνουν ακόμα ςκοτεινζσ. Τελειϊνοντασ τον πρόλογο 

αυτό αναφζρουμε ςυνοπτικά τουσ κφριουσ ςτόχουσ τθσ ομάδασ μασ και τουσ κφριουσ λόγουσ 

φπαρξθσ τθσ ιςτοςελίδασ του S/S Burdigala Project, οι οποίοι είναι: 

 Θ κατατόπιςθ με ιςτορικά ςτοιχεία, ιςτορικζσ εικόνεσ, ιςτορικζσ φωτογραφίεσ, ςχζδια χϊρων 
ενδιαίτθςθσ, ντοκουμζντα, άρκρα εφθμερίδων, λίςτεσ επιβατϊν, βιβλιογραφία και 
αποτελζςματα ιςτορικϊν ερευνϊν, όλων εκείνων που ενδιαφζρονται για τθν ιςτορία του S/S 
Burdigala. 

 Θ παροχι καταδυτικϊν βοθκθμάτων, όπωσ τοπογραφικοί χάρτεσ τθσ διάταξθσ του ναυαγίου και 
των περιοχϊν που ιδθ ζχουν ερευνθκεί, ςε ομάδεσ δυτϊν οι οποίοι ςχεδιάηουν να το 
επιςκεφκοφν. 

 Θ ςυγκζντρωςθ όλων των οικειοκελϊσ προςφερόμενων πλθροφοριϊν, φωτογραφιϊν, 
ντοκουμζντων, video, άρκρων, και ότι άλλο κα μποροφςε να βοθκιςει ςτθν περαιτζρω 
τεκμθρίωςθ του ναυαγίου, με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ του και τθν ανάδειξθ του μζςα από αυτιν 
εδϊ τθν ιςτοςελίδα. 

 Θ αναφορά και περιγραφι νζων αποςτολϊν και τα αποτελζςματα ζρευνασ των αποςτολϊν 
αυτϊν. 

 Θ παρουςίαςθ τθσ δεφτερθσ μασ αποςτολισ, θ οποία πρόκειται να πραγματοποιθκεί από τισ 25 
Μαΐου ζωσ ςτισ 6 Λουνίου του 2009, κακϊσ και τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ πεδίου από τθν 
αποςτολι αυτι. 

 Θ αναηιτθςθ τρόπων ανάδειξθσ του ναυαγίου και θ διατιρθςθ και προςταςία αυτοφ.  

 Θ ανταλλαγι απόψεων, πλθροφοριϊν και μθνυμάτων ςτον κατάλλθλο χϊρο τθσ ιςτοςελίδασ 
μασ. 

 Θ δθμιουργία τράπεηασ δεδομζνων με ςφγχρονεσ φωτογραφίεσ του ναυαγίου. 

 Θ δθμιουργία φωτογραφικισ τράπεηασ δεδομζνων, με τα ηωικά είδθ που ςυναντιοφνται ςτο 
ναυάγιο. 

 Θ παρουςίαςθ άρκρων που αφοροφν τθν βενκικι βιοποικιλότθτα τθσ περιοχισ του ναυαγίου. 

 
Εμείσ, θ ομάδα του S/S Burdigala Project, πιςτεφουμε ότι θ ςυνεργαςία όλων όςων αγαποφν 

τθν κάλαςςα, τθν κατάδυςθ, τθν ιςτορία και τθν καλάςςια βιολογία, είναι ικανι να αναδείξει 

όχι μόνον το ναυάγιο του S/S Burdigala αλλά και όλα τα άλλα ιςτορικά ναυάγια των ελλθνικϊν 

καλαςςϊν, κακιςτϊντασ τα ςθμεία όχι μόνο ιςτορικισ αλλά και βιολογικισ αναφοράσ. 

Ριςτεφουμε επιπλζον, ότι θ διατιρθςθ και θ προςταςία των ναυαγίων αυτϊν είναι ςε κζςθ να 

οδθγιςει ςτθν εν μζρει αναγζννθςθ του καλάςςιου πλοφτου των ελλθνικϊν καλαςςϊν, 

ανάγοντασ τεσ και πάλι ςτθν ςφαίρα εκείνθ που μόνο μζςα από τισ διθγιςεισ των γερόντων 

μπορεί να γίνει αντιλθπτι.  

Ευελπιςτοφμε ότι τθν πίςτθ μασ αυτι τθν μοιράηεται ολόκλθρθ θ καταδυτικι κοινότθτα.  

Η ομάδα του S/S Burdigala Project 
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Η θλιβερή ιςτορία του S/S Burdigala, πρώην S/S Kaiser 

Friedrich (1897-1916) 
του Δημήτρη Γκαλών 

Αφιερώνεται με ςεβαςμό ςτουσ πρώτουσ διδάξαντεσ, 

William Kaye Lamb και J.H. Isherwood. 

 

S/S Burdigala - Marine de Commerce - Paquetbot postal à grande vitesse "Burdigala" de la 

Compagnie de Navigation Sud-Atlantique. (KFB Collection). 

Ππωσ θ παγκόςμια ανκρϊπινθ ιςτορία διζπεται από μεγάλεσ και ιςχυρζσ προςωπικότθτεσ, ζτςι 

και θ παγκόςμια ιςτορία τθσ ναυτιλίασ διζπεται από μεγάλα και ιςχυρά πλοία, οριςμζνα εκ των 

οποίων ζγιναν ςτακμοί και ςθμεία αναφοράσ τθσ εξζλιξθσ και τθσ ευθμερίασ τθσ. Ρολλά από τα 

ιςτορικά ίχνθ των πλοίων αυτϊν, βρίςκονται ςυνυφαςμζνα όχι μόνο με τισ εταιρείεσ που τα 

ανζδειξαν, αλλά και με γεγονότα τα οποία ςθμάδεψαν κακοριςτικά τθν ιςτορία τθσ 

ανκρωπότθτασ ςαν επιτυχίεσ ι αποτυχίεσ. 

Αν κάποιοσ αποφάςιηε να ςυντάξει ζναν κατάλογο με τα ονόματα όλων των πλοίων που 

κεωρικθκαν ιςτορικοί ςτακμοί, κα ζπρεπε να καταχωριςει το υπερωκεάνιο S/S Burdigala, 

περιςςότερο γνωςτό με το πρϊτο του όνομα S/S Kaiser Friedrich, ςε μια ιδιαίτερθ κζςθ λόγω 

τθσ κεμελιακισ του διαφοροποίθςθσ από όλα τα υπόλοιπα πλοία των οποίων το όνομα 

ςυνδζκθκε με τθν εξζλιξθ τθσ ναυτιλίασ, εκφραςμζνθ μζςα από τθν ταχφτθτα, τθν επιτυχία, και 

τθν ανταγωνιςτικι επάρκεια. Θ ιδιαιτερότθτα τθσ κζςθσ αυτισ υπογραμμίηεται από το γεγονόσ 

ότι το S/S Burdigala, ζγινε  περιςςότερο γνωςτό για τθν αποτυχία του να αντεπεξζλκει ςτθν πιο 
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βαςικι προχπόκεςθ τθσ εταιρείασ που το  παριγγειλε, παρά για τισ ναυπθγικζσ του 

ιδιαιτερότθτεσ και τθν υψθλι αιςκθτικι διαρρφκμιςθ των εςωτερικϊν του χϊρων. 

Καταςκευαςμζνο για μια από τισ πιο ςθμαντικζσ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ τθσ Γερμανίασ, τθν 

Norddeutscher Lloyd, με ςκοπό να διεκδικιςει μαηί με το «αδελφό» του πλοίο, S/S Kaiser 

Wilhelm der Grosse, τα πρωτεία ταχφτθτασ και πολυτζλειασ τθσ κατ εξοχιν πιο απαιτθτικισ 

ναυτιλιακισ ςφνδεςθσ, τθσ γραμμισ του βορείου Ατλαντικοφ, απζτυχε να αντεπεξζλκει επάξια 

ςτισ προςδοκίεσ των αναδόχων και των καταςκευαςτϊν του, οι οποίοι είχαν κζςει ςαν 

απαράβατο όρο του ςυμβολαίου το μίνιμουμ ταχφτθτασ ςτουσ 22 κόμβουσ, τουσ οποίουσ το 

S/S Kaiser Friedrich-Burdigala δεν κατάφερε ποτζ να φτάςει. Θ αποτυχία αυτι το ςτιγμάτιςε και 

το ςυνόδευςε ςαν κατάρα ςτα 17 περίπου χρόνια τθσ φπαρξθσ του, καταδικάηοντασ το να 

παραμείνει το μεγαλφτερο διάςτθμα αδρανζσ, μια και θ ενεργι δράςθ του δεν ξεπζραςε 

ςυνολικά τα πζντε χρόνια. 

Το S/S Burdigala, το οποίο βρίςκεται βυκιςμζνο από τισ 14 Νοεμβρίου 1916 ςτα βορειοδυτικά 

τθσ νιςου Κζασ, αποτζλεςε για μασ τον κφριο ερευνθτικό ςτόχο τθσ πρϊτθσ μασ αποςτολισ, 

του Kea Dive Expedition. Θ αποςτολι οργανϊκθκε πριν ακόμθ μασ αποκαλυφκεί θ ταυτότθτα 

του πλοίου και είχε ςκοπό τθν ταυτοποίθςθ και τθν ανάδειξθ του ναυαγίου αυτοφ, το οποίο 

αρχικά προςεγγίςαμε περιγράφοντασ το ςαν το «Άγνωςτο Ναυάγιο τθσ Κζασ».  Αμζςωσ μετά 

τθν ταυτοποίθςθ του, ςαν S/S Burdigala, θ ομάδα μασ αςχολικθκε ιδιαίτερα όχι μόνο με τθν 

επιτόπια εξζταςθ του βυκιςμζνου πλοίου, αλλά και με τθν ςυςτθματικι διερεφνθςθ των 

πρωτογενϊν και δευτερογενϊν ιςτορικϊν πθγϊν και των ςτοιχείων εκείνων που κα τθν 

βοθκοφςαν να προςομοιϊςει τθν παράξενθ και κλιβερι ιςτορία του. Θ ζρευνα μασ ζφερε 

αντιμζτωπουσ με ντοκουμζντα και ςτοιχεία ξεχαςμζνα εδϊ και χρόνια. Βρικαμε φωτογραφίεσ, 

εικόνεσ και ονόματα που κανείσ πλζον δεν κυμόταν. Μπροςτά μασ άνοιξε μια εποχι κιϋ ζνασ 

κόςμοσ ο οποίοσ ζχει απζλκει ανεπίςτρεπτα, ιταν ςε κζςθ όμωσ να ταράξει τθν ιςτορικι μασ 

ςυνείδθςθ διεγείροντασ το κεντρικό τθσ νεφρο, τθν χρονικι αντίλθψθ. 

Θ ςχολαςτικι προςπάκεια αποκατάςταςθσ τθσ ιςτορικισ εικόνασ του S/S Kaiser Friedrich-

Burdigala, μασ αποκάλυψε, για μια ακόμα φορά, ότι θ ςτα πράγματα λανκάνουςα «α-λικεια», 

αποτελείται από μικρζσ ψθφίδεσ, οι οποίεσ μόνο ςαν ςφνολο είναι ςε κζςθ να δείξουν, ενίοτε, 

το «α-λθκινό» πρόςωπο όχι μόνο αυτοφ που βιϊκθκε, αλλά και αυτοφ που εμείσ οι επίγονοι 

κεωροφμε βιωμζνο. Στθριγμζνοι ςτο γεγονόσ αυτό και γνωρίηοντασ ταυτόχρονα τθν ανκρϊπινθ 

αδυναμία τθσ ολοκλθρωμζνθσ παρουςίαςθσ ενόσ ιςτορικοφ γεγονότοσ, πάντα κάτι κα λείπει, 

προςπακιςαμε να παρουςιάςουμε ςτα κείμενα τθσ ιςτοςελίδασ μασ τθν κλιβερι ιςτορία του 

S/S Burdigala με όςεσ ψθφίδεσ καταφζραμε να βροφμε. Ριςτεφουμε ότι θ εικόνα που 

κατορκϊςαμε να αναπλάςουμε, -με τισ εκάςτοτε ελλείψεισ, τουσ αφθγθτικοφσ πλατειαςμοφσ 

και τθν ίςωσ υπερβολικι επιμονι μασ ςτουσ αρικμοφσ και τισ χρονολογίεσ-, είναι ςε κζςθ να 

μεταδϊςει ςτουσ αναγνϊςτεσ μασ τα ςυναιςκιματα που νοιϊςαμε εμείσ, όχι μόνο κατά τθν 
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διάρκεια των καταδφςεων αλλά και κατά τθν διάρκεια τθσ ζρευνασ ςτισ βιβλιοκικεσ και τα 

αρχεία. 

Υπερατλαντικά ταξίδια και ατμόσ. 
Ο αγώνασ τησ θαλάςςιασ κυριαρχίασ και το Blue Riband. 

 

Το ξφλινο τροχοκίνθτο ατμόπλοιο S/S Sirius, 

καταςκευαςμζνο το 1837, 700 ΚΟΧ, μικουσ 

61 μζτρων, πλάτουσ 7,62 μ., με μια 

δικφλινδρθ μθχανι 600 ίππων, δυο 

πλάγιουσ τροχοφσ, ιδιοκτθςία τθσ 

ιρλανδικισ Cork Steam Ship Company, και 

νοικιαςμζνο από τθν British & American 

Steam Navigation Company, γνωςτι ςαν 

B&A, London, ιταν το πρϊτο πλοίο που το 

1838 διζπλευςε τον Ατλαντικό, 

χρθςιμοποιϊντασ ςαν κφριο μζςο πρόωςθσ 

τον ατμό.

 Το 1838, τθν περίοδο που ο ατμόσ είχε αρχίςει να γίνεται ςυνϊνυμο τθσ ιςχφοσ, τρεισ μεγάλεσ 

ναυτιλιακζσ εταιρείεσ, θ British & American Steam Navigation Company, γνωςτι ςαν B&A, με 

βάςθ το Λονδίνο, θ Great Western Steamship Company, γνωςτι ςαν GW, με βάςθ το Μπρίςτολ, 

και θ Transatlantic Steamship Company, με βάςθ το Λίβερπουλ, είχαν ενεργοποιθκεί για να 

διεκδικιςουν τα πρωτεία και τα κζρδθ ςτθν ακόμα αδθμιοφργθτθ αλλά πολλά υποςχόμενθ 

υπερατλαντικι ατμοπλοϊκι γραμμι, θ οποία επρόκειτο να ενϊςει τθν Ευρϊπθ με τθν βόρεια 

Αμερικι. Οι τρεισ αυτζσ εταιρείεσ είχαν παραγγείλει καινοφργια, με ατμό κινοφμενα, 

τροχοκίνθτα πλοία, με ςκοπό να ειςζλκουν δραςτικά ςτθν ναυτιλιακι αγορά, θ οποία μζχρι 

τότε χρθςιμοποιοφςε ιςτιοφόρα για τον διάπλου του Ατλαντικοφ Ωκεανοφ. Θ B&A, λόγω 

κακυςτζρθςθσ ςτθν παράδοςθ του πλοίου που είχε παραγγείλει, του S/S British Queen, 

αποφάςιςε να νοικιάςει το μόλισ 703 ΚΟΧ ατμόπλοιο S/S Sirius, τθσ ιρλανδικισ Cork Steam Ship 

Company, για να πραγματοποιιςει το πρϊτο υπερατλαντικό ταξίδι με πλοίο, το οποίο κα είχε 

ςαν κφριο προωςτικό μζςο τον ατμό. Με αυτι τθσ τθν κίνθςθ, θ B&A είχε ςτόχο να κερδίςει τισ 

κετικζσ εντυπϊςεισ τθσ πρωτοποριακισ αυτισ δραςτθριότθτασ για τον εαυτό τθσ. Ραράλλθλα 

όμωσ με τθν B&A προετοιμαηόταν και θ εταιρεία GW, θ οποία ςκόπευε να πραγματοποιιςει κιϋ 

αυτι τον πρϊτο ατμοκίνθτο διάπλου του Ατλαντικοφ με το πλοίο τθσ S/S Great Western (1.700 

ΚΟΧ). 

Αν και το πρϊτο υπερατλαντικό ταξίδι με ατμό είχε πραγματοποιθκεί το 1819 από το ιςτιοφόρο 

πλοίο S/S Savannah, το οποίο εξοπλιςμζνο με βοθκθτικζσ ατμομθχανζσ διζνυςε τθν απόςταςθ 
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Savannah (Georgia) - Liverpool μζςα ςε 29 θμζρεσ, θ επιτυχία αυτι δεν καταχωρικθκε ςαν 

υπερατλαντικόσ ατμοπλοϊκόσ διάπλουσ, κακϊσ το κφριο προωςτικό μζςο του S/S Savannah 

παρζμειναν τα ιςτία. 

Στισ 4 Απριλίου 1838 απζπλευςε το S/S Sirius από το Λονδίνο με προοριςμό τθν Νζα Υόρκθ, 

όπου ζφκαςε ςτισ 22 Απριλίου πραγματοποιϊντασ το πρϊτο επίςθμα αναγνωριςμζνο 

υπερατλαντικό ατμοπλοϊκό ταξίδι ςτθν ιςτορία τθσ ναυτιλίασ. Ταυτόχρονα ζλαβε και τον τίτλο 

του πιο γριγορου πλοίου τον οποίο επρόκειτο να κρατιςει μόνο για λίγεσ ϊρεσ, μια και το 

πλοίο τθσ ανταγωνίςτριασ εταιρείασ GW, το S/S Great Western, κατζπλευςε λίγο αργότερα κιϋ 

αυτό ςτθν Νζα Υόρκθ. Το γεγονόσ ότι το S/S Great Western ξεκίνθςε το ταξίδι του μερικζσ 

θμζρεσ μετά τον απόπλου του S/S Sirius, του ζδωςε αυτόματα τον τίτλο του γρθγορότερου 

πλοίου του πλανιτθ. Το ταξίδι του S/S Great Western διιρκεςε 15 θμζρεσ και 12 ϊρεσ, με μζςθ 

ταχφτθτα 8,66 κόμβουσ. 

 

Το S/S British Queen, 1.863 ΚΟΧ, 

καταςκευάςκθκε από τα ναυπθγεία Curling 

& Young του Λονδίνου, για τθν εταιρεία 

British & American Steam Navigation 

Company (B&A). Αν και θ ανάδοχοσ 

εταιρεία είχε προγραμματίςει το πλοίο 

αυτό να πραγματοποιιςει τον πρϊτο 

ατμοπλοϊκό διάπλου του Ατλαντικοφ, ο 

ςτόχοσ τθσ δεν επετεφχκθ λόγω 

κακυςτζρθςθσ ςτθν παράδοςθ του από 

τουσ καταςκευαςτζσ.  

Το S/S British Queen, το οποίο ιταν το μεγαλφτερο πλοίο τθσ εποχισ του, εξοπλιςμζνο με 

μθχανζσ καταςκευαςμζνεσ ςτθν Γλαςκόβθ από τον Robert Napier, ξεκίνθςε το παρκζνο του 

ταξίδι ςτισ 12 Λουλίου 1839, από το Portsmouth για τθν Νζα Υόρκθ όπου ζφκαςε 15 θμζρεσ 

αργότερα.  Σθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι ανάμεςα ςτουσ επιβάτεσ του πρϊτου αυτοφ 

ταξιδιοφ, βριςκόταν ο Samuel Cunard, ο οποίοσ ζναν χρόνο αργότερα κα ιδρφςει τθν Cunard 

Line, τθν πιο μακρόηωθ εταιρεία ςτθν ιςτορία τθσ παγκόςμιασ ναυτιλίασ.  

Το φκινόπωρο του ίδιου χρόνου θ εταιρεία Transatlantic Steamship Company τοποκζτθςε ςτθν 

νεοςφςτατθ βορειοατλαντικι ατμοπλοϊκι γραμμι, το πλοίο τθσ S/S Liverpool (1.150 ΚΟΧ), το 

οποίο ιταν το πρϊτο που ζφερε δυο φουγάρα. Ζνα χρόνο αργότερα, το 1839, θ B&A 

τοποκζτθςε ςτθν ίδια γραμμι το πλοίο που είχε παραγγείλει με ςκοπό τθν πραγματοποίθςθ 

του πρϊτου υπερατλαντικοφ ατμοπλοϊκοφ ταξιδιοφ, του S/S British Queen (1.863 ΚΟΧ), το 

οποίο όμωσ δεν τθσ είχε παραδοκεί ζγκαιρα. Από τθν χρονιά εκείνθ ξεκινά ςτθν ουςία θ 
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ιςτορία τθσ υπερατλαντικισ ατμοπλοϊκισ ναυτιλίασ, θ οποία αν και οδιγθςε ςε ζναν 

πολφχρονο και ςκλθρό αγϊνα τισ εκάςτοτε ναυτιλιακζσ εταιρείεσ, με ζπακλο τθν καλάςςια 

κυριαρχία, πρόςφερε ταυτόχρονα και τα ςυςτατικά εκείνα εκ των οποίων ςυςτάκθκε θ κρυλικι 

περίοδοσ των γριγορων, μεγάλων και πολυτελϊν υπερωκεάνιων πλοίων, των Great Ocean 

Liners. 

Δζκα χρόνια αργότερα, ςτα μζςα περίπου του 19ου αιϊνα, θ υπερατλαντικι ναυτιλιακι 

ςυγκοινωνία ανάμεςα ςτθν Ευρϊπθ και τθν βόρεια Αμερικι ςυνζχιςε να παραμζνει, ωσ επί τω 

πλείςτων, ςε βρετανικά χζρια. Ανάμεςα ςτισ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ, που πάλευαν για τθν 

καλάςςια κυριαρχία ςτον βόρειο Ατλαντικό, ξεχϊριηε με μεγάλθ διαφορά θ εταιρεία British & 

North American Royal Mail Steam Packet Company, περιςςότερο γνωςτι ςαν Cunard Line μια 

και είχε ιδρυκεί από τον Καναδό επιχειρθματία Samuel Cunard τον Μάιο του 1839. 

Ιδθ αμζςωσ μετά τθν ίδρυςθ τθσ και με τθν ζνταξθ ςτο δυναμικό τθσ, το 1840, των πλοίων RMS 

Britannia και RMS Columbia, τα οποία ζκεςαν καινοφργιο ρεκόρ ταχφτθτασ διανφοντασ τον 

Ατλαντικό ςε 14 θμζρεσ και 8 ϊρεσ, με μζςθ ταχφτθτα 10 κόμβουσ, θ Cunard ζδειξε ότι διακζτει 

καλι οργάνωςθ, κατάλλθλο οικονομικό υπόβακρο, και απαράμιλλο αγωνιςτικό ςκζνοσ. Τα 

χρόνια που ακολοφκθςαν επιβεβαίωςαν τθν ιςχφ τθσ εταιρείασ αυτισ, μια και για μια 

ολόκλθρθ δεκαετία τα πλοία τθσ παρζμειναν τα πιο γριγορα ςτθν πιο απαιτθτικι ναυτιλιακι 

γραμμι, τθν γραμμι του βόρειου Ατλαντικοφ. Το 1850 θ Cunard ζχαςε τα πρωτεία από τον 

μεγάλο ανταγωνιςτι τθσ, τθν αμερικανικι ναυτιλιακι εταιρεία Collins Line, για να τα 

ξαναποκτιςει και πάλι το 1856 με τθν δρομολόγθςθ του πλοίου τθσ S/S Persia, το οποίο 

παρζμεινε αιττθτο μζχρι το 1863 που παρζδωςε το ςκιπτρο ταχφτθτασ ςτο καινοφργιο πλοίο 

τθσ Cunard το S/S Scotia. 

 

Το τρόπαιο τθσ «Γαλάηιασ Κορδζλασ», 

γνωςτό ςαν Blue Riband, ιταν ζνα ζπακλο 

το οποίο λάμβανε το πλοίο που 

πραγματοποιοφςε τον ςυντομότερο 

διάπλου του Ατλαντικοφ. Αν και το πρϊτο 

υπερατλαντικό ταξίδι με ατμόπλοιο 

πραγματοποιικθκε για πρϊτθ φορά από το 

S/S Sirius το 1838, το ζπακλο του Blue 

Riband κακιερϊκθκε το 1860. Τθν εποχι 

εκείνθ είχε τθν μορφι γαλάηιου επιςείοντα, 

ο οποίοσ αναρτιόταν ςτο ψθλότερο ςθμείο 

του πρωραίου ιςτοφ. Αργότερα, το 1935, ο 

εφοπλιςτισ και πολιτικόσ Sir Harold Keates 

Hales (1868-1942), κακιζρωςε το ζπακλο 
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ςτθν μορφι που ζγινε γνωςτό ςαν North Atlantic Blue Riband Challenge Trophy, ζνα τρόπαιο 

βάρουσ 46 κιλϊν και φψουσ 1,20 μ.. Ιταν μεγάλθ τιμι και αποτελοφςε ςτόχο των μεγάλων 

υπερατλαντικϊν εταιρειϊν θ απόκτθςθ του.

 Το 1860 οι ναυτιλιακζσ εταιρείεσ που επιχειροφςαν ςτισ βορειοατλαντικζσ γραμμζσ, με κφριεσ 

ανάμεςα τουσ τθν Cunard Line και τθν Inman Line, αποφάςιςαν να επιςθμοποιιςουν τον 

ιςχφοντα αλλά άτυπο κεςμό του επάκλου ταχφτθτασ, γνωςτό τθν εποχι εκείνθ ςαν «record 

breaker», τον οποίο ζφεραν μζχρι τότε τα πλοία που είχαν αναδειχκεί ςαν τα πιο γριγορα κατά 

τθν διάρκεια διάπλου του Ατλαντικοφ. Ο επίςθμοσ πλζον κεςμόσ κακιερϊκθκε με τθν 

επωνυμία Blue Riband (Γαλάηια Κορδζλα), όροσ ο οποίοσ κατά πάςα πικανότθτα προιλκε από 

τουσ αγϊνεσ αλόγων, κακϊσ οι κριτζσ ςυνικιηαν να βραβεφουν με μια γαλάηια κορδζλα το 

ταχφτερο άλογο. Το παλαιό και άτυπο αυτό ναυτικό ζπακλο, -οροκετθμζνο με τον τίτλο του 

γρθγορότερου πλοίου των υπερατλαντικϊν γραμμϊν, που ταυτόχρονα του ζδινε και τον τίτλο 

του γρθγορότερου πλοίου του πλανιτθ-, κακιερϊκθκε πλζον ςαν επίςθμοσ τίτλοσ, ο οποίοσ 

αναρτιόταν με τθν μορφι γαλάηιου επιςείοντα ςτο ψθλότερο ςθμείο του πρωραίου ιςτοφ του 

τιμϊμενου πλοίου. Ιταν φυςικό οι διαπλεκόμενεσ εταιρείεσ να αγωνίηονται ςκλθρά για τθν 

απόκτθςθ του, μια και το ζπακλο αυτό καταχωροφςε τθν εταιρεία ςτθν οποία είχε απονεμθκεί 

ςαν μια από τισ κορυφαίεσ παγκοςμίωσ. Θ απόκτθςθ του Blue Riband ζγινε ςυνεπϊσ ςυνϊνυμο 

τθσ επιτυχίασ και τθσ «πρωτιάσ». Ι ταχφτθτα του πλοίου ςτο οποίο δινόταν το ζπακλο, 

υπολογιηόταν από τον μζςο όρο τθσ ταχφτθτασ του ςτθν ανοιχτι κάλαςςα και των δυο 

διαδρομϊν, δθλ. από τθν Ευρϊπθ προσ τθν Αμερικι και τοφμπαλιν. Οριςμζνεσ φορζσ υπιρξαν 

πλοία τα οποία ζφεραν ταυτόχρονα τον τίτλο, κακϊσ το ζνα αναδείχκθκε ςαν το πιο γριγορο 

με δυτικι πορεία, ενϊ το άλλο με ανατολικι θ οποία ιταν πιο ςφντομθ λόγω του Gulf  Stream 

και των αλθγϊν ανζμων. Οι κανόνεσ αυτοί ίςχυςαν μζχρι το 1935 όπου άλλαξαν με τθν 

διαφοροποίθςθ του επάκλου από τον Sir Harold Keates Hales. 

Το δεφτερο μιςό του 19ου αιϊνα θ πάλθ για τθν καλάςςια κυριαρχία εκφραηόταν πλζον μζςα 

από τθν κατοχι του Blue Riband. Ο βόρειοσ Ατλαντικόσ ζγινε το κφριο πεδίο όπου οι διάφορεσ 

ναυτιλιακζσ και ναυπθγικζσ εταιρείεσ ςυναγωνίηονταν θ μια τθν άλλθ ςε τεχνογνωςία και 

οργανωτικότθτα. Κινθτιρια δφναμθ του ανταγωνιςμοφ αυτοφ αποτελοφςε φυςικά το κζρδοσ, 

το οποίο ςυνεχϊσ αφξανε μια και θ ναυτιλία αποτελοφςε τον μόνο δυνατό τρόπο ςφνδεςθσ τθσ 

ευρωπαϊκισ με τθν αμερικανικι ιπειρο. Ζνασ ακόμθ όμωσ πολφ ςθμαντικόσ οικονομικόσ 

παράγοντασ που υποβοικθςε τθν άνκθςθ τθσ υπερατλαντικισ ναυςιπλοΐασ, αποτζλεςε το 

γεγονόσ ότι το διάςτθμα αυτό ξεκίνθςε θ μαηικι μετανάςτευςθ από τθν Ευρϊπθ προσ τθν 

Αμερικι κατά τθν διάρκεια τθσ οποίασ πάνω από 25.000.000 άνκρωποι εγκατζλειψαν τισ χϊρεσ 

τουσ κάνοντασ μια καινοφργια αρχι ςτθν άλλθ πλευρά του Ατλαντικοφ.  Δίπλα ςτισ ιδθ γνωςτζσ 

εταιρείεσ, όπωσ θ Cunard και θ Inman, προςτζκθκαν και πολλζσ καινοφργιεσ όπωσ θ βρετανικι 

Anchor Line, θ γαλλικι Compagnie Générale Transatlantique, θ επίςθσ βρετανικι National Line, 

θ αμερικανικι Guion Line, θ λόγω Τιτανικοφ πολφ γνωςτι White Star Line, θ οποία απζκτθςε το 
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πρϊτο τθσ ατμόπλοιο το 1868, θ ολλανδικι Holland-Amerika Lijn, θ βελγικι Red Star Line, και 

πολλζσ άλλεσ. Το ζπακλο ταχφτθτασ, το Blue Riband, άλλαξε το διάςτθμα αυτό πολλζσ φορζσ 

κάτοχο, με κυρίαρχουσ ανάμεςα τουσ τισ εταιρείεσ White Star Line, Inman Line, γνωςτι ςαν I&I 

και τθν αμερικανικι Guion Line. Θ Cunard πζραςε μια οικονομικι κρίςθ αλλά κατάφερε να 

επιςτρζψει δυνατι, κυριαρχϊντασ και πάλι ςτθν ναυτιλιακι ςκθνι με τα πλοία τθσ R.M.S. 

Campania και R.M.S. Lucania τα οποία αφαίρεςαν το τρόπαιο ταχφτθτασ από το πλοίο S/S City 

of Paris τθσ Inman, για να το κρατιςουν ςτθν κατοχι τουσ από το 1893 ζωσ το 1897. 

Το τζλοσ του 19ου αιϊνα ςθμαδεφτθκε από τθν δυναμικι είςοδο ςτθν παγκόςμια ναυτιλιακι 

ςκθνι τθσ γερμανόκτθτθσ εμπορικισ ναυτιλίασ, εκφραςμζνθ μζςα από τισ εταιρείεσ 

Norddeutscher Lloyd τθσ Βρζμθσ, γνωςτι ςαν NDL, και τθσ Hamburg-Amerikanische 

Packetfahrt-Actien-Gesellschaft, γνωςτισ ςαν Hamburg Amerika Linie ι ςαν HAPAG, του 

Αμβοφργου. Αν και οι δυο αυτζσ εταιρείεσ είχαν κάνει τθν παρουςία τουσ ιδθ από τα μζςα του 

19ου αιϊνα, θ HAPAG ιδρφκθκε το 1847 και θ NDL το 1857, δεν είχαν μζχρι τότε δϊςει 

ανταγωνιςτικό δείγμα διεκδίκθςθσ των υπερατλαντικϊν ναυτιλιακϊν πρωτείων. Θ ανάδειξθ 

των δυο αυτϊν εταιρειϊν ςε παγκόςμιουσ οικονομικοφσ φορείσ οι οποίοι κα κυριαρχοφςαν 

ςτθν ναυτιλιακι ςκθνι για δζκα τουλάχιςτον χρόνια, από το 1897 ζωσ το 1907, εντάςςεται 

ςτθν γενικότερθ πολιτικι ανάδειξθσ τθσ γερμανικισ οικονομίασ, και γενικότερα τθσ γερμανικισ 

αυτοκρατορίασ, ςε παγκόςμια δφναμθ. 

Η νζα γερμανική πολιτική και η θαλαςςοκρατορική απόπειρα, HAPAG και NDL. 

 

Θ αυτοκρατορικι οικογζνεια των 

Hohenzollern, ζδωςε για 200 χρόνια τουσ 

Κάιηερ τθσ Ρρωςίασ. Ανάμεςα τουσ 

υπιρξαν οριςμζνοι οι οποίοι διακρίκθκαν 

ιδιαίτερα για τισ ικανότθτεσ τουσ όπωσ ο 

Φρειδερίκοσ (αριςτερά ςτθν δεφτερθ 

ςειρά), ο οποίοσ επονομάςτθκε μζγασ κατά 

τθν διάρκεια των Ναπολεόντειων Ρολζμων. 

Μετά τθν ίδρυςθ του πρϊτου εκνικοφ 

γερμανικοφ κράτουσ (Γερμανικι 

Ομοςπονδιακι Αυτοκρατορία, Βερςαλίεσ 

1871), του οποίου θ Ρρωςία αποτελοφςε 

τθν κυρίαρχθ δφναμθ, ο Ρρϊςοσ Κάιηερ, 

Γουλιζλμοσ Αϋ, ανακθρφχκθκε και Κάιηερ 

τθσ Γερμανικισ Αυτοκρατορίασ, 

δίπλα ςτον καγκελάριο τθσ αυτοκρατορίασ Otto von Bismarck. Στθν κάτω ςειρά βρίςκονται οι 

τρεισ τελευταίοι Γερμανοί Κάιηερ, των οποίων τα ονόματα δόκθκαν τιμισ ζνεκεν ςε τρία πλοία 
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τθσ NDL. Ο πρϊτοσ αριςτερά είναι ο Γουλιζλμοσ Αϋ, ο πρϊτοσ Γερμανόσ Κάιηερ και 

επονομαηόμενοσ μζγασ, το όνομα του οποίου δόκθκε ςτο πλοίο S/S Kaiser Wilhelm der Grosse 

(1897, Blue Riband 1898). Στθν μζςθ βρίςκεται ο εγγονόσ του, Γουλιζλμοσ Βϋ, ο τελευταίοσ 

Γερμανόσ Κάιηερ, του οποίου το όνομα δόκθκε ςτο S/S Kaiser Wilhelm II (1903, Blue Riband 

1904). Στθν δεξιά πλευρά βρίςκεται ο Φρειδερίκοσ Γϋ, υιόσ του Γουλιζλμου Αϋ και πατζρασ του 

Γουλιζλμου Βϋ, του οποίου το όνομα δόκθκε ςτο πλοίο S/S Kaiser Friedrich (1897), μετζπειτα 

S/S Burdigala (1912), το οποίο ιταν το μόνο από τα τρία αυτά πλοία που όχι μόνο δεν κζρδιςε 

κάποια τιμθτικι διάκριςθ, αλλά δεν κατάφερε καν να αντεπεξζλκει ςτισ προδιαγραφζσ τθσ 

παραγγελιοδόχου εταιρείασ, τθσ NDL.  

Από τα πρϊτα χρόνια τθσ διακυβζρνθςθσ τθσ νεοςφςτατθσ Γερμανικισ Αυτοκρατορίασ 

(Deutsches Reich), θ οποία προιλκε ςαν απόρροια του γαλλογερμανικοφ πολζμου του 

1870/71, θ οργάνωςθ τθσ παραγωγισ και τθσ προμικειασ πρϊτων υλϊν, ςε ςυνδυαςμό με τθν 

χριςθ του ατμοφ ςτα εργοςτάςια, οδιγθςε ςε μια ραγδαία εξζλιξθ τθν βιομθχανοποίθςθ με 

αποτζλεςμα τθν ιςχυροποίθςθ τθσ γερμανικισ αυτοκρατορίασ ςτθν διεκνι ςκθνι 

κατανεμιςμοφ δυνάμεων και κυριαρχίασ. Βοθκοφμενοσ από το κλίμα αυτό ο κάιηερ Γουλιζλμοσ 

Βϋ (Kaiser Wilhelm II), γιοσ του Κάιηερ Φρειδερίκου Γϋ (Kaiser Friedrich III) τθσ οικογζνειασ των 

Hohenzollern, ενδιαφζρκθκε από τα πρϊτα χρόνια τθσ διακυβζρνθςθσ του να ιςχυροποιιςει 

όχι μόνο το πολεμικό αλλά και το εμπορικό ναυτικό τθσ Γερμανίασ, κακιςτϊντασ το 

ανταγωνιςτικό και κυρίαρχο ςε όλεσ τισ κάλαςςεσ. 

Ο κάιηερ Γουλιζλμοσ Βϋ, όντασ εγγονόσ τθσ βαςίλιςςασ Βικτϊριασ τθσ Βρετανίασ και 

γνωρίηοντασ από πρϊτο χζρι τουσ ςτίχουσ του ποιθτι James Thomson, «Britannia! Britannia 

rules the waves», ιταν αποφαςιςμζνοσ, όχι μόνο να διεκδικιςει τα δικαιϊματα τθσ Γερμανίασ 

ςτθν κάλαςςα, αλλά πολφ περιςςότερο να αμφιςβθτιςει τθν ίδια τθν καλάςςια κυριαρχία τθσ 

Μεγάλθσ Βρετανίασ. Ζχοντασ δίπλα του ςτρατθγοφσ, ναυάρχουσ, εφοπλιςτζσ και 

επιχειρθματίεσ, ζκεςε ςε υλοποίθςθ το όραμα του με αποτζλεςμα τα τεράςτια ποςά που 

διοχετεφτθκαν ςτθν πολεμικι και εμπορικι ναυτιλία να οδθγιςουν τθν Γερμανία ςε μεγάλθ 

εμπορικι και ναυτιλιακι ακμι. Από τθν ακμι αυτι θ NDL, κακϊσ και θ μεγάλθ τθσ 

ανταγωνίςτρια ςτο Αμβοφργο, θ HAPAG, είχαν τεράςτια οφζλθ μια και θ κυβερνθτικι 

υποςτιριξθ τισ βοικθςε άμεςα. 

Κφριοι ςτόχοι του κάιηερ Γουλιζλμου Βϋ και του επιτελείου του, ιταν αφϋ ενόσ ι ανάπτυξθ του 

γερμανικοφ πολεμικοφ ςτόλου, αφϋ ετζρου θ ανάπτυξθ και ανεξαρτθτοποίθςθ του 

γερμανόκτθτου εμπορικοφ ςτόλου από ξζνα κεφάλαια, κυρίωσ βρετανικά. Για τθν ανάπτυξθ 

του πολεμικοφ ςτόλου ςτθρίχκθκε ςτθν γερμανικι βαριά βιομθχανία, με εξζχουςα τθν 

βιομθχανία μετάλλου Krupp ςτο Ζςςεν, και ςτον ναφαρχο Alfred von Tirpitz, ο οποίοσ ανζλαβε 

τθν γενικι διοίκθςθ του ςτόλου. Για τθν ανάπτυξθ τθσ εμπορικισ ναυτιλίασ ςτθρίχκθκε ςε δυο 

από τισ κορυφαίεσ και αδιαμφιςβιτθτεσ προςωπικότθτεσ ςτον τομζα τθσ γερμανόκτθτθσ 
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ναυτιλίασ και του εμπορίου, τον Albert Ballin, διευκυντι τθσ HAPAG, και τον Dr. Heinrich 

Wiegand, διευκυντι τθσ NDL. Θ επζνδυςθ ςτθν ναυτιλία και θ ταυτόχρονθ εκτίναξθ ςτα φψθ 

των παραγγελιϊν πολεμικϊν και εμπορικϊν πλοίων, οδιγθςαν τισ γερμανικζσ ναυπθγικζσ 

εταιρείεσ και τα εργοςτάςια μετάλλου ςε μεγάλθ αναπτυξιακι ακμι, θ οποία επθρζαςε 

γενικότερα τθν οικονομία, τθν τεχνογνωςία και τθν εργατικι απαςχόλθςθ. Δεν είναι τυχαίο ότι 

μζςα από αυτι τθν οικονομικι ανάπτυξθ αναδείχκθκε θ γερμανικι οικονομία ςε παγκόςμια 

δφναμθ, με αποτζλεςμα να αλλάξει ο παγκόςμιοσ ςυςχετιςμόσ δυνάμεων ο οποίοσ ζμελλε να 

οδθγιςει τθν Ευρϊπθ, το 1914, ςτον πρϊτο παγκόςμιο πόλεμο. 

Αν και θ HAPAG βριςκόταν δζκα χρόνια περιςςότερο ςτον διεκνι ναυτιλιακό ςτίβο, θ νεϊτερθ 

από τισ δυο, θ Norddeutscher Lloyd, ιταν εκείνθ θ οποία οδιγθςε τθν γερμανικι ναυτιλία ςτθν 

πρϊτθ φάςθ τθσ ακμισ τθσ, εκφραςμζνθ αφ ενόσ μζςα από τθν πολφχρονθ κατάκτθςθ του Blue 

Riband, αφ ετζρου με τθν μεγάλθ ανάπτυξθ του γερμανικοφ εμπορικοφ ςτόλου ςε παγκόςμια 

δφναμθ μζςα ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα. 

Η χρυςή δεκαετία τησ γερμανικήσ ναυτιλίασ και η NDL, 1897-1907 

 

Αφίςα τθσ NDL θ οποία διαφθμίηει τισ 

ατμοπλοϊκζσ γραμμζσ τθσ εταιρείασ ςτθν 

Αμερικι, τθν Αυςτραλία και τθν Άπω 

Ανατολι. Το πλοίο που απεικονίηεται ςτο 

πλακάτ είναι το S/S Kaiser Wilhelm der 

Grosse, το «αδελφό» πλοίο του S/S Kaiser 

Friedrich. (KFB Collection). Ιδθ από το 1881 

θ NDL είχε δρομολογιςει ζντεκα πλοία των 

4.500 ζωσ 6.900 ΚΟΧ ςτισ βορειοατλαντικζσ 

γραμμζσ, ανταγωνιηόμενθ με επιτυχία τθν 

HAPAG του Αμβοφργου, τθν Holland-

Amerika Lijn του ότερνταμ και τθν Red 

Star Line τθσ Αμβζρςασ. 

Το 1885 κζρδιςε τον κρατικό διαγωνιςμό για τθν δθμιουργία ατμοπλοϊκισ γραμμισ ανάμεςα 

ςτθν Γερμανία, τθν Αυςτραλία και τθν Ανατολικι Αςία. Με τθν ςυνεχι επζκταςθ τθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ τθσ θ NDL ιταν ζτοιμθ ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1890 να 

διεκδικιςει τα πρωτεία από τθν βρετανικι Cunard Line που μζχρι τότε κυριαρχοφςε ςτθν 

βόρεια υπερατλαντικι ςυγκοινωνία. 
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Γφρω ςτο τζλοσ του 1895, θ NDL, ζχοντασ το οικονομικό εφροσ, το ςφρίγοσ και τθν κατάλλθλθ 

επιχειρθματικι δομι ξεκίνθςε, κάτω από τθν διοίκθςθ του χαριςματικοφ Dr. Heinrich Wiegand, 

τθν πραγματοποίθςθ του μεγαλεπιβολου οράματοσ τθσ, τθν διεκδίκθςθ των ςκιπτρων τθσ κατ 

εξοχιν βρετανοκρατοφμενθσ ατμοπλοϊκισ γραμμισ, τθσ γραμμισ Ευρϊπθ - Βόρεια Αμερικι. Για 

τθν πραγματοποίθςθ των ςχεδίων τθσ χρειαηόταν πλοία ικανά όχι μόνο να ανταγωνιςτοφν τα 

πλοία άλλων εταιρειϊν, όπωσ τθσ HAPAG του Αμβοφργου ι τθσ French Line, αλλά πολφ 

περιςςότερο να ανταγωνιςτοφν και να ξεπεράςουν τα πλοία τθσ Cunard Line, όπωσ τα φζροντα 

τον τίτλο τθσ «Γαλάηιασ Κορδζλασ» R.M.S. Campania και R.M.S. Lucania. 

 

Ο Dr. Heinrich Wiegand (1855-1909) 

ςποφδαςε νομικά και εργάςτθκε αρκετά 

χρόνια ςαν δικθγόροσ τθσ Norddeutscher 

Lloyd, πριν αναλάβει τα θνία τθσ εταιρείασ 

το 1892. Ιταν ο άνκρωποσ ο οποίοσ με μια 

ςειρά δραςτικϊν μζτρων, όπωσ τθν αφξθςθ 

του ςυνολικοφ τονάη του εταιρικοφ ςτόλου, 

τθν παραγγελία μεγάλων και γριγορων 

πλοίων, και τθν επζκταςθ των 

επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν 

Αυςτραλία και τθν Άπω Ανατολι, οδιγθςε 

τθν NDL ςτθν επιτυχία, κακιςτϊντασ 

τθν μια από τισ μεγαλφτερεσ εταιρείασ τθσ παγκόςμιασ ναυτιλίασ. 

Το πρόγραμμα του Heinrich Wiegand ιταν να παραγγείλει τζςςερα πλοία μζςου βελθνεκοφσ, 

τθσ τάξεωσ των 10.500 ΚΟΧ, και δυο μεγάλα υπερωκεάνια τα οποία κα αποτελοφςαν τουσ 

φορείσ τθσ διεκδίκθςθσ του ςκιπτρου ταχφτθτασ των υπερατλαντικϊν ταξιδιϊν. Οι 

αντιπρόςωποι τθσ NDL, κάτω από τθν ςτενι επιτιρθςθ του Wiegand, επιςκζφκθκαν τισ πιο 

ςθμαντικζσ γερμανικζσ ναυπθγικζσ εταιρείεσ και με τθν φράςθ «καταςκευάςτε μασ το πιο 

γριγορο πλοίο του κόςμου και κα το αγοράςουμε», ζκεςαν τισ προχποκζςεισ για τα 

καταςκευαςτικά ςτοιχεία και τα χαρακτθριςτικά των πλοίων που ικελαν, με κφρια από αυτά να 

είναι ο αρικμόσ επιβατϊν, και θ ταχφτθτα θ οποία κα ζπρεπε να μθν ιταν μικρότερθ των 22 

κόμβων. Ο Wiegand άφθνε τουσ καταςκευαςτζσ ςχετικά ελεφκερουσ ςε ςχζςθ με τθν 

ναυπθγικι φόρμα του πλοίου, ζκετε όμωσ τον όρο ότι θ εταιρεία του κα δεχόταν το πλοίο ςτον 

ςτόλο τθσ μόνο μετά τθν πραγματοποίθςθ ενόσ υπερατλαντικοφ ταξιδιοφ το οποίο κα 

ικανοποιοφςε τισ προχποκζςεισ του ςυμβολαίου. Σε περίπτωςθ που οι προχποκζςεισ δεν 

καλφπτονταν, είχε δικαίωμα θ NDL να επιςτρζψει το πλοίο ςτον καταςκευαςτι. Με τον τρόπο 

αυτό ο Wiegand προςπάκθςε να διαςφαλίςει τθν NDL από το μεγάλο οικονομικό ρίςκο που 

ζπαιρνε, κακϊσ γνϊριηε ότι μζχρι τότε καμιά γερμανικι ναυπθγικι εταιρεία δεν είχε 

καταςκευάςει πλοία τζτοιου μεγζκουσ. 
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Δφο εταιρείεσ ανταποκρίκθκαν ςτθν «πρόκλθςθ» τθσ NDL, θ A.G. Vulcan του Stettin και θ 

Ferdinand Schichau του Danzig. Το Stettin και το Danzig (μετονομάςκθκε ςε Gdansk μετά τον 

δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο) είναι πόλεισ οι οποίεσ ανικουν ςιμερα ςτθν Ρολωνία, τθν εποχι 

εκείνθ όμωσ αποτελοφςαν ςθμαντικά ναυπθγικά και ναυτιλιακά κζντρα τθσ Γερμανίασ, όχι 

μόνο ςτον πρϊτο αλλά και ςτον δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο. Τα ναυπθγεία A.G. Vulcan 

ανζλαβαν να καταςκευάςουν το υπερωκεάνιο Kaiser Wilhelm der Grosse, ενϊ τα ναυπθγεία F. 

Schichau ανζλαβαν να καταςκευάςουν το υπερωκεάνιο Kaiser Friedrich. Τα ονόματα των 

πλοίων δόκθκαν ςφμφωνα με τθν πολιτικι τθσ NDL, θ οποία ικελε με τον τρόπο αυτό να 

τιμιςει τουσ Κάιηερ τθσ οικογζνειασ Hohenzollern από τθν οποία προζρχονταν ο κάιηερ 

Γουλιζλμοσ ο Βϋ και οι πρόγονοι του. Ο Kaiser Wilhelm der Grosse ιταν ο παπποφσ του, ενϊ ο 

Kaiser Friedrich ο τρίτοσ ιταν ο πατζρασ του. Ιταν μια πολιτικι που ακολοφκθςε θ NDL και τα 

επόμενα χρόνια τθσ δραςτθριότθτασ τθσ δίνοντασ ονόματα τθσ γερμανικισ αυτοκρατορικισ 

οικογζνειασ ςτα μεγαλφτερα πλοία του ςτόλου τθσ. 

 

Το S/S Kaiser Wilhelm der Grosse, θ 

ναυαρχίδα τθσ Norddeutscher Lloyd, κατά 

τθν διάρκεια καταςκευισ του ςτα 

ναυπθγεία Vulcan του Stettin. Ιταν ζνα 

από τα δυο πλοία που παριγγειλε θ NDL, 

το άλλο ιταν το S/S Kaiser Friedrich, για να 

ανταγωνιςτεί με επιτυχία τθν Cunard Line 

ςτον βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό. Με τθν 

τοποκζτθςθ του πλοίου ςτθν γραμμι 

Βρζμθ - Νζα Υόρκθ, απζςπαςε αμζςωσ θ 

NDL το τρόπαιο ταχφτθτασ, το Blue Riband, 

από τθν Cunard. Το S/S Kaiser Wilhelm der 

Grosse ιταν το πρϊτο πλοίο που βυκίςτθκε 

(26.8.1914), αμζςωσ μετά τθν ζναρξθ του 

Αϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου, ςτισ 

βορειοδυτικζσ ακτζσ τθσ Αφρικισ, κοντά 

ςτο Rio de Oro τθσ δυτικισ Σαχάρασ. (Arnold Kludas Collection). 

Οι εταιρείεσ που ανζλαβαν τθν καταςκευι των δυο πλοίων τθσ NDL ιταν διαφορετικοφ 

βελθνεκοφσ. Θ A.G. Vulcan είχε τθν μεγαλφτερθ εμπειρία από τισ δυο, κακϊσ τθν εποχι εκείνθ 

είχε καταςκευάςει τα τζςςερα μεγαλφτερα υπερωκεάνια του γερμανικοφ εμπορικοφ ςτόλου. 

Εν αντικζςει με τθν Vulcan, θ εταιρεία Ferdinand Schichau ιταν γνωςτι για τα γριγορα 

αντιτορπιλικά που είχε ναυπθγιςει για το γερμανικό πολεμικό ναυτικό, αλλά δεν είχε εμπειρία 

ςτθν καταςκευι μεγάλων πλοίων μεταφοράσ επιβατϊν. Αν και το 1894 θ εταιρεία αυτι είχε 
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ναυπθγιςει με επιτυχία δυο πλοία των 6.500 ΚΟΧ, για τισ γραμμζσ τθσ NDL ςτθν Αυςτραλία και 

τθν Άπω Ανατολι και είχε δεχκεί από τον Wiegand τθν παραγγελία του 10.500 ΚΟΧ επιβατθγοφ 

S/S Bremen, δεν ζπαυε να κεωρείται ςαν μια εταιρεία θ οποία ειδικευόταν πρωτίςτωσ ςτθν 

καταςκευι μικρϊν πλοίων. Θ παραγγελία λοιπόν τθσ NDL για το S/S Kaiser Friedrich, ιταν μια 

ευκαιρία για τθν F. Schichau να ειςζλκει ςτθν αγορά των μεγάλων υπερπόντιων πλοίων τθν 

οποία άδραξε, υπολογίηοντασ να εφαρμόςει ςτθν καταςκευι του πλοίου τεχνικζσ, που είχε ιδθ 

δοκιμάςει με επιτυχία ςτθν καταςκευι των αντιτορπιλικϊν του πολεμικοφ γερμανικοφ 

ναυτικοφ. Εδϊ κα πρζπει να αναφερκεί ότι ο αρχιμθχανικόσ τθσ NDL, Max Walter, μετά τθν 

μελζτθ των ναυπθγικϊν και μθχανικϊν ςχεδίων του Kaiser Friedrich, διατφπωςε αμζςωσ τισ 

επιφυλάξεισ του ςτον Heinrich Wiegand, ο οποίοσ δεν τισ ζλαβε υπϋ όψιν και προχϊρθςε χωρίσ 

διςταγμοφσ ςτθν παραγγελία του πλοίου. 

Ο Robert Zimmerman, αρχιναυπθγόσ τθσ A.G. Vulcan, είχε δουλζψει 11 χρόνια ςε βρετανικά 

ναυπθγεία και γνϊριηε πολφ καλά τα μυςτικά τθσ βρετανικισ ναυπθγικισ. Μελζτθςε με μεγάλθ 

προςοχι τα ςχζδια του S/S Campania τθσ Cunard Line πριν αςχολθκεί με τθν καταςκευι του 

Kaiser Wilhelm der Grosse. Δεν είναι τυχαίο ότι ςθμαντικά εξαρτιματα του πλοίου, όπωσ π.χ. το 

ςφςτθμα πθδαλιουχίασ, καταςκευάςκθκαν ςτθν Αγγλία και μεταφζρκθκαν αργότερα ςτο 

Stettin. Κάτω από τισ οδθγίεσ του καταςκευάςτθκε το Kaiser Wilhelm der Grosse, το πρϊτο 

πλοίο που κα ζπαιρνε τα πρωτεία των υπερατλαντικϊν ταξιδιϊν αποςπϊντασ το ζπακλο 

ταχφτθτασ, το Blue Riband από τθν Cunard Line, και που κα οδθγοφςε τθν γερμανικι ναυτιλία 

ςτο να γίνει παγκόςμια δφναμθ. 

Αμζςωσ μετά τθν παράδοςθ του, τον Σεπτζμβρθ του 1897, το S/S Kaiser Wilhelm der Grosse, το 

μεγαλφτερο πλοίο τθσ εποχισ του, εντάχκθκε πάραυτα ςτθν γραμμι Ευρϊπθ - Αμερικι, ςαν 

ναυαρχίδα τθσ NDL. Ιδθ από το πρϊτο του ταξίδι, προσ τθν Νζα Υόρκθ, ανζπτυξε μια μζςθ 

ταχφτθτα 22,5 κόμβων πραγματοποιϊντασ το γρθγορότερο παρκζνο ταξίδι όλων των εποχϊν. 

Κατά τθν διάρκεια τθσ επιςτροφισ του θ μζςθ ταχφτθτα των 22,29 κόμβων ιταν αρκετι για να 

του δϊςει τον τίτλο του γρθγορότερου πλοίου τθσ γθσ. 

Το παρκζνο ταξίδι του S/S Kaiser Wilhelm der Grosse οριοκζτθςε τθν ιςτορία όχι μόνο τθσ 

γερμανικισ αλλά και τθσ παγκόςμιασ ναυτιλίασ, κακϊσ για τα επόμενα δζκα χρόνια, από το 

1897 μζχρι το 1907, θ εναλλαςςόμενθ κατοχι του Blue Riband και θ καλάςςια κυριαρχία που 

αυτό ςυνεπαγόταν, παρζμεινε ςτισ δυο γερμανικζσ εταιρείεσ, τθν Norddeutscher Lloyd και τθν 

Hamburg-Amerika Linie (HAPAG). Από τισ δυο αυτζσ εταιρείεσ θ NDL ζδρεψε τισ πρϊτεσ νίκεσ 

και τα πρϊτα οφζλθ για να ςυνεχίςει θ HAPAG, κάτω από τισ οδθγίεσ του γενικοφ διευκυντι 

τθσ Albert Ballin, φτάνοντασ να γίνει, ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, θ μεγαλφτερθ ναυτιλιακι 

εταιρεία τθσ εποχισ τθσ. 

 

http://keaexpedition2008.wordpress.com/
http://www.keadive.gr/


Kea Dive Expeditions 

 
S/S Burdigala Project 

 

 

2008: http://keaexpedition2008.wordpress.com , 2009: www.keadive.gr    

(© Kea Dive Expeditions, S/S Burdigala Project)                                                 Σελίδα 20 από 103 

 

 

S/S Kaiser Friedrich, η γερμανική περίοδοσ, 1897-1912. 
Κάτω από τη ςημαία τησ Norddeutscher Lloyd. 

 

Τα ναυπθγεία Ferdinand Schichau (Schichau 

Werft) ςτο Elbing του Danzig (ςιμερα 

Ρολωνία), ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα. Στα 

ναυπθγεία αυτά καταςκευάςτθκε το 

1897/98 το υπερωκεάνιο S/S Kaiser 

Friedrich, μετζπειτα S/S Burdigala. (KFB 

Collection).  

Μετά τθν απόκτθςθ του επάκλου 

ταχφτθτασ από το S/S Kaiser Wilhelm der 

Grosse, θ NDL ιλπιηε να ενιςχφςει 

και να κατοχυρϊςει τθν επιτυχία τθσ αυτι με το S/S Kaiser Friedrich, που ναυπθγοφςε θ 

εταιρεία Ferdinand Schichau ςτο Danzig. Θ αιςιοδοξία και θ ςιγουριά τθσ NDL για μια ακόμα 

επερχόμενθ επιτυχία δεν κρυβόταν, όπωσ φαίνεται από μια καταχϊρθςθ ςε ζνα οκταςζλιδο 

διαφθμιςτικό φυλλάδιο τον Απρίλθ του 1898, όπου αναφζρεται ότι «το Kaiser Wilhelm der 

Grosse, κα δεχκεί τθν ςυνδρομι ενόσ ακόμα γιγαντιαίου πλοίου, του Kaiser Friedrich, το οποίο 

αναμζνεται να είναι πιο γριγορο». 

Κφριο μζλθμα τθσ ναυπθγικισ εταιρείασ Schichau ιταν να καταςκευάςει ζνα πλοίο το οποίο κα 

ιταν λίγο μικρότερο από το πλοίο που καταςκεφαςε θ A.G. Vulcan, το Kaiser Wilhelm der 

Grosse, και ςίγουρα αρκετά φκθνότερο. Ραράλλθλα όμωσ κα ζπρεπε να είναι ςε κζςθ να 

αντεπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ που ζκετε το ςυμβόλαιο με τθν NDL και οι οποίεσ ανζφεραν ότι θ 

δοκιμαςτικι ταχφτθτα του πλοίου κα ζπρεπε να είναι 22,5 κόμβοι για ζνα διάςτθμα ζξι ωρϊν, 

και θ εγγυθμζνθ ταχφτθτα τουλάχιςτον 21 κόμβοι, ζτςι ϊςτε θ διάρκεια του υπερατλαντικοφ 

διάπλου να είναι ακριβϊσ ζξι θμζρεσ. Σφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ αυτζσ ςχεδιάςτθκε και 

ναυπθγικθκε το με τρία φουγάρα εξοπλιςμζνο Kaiser Friedrich, ζχοντασ τον αρικμό 

ναυπιγθςθσ 587 και τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 183 μζτρα μικοσ, 19,4 μζτρα πλάτοσ, 

τονάη 12.480 ΚΟΧ και εκτόπιςμα 20.100 τόνουσ. Οι δυο πεντακφλινδρεσ παλινδρομικζσ μθχανζσ 

του (διάμετροσ κυλίνδρων 109,22 εκατοςτά, 162.56 εκ., 233.68 εκ., 2 x 236.22 εκ.), τετραπλισ 

εκτόνωςθσ, οι οποίεσ ζδιναν κίνθςθ ςε δυο τρίφτερεσ μπροφτηινεσ προπζλεσ, διαμζτρου 6,19 

μζτρων, οι οποίεσ εφάρμοηαν ςε ςτροφαλοφόρουσ άξονεσ καταςκευαςμζνουσ από ατςάλι 

Krupp, το καλφτερο ατςάλι τθσ Γερμανίασ, ιταν προοριςμζνεσ να αναπτφξουν, ςαν ανϊτατθ 

ενδεικτικι ιςχφ, 28.000 ίππουσ και ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι θ πίεςθ ςτουσ δζκα λζβθτεσ 

του πλοίου είχε ςχεδιαςτεί να ανζρχεται ςτα 15,5 bar, πρόςφερε, ςφμφωνα με τουσ 
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υπολογιςμοφσ των μθχανικϊν τθσ Ferdinand Schichau, ςθμαντικι δυνατότθτα οικονομίασ ςτα 

καφςιμα. Εν αντικζςει με τθν κοινι ναυπθγικι τθσ εποχισ, οι μθχανικοί τθσ Schichau 

τοποκζτθςαν τισ μθχανζσ του πλοίου λίγο πιο μπροςτά, ανάμεςα ςτο δεφτερο και τρίτο 

λεβθτοςτάςιο. Το πλοίο διζκετε εννιά κφριουσ λζβθτεσ, φζροντεσ εκατζρωκεν από μια κυρίδα 

ειςαγωγισ καυςίμων (ςτόκολο), και ζναν δζκατο βοθκθτικό λζβθτα, με ζνα ςτόκολο, 

κατανεμθμζνουσ ςε τρία υδατοςτεγι λεβθτοςτάςια ςτα οποία αναλογοφςε και από ζνα 

φουγάρο. 

Το S/S Kaiser Friedrich, το οποίο μζχρι τθν αποπεράτωςθ του ςτοίχιςε 525.000 λίρεσ Αγγλίασ, 

ξεπερνϊντασ το προγραμματιςμζνο κόςτοσ καταςκευισ του,  απζπνεε εξωτερικά πρωτίςτωσ 

μεγαλοπρζπεια με κφρια χαρακτθριςτικά τθσ τθν όμορφθ ναυπθγικι γραμμι, τα χαμθλά ζξαλα, 

το αςυνικιςτα μακρφ πρόςτεγο (καμποφνι), τθν καμπυλόγραμμθ γζφυρα, το ευρφχωρο 

κατάςτρωμα περιπάτου και το χαρακτθριςτικό, για τθν γερμανικι ναυπθγικι εκείνθσ τθσ 

εποχισ, υψθλό επίςτεγο (κάςαρο). Εκτόσ όλων αυτϊν, το Kaiser Friedrich, όπωσ και άλλα πλοία 

τθσ εποχισ του, ςχεδιάςτθκε και καταςκευάςτθκε για να λειτουργιςει ςαν οπλιςμζνο εμπορικό 

καταδρομικό ςε περίπτωςθ πολζμου, όπωσ όριηε ο γερμανικόσ νόμοσ, με αποτζλεςμα το 

εξωτερικό του παράςτθμα να αποπνζει μια ςυμπαγι και ςτζρεα ιςχφ. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι 

όςοι αναφζρκθκαν ςτο μζλλον ςτο πλοίο αυτό, πάντα μίλθςαν με τα καλφτερα λόγια για τα 

εξωτερικά του χαρακτθριςτικά και τθν ναυπθγικι του φόρμα. 

 

Το S/S Kaiser Friedrich, το διάςτθμα που 

παραδόκθκε ςτθν παραγγελιοδόχο 

εταιρεία Norddeutscher Lloyd. Αν και το 

πλοίο, τεχνολογικά ςυγκρινόμενο, δεν 

υπερείχε του «αδελφοφ» του, S/S Kaiser 

Wilhelm der Grosse, υπερτεροφςε όμωσ 

ςτον τομζα τθσ πολυτζλειασ και τθσ 

αιςκθτικισ διαμόρφωςθσ των εςωτερικϊν 

του χϊρων. 

Θ όμορφθ και κομψι γραμμι του S/S Kaiser Friedrich, κακϊσ και οι εν μζρει λειτουργικζσ 

ναυπθγικζσ καινοτομίεσ του, αποτζλεςαν ςτοιχεία αναφοράσ του πλοίου για όλουσ όςουσ 

αναφζρκθκαν ςε αυτό κατά το διάςτθμα τθσ ςφντομθσ «ςταδιοδρομίασ» του. (www.schiffe-

maxim.de Collection) 

Αν και, όςον αφορά τισ τεχνικζσ ιδιαιτερότθτεσ του, το Kaiser Friedrich δεν υπερείχε ςε ιςχφ του 

Kaiser Wilhelm der Grosse, ςτθν πολυτζλεια των εςωτερικϊν του χϊρων υπερτεροφςε κατά 

πολφ, κακϊσ θ διαμόρφωςθ τουσ ιταν αιςκθτικά ιςορροπθμζνθ, με υψθλό γοφςτο και 

ποιότθτα. Οι 180 καμπίνεσ τθσ πρϊτθσ και οι 111 καμπίνεσ τθσ δεφτερθσ κζςθσ, ιταν 
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τοποκετθμζνεσ ψθλά, δίνοντασ άπλετθ κζα ςτουσ ενοίκουσ τουσ. Επίςθσ, πζρα από τισ 

ςυνικεισ cabines de luxe, οριςμζνεσ από τισ καμπίνεσ τθσ πρϊτθσ κζςθσ είχαν τθν δυνατότθτα 

να μετατραποφν ςε μεγάλουσ κακιςτικοφσ χϊρουσ. Το πλοίο μποροφςε να φιλοξενιςει, -πζρα 

από το πλιρωμα το οποίο απαρικμοφςε 420 μζλθ-, 1.350 επιβάτεσ, 400 ςτθν πρϊτθ κζςθ, 250 

ςτθν δεφτερθ, και 700 ςτο υπόφραγμα επιβατϊν τθσ τρίτθσ κζςθσ. Ππωσ ςτα περιςςότερα 

πρωτοκλαςάτα υπερατλαντικά πλοία τθσ εποχισ, ζτςι και ςτο Kaiser Friedrich δζςποηαν 

πολυτελείσ πολυζλαιοι ςτον κεντρικό χϊρο φαγθτοφ και ςτο ςαλόνι, του οποίου οι τοίχοι ιταν 

διακοςμθμζνοι με φατνϊματα, τα οποία είχαν ενςωματωμζνουσ πίνακεσ ςτουσ οποίουσ 

απεικονιηόταν θ οικογζνεια του Κάιηερ Φρειδερίκου του τρίτου, μαηί με αυτοκρατορικά 

οικόςθμα ανάμεςα ςτα οποία δζςποηαν Καρυάτιδεσ εκπροςωπϊντασ τισ τζχνεσ και τισ 

επιςτιμεσ. Οι τοίχοι ιταν βαμμζνοι ςε απόχρωςθ του ελεφαντόδοντου, εμπεριζχοντασ 

επιχρυςωμζνα διακοςμθτικά ςτοιχεία, ενϊ όλα τα χαλιά είχαν χρϊμα κόκκινο. Αυτό όμωσ που 

αποτελοφςε το κφριο χαρακτθριςτικό του πλοίου ιταν τα καταςτρϊματα περιπάτου, ειδικά 

αυτό τθσ πρϊτθσ κζςθσ το οποίο είχε ζκταςθ 100 μζτρων, ιταν ανοιχτό για να μθν περιορίηει 

τθν κζα, και απλωνόταν κατά μικοσ του υψθλότερου ςθμείου του μεςοκάραβου.  Το πλοίο 

ιταν επίςθσ εξοπλιςμζνο με ςαλόνια καπνίςματοσ, μπαρ, χϊρο μουςικισ και βιβλιοκικθ. 

 

Ο Κάιηερ Φρειδερίκοσ ο τρίτοσ (Kaiser 

Friedrich III), τθσ οικογζνειασ Hohenzollern, 

ο επονομαηόμενοσ κάιηερ των 99 θμερϊν 

γιατί τόςο μόνο κυβζρνθςε. Το όνομα του 

δόκθκε, τιμισ ζνεκεν, ςτο υπερωκεάνιο S/S 

Kaiser Friedrich τθσ Norddeutscher Lloyd, το 

μετζπειτα S/S Burdigala. Ο κάιηερ 

Φρειδερίκοσ ο τρίτοσ παντρεφτθκε τθν 

μεγαλφτερθ κόρθ τθσ βαςίλιςςασ Βικτϊριασ 

τθσ Αγγλίασ και από τον γάμο αυτό 

γεννικθκε ο Γουλιζλμοσ ο δεφτεροσ, ο 

τελευταίοσ κάιηερ τθσ Γερμανίασ. (KFB 

Collection). 

Οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ αποπερατϊκθκαν τον Μάιο του 1898 και το πλοίο ξεκίνθςε το 

παρκζνο και ταυτόχρονα δοκιμαςτικό του ταξίδι ςτισ 12 Μαΐου από το Danzig ςτο 

Bremerhaven, το μθτρικό λιμάνι τθσ Norddeutscher Lloyd. Κατά τθν διάρκεια του ταξιδιοφ 

αυτοφ οι μθχανικοί τθσ NDL, οι οποίοι επζβαιναν ςτο πλοίο, διαπίςτωςαν με απογοιτευςθ ότι 

το S/S Kaiser Friedrich με μεγάλθ προςπάκεια κατάφερε να φκάςει του 20 κόμβουσ αλλά όχι 

και να τουσ ξεπεράςει. Με τθν άφιξθ του πλοίου ςτο λιμάνι και με αφορμι τθν φτωχι απόδοςθ 
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του ςε ςχζςθ με τθν ταχφτθτα που είχε αναπτφξει κατά τθν διάρκεια του ταξιδιοφ, αρνικθκε θ 

NDL κατθγορθματικά τθν παραλαβι του πλοίου, ςτθριηόμενθ ςτουσ ρθτοφσ όρουσ του 

ςυμβολαίου. Μόνο μετά τθν βεβαίωςθ των ναυπθγείων F. Schichau ότι κα μεριμνοφςε τα μάλα 

για τθν βελτίωςθ τθσ ταχφτθτασ του, δζχτθκε θ NDL να εντάξει δοκιμαςτικά ςτον ςτόλο τθσ το 

Kaiser Friedrich προγραμματίηοντασ το πρϊτο υπερατλαντικό του ταξίδι από το Bremerhaven 

ςτο Southampton, και από κει ςτθν Νζα Υόρκθ. 

Είναι ςίγουρο ότι οι δυο εταιρείεσ είχαν τεράςτιο ενδιαφζρον για τθν εφρεςθ λφςθσ, κακϊσ και 

οι δυο είχαν τίτλουσ κυριότθτασ του πλοίου. Το γεγονόσ όμωσ ότι το μεγαλφτερο μερίδιο τθσ 

κυριότθτασ, 62%, ανικε ςτθν εταιρεία F. Schichau, θ οποία με τθν κίνθςθ αυτι προςπάκθςε να 

ειςζλκει ςτθν παγκόςμια ναυτιλιακι αγορά, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ του ςυμβολαίου, οι 

οποίοι επζτρεπαν ςτθν NDL τθν επιςτροφι του πλοίου ςε περίπτωςθ που δεν καλφπτονταν οι 

όροι τθσ ςυμφωνίασ, ζφεραν τθν F. Schichau ςε δφςκολθ και δυςμενι κζςθ. Ζπρεπε 

απαραιτιτωσ, για το κφροσ και το γόθτρο τθσ εταιρείασ, να βρεκεί μια λφςθ, ικανοποιθτικι για 

όλουσ. Σαν πρϊτθ κίνθςθ το πλοίο ςτάλκθκε ςτο Southampton, με ςκοπό τθν πραγματοποίθςθ 

«καταςκευαςτικϊν ρυκμίςεων», ζχοντασ ςαν άμεςο ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ ταχφτθτασ του. Το 

πλοίο ανελκφκθ και παρζμεινε αρκετζσ θμζρεσ ςτο νεϊριο των ναυπθγείων Prince of Wales, 

κατά τθν διάρκεια των οποίων μειϊκθκε το μικοσ των πτερυγίων από τισ δυο προπζλεσ κατά 

30 εκατοςτά. Τθν 1θ Λουνίου 1898 κατζπλευςε και πάλι ςτο Bremerhaven. 

 

Διαφθμιςτικι αφίςα των αρχϊν του 20ου 

αιϊνα θ οποία διαφθμίηει τα υπερπόντια 

ταξίδια τθσ Norddeutscher Lloyd. (KFB 

Collection). 

Στισ 7 Λουνίου 1898, το S/S Kaiser Friedrich 

ξεκίνθςε με κυβερνιτθ τον πεπειραμζνο 

καπετάνιο τθσ NDL, Ludwig A. Störmer, από 

τθν Βρζμθ για το Southampton. Τθν 

επόμενθ θμζρα, 8 Λουνίου, ξεκίνθςε το 

πρϊτο υπερατλαντικό του ταξίδι με 

προοριςμό τθν Νζα Υόρκθ, μεταφζροντασ 

209 επιβάτεσ ςτθν πρϊτθ και ςτθν δεφτερθ 

κζςθ, και 183 ςτθν τρίτθ, εκϋ των οποίων 

οι πλείςτοι ιταν μετανάςτεσ. Το ταξίδι ξεκίνθςε καλά αλλά πολφ γριγορα ο άςχθμοσ καιρόσ και 

οριςμζνα μθχανικά προβλιματα μείωςαν κατά πολφ τθν ταχφτθτα του πλοίου. Στθν ςυνζχεια 

διεκόπθ θ λειτουργία τθσ αριςτερισ μθχανισ για 20 ϊρεσ και 26 λεπτά και λίγο αργότερα 

ςυνζβθ το ίδιο με τθν δεξιά μθχανι, θ οποία ςταμάτθςε για 11 ϊρεσ και 42 λεπτά. Ευτυχϊσ για 

τουσ επιβάτεσ και το πλιρωμα, οι μθχανζσ δεν ςταμάτθςαν ταυτόχρονα. Αιτία για τα μθχανικά 
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προβλιματα κεωρικθκε, από τουσ ειδικοφσ, θ υπερκζρμανςθ των κουηινζτων ι πιο επίςθμα 

«the failure of the slide valves to work smoothly and to the breakage of studs on the air pump 

brackets, so that a proper vacuum could not be maintained», όπωσ ενδεικτικά αναφζρεται ςτο 

ζγκυρο περιοδικό The Marine Engineer. Το αποτζλεςμα ιταν καταςτροφικό, μια και το S/S 

Kaiser Friedrich ζκανε 7 θμζρεσ, 10 ϊρεσ και 15 λεπτά για να διανφςει τθν κλαςικι διαδρομι 

από το Southampton μζχρι το Sandy Hook τθσ Νζασ Υόρκθσ, όπου ζφταςε ςτισ 16 Λουνίου. Για 

κακι του τφχθ ζπρεπε να περιμζνει αρκετι ϊρα ζξω από το λιμάνι τθσ Νζασ Υόρκθσ μζχρι να 

του επιτραπεί θ είςοδοσ λόγω των ναρκοπεδίων που είχαν τοποκετθκεί για τθν φφλαξθ του 

λιμανιοφ, κακϊσ τον Απρίλιο του 1898 είχε ξεςπάςει ο ιςπανοαμερικανικόσ πόλεμοσ, γεγονόσ 

το οποίο επιβάρυνε τον ςυνολικό χρόνο του διάπλου. Τθν επόμενθ θμζρα θ NDL οργάνωςε 

ςυνζντευξθ τφπου ςτο ςαλόνι του πλοίου, όπου παραβρζκθκαν αντιπρόςωποι των μζςων 

ενθμζρωςθσ, ναυπθγοί, μθχανικοί και εφοπλιςτζσ. Ππωσ μετζδωςε θ ζγκριτθ εφθμερίδα The 

New York Times ςε άρκρο τθσ τθν 17θ Λουνίου 1898, με τον τίτλο «The Kaiser Friedrich – The 

Fine Big Steamship Makes Her Maiden Trip in Over Seven Days – Engines Easily Overheated», θ 

μζςθ ταχφτθτα του πλοίου κατά τθν διάρκεια του πρϊτου υπερατλαντικοφ του διάπλου ιταν 

17,73 κόμβοι, τονίηοντασ όμωσ ότι «κανείσ δεν γνωρίηει τθν πραγματικι ταχφτθτα του πλοίου», 

κακϊσ ο μζςοσ αυτόσ όροσ προζκυψε λόγω των μθχανικϊν του προβλθμάτων. 

 

Λίςτα επιβατϊν του S/S Kaiser Friedrich, τθσ 

16θσ Λουνίου 1898 (πρϊτο υπερατλαντικό 

ταξίδι του πλοίου), προοριςμζνθ για τον 

φπατο αρμοςτι τθσ μεταναςτευτικισ 

υπθρεςίασ των Θ.Ρ.Α.. Οι καταχωριςεισ 

δείχνουν ζνα μωςαϊκό εκνοτιτων τθσ 

Ευρϊπθσ. Ανάμεςα τουσ πρωτοςτατοφν οι 

Οφγγροι, οι Αυςτριακοί, οι Ουκρανοί, οι 

Γερμανοί και οι ϊςοι. (Ellis Island Archive). 

Στισ 25 Λουνίου 1898, το S/S Kaiser Friedrich 

ξεκίνθςε το ταξίδι τθσ επιςτροφισ, χωρίσ 

επιβάτεσ, θ διάρκεια του οποίου ιταν 9 θμζρεσ, 2 ϊρεσ και 30 λεπτά μζχρι το Southampton. 

Λόγω του πολφ χαμθλοφ μζςου όρου ταχφτθτασ, 15 κόμβοι, και των μθχανικϊν προβλθμάτων 

που προζκυψαν και πάλι κατά τθν διάρκεια και αυτοφ του διάπλου, ακυρϊκθκαν από τθν NDL 

τα δυο επόμενα προγραμματιςμζνα ταξίδια, και το πλοίο ςτάλκθκε ςτα ναυπθγεία τθσ F. 

Schichau, ςτο Danzig, για επιςκευζσ, με ςκοπό πάντα τθν υπζρβαςθ των 20 και τθν κατάκτθςθ 

των υποςχόμενων 22 κόμβων. Στισ 4 Σεπτεμβρίου το πλοίο παραδόκθκε και πάλι ςτθν NDL. Στισ 

14 Σεπτεμβρίου ξεκίνθςε το δεφτερο υπερατλαντικό του ταξίδι από το Southampton για τθν 

Νζα Υόρκθ, όπου κατζπλευςε μετά από 6 θμζρεσ κα 12 ϊρεσ, ςτισ 21 Σεπτεμβρίου, φτάνοντασ 
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μια μζςθ ταχφτθτα κυμαινόμενθ ανάμεςα ςτουσ 19-20 κόμβουσ. Οι διορκϊςεισ που ζγιναν από 

τουσ μθχανικοφσ τθσ F. Schichau απζδωςαν, όχι όμωσ τόςο ϊςτε να καλφπτεται ο κφριοσ όροσ 

του ςυμβολαίου ο οποίοσ κακόριηε τθν ταχφτθτα του πλοίου ςτουσ 22 κόμβουσ. Στα επόμενα 

τρία ταξίδια του S/S Kaiser Friedrich, μζχρι τον Δεκζμβρθ του 1898, το τζλοσ τθσ ταξιδιωτικισ 

ςαιηόν, θ ταχφτθτα παρζμεινε ςε αυτά τα επίπεδα χωρίσ αξιόλογθ μεταβολι. Τον χειμϊνα του 

1898/99 το πλοίο ζμεινε για τρεισ μινεσ ςτα ναυπθγεία Schichau, ςτο Danzig για διορκϊςεισ 

και επιςκευζσ, πάντα με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ του. Εκτόσ από τθν εγκατάςταςθ 

καινοφργιων αεραντλιϊν ςτον χϊρο των μθχανϊν και των λεβθτοςτάςιων, επιμθκφνκθκαν τα 

φουγάρα του πλοίου κατά 4,5 μζτρα με αποτζλεςμα να αλλάξει αιςκθτά θ εμφάνιςθ του. Με 

τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςαιηόν το πλοίο ξεκίνθςε το πρϊτο του υπερατλαντικό ταξίδι για το ζτοσ 

1899, από το Southampton για τθν Νζα Υόρκθ, ςτισ 5 Μαρτίου. Ο διάπλουσ, ο οποίοσ κράτθςε 7 

θμζρεσ και 40 λεπτά μζχρι το φαρόπλοιο του Sandy Hook, λόγω απϊλειασ δυο πτερυγίων από 

τισ προπζλεσ, εξανζμιςε και τισ τελευταίεσ ελπίδεσ ότι το πλοίο με τισ νζεσ αλλαγζσ κα ιταν ςε 

κζςθ ζςτω και να πλθςιάςει το όριο των 22 κόμβων. Θ NDL, αφ ενόσ γιατί δεν είχε άλλο πλοίο 

αυτοφ του διαμετριματοσ για να καλφψει το ναυτιλιακό κενό που κα δθμιουργοφςε θ 

απομάκρυνςθ του Kaiser Friedrich από τον ςτόλο τθσ, αφ ετζρου γιατί δεν ικελε να επιςτρζψει 

ζνα πλοίο τζτοιου μεγζκουσ ςτουσ καταςκευαςτζσ του, από το οποίο τθσ ανικε το 38%, ζκανε 

υπομονι αποφαςίηοντασ να δϊςει κι άλλθ ευκαιρία ςτουσ μθχανικοφσ τθσ Schichau. 

Ακολοφκθςαν οκτϊ ακόμα ταξίδια από τα οποία το γρθγορότερο ιταν 6 θμζρεσ, 22 ϊρεσ και 30 

λεπτά, γεγονόσ το οποίο κατζταξε το πλοίο, οριςτικά και αμετάκλθτα, ςτθν κατθγορία τθσ 

κλάςθσ των 19 κόμβων. Στισ 27 Λουνίου του 1899, κατά τθν διάρκεια τθσ επιςτροφισ του πλοίου 

από τθν Νζα Υόρκθ, θ Norddeutscher Lloyd, ζχοντασ εξαντλιςει κάκε υπομονι, επζςτρεψε το 

S/S Kaiser Friedrich ςτθν καταςκευάςτρια εταιρεία με τθν επίςθμθ αιτιολογία ότι το πλοίο δεν 

κάλυπτε τον όρο του ςυμβολαίου, που κακόριηε το μίνιμουμ τθσ ταχφτθτασ ςτουσ 22 κόμβουσ. 

Ταυτόχρονα παράγγειλε ζνα καινοφργιο πλοίο, μεγαλφτερο και πιο γριγορο, ζχοντασ όμωσ τισ 

ίδιεσ προδιαγραφζσ με το δοκιμαςμζνο S/S Kaiser Wilhelm der Grosse, ςτθν Vulcan. Το πλοίο 

αυτό ιταν το S/S Kronprinz Wilhelm, το οποίο κα διεκδικοφςε και κα κζρδιηε το Blue Riband 

δυο χρόνια αργότερα, το 1902, φτάνοντασ τθν μζςθ ταχφτθτα των 23,09 κόμβων. Μζχρι τθν 

παράδοςθ του καινοφργιου αυτοφ πλοίου, το οποίο ζφερε το όνομα του γιου του κάιηερ 

Γουλιζλμου Βϋ, θ NDL τοποκζτθςε ςτθν κζςθ του Kaiser Friedrich το S/S Kaiserin Maria Theresia, 

πρϊθν S/S Spree, το οποίο ζμελλε να βυκιςτεί τον Οκτϊβρθ του 1904 κατά τθν διάρκεια του 

ρωςοϊαπωνικοφ πολζμου. 
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Ο Ferdinand Gottlob Schichau (1814-1896), 

γεννικθκε ςτο Elbing (ςιμερα Elblag, 

Ρολωνία) τθσ ανατολικισ Ρρωςίασ. Αν και 

προερχόταν από φτωχι οικογζνεια, ο 

πατζρασ του ιταν ςιδθρουργόσ, κατάφερε 

να ςπουδάςει μθχανολόγοσ ςτο Βερολίνο. 

Το 1837 ίδρυςε τθν εταιρεία Schichau 

Werke, ςτο Elbing, θ οποία μζςα ςε 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα αναδείχκθκε ςε 

ζνα μεγάλο βιομθχανικό ςφνδεςμο. 

Στθν εταιρεία Schichau δοφλευαν χιλιάδεσ εργάτεσ, παράγοντασ ατμομθχανζσ κάκε τφπου. Στα 

ναυπθγεία τθσ εταιρείασ του καταςκευάςτθκε το πρϊτο προπελοφόρο πλοίο τθσ Γερμανίασ, το 

S/S Borussia. Θ εταιρεία Schichau ζγινε παγκόςμια γνωςτι για τισ καινοτομίεσ που ειςιγαγε 

ςτθν καταςκευι πολεμικϊν πλοίων, ιδιαίτερα αντιτορπιλικϊν.  

Αμζςωσ μετά τθν παράδοςθ του πλοίου άρχιςε ζνασ πολφχρονοσ δικαςτικόσ αγϊνασ, ανάμεςα 

ςτθν NDL και τθν εταιρεία Schichau, ο οποίοσ επρόκειτο να τελειϊςει το 1908 με νίκθ τθσ 

Nordduetscher Lloyd. Ο τφποσ τθσ εποχισ ςυμμετείχε ςτο πρωτόγνωρο αυτό γεγονόσ και από 

τισ δυο πλευρζσ του Ατλαντικοφ. Οι New York Times ςε άρκρο τουσ ςτισ 28 Λουνίου, με τον τίτλο 

Kaiser Friedrich Rejected, κάνουν μακροςκελι αναφορά ςτο γεγονόσ αναλφοντασ τα γεγονότα 

και περιγράφοντασ τα αίτια. Ο γενικόσ διευκυντισ τθσ F. Schichau, διαμαρτυρικθκε δυναμικά 

ρίχνοντασ το βάροσ τθσ αποτυχίασ ςτθν  NDL και ςτο κακισ  ποιότθτασ κάρβουνο που 

χρθςιμοποίθςε ςαν καφςιμο. Σε ζνα γράμμα του ςτισ 7 Αυγοφςτου 1899, με παραλιπτθ τον 

διευκυντι ςφνταξθσ του ζγκυρου περιοδικοφ The Marine Engineer, γράφει. 

Dear Sir, 

In your esteemed journal of August 1st, page 207, you write that the KAISER FRIEDRICH has been 

withdrawn by the Norddeutscher Lloyd from service and returned to her builders. This not being 

the fact, I request you kindly to rectify it, in the next issue of your esteemed journal, according to 

the following data: - The KAISER FRIEDRICH was the property of the firm of F. Schichau, and in 

spite of her built as a high speed passenger steamer, requiring a good quality of coal, the 

Norddeutscher Lloyd mostly gave her a very inferior coal - besides, many of the stokers had no 

previous experience. Under these circumstances it could not give surprise that the KAISER 

FRIEDRICH was not able to develop her full speed, and there was no other way for the firm of F. 

Schichau but to withdraw its steamer and give her into other hands. 

The KAISER FRIEDRICH will make her next voyages under the flag of the Hamburg-American Line. 
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Reiterating to you in advance my best thanks for this rectification, 

I remain, dear Sir, 

Yours very respectfully 

F. Schichau 

«Mein Feld ist die Welt» - Το S/S Kaiser Friedrich και η HAPAG 

 

Αφίςα τθσ HAPAG, γφρω ςτα 1860, θ οποία 

διαφθμίηει τα υπερατλαντικά ταξίδια τθσ 

εταιρείασ. (KFB Collection). 

Με τθν διλωςθ των ναυπθγείων F. 

Schichau, ότι «το Kaiser Friedrich κα 

πραγματοποιιςει τα επόμενα του ταξίδια 

κάτω από τθν ςθμαία τθσ HAPAG 

(Hamburg-Amerika Linie)», ξεκινά θ 

δεφτερθ φάςθ τθσ ιςτορίασ του μετζπειτα 

S/S Burdigala. 

Θ HAPAG, θ οποία ζφερε ςαν οικόςθμο τθν 

φράςθ, «Mein Feld ist die Welt» (ο ςτίβοσ 

μου είναι ο κόςμοσ), ιδρφκθκε το 1847 από 

τραπεηίτεσ και εφοπλιςτζσ του Αμβοφργου. 

Ιταν θ πρϊτθ γερμανικι ναυτιλιακι εταιρεία θ οποία πραγματοποίθςε υπερατλαντικά ταξίδια 

μεταφζροντασ, κατ εξοχιν, μετανάςτεσ με τα πλοία τθσ τα οποία ιταν όλα ιςτιοφόρα. Το 1854, 

με αφορμι τθν ραγδαία εξζλιξθ τθσ ατμοπλοΐασ, θ Hapag παριγγειλε το πρϊτο τθσ ατμόπλοιο 

ςτθν ναυπθγικι εταιρεία Caird & Co. ςτο Greenock, τθσ Σκοτίασ. Τον επόμενο χρόνο 

προςτζκθκαν ςτον ςτόλο τθσ τα ατμόπλοια S/S Hamonnia και S/S Borussia, 2.131 ΚΟΧ, τα οποία 

αποτζλεςαν τθν βάςθ για τον ατμοπλοϊκό εκμοντερνιςμό τθσ εταιρείασ. Το 1899, τθν εποχι 

που το S/S Kaiser Friedrich πραγματοποιοφςε υπερατλαντικά ταξίδια, ενταγμζνο δοκιμαςτικά 

ςτον ςτόλο τθσ Norddeutscher Lloyd, θ HAPAG είχε εξελιχκεί ςε μια από τισ μεγαλφτερεσ 

ναυτιλιακζσ εταιρείεσ του κόςμου και αποτελοφςε τον κφριο ανταγωνιςτι τθσ NDL. Ακριβϊσ 

αυτι τθν χρονιά ανζλαβε τα θνία τθσ εταιρείασ, ςαν γενικόσ διευκυντισ, ο χαριςματικόσ Albert 

Ballin, ο οποίοσ ζμελλε να τθν οδθγιςει ςε μεγάλθ ακμι.  Ο Ballin, ο οποίοσ γεννικθκε ςτο 

Αμβοφργο και μεγάλωςε ςε μεςοαςτικι εβραϊκι οικογζνεια, ιταν δε ο μικρότεροσ από 13 

αδζρφια και μιλοφςε καλφτερα τθν αμβουργζηικθ διάλεκτο του λιμανιοφ παρά τα «κακαρά» 

γερμανικά, είχε τεράςτια πείρα ςτισ ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ μια και αςχολικθκε με αυτζσ από 
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μικρι θλικία. Αν και ποτζ δεν ζγινε απόλυτα δεκτόσ από τθν μεγαλοαςτικι κοινωνία του 

Αμβοφργου, λόγω τθσ εβραϊκισ του καταγωγισ, εξελίχκθκε ςε ζναν από τουσ πιο ζμπιςτουσ 

ςυμβοφλουσ και φίλουσ του Κάιηερ Γουλιζλμου Βϋ. Το 1886 θ HAPAG, επθρεαςμζνθ από το 

επιχειρθματικό ταλζντο του νεαροφ, του πρότεινε διευκυντικι κζςθ ςτθν εταιρεία, θ οποία 

ςτθν ςυνζχεια τον οδιγθςε ςτο ανϊτατο διευκυντικό κλιμάκιο. 

Πντασ γενικόσ διευκυντισ τθσ HAPAG, ο Albert Ballin προϊκθςε τον εκμοντερνιςμό του ςτόλου 

ρίχνοντασ το βάροσ τθσ επιχείρθςθσ ςτισ υπερατλαντικζσ ςυγκοινωνίεσ. Ριςτεφοντασ 

ακράδαντα ςτισ δυνατότθτεσ τθσ εταιρείασ που διθφκυνε, επικζντρωςε το ενδιαφζρον του ςτον 

τομζα   των υπερωκεάνιων πλοίων. Ζνα χρόνο πριν, το 1898, είχε παραγγελκεί ςτθν A.G. Vulcan 

του Stettin, το πλοίο S/S Deutschland, 16.502 ΚΟΧ, που αργότερα κα γινόταν περιςςότερο 

γνωςτό ςαν το «The Cocktail Shaker» λόγω των ζντονων κραδαςμϊν του. Το πλοίο αυτό, το 

οποίο το 1900 κα αποκτοφςε το Blue Riband ςαρϊνοντασ όλα τα ρεκόρ ταχφτθτασ, ιταν θ 

απάντθςθ τθσ HAPAG ςτο S/S Kaiser Wilhelm der Grosse τθσ Norddeutscher Lloyd. Ο Ballin, ο 

οποίοσ είχε αποφανκεί αρνθτικά ςε ςχζςθ με τθν παραγγελία του S/S Deutschland, είχε 

καταλιξει το διάςτθμα αυτό ςτο ςυμπζραςμα ότι οι παραγγελίεσ υπερωκεάνιων με ςκοπό το 

ςπάςιμο του ρεκόρ ταχφτθτασ δεν ιταν ςυμφζρουςεσ, ζτςι περίμενε με ενδιαφζρον τθν 

αποπεράτωςθ και τθν εξζλιξθ του πλοίου.  Θ ςυγκρατθμζνθ αιςιοδοξία του Ballin ςε 

ςυνδυαςμό με τθν εξζλιξθ τθσ παγκόςμιασ ναυτιλίασ κα άλλαηε ςτο μζλλον τθν επενδυτικι 

πολιτικι τθσ εταιρείασ, προσ το παρϊν όμωσ θ Hamburg-Amerika Linie αντιμετϊπιηε άλλα 

προβλιματα με κφριο ανάμεςα τουσ τθν ζλλειψθ ενόσ τζταρτου υπερωκεάνιου για τα βόρεια 

υπερατλαντικά ταξίδια τθσ. 

 

Το S/S Kaiser Friedrich, γφρω ςτο 1900, τθν 

εποχι που νοικιάςτθκε από τθν HAPAG και 

εντάχκθκε ςτθν βόρεια υπερατλαντικι 

γραμμι τθσ εταιρείασ. Ιταν θ καλφτερθ 

περίοδοσ ςτθν ιςτορία του πλοίου, κακϊσ 

το Kaiser Friedrich ιταν απόλυτα ςυμβατό 

με τισ προδιαγραφζσ ταχφτθτασ τθσ HAPAG, 

θ οποία περίμενε τθν παράδοςθ του S/S 

Deutschland με το οποίο ςκόπευε να 

διεκδικιςει το Blue Riband από το S/S 

Kaiser Wilhelm der Grosse τθσ NDL. 

Στθν φωτογραφία αυτι διακρίνεται θ επιμικυνςθ των φουγάρων του Kaiser Friedrich, κακϊσ 

και θ ςθμαία με το ςφμβολο τθσ πόλθσ του Αμβοφργου (Wappen von Hamburg), θ οποία 

κυματίηει ςτθν πλϊρθ του. (Arnold Kludas Collection). 
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Το 1898 θ HAPAG είχε πουλιςει ζνα από τα ποντοπόρα πλοία τθσ, το S/S Normannia, ςτθν 

Λςπανικι κυβζρνθςθ θ οποία το χρθςιμοποίθςε ςαν βοθκθτικό καταδρομικό, με το όνομα S/S 

Patriota, κατά τθν διάρκεια του ιςπανοαμερικανικοφ  πολζμου. Θ πϊλθςθ αυτι δθμιοφργθςε 

ζνα κενό ςτον υπερατλαντικό ςτόλο τθσ εταιρείασ, ςε μια εποχι που οι δουλειζσ ανκοφςαν, 

κακϊσ αφ ενόσ το δεφτερο μεγάλο κφμα τθσ μετανάςτευςθσ προσ τθν Αμερικι βριςκόταν ςτο 

απόγειο του, αφ ετζρου επειδι λόγω του ιςπανοαμερικανικοφ  πολζμου και του δεφτερου 

πολζμου των Boers ςτθν Νότια Αφρικι, αποτραβιχτθκαν πολλά αμερικανικά και βρετανικά 

πλοία από τθν βορειοατλαντικι γραμμι δθμιουργϊντασ ζνα μεγάλο κενό ςτθν ναυςιπλοΐα. 

Ιταν μια τεράςτια ευκαιρία για τισ γερμανικζσ και τισ γαλλικζσ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ να 

αντιδράςουν καλφπτοντασ τθν ζλλειψθ και αποκομίηοντασ τεράςτια κζρδθ. Θ HAPAG ιταν από 

τισ πρϊτεσ εταιρείεσ που προςπάκθςαν να εκμεταλλευτοφν αυτι τθν ευκαιρία, θ ζλλειψθ όμωσ 

του S/S Normannia ιταν εμφανισ μια και τα τρία μεγάλα υπερωκεάνια πλοία που διζκετε θ 

εταιρεία δεν επαρκοφςαν. Για να καλφψει το κενό αυτό, μζχρι τθν ζνταξθ του S/S Deutschland 

ςτο δυναμικό τθσ, αποφάςιςε θ HAPAG τθν ενοικίαςθ του S/S Kaiser Friedrich από τθν εταιρεία 

Schichau και τθν άμεςθ ζνταξθ του ςτθν γραμμι express που ζνωνε το Αμβοφργο με το 

Southampton, το Cherbourg και τθν Νζα Υόρκθ. 

Το S/S Kaiser Friedrich αναχϊρθςε για το πρϊτο υπερατλαντικό του ταξίδι, με τα χρϊματα τθσ 

HAPAG και φζροντασ ςτθν πλϊρθ του τθν κόκκινθ ςθμαία με το οικόςθμο του Αμβοφργου, ςτισ 

2 Οκτωβρίου 1899, ξεκινϊντασ από το Southampton για τθν Νζα Υόρκθ. Φτάνοντασ ςτο τζλοσ 

του ταξιδιοφ εξόκειλε ςτισ ακτζσ του New Jersey, χωρίσ όμωσ να πάκει ηθμιζσ. Μετά τθν 

επιςτροφι του ςτθν Ευρϊπθ ακολοφκθςε ζνα δεφτερο ταξίδι, ςτθν ίδια διαδρομι, το οποίο 

τελείωςε με τθν επιςτροφι του πλοίου ςτο Southampton, ςτισ 16 Νοεμβρίου του 1899. Τον 

χειμϊνα του 1899/1900, το Kaiser Friedrich παρζμεινε ςτο Αμβοφργο όπου 

πραγματοποιικθκαν επιςκευζσ, ςτα γνωςτά ναυπθγεία Blohm & Voss, με ςκοπό τθν αφξθςθ 

του αρικμοφ των ενδιαιτοφντων επιβατϊν και τθσ μεταφορικισ ικανότθτασ του. Με τθν αρχι 

τθσ νζασ ταξιδιωτικισ ςαιηόν, ξεκίνθςε το πλοίο ςτισ 30 Μαρτίου 1900 από το Southampton για 

τθν Νζα Υόρκθ. Ιταν θ αρχι τθσ πιο επιτυχθμζνθσ και ςτακερισ περιόδου τθσ καριζρασ του, 

κακϊσ θ HAPAG δεν ενδιαφερόταν για κάποιο τρόπαιο ταχφτθτασ εκείνθ τθν εποχι, 

περιμζνοντασ τθν αποπεράτωςθ του S/S Deutschland, και θ ταχφτθτα του Kaiser Friedrich ιταν 

παραπάνω από επαρκισ για τθν εταιρεία. 

 

Τα ςχζδια των χϊρων ενδιαίτθςθσ του S/S 

Kaiser Friedrich. (KFB Collection). 
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Μζςα ςτουσ επόμενουσ εφτά μινεσ, το πλοίο πραγματοποίθςε οχτϊ ολοκλθρωμζνα 

υπερατλαντικά ταξίδια (Ευρϊπθ-Αμερικι με επιςτροφι) ανάμεςα ςτο Plymouth και τθν Νζα 

Υόρκθ, εκ των οποίων τα περιςςότερα των εχόντων ανατολικι πορεία, πραγματοποιικθκαν ςε 

λιγότερο από 7 θμζρεσ. Θ καλφτερθ επίδοςθ του Kaiser Friedrich ιταν το ταξίδι τθσ επιςτροφισ 

από τθν Νζα Υόρκθ ςτο Plymouth, τον Αφγουςτο του 1900, το οποίο διιρκεςε 6 θμζρεσ και 11 

ϊρεσ. Σφμφωνα με τον τφπο τθσ εποχισ, το S/S Kaiser Friedrich ζμοιαηε να ζχει βρει τον ςτόλο 

που του ταίριαηε μια και θ ταχφτθτα του κυμαινόταν ςτα επίπεδα των άλλων ποντοπόρων 

πλοίων τθσ HAPAG, όπωσ του Fürst Bismarck, του Columbia, και του Augusta Victoria, 

προςφζροντασ ταυτόχρονα πολυτελζςτερθ και πιο εξεηθτθμζνθ παραμονι από αυτά. Στο 

τζταρτο του ταξίδι ζφταςε ςτθν αποβάκρα τθσ Hapag, ςτο Hoboken του New Jersey, όπου 

βριςκόταν και θ αποβάκρα τθσ Norddeutscher Lloyd, ςτισ 30 Λουνίου του 1900. Θ άφιξθ του 

ςυμπίπτει με τθν μεγάλθ πυρκαγιά του Hoboken κατά τθν διάρκεια τθσ οποίασ καταςτράφθκαν 

από τθν φωτιά πολλά πλοία τθσ NDL, ανάμεςα ςτα οποία βριςκόταν και το S/S Kaiser Wilhelm 

der Grosse, το οποίο δεν κάθκε ολοςχερϊσ αλλά ζπακε μεγάλεσ ηθμιζσ. Ιταν ζνα τραγικό 

ςυμβάν με πολλά κφματα και τεράςτιο υλικό κόςτοσ. Κατά τθν διάρκεια τθσ πυρκαγιάσ, το 

Kaiser Friedrich ςυμμετείχε ςτθν διάςωςθ πολλϊν πλοίων και πλθρωμάτων προςφζροντασ 

ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ. Στισ εφθμερίδεσ τθσ εποχισ, κακϊσ και ςε ναυτιλιακά ντοκουμζντα, 

γίνεται ειδικι μνεία για τον θρωιςμό του πλθρϊματοσ του. 

Τον Λοφλιο του 1900, το από τθν A.G. Vulcan καταςκευαςμζνο και πολλά υποςχόμενο S/S 

Deutschland, ξεκίνθςε το παρκζνο του ταξίδι από το Αμβοφργο για τθν Νζα Υόρκθ κάτω από 

τθν ςθμαία τθσ HAPAG. Μζςα ςε λίγουσ μινεσ κατζκτθςε το τρόπαιο ταχφτθτασ, το Blue 

Riband,  ξεπερνϊντασ τουσ 23 κόμβουσ μζςθ ταχφτθτα και αποςπϊντασ τα πρωτεία από το S/S 

Kaiser Wilhelm der Grosse τθσ NDL. Το γεγονόσ αυτό ςιμανε αφ ενόσ τθν δυναμικι είςοδο τθσ 

HAPAG ςτθν ανϊτατθ κλάςθ τθσ υπερατλαντικισ ναυτιλίασ, αφ ετζρου το τζλοσ τθσ ενοικίαςθσ 

του S/S Kaiser Friedrich. Αν και θ ιδιοκτιτρια εταιρεία F. Schichau ιλπιηε ότι μετά τθν τόςο 

επιτυχθμζνθ ζνταξθ του πλοίου ςτον ςτόλο τθσ Hamburg-Amerika Linie, θ τελευταία κα 

προχωροφςε ςτθν αγορά του, θ HAPAG είχε άλλα ςχζδια κακϊσ αποφάςιςε να επεκτείνει τον 

ςτόλο τθσ με τθν ναυπιγθςθ καινοφργιων πλοίων. 

 

Μετά τθν επιςτροφι του ςτθν Ευρϊπθ, τθν 

1θ Νοεμβρίου 1900, το Kaiser Friedrich 

παραδόκθκε ςτθν ιδιοκτιτρια εταιρεία F. 

Schichau, θ οποία το άφθςε, για 12 ςχεδόν 

χρόνια, παροπλιςμζνο ςτο λιμάνι του 

Αμβοφργου. Το πλοίο ζγινε ςχεδόν ςιμα 

κατατεκζν τθσ πόλθσ και βρίςκεται 

αποτυπωμζνο ςε πολλζσ αναμνθςτικζσ 

κάρτεσ τθσ εποχισ, όπωσ αυτι που το 
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δείχνει ςτθν περιοχι Strandhafen. (KFB Collection). 

Το Kaiser Friedrich ξεκίνθςε το τελευταίο του βόρειο υπερατλαντικό ταξίδι από τθν Νζα Υόρκθ 

τον Οκτϊβριο του 1900 και με τθν άφιξθ του ςτο Αμβοφργο, τον Νοζμβρθ του ίδιου χρόνου, 

παραδόκθκε ςτθν ιδιοκτιτρια εταιρεία F. Schichau, θ οποία το παρόπλιςε και το εγκατζςτθςε 

ςτο λιμάνι του Αμβοφργου όπου κα παρζμενε για 12 περίπου χρόνια. Αν και το S/S Kaiser 

Friedrich ιταν ζνα όμορφο και καλοφτιαγμζνο πλοίο του οποίου θ ταχφτθτα ιταν αρκετά 

ικανοποιθτικι για να καλφψει τισ απαιτιςεισ πολλϊν ναυτιλιακϊν γραμμϊν, θ άςχθμθ φιμθ 

που δθμιουργικθκε γφρω από το όνομα του και θ μεγάλθ του αδυναμία να εκπλθρϊςει τον 

ςκοπό για τον οποίο καταςκευάςτθκε, το καταδίκαςε ςτθν εγκατάλειψθ και ςε μια τφχθ θ 

οποία μάλλον δεν του άξιηε. Ιταν θ πρϊτθ φορά, -αν εξαιρζςει κανείσ το τραγικό πρϊτο ταξίδι 

και τθν μετζπειτα τφχθ του S/S Great Eastern-, που θ κατοχι ενόσ πλοίου τζτοιου βελθνεκοφσ 

κεωρικθκε από πολλοφσ ςαν «άχρθςτθ πολυτζλεια». 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θ αποτυχία του S/S Kaiser Friedrich να εκπλθρϊςει τον όρο του 

ςυμβολαίου με τθν NDL, φτάνοντασ του 22 κόμβουσ, ιταν επιηιμια και για το προφίλ τθσ F. 

Schichau. Αν και θ Norddeutscher Lloyd ανάκεςε ςτθν εταιρεία αυτι, -ίςωσ για να απαλφνει τισ 

αντικζςεισ του δικαςτικοφ αγϊνα που είχε μαηί τθσ-, τθν καταςκευι πζντε καινοφργιων πλοίων, 

τθσ τάξεωσ των 6.000 ΚΟΧ, για τισ γραμμζσ τθσ ςτθν Αυςτραλία και τθν Άπω Ανατολι, θ πρϊτθ 

πραγματικά μεγάλθ παραγγελία δόκθκε 10 περίπου χρόνια μετά τθν καταςκευι του Kaiser 

Friedrich, το 1908, προερχόμενθ από τθν HAPAG θ οποία παριγγειλε το μεςαίασ κατθγορίασ, 

16.300 ΚΟΧ, πλοίο S/S Cincinnati. Χαρακτθριςτικό για το κατεςτραμμζνο κφροσ και το 

ηθμιογόνο κόςτοσ που προκάλεςε θ αποτυχία του Kaiser Friedrich, είναι το γεγονόσ ότι θ F. 

Schichau το 1912, ςτο αναμνθςτικό άλμπουμ που ζκδωςε για να γιορτάςει τα 75 χρόνια τθσ 

εταιρείασ, με τον τίτλο Die Schichau-Werke in Elbing, Danzig und Pillau 1837-1912, δεν γίνεται 

καμία αναφορά ςτο Kaiser Friedrich. Μόνο μετά από χρόνια εμφανίςτθκε ςτθν ιςτορία τθσ 

εταιρείασ μια μικρι καταχϊρθςθ, με το νζο όνομα που κα αποκτοφςε ςτθν ςυνζχεια το πλοίο, 

S/S Burdigala, ςαν ανάμνθςθ τθσ χαμζνθσ δυνατότθτασ ςυμμετοχισ τθσ F. Schichau ςτο 

γίγνεςκαι τθσ παγκόςμιασ ναυτιλίασ. 
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S/S Burdigala, η γαλλική περίοδοσ, 1912-1916. 
Με την Compagnie de Navigation Sud-Atlantique, ςτον νότιο Ατλαντικό. 

 

Μετοχι τθσ ναυτιλιακισ εταιρείασ 

Compagnie de Navigation Sud-Atlantique, θ 

οποία προιλκε από τθν εταιρεία Société d´ 

Etudes de Navigation, όταν αυτι άλλαξε το 

όνομα τθσ ςτισ 2 Φεβρουαρίου του 1912. Θ 

μετοχι ζχει εκδοκεί ςτισ 20 Μαρτίου του 

1914, μια περίοδο κατά τθν οποία θ Sud-

Atlantique βριςκόταν κάτω από τον ζλεγχο 

τθσ Companie Générale Transatlantique, 

περιςςότερο γνωςτισ ςαν French Line, του 

παλιοφ ανταγωνιςτι τθσ NDL και τθσ 

HAPAG. (KFB Collection). 

Το S/S Kaiser Friedrich παρζμεινε άπρακτο ςτο λιμάνι του Αμβοφργου μζχρι το 1910. Το 

διάςτθμα εκείνο θ νεοςφςτατθ νορβθγικι εταιρεία Norwegian American Line (Norske 

Amerikalinje), είχε οικονομικά προβλιματα ςε ςχζςθ με τθν ςυγκζντρωςθ του απαραίτθτου 

ιδρυτικοφ κεφαλαίου που κα διαςφάλιηε τθν φπαρξθ τθσ. Ππωσ αναφζρει ο Νορβθγόσ 

ιςτορικόσ Bård Kolltveit, θ εταιρεία F. Schichau πρότεινε ςτθν Norske να ςυμμετάςχει ςαν 

μζτοχοσ, προςφζροντασ παράλλθλα και το απαιτοφμενο κεφάλαιο που χρειαηόταν, αν ςτθν 

ςυνζχεια θ Norske αγόραηε από τθν Schichau το Kaiser Friedrich. Θ πρόταςθ βρικε 

ανταπόκριςθ και θ ςυμφωνία προχϊρθςε τόςο που θ Norske κακόριςε και το καινοφργιο 

όνομα του πλοίου ςε S/S Leif Eriksson, προσ τιμιν του Λςλανδοφ εξερευνθτι του 10ου αιϊνα 

Leif Eriksson, ο οποίοσ, ςφμφωνα με τθν ιςτορία των Βορείων Χωρϊν, ιταν ο πρϊτοσ 

Ευρωπαίοσ που πάτθςε το πόδι του ςτθν Αμερικι. Ατυχϊσ για τθν Schichau, τθν τελευταία 

ςτιγμι θ Norske υποχϊρθςε και αποφάςιςε να μθν αγοράςει το Kaiser Friedrich προτιμϊντασ 

να περιμζνει τθν αποπεράτωςθ τθσ ναυπιγθςθσ των πλοίων που είχε παραγγείλει. Ζπρεπε να 

περάςουν δυο ακόμα χρόνια μζχρι να αλλάξει θ κατάςταςθ και να βρεκεί λφςθ, θ οποία κα 

ζβγαηε το Kaiser Friedrich από τθν απραξία. Θ ςωτθρία, με τθν οποία αρχίηει θ τρίτθ περίοδοσ 

του πλοίου, ιρκε το 1912 από τθν Γαλλία και λεγόταν Compagnie de Navigation Sud Atlantique. 

Το 1910 οι πλοιοκτιτεσ Cyprien Fabre και Alfred Fraissinet, μαηί με τθν εταιρεία Société 

Générale de Transports Maritimes και δυο γαλλικζσ τράπεηεσ, ίδρυςαν τθν ναυτιλιακι εταιρεία 

Société d´ Etudes de Navigation. Στισ 27 Μαΐου του ίδιου χρόνου, θ εταιρεία αυτι κατζκεςε 

πρόταςθ ςτθν γαλλικι κυβζρνθςθ με το αίτθμα να τθσ επιτραπεί να αναλάβει όλεσ τισ 

ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ ανάμεςα ςτθν Γαλλία και τθν νότια Αμερικι. Από το 1860 υπιρχε 

διμερισ ςφμβαςθ ανάμεςα ςτθν γαλλικι κυβζρνθςθ και τθν εταιρεία Messageries Maritimes, θ 
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οποία διεκπεραίωνε τθν ταχυδρομικι ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθν θπειρωτικι Γαλλία και τθν νότια 

Αμερικι. Το 1912 θ ςφμβαςθ αυτι τελείωνε και θ γαλλικι κυβζρνθςθ ζκεςε διαγωνιςμό με τισ 

εξισ προχποκζςεισ για τθν επζκταςθ τθσ. Θ εταιρεία που κα αναλάμβανε τθν διεκπεραίωςθ 

του ταχυδρομείου κα ζπρεπε να ζχει ζξι πλοία, μικουσ τουλάχιςτον 175 μζτρων, τα οποία κα 

ιταν ςε κζςθ να αναπτφξουν μια μζςθ ταχφτθτα 18 κόμβων. Θ επικοινωνία κα γινόταν κάκε 

δεκαπενκιμερο ανάμεςα ςτο Bordeaux και το Buenos Aires, με ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ τθν 

Λιςςαβόνα, το Dakar τθσ Σενεγάλθσ, το Rio de Janeiro, το Santos, και το Montevideo, ςτον Rio 

de la Plata. Θ Messageries Maritimes, κεωρϊντασ τθν ςυμφωνία αυτι αςφμφορθ, αποχϊρθςε 

από τον διαγωνιςμό, αφινοντασ μόνο διεκδικθτι τθν Société d´ Etudes de Naviagation, θ οποία 

ςυμφϊνθςε με τουσ όρουσ και υπζγραψε το ςυμβόλαιο τον Λοφλιο του 1911, το οποίο κα 

ζμπαινε ςε ιςχφ από τισ 22 Λουλίου 1912. Το γαλλικό κοινοβοφλιο ζγκρινε τθν ςφμβαςθ ςτισ 31 

Λανουαρίου 1911 και τθν αμζςωσ επόμενθ θμζρα, 1θ Λανουαρίου 1912, θ Société d´ Etudes 

παράγγειλε δυο πλοία για να αντεπεξζλκει ςτισ άμεςεσ υποχρεϊςεισ τθσ. Τα πλοία ιταν το S/S 

Lutetia, 15.600 ΚΟΧ, το οποίο ανζλαβε να ναυπθγιςει θ Chantiers de l’Atlantique ςτον St. 

Nazaire, και το S/S Gallia, του ίδιου τονάη, το οποίο ανζλαβε να ναυπθγιςει θ Soiété Nouvelle 

des Forges et Chantiers de la Mediterranee ςτο La Seyne-sur-Meer, και το οποίο επρόκειτο να 

βυκιςτεί ςτθν Μεςόγειο τθν ίδια χρονιά με το S/S Burdigala, το 1916, από το γερμανικό 

υποβρφχιο U 35. Τα δυο αυτά πλοία, για τα οποία είχε κανονιςτεί να παραδοκοφν το 1913, 

ιταν τα πρϊτα ενόσ ςτόλου τεςςάρων πλοίων τθσ τάξεωσ των 15.000 ΚΟΧ, και τθσ ταχφτθτασ 

των 20 κόμβων, που είχε κζςει ςαν ναυπθγικό ςτόχο τθσ θ Sud-Atlantique. 

 

Το S/S Lutetia, 15.600 ΚΟΧ, με 175 μζτρα 

μικοσ και ενδεικτικι ταχφτθτα 21 κόμβων, 

ιταν ζνα από τα δυο πλοία που παριγγειλε 

θ Compagnie de Navigation Sud-Atlantique 

τθν 1θ Λανουαρίου του 1912. Θ ζνταξθ του 

πλοίου αυτοφ ςτον ςτόλο τθσ Sud-

Atlantique, τον Οκτϊβριο του 1913, ςιμανε 

και το τζλοσ τθσ δράςθσ του S/S Burdigala, 

το οποίο ζμεινε παροπλιςμζνο ςτο λιμάνι 

του Bordeaux. 

Στθν φωτογραφία διακρίνεται το οικόςθμο τθσ Sud-Atlantique, ο κόκορασ, αναρτθμζνο ςτα 

φουγάρα του πλοίου. (KFB Collection).  

Στισ 8 Φεβρουαρίου του 1912 θ Société d´ Etudes de Navigation άλλαξε το όνομα τθσ ςε 

Compagnie de Navigation Sud-Atlantique, προετοιμαηόμενθ και ονομαςτικά για τισ υπθρεςίεσ 

που επρόκειτο να προςφζρει ςτον νότιο Ατλαντικό. Θ εταιρεία, με κεφάλαιο τθσ τάξθσ των 

15.000.000 γαλλικϊν φράγκων, είχε ζνα διοικθτικό επιτελείο αποτελοφμενο από τουσ Andre 
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Berthelot, Cyprien Fabre, Alfred Fraissinet, Comte Arrnand, Pellerin de la Touche και Hubert 

Giraud, οι οποίοι ιταν γνωςτοί εφοπλιςτζσ και τραπεηίτεσ. Ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα που 

αντιμετϊπιςε θ Sud-Atlantique, αμζςωσ μετά τθν ονομαςία τθσ, ιταν θ εξεφρεςθ λφςθσ για τθν 

εκτζλεςθ των δρομολογίων που είχαν προγραμματιςκεί να αρχίςουν ςτισ 22 Λουλίου, ζτςι ϊςτε 

να γεφυρϊςει το διάςτθμα μζχρι τθν παράδοςθ των πλοίων που είχε παραγγείλει. Θ απόφαςθ 

που προζκυψε ιταν να αγοράςει μεταχειριςμζνα πλοία και με αυτά να εξοπλίςει τον ςτόλο 

τθσ. Φςτερα από κοινι ςυμφωνία με τθν γαλλικι κυβζρνθςθ, μετατοπίςτθκε θ θμερομθνία 

ζναρξθσ των ταξιδιϊν, κζτοντασ τθν 22α Σεπτεμβρίου ςαν ςθμείο αναφοράσ για το πρϊτο 

ταξίδι τθσ εταιρείασ ςτθν νότια Αμερικι. Με τθν μετατόπιςθ αυτι είχε θ Sud-Atlantique αρκετό 

χρόνο για να εξοπλιςτεί περαιτζρω και να προετοιμαςτεί κατάλλθλα. 

Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1912, θ Sud-Atlantique αγόραςε ζξι μεταχειριςμζνα πλοία από 

τισ εταιρείεσ Orient Line, Union Castle, Bibby Line, και French Line. Τα πλοία αυτά ιταν ςχετικά 

παλιά και κυμαίνονταν ανάμεςα ςτουσ 6.000 - 7.600 ΚΟΧ, γεγονόσ το οποίο δεν ταίριαηε με το 

δυναμικό προφίλ τθσ εταιρείασ. Ιταν απαραίτθτο για τθν Sud-Atlantique να αποκτιςει ζνα 

μεγάλο, γριγορο και εντυπωςιακό πλοίο, το οποίο κα αναδείκνυε τισ βλζψεισ και κα τόνιηε 

το κφροσ τθσ. Αυτά που ηθτοφςε τα βρικε ςτο S/S Kaiser Friedrich, το οποίο αγόραςε από τθν F. 

Schichau τθν 1θ Μαΐου 1912, ζναντι του ποςοφ των 4.000.000 γαλλικϊν φράγκων, το οποίο 

αποτελοφςε το ζνα τρίτο τθσ πραγματικισ αξίασ του πλοίου. Το πλοίο μετονομάςτθκε ςε S/S 

Burdigala, ςφμφωνα με τθν πρακτικι τθσ Sud-Atlantique του να δίνει αρχαία λατινικά ονόματα 

ςτα πλοία τθσ όπωσ, Lutetia για το Ραρίςι, Gallia για τθν Γαλλία και Burdigala για τθν πόλθ του 

Bordeaux, το οποίο αποτελοφςε και τθν βάςθ τθσ. Σφμφωνα με τον ειδικό ςτθν ιςτορία τθσ 

ναυτιλίασ Arnold Kludas, το S/S Burdigala μεταςκευάςτθκε ςτα ναυπθγεία Blohm & Voss του 

Αμβοφργου. Εκτόσ από τισ αλλαγζσ ςτθν διαρρφκμιςθ και τθν κατανομι των χϊρων 

ενδιαίτθςθσ, πραγματοποιικθκαν αλλαγζσ και ςε βαςικά ςυςτιματα του πλοίου, όπωσ οι 

λζβθτεσ οι οποίοι αλλάχτθκαν. Επιπλζον το πλοίο βάφτθκε άςπρο και ςτα φουγάρα του 

αναρτικθκε το οικόςθμο τθσ Sud-Atlantique, ζνασ κόκκινοσ κόκορασ, το ςφμβολο των αρχαίων 

Γαλατϊν, κακϊσ το λατινικό όνομα για τον κόκορα είναι το ίδιο με το όνομα για τον Γαλάτθ, 

Gallus. 
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Τα ςχζδια των χϊρων ενδιαίτθςθσ του S/S 

Burdigala. (KFB Collection). 

Οι εκτεταμζνεσ επιςκευζσ και θ αναβάκμιςθ του S/S Kaiser Friedrich ςε S/S Burdigala, 

διιρκεςαν περιςςότερο από ότι είχε προγραμματιςτεί με αποτζλεςμα να κακυςτεριςει θ 

παράδοςθ του πλοίου. Το ίδιο ςυνζβθ και με τα υπόλοιπα πλοία, που είχαν αγοραςτεί με 

ςκοπό να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν γραμμι Bordeaux - Buenos Aires, που κα άνοιγε ςτισ 22 

Σεπτεμβρίου 1912. Διαπιςτϊνοντασ, θ  Sud-Atlantique, ότι δεν ιταν ςε κζςθ να τθριςει τουσ 

όρουσ του ςυμβολαίου που υπζγραψε με τθν γαλλικι κυβζρνθςθ, αποφάςιςε να νοικιάςει το 

πλοίο S/S Atlantique, τθσ Messageries Maritimes, με το οποίο κατάφερε τελικά να 

πραγματοποιιςει εγκαίρωσ το πρϊτο προγραμματιςμζνο ταξίδι. 

Μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν, το S/S Burdigala ταξίδεψε από το Αμβοφργο ςτο 

Bordaeux όπου ζγινε δεκτό με ενκουςιαςμό, κακϊσ ιταν το μεγαλφτερο και το γρθγορότερο 

πλοίο ςτον νότιο Ατλαντικό. Τον τίτλο αυτό κα τον κρατοφςε για ζνα χρόνο.  Στισ 26 

Σεπτεμβρίου του 1912 γιορτάςτθκε με ζνα πολυτελζσ δείπνο, επί του πλοίου, θ ζνταξθ του S/S 

Burdigala ςτον ςτόλο τθσ Cie de Navigation Sud-Atlantique. Εννζα θμζρεσ αργότερα, ςτισ 5 

Οκτωβρίου, το Burdigala ξεκίνθςε το πρϊτο του ταξίδι με τελικό προοριςμό το Buenos Aires, 

ζχοντασ αναρτθμζνθ τθν ςθμαία  τθσ Sud-Atlantique ςτα ιςτία του. 

 

Το S/S Burdigala, -πικανϊσ ςτα τζλθ του 

1912, αρχζσ του 1913, κατά τθν διάρκεια 

ανκράκευςθσ του ςτο Bordeaux, ςτο 

μθτρικό λιμάνι τθσ Compagnie de 

Navigation Sud-Atlantique. Θ μεγάλθ 

κατανάλωςθ του πλοίου ςε γαιάνκρακα 

κεωρικθκε αςφμφορθ από τθν Sud-

Atlantique, με αποτζλεςμα να περιορίςει 

τθν δραςτθριότθτα του Burdigala 
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μζχρι τθν παράδοςθ των αναμενόμενων πλοίων S/S Lutetia και S/S Gallia. Αμζςωσ μετά το 

πρϊτο ταξίδι του S/S Lutetia, τθν 1θ Νοεμβρίου του 1913, το Burdigala παρζμεινε δεμζνο ςτο 

λιμάνι του Bordeaux. Θ φωτογραφία ανικει ςτθν λεγόμενθ «λευκι περίοδο» του πλοίου, 

κακϊσ απεικονίηει το Burdigala λίγο μετά τισ εκτεταμζνεσ επιςκευζσ που πραγματοποιικθκαν 

ςτα ναυπθγεία Blohm & Voss του Αμβοφργου. (www.dampfschiffe.ch Collection).  

Αν και το ταξίδι εξελίχκθκε χωρίσ απρόοπτα, κατά τθν διάρκεια τθσ επιςτροφισ το πλοίο 

αντιμετϊπιςε μθχανικά προβλιματα που το οδιγθςαν, αμζςωσ μετά τθν άφιξθ του ςτο 

Bordeaux,  ςτο νεϊριο για εκτεταμζνεσ επιςκευζσ. Το διάςτθμα που το S/S Burdigala ζμεινε 

αδρανζσ, αναγκάςτθκε θ Cie Sud-Atlantique να το αντικαταςτιςει με άλλο, νοικιαςμζνο 

καράβι, το S/S La Gascogne τθσ French Line. Το γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθν τεράςτια 

κατανάλωςθ γαιάνκρακα, του Burdigala, οδιγθςε τθν Sud-Atlantique ςτο να επανεξετάςει τισ 

ςχζςεισ γοιτρου και οικονομίασ, με αποτζλεςμα να καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι το κόςτοσ 

του πλοίου, ςε ςχζςθ με το κζρδοσ που αποκόμιηε από αυτό, ιταν αςφμφορο. Αναγκαςτικά 

όμωσ θ Sud-Atlantique ζπρεπε να περιμζνει μζχρι τθν παράδοςθ των παραγγελκζντων πλοίων, 

ϊςτε να μπορζςει να αποςφρει το αςφμφορο Burdigala. Στισ 10 Νοεμβρίου του 1912, το S/S 

Burdigala ξεκίνθςε το δεφτερο του ταξίδι κάτω από τθν ςθμαία τθσ Sud-Atlantique. Ραρζμεινε 

ςτακερά ςε αυτι τθν γραμμι χωρίσ να προκφψει πλζον κάποιο ιδιαίτερο πρόβλθμα, εκτόσ από 

μια προςάραξθ ςτθν αμμϊδθ ακτι του ποταμοφ Garonne, ςτο λιμάνι του Bordeaux, μετά τθν 

ριξθ των ρεμζτηων του πλοίου. Το Burdigala μζςα ςτο λίγο χρονικό διάςτθμα που παρζμεινε 

ςτθν γραμμι του νότιου Ατλαντικοφ, αναδείχτθκε ςε χαρακτθριςτικι persona τθσ ναυτιλιακισ 

επικοινωνίασ ανάμεςα ςτθν θπειρωτικι Γαλλία και τθν νότια Αμερικι. Υπάρχουν μζχρι ςιμερα, 

ςε πολλζσ ιδιωτικζσ ςυλλογζσ, δελτάρια τθσ Sud-Atlantique με τθν φωτογραφία του πλοίου, τα 

οποία ζςτειλαν μετανάςτεσ ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ τουσ για να ειδοποιιςουν τισ οικογζνειεσ 

τουσ ότι ζφταςαν αςφαλείσ ςτο προοριςμό τουσ. Σε οριςμζνεσ από τισ φωτογραφίεσ αυτζσ το 

Burdigala βρίςκεται αποτυπωμζνο ζχοντασ το κφτοσ του βαμμζνο άςπρο, γεγονόσ που 

παραπζμπει ςτθν αποκαλοφμενθ «λευκι περίοδο», θ οποία ταυτίηεται με τθν αρχι τθσ 

καριζρασ του κάτω από τθν διεφκυνςθ τθσ Cie Sud-Atlantique, ςε άλλεσ απεικονίηεται ζχοντασ 

το κφτοσ βαμμζνο μαφρο με μια άςπρθ λουρίδα γφρω από τθν κουπαςτι. Οι τελευταίεσ αυτζσ 

φωτογραφίεσ παραπζμπουν ςτο δεφτερο μιςό του ζτουσ 1913, κακϊσ τθν περίοδο αυτι 

πάρκθκε θ απόφαςθ του να βάφονται όλα τα πλοία τθσ Cie Sud-Atlantique με αυτά τα 

χρϊματα. 

Τθν 1θ Νοεμβρίου του 1913, το νεοναυπθγθκζν πλοίο S/S Lutetia ξεκίνθςε το πρϊτο του ταξίδι, 

κάτω από τθν ςθμαία τθσ Sud-Atlantique, προσ τθν νότια Αμερικι. Αμζςωσ μετά τθν ζνταξθ και 

του αδελφοφ πλοίου, S/S Gallia ςτθν ίδια γραμμι, το οποίο ξεκίνθςε το πρϊτο του ταξίδι ςτισ 

29 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου, το S/S Burdigala παροπλίςτθκε και παρζμεινε δεμζνο ςτο 

λιμάνι του Bordeaux μζχρι τισ αρχζσ του πρϊτου παγκοςμίου πολζμου. 
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Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé! 

Κάτω από την Tricolour και τα σύμβολα του πολέμου. 

 

«Κα τουσ νικιςουμε!», γαλλικι αφίςα 

πολεμικισ προπαγάνδασ του 1916, 

καταςκευαςμζνθ από τον ηωγράφο Jules 

Abel Faivre (1867- 1945). 

Αμζςωσ μετά τθν ζναρξθ του πρϊτου 

παγκοςμίου πολζμου και τθσ γενικισ 

επιςτράτευςθσ που κιρυξε θ Γαλλία ςτισ 3 

Αυγοφςτου του 1913, πολλά πλοία του 

εμπορικοφ ςτόλου επιτάχκθκαν από τθν 

γαλλικι κυβζρνθςθ. Ανάμεςα τουσ υπιρξαν 

και πλοία τθσ Compagnie de Navigation 

Sud-Atlantique. Σφμφωνα με τισ 

υπάρχουςεσ καταχωριςεισ, γνωρίηουμε ότι 

τα πλοία S/S Lutetia και S/S Gallia ιταν από 

τα πρϊτα επιταχκζντα ιδθ από τθν αρχι 

του πολζμου, τον Αφγουςτο του 1914.

Αν και μζχρι ςτιγμισ δεν ζχουμε βρει πρωτογενι πθγι ςτθν οποία γίνεται άμεςθ αναφορά για 

τθν επίταξθ του S/S Burdigala, κεωροφμε ότι και αυτό επιτάχκθκε τθν ίδια περίοδο, πικανϊσ 

ςτισ 18 Αυγοφςτου, λόγω των ζμμεςων αναφορϊν ςτο πλοίο που βρίςκονται καταχωρθμζνεσ 

ςτισ δευτερογενείσ πθγζσ, όπωσ τα αρχεία μεταφοράσ ςτρατευμάτων και πολεμικοφ υλικοφ. 

Θ γαλλικι κυβζρνθςθ χρθςιμοποίθςε, καταρχάσ, το Burdigala ςαν απλό μεταγωγικό πλοίο το 

οποίο μετζφερε ςτρατό από τθν μεςογειακι γαλλικι πόλθ Toulon ςτα Δαρδανζλια και ςτθν 

Κεςςαλονίκθ. Θ πρϊτθ καταχϊρθςθ που εντοπίςαμε, με άμεςθ αναφορά ςτο όνομα του 

πλοίου ςαν μεταγωγικό, ζγινε τθν 9θ Νοεμβρίου του 1914 ςτθν Toulon, όπου ςτο Burdigala 

άρχιςε θ επιβίβαςθ του 14ου τάγματοσ, του 2ου ςυντάγματοσ των Zouaves (14e Bataillon du 2e 

Régiment de Zouaves). Οι Zouaves ιταν επίλεκτο ςϊμα μιςκοφόρων του γαλλικοφ ςτρατοφ, το 

οποίο ςτελεχωνόταν ςτθν αρχι τθσ δθμιουργίασ του από ςτρατιϊτεσ φυλϊν τθσ Αλγερίασ. Θ 

επιλογι του να ςταλεί ζνα τζτοιο επίλεκτο τάγμα ςτα Βαλκάνια, όπωσ αυτό των Zouaves, 

αποτελοφςε μζροσ του γενικότερου πολεμικοφ ςχεδίου τθσ Entente (Αντάντ ςτα ελλθνικά), του 

οποίου ςτόχοσ ιταν να ανοίξει ζνα δεφτερο μζτωπο ςτθν νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, κακϊσ μετά 

τον κατάπλου των γερμανικϊν πολεμικϊν πλοίων SMS Goeben και SMS Breslau ςτθν 

Κωνςταντινοφπολθ (10.8.1914), το κλείςιμο των Δαρδανελίων από τον τουρκικό ςτρατό 

(27.9.1914), τον γερμανικό αποκλειςμό τθσ Βαλτικισ Κάλαςςασ, και τθν κιρυξθ του πολζμου 

από τθν Τουρκία ενάντια ςτθν Entente (12.11.1914), θ καλάςςια ςφνδεςθ με τθν ωςία είχε 
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αποκοπεί. Ρράγματι λίγουσ μινεσ αργότερα, ςτισ 19 Φεβρουαρίου του 1915,  ξεκίνθςε θ 

γνωςτι μάχθ τθσ Καλλίπολθσ ςκοπόσ τθσ οποίασ ιταν αφ ενόσ το άνοιγμα του νζου μετϊπου 

ςτα Βαλκάνια, με ςκοπό και τθν ςτρατιωτικι εμπλοκι των γειτονικϊν χωρϊν, όπωσ τθσ 

Βουλγαρίασ και τθσ Ελλάδασ, αφ ετζρου θ κατάλθψθ τθσ χερςονιςου τθσ Καλλίπολθσ, ο 

ζλεγχοσ των Δαρδανελίων, και θ προϊκθςθ των δυνάμεων τθσ Entente προσ τθν 

Κωνςταντινοφπολθ. Τον Δεκζμβρθ του 1915 το πλοίο χαρακτθρίςτθκε ςαν βοθκθτικό 

καταδρομικό (Croiseur Auxiliaire) και εξοπλίςτθκε με Q.F. πυροβόλα και με τζςςερα κανόνια 

διαμετριματοσ των 140 χιλιοςτϊν (5,5 ίντςεσ), τα οποία τοποκετικθκαν, ανά ηευγάρια, ςτθν 

πλϊρθ και ςτθν πρφμνθ. 

Με τθν επιςτράτευςθ του S/S Burdigala αρχίηει θ τζταρτθ και τελευταία περίοδοσ τθσ ιςτορίασ 

του πλοίου. Τα προβλιματα που αντιμετϊπιςε με τουσ προθγοφμενουσ ιδιοκτιτεσ του, τισ 

εταιρείεσ Norddeutscher Lloyd και Compagnie de Navigation Sud-Atlantique, με κφριο ανάμεςα 

τουσ τθν μεγάλθ κατανάλωςθ του ςε γαιάνκρακα, μοιάηει να μθν παίηουν ρόλο κατά τθν 

περίοδο αυτι μια και θ γαλλικι κυβζρνθςθ χρθςιμοποίθςε κάκε διακζςιμο πλωτό μζςο για να 

υποςτθρίξει τθν δράςθ τθσ ςτο βαλκανικό μζτωπο, και ςίγουρα θ οικονομία καυςίμων δεν 

ανικε ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ. 

 

Στρατιωτικό δελτάριο, που δείχνει το 

Burdigala να μάχεται με τα κφματα. Ο 

γαλλικόσ ςτρατόσ είχε τυπϊςει ςειρά 

καρτϊν, οι οποίεσ απεικόνιηαν πλοία του 

ςτόλου του ςε ςτιγμζσ πολεμικισ ρϊμθσ. Οι 

κάρτεσ αυτζσ είχαν διπλό ςκοπό, αφ ενόσ 

λειτουργοφςαν ςαν προπαγανδιςτικό 

υλικό, κρατϊντασ ψθλά το πολεμικό ικοσ, 

αφ ετζρου χρθςίμευαν ςαν δελτάρια 

αλλθλογραφίασ των ςτρατιωτϊν με τισ 

οικογζνειεσ τουσ. (KFB Collection). 

Το 1915 και το 1916, μζχρι τθν βφκιςθ του, το πλοίο ςυνζχιςε να μεταφζρει ςτρατό ςτα 

Δαρδανζλια και ςτθν Κεςςαλονίκθ, θ οποία αποτελοφςε τθν βάςθ των δυνάμεων τθσ Entente. 

Θ διαδρομι που ακολουκοφςε ξεκινοφςε από τθν Toulon και περνϊντασ νότια τθσ Σαρδθνίασ 

και τθσ Σικελίασ, ζπιανε πρϊτο ςτακμό ςτθν La Valetta, τθσ Μάλτασ, για να ςυνεχίςει 

περνϊντασ τον κάβο Μαλζα προσ τον Ρειραιά και από εκεί, μζςω του ςτενοφ τθσ Κζασ, προσ 

τθν Κεςςαλονίκθ θ οποία αποτελοφςε τθν βάςθ των δυνάμεων τθσ Entente ςτα Βαλκάνια. Στο 

ςθμείο αυτό κα πρζπει να τονιςτεί ότι θ Ελλάδα, μζχρι τθν κιρυξθ του πολζμου ενάντια ςτισ 

ενωμζνεσ γερμανικζσ, αυςτροουγγρικζσ, βουλγαρικζσ και τουρκικζσ δυνάμεισ, ςτισ 25.11.1916, 

από τθν κυβζρνθςθ Βενιηζλου, ιταν χϊρα ουδζτερθ και κάκε ενζργεια ςτο ζδαφοσ και ςτθν 
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καλάςςια επικράτεια τθσ ιταν υπόκεςθ, τουλάχιςτον κεωρθτικά, μόνο των ςτον πόλεμο 

εμπλεγμζνων δυνάμεων. 

Στισ 13 Νοεμβρίου του 1916 το πλοίο ξεκίνθςε άδειο από τθν Κεςςαλονίκθ, -ςτθν οποία είχε εν 

τω μεταξφ εγκαταςτακεί θ ελλθνικι προςωρινι κυβζρνθςθ, ςτισ 26 Σεπτεμβρίου 1916, με 

πρωκυπουργό τον Ελευκζριο Βενιηζλο-, με προοριςμό τθν Toulon για τθν παραλαβι ςτρατοφ 

και πολεμικοφ υλικοφ. Κυβερνιτθσ του πλοίου ιταν ο πλωτάρχθσ Rolland και υπεφκυνοσ των 

μθχανϊν ο αρχιμθχανικόσ Richard. Τθν επόμενθ θμζρα, 14θ Νοεμβρίου, ςτισ 10 και 45 το πρωί, 

ενϊ το πλοίο βριςκόταν δυο περίπου ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακρωτθρίου Άγιοσ 

Νικόλαοσ, τθσ νιςου Κζασ, ςθμειϊκθκε ζκρθξθ ςτθν δεξιά πλευρά του μεςοκάραβου από τθν 

οποία πλθμμφρθςε το μθχανοςτάςιο. Ενϊ το πλοίο είχε πάρει αρχικά μια κλιςθ 4 μοιρϊν και ο 

κυβερνιτθσ του, πλωτάρχθσ Rolland, ιλπιηε ότι δεν κα βυκιςτεί, 20 λεπτά αργότερα θ 

κατάςταςθ άλλαξε, κακϊσ το νερό ειςχϊρθςε ςτο εμπρόσ από τισ μθχανζσ βριςκόμενο δεφτερο 

λεβθτοςτάςιο του πλοίου. Θ κλίςθ του S/S Burdigala αυξικθκε με αποτζλεςμα ο κυβερνιτθσ να 

διατάξει τθν εγκατάλειψθ του. Αμζςωσ το πλιρωμα, κάτω από τθν επίβλεψθ του κυβερνιτθ, 

του αρχιμθχανικοφ και του δεφτερου αξιωματικοφ Mercier, ζριξε τισ ςωςτικζσ λζμβουσ ςτο 

νερό και εγκατζλειψε το πλοίο. Μετά από 15 λεπτά τθσ ϊρασ, αφ ότου δόκθκε θ διαταγι 

εγκατάλειψθσ από τον κυβερνιτθ, το S/S Burdigala, κομμζνο ςτα δυο από μια δεφτερθ ζκρθξθ, 

βυκιηόταν ζξω από τισ βορειοδυτικζσ ακτζσ τθσ Κζασ ςτο βάκοσ των 70 μζτρων. 

Το ιςτορικό τησ βύθιςησ. Τορπίλη ή νάρκη; 

 

Το S/S Burdigala, ςθμαιοςτολιςμζνο, ςτθν 

ναυτικι βάςθ τθσ Toulon το 1915. Τθν 

περίοδο αυτι μετζφερε, ςαν επιταγμζνο 

μεταγωγικό, ςτρατό ςτθν Κεςςαλονίκθ 

υποςτθρίηοντασ τθν εκςτρατεία των 

Δαρδανελίων. Στα τζλθ του ίδιου χρόνου 

εξοπλίςκθκε με τζςςερα κανόνια των 140 

χιλιοςτϊν και καταχωρικθκε ςτισ 

ςτρατιωτικζσ λίςτεσ ςαν βοθκθτικό 

καταδρομικό. 

 

Στθν φωτογραφία διακρίνεται το ζμβλθμα 

τθσ ιδιοκτιτριασ εταιρείασ, Compagnie de 

Navigation Sud-Atlantique, ο κόκορασ, 

αναρτθμζνο ςτα τρία φουγάρα 

του πλοίου και ςτθν μεγάλθ ςθμαία του πρυμναίου ιςτοφ. (KFB Collection). 
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Ππωσ μασ πλθροφορεί ο ελλθνικόσ τφποσ τθσ εποχισ, με λάκθ τα οποία διορκϊκθκαν τθν 

επόμενθ θμζρα, οι ναυαγοί του S/S Burdigala περιςυλλζχκθκαν από ζνα αγγλικό 

τορπιλλαλιευτικό και μεταφζρκθκαν ςτο λιμάνι του Ρειραιά, όπου ζφταςαν το απόγευμα τθσ 

ίδιασ θμζρασ. Στθν ςυνζχεια οδθγικθκαν ςτθν γαλλικι ναυαρχίδα, το κωρθκτό Provence 

(κλάςθσ Bretagne), όπου τουσ παραςχζκθκαν οι πρϊτεσ βοικειεσ. Ππωσ δθλϊνουν αυτόπτεσ 

μάρτυρεσ και ο τφποσ τθσ εποχισ, κατά τθν διάρκεια τθσ βφκιςθσ υπιρξαν ελάχιςτεσ απϊλειεσ. 

Αν και γίνεται αναφορά ςε μια και μόνο απϊλεια ενόσ κερμαςτι από πνιγμό, υπάρχουν 

αρκετζσ ενδείξεισ ότι υπιρξαν απϊλειεσ πλζον του ενόσ ατόμου. Είμαςτε αναγκαςμζνοι να 

περιμζνουμε τθν επίςθμθ ζκκεςθ και τον φάκελο του S/S Burdigala από τθν γαλλικι 

κυβζρνθςθ, μζχρισ ότου αποφανκοφμε για τισ επιπλζον απϊλειεσ οι οποίεσ πικανϊσ υπιρξαν. 

Σφμφωνα με τον θμεριςιο ακθναϊκό τφπο, όπωσ αναφζρεται ςτθν εφθμερίδα «Εμπρόσ», τθσ 

15θσ και τθσ  16θσ Νοεμβρίου του 1916 (νζο διορκωμζνο Λουλιανό θμερολόγιο), θ βφκιςθ του 

Burdigala προιλκε από τορπιλιςμό. Γίνεται ειδικι αναφορά μάλιςτα ςτο γεγονόσ ότι ο 

«κυβερνιτθσ του ςκάφουσ, μολονότι ιδθ ζβλεπεν ότι καταποντίηεται, διζταξε τουσ 

πυροβολθτάσ να βάλουν εναντίον του υποβρυχίου, το περιςκόπιον του οποίου εφαίνετο ακόμθ. 

Τοιουτοτρόπωσ ζρριψε περί τουσ 15 κανονιοβολιςμοφσ, άγνωςτον όμωσ αν επζτυχον του 

ςκοποφ των». Τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ για το γεγονόσ αυτό, κεωρϊντασ ςαν αίτιο τθσ βφκιςθσ τθν 

τορπίλιςθ, δίνει και ο υπόλοιποσ τφποσ, όπωσ π.χ. θ εφθμερίδα «Νεολόγοσ Ρατρϊν» τθσ 16θσ 

Νοεμβρίου, κακϊσ και θ επίςθμθ κζςθ τθσ γαλλικισ κυβζρνθςθσ όπωσ αυτι καταχωρικθκε τθν 

15θ Οκτωβρίου του 1919 και δθλϊνει ότι το S/S Burdigala, «torpillé le 14 novembre 1916 dans le 

canal de Zea, a culé après avoir canonné jusqu’à la dernière minute le périscope de l’ennemi. Son 

équipage a donné un bel exemple d’énergie et d’abnégation». Τθσ ίδιασ άποψθσ είναι και ο 

Γάλλοσ ιςτορικόσ Auguste-Antoine Thomazi, ο οποίοσ ςτο ςθμαντικό του ζργο, La Guerre navale 

dans la Méditerranée, αναφζρει ότι «le 14 novembre, un de nos plus grands trasports, le 

croiseur auxiliaire Burdigala, qui revenant de Salonique à Toulon fut torpillé dans le canal de Zéa 

(Cyclades)». Με αφορμι τθν κζςθ αυτι και τθν καταχϊρθςθ του πλωτάρχθ Rolland ςτθν 

επίςθμθ ζκκεςθ του ςυμβάντοσ, ότι «το υποβρφχιο καταδφκθκε αμζςωσ και το περιςκόπιο του 

εξαφανίςτθκε ςφντομα μετά τθν εντόπιςθ του» (βλ. William Kaye Lamb, Kaiser Friedrich: The 

ship that failed, ςελ. 17), θ γαλλικι κυβζρνθςθ παραςθμοφόρθςε τον πλωτάρχθ Rolland, τον 

δεφτερο αξιωματικό Mercier, τον αρχιμθχανικό Richard και άλλα μζλθ του πλθρϊματοσ του S/S 

Burdigala, με το παράςθμο Ordre de l´Armée, το 1919. 

Ραράλλθλα, και εν αντικζςει με τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, οι κζςεισ του ςυμμάχου τθσ Γαλλίασ, 

του Θνωμζνου Βαςιλείου, εκφραςμζνεσ μζςα από τισ περιγραφζσ και τα επιχειριματα του Paul 

G. Halpern, κακθγθτι ιςτορίασ ςτο Florida State University, ςτο ζγκυρο βιβλίο του, The Naval 

War in the Mediterranean 1914-1918, μασ πλθροφοροφν ότι, «The unusually high tonnage for 

the few ships sunk by submarine-laid mines in November was due to the line of twelve mines laid 

by U73 in the Zea Channel on 28 October. The minefield claimed the French liner Burdigala on 14 
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November and the huge hospital ship Britannic on the 21st.». Στο ίδιο μικοσ κφματοσ, αλλά 

χωρίσ να αποκλείουν τθν περίπτωςθ του τορπιλιςμοφ, κινοφνται και οι ειδιμονεσ του 

υποβρυχίου πολζμου, R.H. Gibson και Maurice Prendergast, ςτο βιβλίο τουσ, The German 

Submarine War 1914-1918, όπου αναφζρουν ότι «on the 14th the French auxiliary cruiser 

Burdigala (better known before the war as Kaiser Friedrich, 12,009 tons) was sunk, either by 

mine or torpedo.». 

 

«Unter Kriegsflagge», (Κάτω από τθν 

πολεμικι ςθμαία). Γερμανικι κάρτα 

προπαγάνδασ του 1915, -ηωγραφιςμζνθ 

από τον καλαςςογράφο Claus Bergen 

(1885-1964), γνωςτό για τουσ πίνακεσ που 

ηωγράφιςε αποτυπϊνοντασ τθν ναυμαχία 

του Skagerrak-, για τθν ειςφορά ςτον ζρανο 

που γινόταν με ςκοπό τθν οικονομικι 

υποςτιριξθ του υποβρυχίου πολζμου. Αν 

και ο αρχιναφαρχοσ του γερμανικοφ 

πολεμικοφ ςτόλου, Grandadmiral Alfred 

von Tirpitz, είχε πριν τον πόλεμο εκφραςτεί 

αρνθτικά για τθν αποτελεςματικότθτα του 

υποβρυχίου, ςαν νζο όπλο, αποδείχτθκε, εκ 

των υςτζρων, ότι ιταν το μόνο μζςο που 

βοικθςε ουςιαςτικά το γερμανικό πολεμικό ναυτικό. (KFB Collection). 

Οι αντικρουόμενεσ απόψεισ και πλθροφορίεσ των ειδικϊν, ςε ςυνδυαςμό με τθν αναηιτθςθ 

των αιτίων τθσ βφκιςθσ του Burdigala, -τα οποία μοιάηουν κατά πολφ με τα αίτια και τισ 

ςυνκικεσ βφκιςθσ του HMHS Britannic, το οποίο βυκίςτθκε μια εβδομάδα μετά το Burdigala, 

ςτθν ίδια ακριβϊσ περιοχι, όπωσ μασ πλθροφορεί θ εφθμερίδα Εμπρόσ τθσ 22ασ Νοεμβρίου 

του 1916-, μασ οδιγθςαν ςτθν ζρευνα των γερμανικϊν αρχείων, με κφρια ανάμεςα τουσ το 

πολεμικό αρχείο τθσ Ομοςπονδιακισ Δθμοκρατίασ τθσ Γερμανίασ (Bundesarchiv - Militärarchiv), 

το κρατικό και πολεμικό αρχείο τθσ Αυςτρίασ (Österreichisches Staatsarchiv / Kriegsarchiv, 

Wien), και το πεντάτομο ζργο του ναυάρχου και ερευνθτι Arno Spindler με τον τίτλο, Der 

Handelskrieg mit U-Booten, Der Krieg zur See 1914-1918, το οποίο αποτελεί το corpus magnus 

τθσ ιςτορίασ των γερμανικϊν υποβρυχίων κατά τθν διάρκεια των επιχειριςεων εναντίων των, 

από τθν Entente επιταγμζνων, εμπορικϊν πλοίων ςτον πρϊτο παγκόςμιο πόλεμο. Το ζργο αυτό 

αντιπροςωπεφει τθν επίςθμθ ιςτορικι κζςθ του Γερμανικοφ Ναυαρχείου και 

πραγματοποιικθκε κάτω από τθν επιμζλεια του, ςτθριηόμενο ςτα πρωτογενι ναυτικά αρχεία 

του πρϊτου παγκοςμίου πολζμου. 
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Γνωρίηοντασ ότι ςαν άμεςοσ ι ζμμεςοσ κφτθσ του S/S Burdigala, κεωρείτο και κεωρείται θ 

γερμανικι ναρκοκζτιδα υποβρφχιων U 73 (Minenleger U 73), κυβερνιτθσ του οποίου ιταν, τθν 

περίοδο ςτθν οποία αναφερόμαςτε,  ο ανκυποπλοίαρχοσ (Kapitänleutnant) Gustav Siess, 

αναηθτιςαμε επιπλζον τισ πρωτογενείσ εκείνεσ πθγζσ που κα μασ πλθροφοροφςαν για τα 

γεγονότα ιδωμζνα και καταγεγραμμζνα από τθν γερμανικι πλευρά,  και δθ από αυτόπτεσ 

μάρτυρεσ που επζβαιναν ςτο υποβρφχιο. Οι πθγζσ αυτζσ βρζκθκαν και ιταν το θμερολόγιο 

καταςτρϊματοσ του U 73 και το βιογραφικό θμερολόγιο, ςε μορφι βιβλίου, με τον τίτλο Vom 

U-boot zur Kanzel, του Martin Niemöller, ο οποίοσ υπθρζτθςε ςαν πλοθγόσ ςτο U 73 από τισ 

αρχζσ του 1916 ζωσ ςτισ αρχζσ του 1917. Μια άλλθ μαρτυρία, εξ ίςου ςθμαντικι, είναι θ 

αφιγθςθ ενόσ ακόμα αυτόπτθ μάρτυρα, του Γάλλου κερμαςτι Jean Lolio, ο οποίοσ βριςκόταν 

τθν ϊρα τθσ ζκρθξθσ ςτο μθχανοςτάςιο του Burdigala. Ο Jean Lolio αφθγικθκε τθν ιςτορία και 

τισ εμπειρίεσ του ςτον εγγονό του Andre Durand, ο οποίοσ τισ κατζκεςε ςτθν ςυνζχεια ςτον 

αρκρογράφο Jean-Paul Vignea. Από τθν ςυνεργαςία αυτι προζκυψε ζνα άρκρο με τον τίτλο 

Mon grand-père était à bord, το οποίο δθμοςιεφκθκε ςτθν Sud Ouest, ςτισ 29 Οκτωβρίου 2008, 

αμζςωσ μετά τθν ταυτοποίθςθ του ναυαγίου από τθν ομάδα μασ. 

Οι πλθροφορίεσ και θ παρουςίαςθ των γεγονότων, όπωσ αυτά βρίςκονται καταγεγραμμζνα 

ςτισ προαναφερόμενεσ πθγζσ, μασ οδιγθςαν ςτο να δοφμε και να προςεγγίςουμε τθν βφκιςθ 

του S/S Burdigala και από μιαν άλλθ οπτικι γωνία, πζραν τθσ γαλλικισ. Καταλιξαμε ςε μια 

κεϊρθςθ θ οποία, -αν και διαφζρει από τθν επίςθμθ κζςθ τθσ γαλλικισ κυβζρνθςθσ και τθν 

κζςθ του πλωτάρχθ Rolland, ο οποίοσ ιταν πεπειςμζνοσ ότι το πλοίο βυκίςτθκε από τορπίλθ-, 

ςτθρίηεται ςε ντοκουμζντα, ςε ιςτορικζσ καταγραφζσ, ςε τεκμιρια, και ςε αφθγιςεισ αυτόπτων 

μαρτφρων, όχι μόνο τθσ γερμανικισ αλλά και τθσ γαλλικισ πλευράσ, όπωσ του τότε 

εικοςιεννιάχρονου κερμαςτι του Burdigala, Jean Lolio. Θ άποψθ μασ για τα αίτια τθσ βφκιςθσ 

του S/S Burdigala ςτθρίηεται ςτα εξισ ςτοιχεία. 
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Σελίδα από το θμερολόγιο καταςτρϊματοσ 

(Kriegstagebuch) του U 73, με θμερομθνία 

28.10.1916. Διακρίνεται θ υπογραφι του 

Gustav Siess, κακϊσ και θ εξισ 

καταχϊρθςθ, «Στενό Κζασ - Ώρα 9 και 

7ϋμζχρι ϊρα 9 και 27ϋ- Τοποκζτθςθ δυο 

ναρκοπεδίων, αποτελοφμενων από 6 

νάρκεσ το κάκε ζνα. (βλ. κατάλογο 

ναρκοπεδίων)». Ρρόκειται για τον αρικμό 

ναρκοπεδίου 32, το οποίο κεωροφμε, 

ςφμφωνα με τα υπάρχοντα ςτοιχεία, 

υπεφκυνο για τθν βφκιςθ του S/S Burdigala 

ςτισ 14.11.1916, και του HMHS Britannic 

ςτισ 21.11.1916. (Bundesarchiv - 

Militärarchiv, der B.R.D.).  

1. Θ ζρευνα μασ ζδειξε, κατ αρχάσ, ότι κατά το διάςτθμα τθσ βφκιςθσ του S/S Burdigala, κανζνα 

γερμανικό, αυςτροουγγρικό ι βουλγαρικό υποβρφχιο (υπιρχε μόνο ζνα), δεν βριςκόταν ςτθν 

περιοχι. Οι κινιςεισ όλων των ςκαφϊν του ςτολίςκου των υποβρυχίων τθσ Pola ςτθν Μςτρια, 

και του Cattaro ςτθν Δαλματία, και των δυο δυνάμεων, του Γερμανικοφ Αυτοκρατορικοφ 

Ρολεμικοφ Ναυτικοφ (Deutsche Kaiserliche Kriegsmarine), και του αυςτροουγγρικοφ 

Αυτοκρατορικοφ και Βαςιλικοφ Ρολεμικοφ Ναυτικοφ (Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine), 

περιςςότερο γνωςτοφ ςαν K.u.K Kriegsmarine, βρίςκονται μεκοδικά καταχωρθμζνεσ, με κάκε 

λεπτομζρεια, ςτα γερμανικά και τα αυςτριακά αρχεία, και ςφμφωνα με αυτά δεν υπιρχε 

υποβρφχιο ςτθν περιοχι οφτε κατά τθν βφκιςθ του S/S Burdigala, αλλά οφτε και κατά τθν 

βφκιςθ του HMHS Britannic. Θ παράκεςθ μιασ λεπτομεροφσ λίςτασ των υποβρυχίων αυτϊν και 

των δραςτθριοτιτων τουσ, τον Νοζμβριο του 1916, κα ςτιριηε άμεςα τισ κζςεισ μασ, ο 

τεράςτιοσ όμωσ όγκοσ των δεδομζνων δεν επιτρζπει μια τζτοια παράκεςθ ςϋ αυτό το άρκρο, 

κακϊσ κα ξεπερνοφςε τα πλαίςια που ζχουν τεκεί. Κα πρζπει να αναφερκεί ότι το ςφνολο, 

μόνο, των γερμανικϊν υποβρυχίων τθσ Μεςογείου, τθν περίοδο αυτι, αρικμοφςε 40 

υποβρφχια. Αυτό που ωςτόςο παραμζνει, είναι το ιςτορικά καταχωρθμζνο γεγονόσ  ότι το 

μοναδικό υποβρφχιο που βρζκθκε ςτθν περιοχι του Αιγαίου το διάςτθμα αυτό ιταν το U 73, το 

οποίο, ςφμφωνα με τα υπάρχοντα ςτοιχεία των δραςτθριοτιτων του, αφοφ πόντιςε, από τισ 27 

ζωσ ςτισ 29 Οκτωβρίου, τα ναρκοπζδια 31, ςτθν νιςο Φλζβεσ του Σαρωνικοφ, 32, ςτο ςτενό τθσ 

Κζασ και 33, ςτο ςτενό Τινου Μυκόνου, και εκτζλεςε πλόεσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του 

Αιγαίου Ρελάγουσ, αναχϊρθςε για τθν βάςθ του, το Cattaro, ςτισ 4 Νοεμβρίου του 1916. Τθν 

θμζρα τθσ βφκιςθσ του S/S Burdigala (14.11.1916) και του HMHS Britannic (21.11.1916), το U 73 

βριςκόταν ςτο Cattaro όπου είχε προςδζςει ιδθ από τισ 7 Νοεμβρίου. 
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Δελτάριο προπαγάνδασ, που δινόταν ςαν 

αντίτιμο κατά τθν διάρκεια εράνου για τθν 

οικονομικι ενίςχυςθ των γερμανικϊν 

υποβρυχίων ςτον Αϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Θ 

κάρτα, ηωγραφιςμζνθ από τον 

καλαςςογράφο Willy Stöwer (1864-1931), 

προςωπικό φίλο και ηωγράφο του κάιηερ 

Γουλιζλμου Βϋ, δείχνει μια ςκθνι από τον 

λεγόμενο «πόλεμο εμπορίου» 

(Handelskrieg). 

Διακρίνεται το υποβρφχιο, το οποίο βυκίηει ζνα βρετανικό εμπορικό πλοίο, ενϊ το πλιρωμα 

του ζχει επιβιβαςκεί ςε βάρκεσ, οι οποίεσ απομακρφνονται. (KFB Collection) 

2. Το 1916, ο κφριοσ τρόποσ διεξαγωγισ του πολζμου από τα γερμανικά υποβρφχια ςτθν 

Μεςόγειο, είχε τα χαρακτθριςτικά του «πολζμου εμπορίου», περιςςότερο γνωςτοφ ςαν 

Handelskrieg ςτα γερμανικά, Guerre de Course ςτα γαλλικά, και Commerce Raiding ςτα 

αγγλικά. Ο πόλεμοσ αυτόσ, πζρα από τον κφριο ςτόχο του να λυγίςει τθν άμυνα του αντιπάλου 

μζςω τθσ καταςτροφισ του εμπορικοφ του ςτόλου, κακϊσ και του ξζνου ςτόλου που ςτιριηε το 

εμπόριο του, είχε χαρακτθριςτικά τα οποία ίςωσ κα μποροφςε να περιγράψει κανείσ ςαν 

ιπποτικά. Σπάνια βυκιηόταν πλοίο με τορπίλθ. Θ ςυνικθσ τακτικι ιταν θ εξισ. Μετά τον 

εντοπιςμό ενόσ εμπορικοφ πλοίου, εξζταηε ο κυβερνιτθσ του υποβρυχίου τα χαρτιά του 

φορτίου που μετζφερε και τθν εκνικότθτα του. Αν παρζβαινε τισ προδιαγραφζσ, μεταφζροντασ 

φορτίο για κάποια χϊρα που ανικε ςτισ ενωμζνεσ δυνάμεισ τθσ Entente, τότε διαταςςόταν θ 

απομάκρυνςθ του πλθρϊματοσ με βάρκεσ και το πλοίο βυκιηόταν με κανονιοβολιςμοφσ, με 

τορπίλθ, ι με δυναμίτθ. Σκοπόσ δεν ιταν θ αφαίρεςθ ηωισ αλλά θ εμπορικι και οικονομικι 

αποδυνάμωςθ του αντιπάλου. Σίγουρα υπιρξαν και κερμοκζφαλοι κυβερνιτεσ, οι οποίοι είδαν 

τον πόλεμο κακαρά ςαν προςωπικι τουσ υπόκεςθ, πραγματοποιϊντασ βυκίςεισ ςφμφωνα με 

το δικό τουσ credo, οι βυκίςεισ όμωσ αυτζσ ζκαναν κακό ςτθν γερμανικι εξωτερικι πολιτικι. Θ 

γερμανικι διπλωματία, τθσ οποίασ ο κφριοσ ςκοπόσ το διάςτθμα αυτό ιταν να κρατιςει τθν 

ουδζτερθ Αμερικι ζξω από τον πόλεμο, δζχτθκε ζνα καίριο χτφπθμα το οποίο ίςωσ και να τθσ 

ςτοίχιςε τθν ιττα τθσ ςτον πρϊτο παγκόςμιο πόλεμο. Στισ 7 Μαΐου του 1915, το υποβρφχιο U 

20, κάτω από τισ διαταγζσ του ανκυποπλοίαρχου Walther Schwieger, βφκιςε με τορπίλθ, ζξω 

από τισ νοτιοανατολικζσ ακτζσ τθσ Λρλανδίασ, το πλοίο τθσ Cunard Line, S/S Lusitania, με 

απϊλειεσ που ζφταναν τα 1.198 άτομα, ανάμεςα ςτα οποία υπιρξαν 128 αμερικανοί πολίτεσ. 

Το γεγονόσ αυτό οδιγθςε τθν αμερικανικι κυβζρνθςθ ςτο να ανακεωριςει και να 

επανεξετάςει τθν κζςθ τθσ ςε ςχζςθ με τον πόλεμο. Φοβοφμενθ θ γερμανικι κυβζρνθςθ, ότι θ 

ςυμμετοχι τθσ Αμερικισ ςτο πλευρό τθσ Entente κα τθν οδθγοφςε ςε ιττα, αποφάςιςε να 

ελζγξει άμεςα τθν δράςθ των υποβρυχίων τθσ ςτζλνοντασ τισ ανάλογεσ διαταγζσ ςτο γερμανικό 
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ναυαρχείο και διαβεβαιϊνοντασ ταυτόχρονα τθν αμερικανικι κυβζρνθςθ για τισ καλζσ τθσ 

προκζςεισ. Αν και το status belli αυτό άλλαξε αρκετζσ φορζσ μζςα ςτο 1915 και 1916, ςτισ 12 

Οκτωβρίου 1916 το Γερμανικό Ναυαρχείο ζςτειλε ςτθν διοίκθςθ των γερμανικϊν υποβρυχίων 

τθσ Μεςογείου (Handelskriegführung, U-Flottile Pola), τθν εξισ διαταγι (βλ. Arno Spindler, 

τόμοσ ΛΛΛ, ςελ. 323). «Στθν Μεςόγειο επιτρζπεται θ διεξαγωγι πολζμου ςφμφωνα με τουσ 

κανόνεσ του πολζμου εμπορίου και των λαφφρων πολζμου. Εχκρικά εμπορικά πλοία, των 

οποίων ο οπλιςμόσ διακρίνεται χωρίσ πρόβλθμα και βρίςκονται ςτον καλάςςιο χϊρο δυτικά του 

Γιβραλτάρ και ςτθν Μεςόγειο, επιτρζπεται να βυκιςτοφν υποβρυχίωσ *εννοεί ότι επιτρζπεται 

να τορπιλιςτοφν+. Επιβατθγά πλοία *όπωσ το S/S Burdigala], ακόμα και αν φζρουν οπλιςμό, κα 

πρζπει να αφεκοφν ωσ ζχουν, κάτω από κάκε ςυνκικθ και ςε κάκε περιοχι.». Θ διαταγι αυτι, 

θ οποία παρζμεινε ςε ιςχφ μζχρι τθσ αρχζσ του 1917, δείχνει ότι οι κυβερνιτεσ των 

υποβρυχίων, τουλάχιςτον ςτθν Μεςόγειο, κα ιταν υπόλογοι ςτο Γερμανικό Ναυαρχείο ςε 

περίπτωςθ που παραβίαηαν τισ διαταγζσ του. Αυτό ίςχυε πολφ περιςςότερο για πλοία όπωσ το 

HMHS Britannic, το οποίο προφυλαςςόταν κάτω από αυςτθρζσ διαταγζσ (βλ. 1d), κακϊσ το 

προςτάτευε θ ιδιότθτα του ςαν πλωτό νοςοκομείο. 

 

Ο κυβερνιτθσ του γερμανικοφ υποβρυχίου 

U 73, το οποίο κεωρείται υπεφκυνο για τθν 

βφκιςθ του S/S Burdigala και του HMHS 

Britannic, ανκυποπλοίαρχοσ 

(Kapitänleutnant) Gustav Siess (1883-1970). 

Ο Siess, κατά τθν διάρκεια τθσ καριζρασ 

του, ςαν κυβερνιτθσ υποβρυχίων, βφκιςε 

53 πλοία του εμπορικοφ ςτόλου, ςυνόλου 

170.066 ΚΟΧ, 2 πολεμικά πλοία,ςυνόλου 

15.250 ΚΟΧ, και προκάλεςε ηθμιζσ ςε 9 

πλοία, ςυνόλου 35.657 ΚΟΧ. Για τισ 

επιτυχίεσ του αυτζσ του απενεμικθ το 

παράςθμο Pour le Mérite, ςτισ 24 Απριλίου 

1918, το οποίο φαίνεται ςτθν φωτογραφία 

να φζρει αναρτθμζνο ςτο ςτικοσ. (φωτ. 

Josef Bremm). 

3. Ανάμεςα ςτουσ Γερμανοφσ κυβερνιτεσ υποβρυχίων υπιρχε ανεπτυγμζνθ άμυλα για τον 

αρικμό και το τονάη των πλοίων που βφκιηαν, κακϊσ αυτό ςυνδεόταν άμεςα με τθν 

παραςθμοφόρθςθ τουσ. Για κάκε πλοίο που βφκιηαν, πζρα από τθν καταχϊρθςθ ςτο 

θμερολόγιο καταςτρϊματοσ, ςυνικιηαν να καταχωροφν τθν θμερομθνία βφκιςθσ του και ςτο 

Lloyd´s Register of  Shipping, ακριβϊσ δίπλα ςτο όνομα, αφοφ πρϊτα τραβοφςαν μια γραμμι 

πάνω από τα ςτοιχεία του βυκιςμζνου πλοίου για να δείξουν ότι δεν υπιρχε πια. Το γεγονόσ 
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ότι κατά τθν διάρκεια του πολζμου, αλλά και μετά από αυτόν, κανζνασ κυβερνιτθσ γερμανικοφ 

ι αυςτριακοφ υποβρυχίου δεν διεκδίκθςε τθν βφκιςθ του S/S Burdigala και του HMHS 

Britannic, τουναντίον μάλιςτα όλοι κεϊρθςαν ότι επρόκειτο για απϊλειεσ που προιλκαν από 

τισ νάρκεσ του U 73, ςυνθγορεί, αν μθ τι άλλο, ότι υπεφκυνοσ για τθν βφκιςθ των δυο αυτϊν 

πλοίων ιταν ο ανκυποπλοίαρχοσ Gustav Siess. Μετά τον πόλεμο και τθν εμπεριςτατωμζνθ 

ζρευνα που πραγματοποίθςε ο ναφαρχοσ Arno Spindler, θ επίςθμθ κζςθ του Γερμανικοφ 

Ναυαρχείου παρζμεινε ωσ είχε, κεωρϊντασ τα δυο προαναφερόμενα πλοία ςαν απϊλειεσ από 

τισ νάρκεσ του U 73. Στθν γερμανικι εφθμερίδα Hamburger Abendblatt, τθσ 10θσ Δεκεμβρίου 

1963, ςε ζνα άρκρο για τα γενζκλια του ογδοντάχρονου πια Gustav Siess, γίνεται αναφορά ςτο 

πρόςωπο του, ςαν τον άνκρωπο που βοφλιαξε το μεγαλφτερο πλοίο του Βρετανικοφ ναυτικοφ, 

το HMHS Britannic. 

 

Ανακοίνωςθ τθσ γερμανικισ πρεςβείασ, 

που δθμοςιεφκθκε ςτον ακθναϊκό τφπο 

ςτισ 31 Οκτωβρίου του 1916. Θ ανακοίνωςθ 

αναπαράγει τθν πάγια τακτικι τθσ 

γερμανικισ διπλωματίασ, δθλϊνοντασ ότι 

τα γερμανικά υποβρφχια δεν βάλουν 

ενάντια ςτα πλοία ουδετζρων χωρϊν. Θ 

αναφορά που γίνεται ςτο «λακρεμπόριο 

πολζμου», υπονοεί το Handelskrieg, ενϊ θ 

αναφορά προσ τουσ «επαναςτάτασ», 

υπονοεί τουσ υποςτθρικτζσ τθσ «Εκνικισ 

Άμυνασ» του Βενιηζλου, οι οποίοι 

ταξίδευαν προσ τθν Κεςςαλονίκθ για να 

ενταχκοφν ςτισ ςτρατιωτικζσ μονάδεσ τθσ 

προςωρινισ κυβζρνθςθσ, θ οποία 

υποςτιριηε τθν πολιτικι τθσ Entente.  

4. Γνωρίηουμε από αυτόπτεσ μάρτυρεσ, ότι κατά τθν διάρκεια τθσ βφκιςθσ του S/S Burdigala 

ιταν διακριτό ςτθν επιφάνεια το περιςκόπιο ενόσ υποβρυχίου, ενάντια ςτο οποίο ζβαλε με 15 

κανονιοβολιςμοφσ το πλιρωμα του πλοίου. Είναι παράξενο το γεγονόσ, ότι το ίδιο ακριβϊσ 

ςυμβάν ςυνζβθ και πάλι, εφτά θμζρεσ αργότερα, κατά τθν διάρκεια βφκιςθσ του HMHS 

Britannic, όπωσ αφθγείται ο ερευνθτισ Simon Mills. Κατά τθν διάρκεια τθσ βφκιςθσ του 

Britannic, ζνα μζλοσ του πλθρϊματοσ κεϊρθςε ότι διζκρινε το περιςκόπιο ενόσ υποβρυχίου να 

ςχίηει τθν επιφάνεια. Αν και κα ιταν τολμθρό να αμφιςβθτιςει κανείσ τθν φερεγγυότθτα των 
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αυτόπτων μαρτφρων, κεωροφμε ότι ο φόβοσ που είχε δθμιουργιςει θ δράςθ των γερμανικϊν 

υποβρυχίων, όχι μόνο ςτα πλθρϊματα των πλοίων αλλά και ςτον άοπλο πλθκυςμό, μζςω του 

θμερθςίου τφπου, ιταν αρκετόσ για τθν δθμιουργία βεβιαςμζνων εντυπϊςεων οι οποίεσ ενίοτε 

αντικακιςτοφςαν τα πραγματικά γεγονότα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εφθμερίδεσ τθσ εποχισ 

ζγραφαν με περίςςια ευχζρεια για τορπιλιςμοφσ, ενϊ εκ των υςτζρων απεδείχκθ ότι επρόκειτο 

για βυκίςεισ από νάρκεσ. Ρζρα από τισ ςαν τορπιλιςμοφσ κεωροφμενεσ βυκίςεισ του S/S 

Burdigala και του HMHS Britannic, οι προγενζςτερεσ βυκίςεισ των πλοίων Ε/Γ Αγγελικι (706 

ΚΟΧ, Αφοί Γιαννουλάτου - Λονικι Ατμοπλοΐα), ςτισ 30 Οκτωβρίου 1916,  και Α/Ρ Κικι Θςαΐα 

(2.993 ΚΟΧ, Γ. Θςαΐασ και Κ. Ηαλοκϊςτασ), ςτισ 31 Οκτωβρίου 1916, ςτθν νιςο Φλζβεσ, ακριβϊσ 

ςτθν περιοχι που ςτισ 27 Οκτωβρίου το U 73 είχε ποντίςει το ναρκοπζδιο αρικμόσ 31, είχαν 

κεωρθκεί και αυτζσ ςαν τορπιλιςμοί. Σε ςχζςθ με τθν βφκιςθ του Ε/Γ Αγγελικι ο τφποσ κζτει με 

ςιγουριά, ςτθν επικεφαλίδα, τθν ανακοίνωςθ, «Η ςπαρακτικι τραγωδία του ατμόπλοιου 

Αγγελικι - Ετορπιλλίςκθ εισ τασ Φλζβασ υπό υποβρφχιον». Στθν περίπτωςθ του Α/Ρ Κικι Θςαΐα 

είναι πιο επιφυλακτικόσ κζτοντασ το ερϊτθμα, «Ετορπιλίςκθ ι προςζκρουςεν εισ νάρκθν;». 

Στθν δεφτερθ αυτι περίπτωςθ, ο τφποσ ςτθριηόμενοσ ςτθν κατάκεςθ του πλοιάρχου του 

πλοίου, Σταμάτθ Σαχτοφρθ (τελευταίου εγγονοφ του Υδραίου ναυάρχου τθσ εκνικισ 

επανάςταςθσ Γιϊργου Σαχτοφρθ), ο οποίοσ ιςχυρίςτθκε ότι, «άκουςε τον ςυριγμόν 

εκςφενδονιηόμενθσ τορπίλθσ», ζκλινε προσ τθν άποψθ του τορπιλιςμοφ. Το αποτζλεςμα ιταν, 

λίγο καιρό αργότερα, θ βφκιςθ των Ε/Γ Αγγελικι και Α/Ρ Κικι Θςαΐα, να κεωρείται πλζον ςαν 

τορπιλιςμόσ. Ιταν ακόμα μια περίπτωςθ που κανζνασ γερμανόσ κυβερνιτθσ υποβρυχίου δεν 

ανζλαβε μετά τον πόλεμο τθν ευκφνθ των υποτικζμενων τορπιλιςμϊν, και από τθν διάταξθ και 

κζςθ του ναρκοπεδίου κεωρικθκε από το Γερμανικό Ναυαρχείο, ότι τουλάχιςτον το Α/Ρ Κικι 

Θςαΐα βυκίςτθκε μετά από πρόςκρουςθ ςε νάρκθ που τοποκζτθςε το U 73. Εμείσ κεωροφμε 

και τθν βφκιςθ του Ε/Γ Αγγελικι, ςαν απόρροια από ςφγκρουςθ με νάρκθ που τοποκζτθςε το 

υποβρφχιο U 73. Ζνα τελευταίο ςυμβάν που δείχνει τθν ευαιςκθςία τθσ κοινισ γνϊμθσ και του 

τφπου, τθν περίοδο εκείνθ, οδθγϊντασ ςε βιαςτικζσ εκτιμιςεισ και άμεςεσ καταχωριςεισ, και 

κεωρϊντασ κάκε δεφτερθ βφκιςθ ςαν τορπιλιςμό, είναι θ πρόςκρουςθ του HMHS Braemar 

Castle, ςτισ 23 Νοεμβρίου 1916,  ςτο ναρκοπζδιο 33, που τοποκζτθςε το U 73 ςτισ 29 

Οκτωβρίου 1916 ςτο ςτενό Τινου-Μυκόνου. Θ εφθμερίδα «Εμπρόσ», τθν επόμενθ θμζρα του 

ςυμβάντοσ, 24 Νοεμβρίου 1916, αναφζρει το γεγονόσ με τον τίτλο, «Ετορπιλλίςκθ και άλλο 

πλωτόν νοςοκομείον μεταξφ Τινου και Μυκόνου». Μςωσ θ ανακοίνωςθ αυτι να ιταν θ αιτία 

που το S/S Burdigala κεωρικθκε, μζχρι τθν ταυτοποίθςθ του, ςαν βυκιςμζνο ςτο ςθμείο αυτό. 

Κα κζλαμε να πλθροφοριςουμε περαιτζρω, ότι το HMHS Braemar Castle δεν βυκίςτθκε, 

απλϊσ προςάραξε και μετά τθν επιδιόρκωςθ του ςυνζχιςε να ταξιδεφει.    
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Γερμανικι κρουςτικι νάρκθ του πρϊτου 

παγκοςμίου πολζμου. Στο επάνω μζροσ του 

πλωτιρα, διακρίνονται τα μολφβδινα 

κεράτια που ζκεταν ςε λειτουργία τον 

πυροδοτικό μθχανιςμό. (Imperial War 

Museum - U.K.). 

5. Το γεγονόσ ότι το S/S Burdigala χτυπικθκε ςτθν δεξιά πλευρά του μεςοκάραβου, ϊκθςε 

πολλοφσ να κεωριςουν ότι επρόκειτο για τορπίλθ και όχι για νάρκθ, κακϊσ μια ςφγκρουςθ με 

νάρκθ κα άνοιγε πικανϊσ ριγμα ςτθν περιοχι τθσ πλϊρθσ λόγω τθσ φοράσ του πλοίου. Το ίδιο 

είχε κεωρθκεί και κατά τθν βφκιςθ του πλοίου Α/Ρ Κικι Θςαΐα, ςτισ 31 Οκτωβρίου 1916, κακϊσ 

το ριγμα που ανοίχτθκε, κάνοντασ το πλοίο να βυκιςτεί μζςα ςε «τζςςερα λεπτά» τθσ ϊρασ, 

βριςκόταν ςτα φφαλα μζρθ τθσ πρφμνθσ ανάμεςα ςτο τρίτο και το τζταρτο κφτοσ. Για να γίνει 

κατανοθτι θ δυνατότθτα δθμιουργίασ ριγματοσ από νάρκθ ςτα, ςαν αςφαλι κεωροφμενα, 

ςθμεία αυτά του πλοίου, κα πρζπει να λθφκεί υπϋ όψιν ο τρόποσ λειτουργίασ των ναρκϊν ςτον 

πρϊτο παγκόςμιο πόλεμο. Οι γερμανικζσ καλάςςιεσ νάρκεσ, κατά τθν περίοδο αυτι, ιταν 

κρουςτικζσ μετϋ αγκυρίου, μποροφςαν δε να ποντιςτοφν είτε από τθν επιφάνεια, είτε κατά τθν 

διάρκεια υποβρφχιασ πλεφςθσ μζςω ειδικϊν ςωλινων. Θ νάρκθ μετά τθν πόντιςθ ζφκανε ςτον 

βυκό και ςτθν ςυνζχεια, μετά τθν ενεργοποίθςθ του μθχανιςμοφ αγκυροβολίασ, αναδυόταν 

ςτο προκακοριςμζνο βάκοσ όπου παρζμενε ενεργι μζχρι τθν πικανι ςφγκρουςθ. Κα πρζπει να 

αναφερκεί ότι ςυχνά οι νάρκεσ δεν παρζμεναν ςτθν περιοχι που είχαν ποντιςτεί, κακϊσ λόγω 

των ρευμάτων μετατοπίηονταν. 
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Μολφβδινο κεράτιο νάρκθσ. Αριςτερά του 

διακρίνεται ο γυάλινοσ ςωλινασ, ο οποίοσ 

περιείχε τον θλεκτρολφτθ, ζνα μίγμα 

κειικοφ οξζοσ και διχρωμικοφ καλίου.  

Ο πλωτιρασ, το κφριο ςϊμα τθσ νάρκθσ, 

περιείχε το εκρθκτικό μίγμα (γόμωςθ), τθν 

εναυςματοδόχθ με το εμπφριο, και τον 

πυροδοτικό μθχανιςμό, ο οποίοσ ενωνόταν 

με τα ςτον πλωτιρα αναρτθμζνα εξωτερικά 

κεράτια. 

Τα κεράτια αυτά ιταν μολφβδινα και ζφεραν εςωτερικά γυάλινουσ ςωλινεσ γεμάτουσ με μίγμα 

κειικοφ οξζοσ και διχρωμικοφ καλίου. Κατά τθν ςτιγμι τθσ ςφγκρουςθσ, το μολφβδινο κεράτιο 

λφγιηε, ςπάηοντασ τον γυάλινο ςωλινα, με αποτζλεςμα το μίγμα να χυκεί ςε ζνα κυλινδρικό 

δοχείο το οποίο περιείχε θλεκτρικζσ ςτιλεσ από ψευδάργυρο και άνκρακα, ςυνδεδεμζνεσ με 

καλϊδια με τουσ ακροδζκτεσ του μθχανιςμοφ πυροδότθςθσ. Το οξφ δθμιουργοφςε 

θλεκτρόλυςθ, με αποτζλεςμα να διοχετευκεί ρεφμα το οποίο επιτφγχανε τθν ζκρθξθ του 

εμπυρίου, που ςτθν ςυνζχεια μεταδιδόταν ςτο ζναυςμα και τθν γόμωςθ ϊςτε να εκραγεί θ 

νάρκθ. Το χρονικό διάςτθμα που χρειαηόταν για να πραγματοποιθκεί θ ζκρθξθ ιταν άμεςα 

εξαρτθμζνο από τθν διάρκεια τθσ θλεκτρόλυςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι μεςολαβοφςε κάποιοσ 

χρόνοσ από τθν ςτιγμι τθσ ςφγκρουςθσ του πλοίου με τθν νάρκθ, μζχρι τθν ζκρθξθ τθσ. 

Ανάλογα λοιπόν με τθν ταχφτθτα, το μικοσ του πλοίου, και τθν διάρκεια τθσ θλεκτρόλυςθσ, 

εξαρτόταν και το ςθμείο τθσ ανατίναξθσ και του ριγματοσ που προκαλοφςε θ ζκρθξθ. Για ζνα 

μικρό πλοίο, όπωσ το Α/Ρ Κικι Θςαΐα, υπάρχει ενδεχόμενο θ ζκρθξθ να πραγματοποιικθκε 

ςτθν πρφμνθ, λόγω τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ θλεκτρολυτικισ διαδικαςίασ μετά τθν 

πρόςκρουςθ τθσ πλϊρθσ με τθν νάρκθ. Για ζνα μεγαλφτερο πλοίο όμωσ, όπωσ το S/S Burdigala, 

υπάρχει ενδεχόμενο θ ζκρθξθ να πραγματοποιικθκε ςτθν περιοχι του μεςοκάραβου. 

Γνωρίηουμε ότι κατά τθν διάρκεια τθσ πορείασ του κοντά ςτθν Κζα, το Burdigala εκτελοφςε 

πορεία ηικ-ηακ, με ταχφτθτα 14,75 κόμβων, προσ αποφυγι τορπιλιςμοφ (βλ. William Kaye Lamb, 

Kaiser Friedrich: The ship that failed, ςελ. 17). Μςωσ θ βφκιςθ του από τθν Μαςςαλία ερχόμενου 

S/S Gallia, τθσ Cie Sud-Atlantique, από το υποβρφχιο U 35  ςτισ 4 Οκτωβρίου 1916, είχε 

επθρεάςει τον κυβερνιτθ Rolland με αποτζλεςμα να λάβει τα προλθπτικά αυτά μζτρα ςε ςχζςθ 

με τθν πλεφςθ του πλοίου. Υπάρχει λοιπόν ενδεχόμενο, το πλοίο πράγματι να ςυγκροφςτθκε με 

νάρκθ ςτθν περιοχι του μεςοκάραβου κατά τθν ςτιγμι των επαναλθπτικϊν αλλαγϊν τθσ 

πορείασ του. Ευελπιςτοφμε ότι θ μελλοντικι υποβρφχια ζρευνα ςτον χϊρο του ναυαγίου και τα 

ςτοιχεία που μπορεί πικανϊσ να ζρκουν ςτο φωσ, να μασ βοθκιςουν ςτθν διευκζτθςθ αυτοφ 

του ερωτιματοσ. 
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Ο κερμαςτισ του S/S Burdigala, Jean Lolio 

(1887-1966), ιταν ςε υπθρεςία τθν ςτιγμι 

τθσ πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ ζκρθξθσ, που 

ζκοψε το πλοίο ςτα δυο. Υπιρξε αυτόπτθσ 

μάρτυρασ τθσ βφκιςθσ του S/S Burdigala, 

και διθγικθκε τθν εμπειρία του αυτι ςτον 

εγγονό του Andre Durand, μζςω του 

οποίου ζφταςε ωσ εμάσ. (Andre Durand 

Collection). 

6. Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, ζνασ από τουσ αυτόπτεσ μάρτυρεσ τθσ βφκιςθσ του S/S Burdigala 

ιταν ο κερμαςτισ Jean Lolio, ο οποίοσ αφθγικθκε τθν εμπειρία τθσ βφκιςθσ ςτον εγγονό του 

Andre Durand. Ο Durand, ςε ςυνζντευξθ που ζδωςε ςτον δθμοςιογράφο Jean-Paul Vignea, τθσ 

εφθμερίδασ Sud Ouest, δθλϊνει. «Ο παπποφσ μου ιταν ςτο πόςτο εργαςίασ του όταν το 

Burdigala ςυνάντθςε δυςκολίεσ. Δεν ιξερε τί ακριβϊσ είχε ςυμβεί, αλλά άκουγε κόρυβο. 

Ξαφνικά, ζγινε μια ζκρθξθ και όλα άρχιςαν να κινοφνται. Ρίςτεψε ότι το πλοίο μόλισ είχε 

χτυπθκεί από μια τορπίλθ. Μόνο αφότου ναυάγθςε ζμακε ότι επρόκειτο για νάρκθ. Το πλοίο 

κόπθκε ςτα δυο. Το νερό ανζβθκε πολφ γριγορα. Αιχμάλωτοσ ςτον χϊρο των μθχανϊν, ο 

παπποφσ μου πίςτεψε ότι κα πεκάνει. Ράλεψε όπωσ μποροφςε και μαηί με κάποιον άλλο 

κατάφερε να βγει από το καράβι τρυπϊνοντασ ςε ζναν αεραγωγό. Ξαναβρζκθκε ςτο νερό μαηί 

με πολλοφσ άλλουσ, γαντηωμζνοι κακιν κακϊσ ςε οτιδιποτε μποροφςε να επιπλεφςει». Θ 

φράςθ, «Il a cru que la bateau venait d´être touché par une torpille. Ce n´est qu´après le 

naufrage qu´il appris qu´il s´agissait d´une mine.» (βλ. Jean-Paul Vignea, Mon grand-père était à 

bord), δείχνει ότι μετά τθν βφκιςθ του πλοίου ζγινε γνωςτό, τουλάχιςτον ςε κάποιουσ από τουσ 

επιβαίνοντεσ, ότι δεν επρόκειτο για τορπίλθ αλλά για νάρκθ. Εκτόσ αυτοφ θ πλθροφορία ότι θ 

μεγάλθ ζκρθξθ, θ οποία οδιγθςε ςτο να κοπεί το Burdigala ςε δυο κομμάτια και 

πραγματοποιικθκε αφ ότου το πλοίο είχε χτυπθκεί, οδθγεί ςε περαιτζρω υποκζςεισ. Μια τόςο 

μεγάλθ εκπυρςοκρότθςθ μπορεί να οφείλεται ι να ςυνδζεται με τθν ζκρθξθ κάποιου λζβθτα, 

του δεφτερου λεβθτοςτάςιου, ςτο οποίο, όπωσ γνωρίηουμε από τθν επίςθμθ περιγραφι του 

κυβερνιτθ πλωτάρχθ Rolland, είχε ειςζλκει νερό 20 λεπτά μετά τθν πρϊτθ εκπυρςοκρότθςθ θ 

οποία δθμιοφργθςε ριγμα και πλθμμφρθςε το μθχανοςτάςιο. Θ υπόκεςθ αυτι 
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ςυμπεριλαμβάνεται ςτον κατάλογο των αναπάντθτων ερωτθμάτων, τα οποία ελπίηουμε ότι κα  

διευκρινιςκοφν και κα απαντθκοφν ςτο μζλλον. 

Στθριηόμενοι ςτισ ζξι αυτζσ κζςεισ, -οι οποίεσ κατά τθν γνϊμθ μασ ςυνθγοροφν για πρόςκρουςθ 

του Burdigala ςε γερμανικι νάρκθ, βριςκόμενθ ςτθν περιοχι όπου το υποβρφχιο U 73  πόντιςε 

το ναρκοπζδιο αρικμόσ 32 ςτισ 28 Οκτωβρίου 1916, ςτον δίαυλο τθσ Κζασ-, κεωροφμε, μζχρι 

τθν τεκμθριωμζνθ απόδειξθ του αντικζτου, ότι θ βφκιςθ του S/S Burdigala οφείλεται ςε νάρκθ 

και όχι ςε τορπίλθ. Κα πρζπει ςτο ςθμείο αυτό να αναφζρουμε ότι ςτα ίδια ςυμπεράςματα 

κατζλθξε και ο ερευνθτισ Simon Mills (βλ. Hostage to Fortune), όςον αφορά τθν βφκιςθ του 

πλοίου HMHS Britannic. Τα δυο αυτά πλοία μοιράςτθκαν, κατά τα φαινόμενα, τθν ίδια τφχθ 

κακϊσ ο «ςπόροσ του κακοφ», που είχε τοποκετθκεί ςτισ 28 Οκτωβρίου του 1916, ζμελλε να τα 

οδθγιςει με διαφορά μιασ εβδομάδασ ςτον υγρό τουσ τάφο. Τα πλοία αυτά, μαηί με το 

ελλθνόκτθτο ατμόπλοιο Α/Ρ Κικι Θςαΐα, το οποίο δεν ζχει ακόμθ ανακαλυφκεί, αποτελοφν 

τουσ βαςικοφσ μάρτυρεσ ενόσ βίαιου και αιματθροφ παρελκόντοσ που βρίςκεται μζχρι ςιμερα 

απτό και ορατό ςτον βυκό του Αιγαίου. 

Δυο τελευταία λόγια. 

 

Οι μινιατοφρεσ, ςε κλίμακα 1:1250, που 

καταςκεφαςε ο Αμβουργζηοσ αριςτοτζχνθσ 

Carlo Marquardt, δείχνουν τθν ςχζςθ 

μεγζκουσ ανάμεςα ςτον κφτθ και το κφμα. 

Διακρίνεται το υποβρφχιο U 73 και το S/S 

Kaiser Friedrich, το διάςτθμα που ταξίδευε 

για τθν Norddeutscher Lloyd (ςτο μζςον), 

και για τθν HAPAG (ςτο επάνω μζροσ). Θ 

αναλογία είναι 1 εκατοςτό προσ 12,5 μζτρα 

και θ λεπτομερισ καταςκευι ςτθρίηεται 

ςτα αυκεντικά ςχζδια του πλοίου. (KFB 

Collection). 

Αυτι ιταν θ κλιβερι ιςτορία του S/S Burdigala, πρϊθν S/S Kaiser Friedrich. Ζχοντασ φτάςει ςτο 

τζλοσ τθσ αφιγθςθσ μασ, κα κζλαμε να αναφερκοφμε ςυνοπτικά ςτα ιδιαίτερα εκείνα 

χαρακτθριςτικά του πλοίου τα οποία εξακολουκοφν να το ςυνοδεφουν μζχρι ςιμερα, 

οριοκετϊντασ τθν ιςτορικι ιδιαιτερότθτα του μζςα ςτο γενικότερο πλαίςιο τθσ ιςτορίασ. Το 

Burdigala, είναι ζνα πλοίο το οποίο αν και απζτυχε να αντεπεξζλκει ςτθν πιο βαςικι 

προχπόκεςθ τθσ παραγγελιοδόχου εταιρείασ, τθν ανάπτυξθ τθσ ενδεικτικισ ταχφτθτασ του 

ςτουσ 22 κόμβουσ, παραμζνει ςτθν ιςτορία τθσ ναυτιλίασ ςαν ςθμείο αναφοράσ λόγω ακριβϊσ 

τθσ αποτυχίασ του αυτισ. Το S/S Burdigala εκφράηει επιπλζον, μζςα από τθν ιςτορία του, αφ 

ενόσ τουσ ςτόχουσ και τθν δράςθ των ναυτιλιακϊν επιχειριςεων ςε ςχζςθ με τθν τεχνογνωςία, 
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το εμπόριο, το κζρδοσ, τισ κοινωνικζσ δομζσ, και τθν πολιτικι, κατά τθν πρϊτθ περίοδο ακμισ 

τθσ βιομθχανοποιθμζνθσ οικονομίασ, αφ ετζρου ςκιαγραφεί μζςα από τα ταξίδια του και τουσ 

μακροςκελείσ καταλόγουσ των επιβατϊν που μετζφερε, ζνα μζροσ τθσ ιςτορίασ τθσ 

υπερατλαντικισ μετανάςτευςθσ, όχι μόνο προσ τθν βόρεια αλλά και προσ τθν νότια 

αμερικανικι ιπειρο. Εκτόσ αυτοφ, το τραγικό του τζλοσ βρίςκεται άμεςα ςυνυφαςμζνο με τθν 

κοινωνικι και πολιτικι κρίςθ των αρχϊν του 20ου αιϊνα, εκφραςμζνθ μζςα από τθν ζνοπλθ 

ςφγκρουςθ θ οποία μοιραία οδιγθςε ςτον πρϊτο παγκόςμιο πόλεμο. 

Ελπίηουμε ότι θ ζρευνα που πραγματοποιιςαμε ςε ςχζςθ με τθν ιςτορία του S/S Burdigala, και 

τθν οποία αποδϊςαμε μζςα από αυτό το άρκρο, βοικθςε τουσ αναγνϊςτεσ μασ ςτο να 

προςεγγίςουν ιςτορικά το ναυάγιο. Υπάρχουν ςίγουρα ακόμα πολλζσ πτυχζσ ςτθν ιςτορία του 

πλοίου οι οποίεσ παραμζνουν ςκοτεινζσ, με κφρια ανάμεςα τουσ τθν βφκιςθ του. Εμείσ 

ςυνεχίηουμε τισ υποβρφχιεσ και επίγειεσ ζρευνεσ μασ, προςπακϊντασ να βροφμε απαντιςεισ 

ςτα ερωτιματα που ςχετίηονται με τισ άγνωςτεσ πτυχζσ τθσ ιςτορίασ του, γνωρίηοντασ όμωσ 

ταυτόχρονα, ότι πολλά από τα ερωτιματα αυτά πικανόν να παραμείνουν αναπάντθτα. 

Ευελπιςτοφμε ότι θ ζρευνα μασ βοικθςε ςτο να αναδειχκεί, πρωτίςτωσ, θ κφρια υπόςταςθ του 

ναυαγίου, εκείνθ που το κακιςτά για τουσ επιγόνουσ ιςτορικό αντικείμενο και κειμιλιο.  

Κεωροφμαι ότι θ γειτονία του και θ κοινι ιςτορικι μοίρα που το δζνει με το πλωτό νοςοκομείο 

HMHS Britannic, το οποίο βρίςκεται βυκιςμζνο ςε απόςταςθ μικρότερθ των δυο ναυτικϊν 

μιλίων από το ςθμείο βφκιςθσ του S/S Burdigala, κακιςτοφν πλζον τθν βορειοδυτικι καλάςςια 

περιοχι τθσ Κζασ, ςαν ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ καταδυτικοφσ τόπουσ και προοριςμοφσ 

τθσ ανατολικισ Μεςογείου. 

S/S Burdigala, ιςτορικέσ εικόνεσ 

 

Το S/S Kaiser Friedrich (μετζπειτα S/S 

Burdigala) το διάςτθμα που παραδόκθκε 

ςτθν ανάδοχο γερμανικι ναυτιλιακι 

εταιρεία τθσ Βρζμθσ, τθν Norddeutscher 

Lloyd. (www.schiffe-maxim.de Collection). 
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Το S/S Kaiser Friedrich τθν εποχι που 

εντάχκθκε δοκιμαςτικά ςτον ςτόλο τθσ 

Norddeutscher Lloyd. Θ φωτογραφία 

δείχνει το πλοίο πριν ακόμθ επιμθκυνκοφν 

τα φουγάρα του. (Arnold Kludas Collection). 

 

Το S/S Kaiser Friedrich ςτθν προβλιτα 

αρικμόσ 1 του Hoboken, New Jersey, το 

1898. (Albert E. Gayer, SSHSA Collection). 

 

Το S/S Kaiser Friedrich ςτο Bremerhaven, το 

«μθτρικό» λιμάνι τθσ Norddeutscher Lloyd. 

(W. Kaye Lamb Collection).  

 

Θ ειδυλλιακι αυτι κάρτα, ςτθν οποία 

απεικονίηεται το S/S Kaiser Friedrich μόνο 

με δυο φουγάρα, γράφτθκε ςτισ 28 

Απριλίου 1899, κατά τθν διάρκεια του 

προτελευταίου του ταξιδιοφ κάτω από τθν 

ςθμαία τθσ Norddeutscher Lloyd. Θ πρϊτθ 

και διαγραμμζνθ καταχϊρθςθ τθσ κάρτασ, 

15 Απριλίου 1899, δείχνει τθν κοινι 

πρακτικι των μεγάλων υπερατλαντικϊν 

εταιρειϊν τθσ εποχισ, οι οποίεσ τφπωναν 

αναμνθςτικζσ κάρτεσ με το όνομα του 
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πλοίου και τθν θμερομθνία αναχϊρθςθσ για κάκε υπερατλαντικό ταξίδι. (KFB Collection).  

 

Το S/S Kaiser Friedrich, γφρω ςτο 1900, τθν 

εποχι που ταξίδευε για τα ςυμφζροντα τθσ 

γερμανικισ ναυτιλιακισ εταιρείασ HAPAG. 

Στθν φωτογραφία αυτι διακρίνεται θ 

επιμικυνςθ των φουγάρων του, κακϊσ και 

θ ςθμαία με το ςφμβολο τθσ πόλθσ του 

Αμβοφργου (Wappen von Hamburg), θ 

οποία κυματίηει ςτθν πλϊρθ του. (Arnold 

Kludas Collection). 

 

Το S/S Kaiser Friedrich (με τα τρία 

φουγάρα) ςτο λιμάνι του Αμβοφργου το 

1901, ηωγραφιςμζνο από τον Karl Paul 

Themistokles von Eckenbrecher. Στα δεξιά 

διακρίνεται το ςιμα κατατεκζν του 

Αμβοφργου, θ εκκλθςία του Αγίου Μιχαιλ. 

(KFB Collection). 
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Το S/S Kaiser Friedrich ςτο λιμάνι του 

Αμβοφργου, ςτθν περιοχι Strandhafen, το 

1906. (KFΒ Collection). 

 

Το S/S Kaiser Friedrich, ςτο λιμάνι του 

Αμβοφργου, λίγο καιρό πριν αγοραςτι από 

τθν Compagnie de Navigation Sud-

Atlantique, θ οποία άλλαξε το όνομα του ςε 

S/S Burdigala. (© Hapag-Lloyd AG). 

 

Το S/S Burdigala το διάςτθμα που 

αγοράςτθκε από τθν γαλλικι εταιρεία 

Compagnie de Navigation Sud-Atlantique με 

ζδρα το Bordeaux τθσ Γαλλίασ. (Andre 

Durand Collection). 
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"Paquetbot postal à grande vitesse 

Burdigala de la Cie de Navigation Sud-

Atlantique." 

 

Το πλοίο όταν ακόμα τα φουγάρα του δεν 

είχαν βαφτεί με τα χρϊματα τθσ Cie de 

Navigation Sud-Atlantique. (Andre Durand 

Collection). 
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Το S/S Burdigala ςτο λιμάνι του Bordeaux, 

το επονομαηόμενο Port de la Lune (λιμάνι 

του φεγγαριοφ), λόγω του ςχιματοσ 

μιςοφζγγαρου που ζχει το ποτάμι Garonne 

ςϋ αυτό το ςθμείο. Στθν φωτογραφία 

διακρίνονται τα φουγάρα του πλοίου 

βαμμζνα με τα χρϊματα τθσ Cie de 

Navigation Sud-Atlantique. (Andre Durand 

Collection). 

 

Το S/S Burdigala το διάςτθμα που ταξίδευε 

για τα ςυμφζροντα τθσ γαλλικισ 

ναυτιλιακισ εταιρείασ Cie de Navigation 

Sud-Atlantique, ςτθν γραμμι Bordeaux - 

Dakar - Rio de Janeiro - Rio de la Plata. 

 

Ταξιδιϊτεσ επιβιβάηονται ςτο υπερωκεάνιο 

S/S Burdigala, γφρω ςτα 1913, με 

προοριςμό τθν Νότια Αμερικι. Στο μεςαίο 

φουγάρο του πλοίου διακρίνεται το 

ζμβλθμα τθσ Cie Sud-Atlantique, το οποίο 

τθν περίοδο αυτι ιταν ζνασ κόκορασ. Το 

πλοίο ζχει φωτογραφθκεί ςτο λιμάνι του 

Bordeaux, το επονομαηόμενο Port de la 

Lune. 
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Το S/S Burdigala ςτο λιμάνι του Bordeaux το 

1913. 

 

Θ ρετουςαριςμζνθ αυτι φωτογραφία, από 

τθν «λευκι περίοδο» του S/S Burdigala, 

δείχνει το πλοίο να πλζει ςτον ποταμό 

Garonne όπου βρίςκεται το λιμάνι του 

Bordeaux. Στθν δεξιά μάςκα διακρίνεται το 

όνομα του γραμμζνο με κεφαλαία 

γράμματα, BURDIGALA. (KFΒ Collection). 

 

Στθν φωτογραφία αυτι, θ οποία είναι ίδια 

με τθν προθγοφμενθ, θ εικαςτικι 

επζμβαςθ του φωτογράφου παρουςιάηει 

το πλοίο με άλλο χρϊμα και άλλεσ 

ςυνκικεσ πλεφςθσ. 
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Το Burdigala κατά τθν διάρκεια φόρτωςθσ 

γαιανκράκων. (Andre Durand Collection). 

 

Στθν φωτογραφία αυτι του S/S Burdigala, 

τραβθγμζνθ το διάςτθμα που το πλοίο 

ταξίδευε για τθν Cie Sud-Atlantique, 

διακρίνονται τα επτά παράκυρα τθσ 

γζφυρασ, κακϊσ και ο χαρακτθριςτικόσ 

μικρόσ γερανόσ τθσ πλϊρθσ, ο οποίοσ ζχει 

παραμείνει ςτθν κζςθ του μζχρι ςιμερα. 

Επίςθσ ςτο επάνω μζροσ τθσ γζφυρασ 

διακρίνεται το εξωτερικό πθδάλιο του 

πλοίου. (KFB Collection). 

 

Θ ίδια φωτογραφία, με τθν προθγοφμενθ, 

μετά τθν χρωματικι παρζμβαςθ του 

φωτογράφου. Ο χρωματιςμόσ των 

αςπρόμαυρων φωτογραφίων, ιταν πάγια 

τακτικι επεξεργαςίασ μζχρι τισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του 1960. (KFB Collection). 
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Το S/S Burdigala ςτθν ράδα, ςτο Dakar, το 

διάςτθμα που ταξίδευε ςτθν γραμμι 

Ευρϊπθ - Νότια Αμερικι μζςω Σενεγάλθσ. 

(KFB Collection). 

 

Το S/S Burdigala τθν εποχι τθσ επίταξθσ του 

από το Γαλλικό Ρολεμικό Ναυτικό. (Andre 

Durand Collection). 

 

Το S/S Burdigala ςθμαιοςτολιςμζνο ςτθν 

ναυτικι βάςθ τθσ Toulon το 1915. Στα τρία 

φουγάρα του και ςτθν αναρτθμζνθ μεγάλθ 

ςθμαία του πρυμναίου ιςτοφ, διακρίνεται 

το ζμβλθμα τθσ εταιρείασ Cie de Navigation 

Sud-Atlantique, που ιταν ζνασ κόκκορασ. 

(KFB Collection). 

 

Στρατιωτικό δελτάριο με εικόνα του 

Burdigala να μάχεται με τα κφματα, 

αποςταλμζνο θμζρα Σάββατο, ςτισ 5 Μαΐου 

του 1916. Στθν οπίςκια πλευρά του 

δελταρίου, εκτόσ από τθν κατάςταςθ τθσ 

υγείασ του, τισ ευχζσ και τουσ χαιρετιςμοφσ 

του, ο αποςτολζασ γράφει, «Αγαπθτι 

μαμά, αυτό είναι το Burdigala με το οποίο 

ιρκα ςτθν Κεςςαλονίκθ, .... ςε φιλϊ 

Emile». (KFB Collection). 
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Ο ναφτθσ του S/S Burdigala, Jean Lolio 

(1887-1966), ο οποίοσ ζηθςε από κοντά τισ 

τελευταίεσ ςτιγμζσ του πλοίου. Αφθγικθκε 

με λεπτομζρειεσ τθν βφκιςθ του S/S 

Burdigala ςτον εγγονό του Andre Durand, ο 

οποίοσ ςτιριξε άμεςα τισ ζρευνεσ μασ. 

(Andre Durand Collection). 

 

Το, ωσ βοθκθτικό καταδρομικό επιταγμζνο, 

S/S Burdigala (ςτο βάκοσ) ςτο λιμάνι τθσ La 

Valetta - Malta, το 1915. Σε πρϊτο πλάνο 

βρίςκεται θ ναυαρχίδα του γαλλικοφ 

ναυτικοφ, το πλοίο Jean Bart, κλάςθσ 

Courbet. (KFΒ Collection). 
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Το κωρθκτό Provence, θ ναυαρχίδα του 

γαλλικοφ ναυτικοφ ςτο Αιγαίο, ιταν το 

πλοίο όπου προςκομίςκθκαν οι ναυαγοί 

του S/S Burdigala για να λάβουν τισ πρϊτεσ 

βοικειεσ, μετά τθν βφκιςθ του. Το κωρθκτό 

Provence ιταν επίςθσ αυτό που ςτισ 21 

Νοεμβρίου 1916, μια εβδομάδα μετά τθν 

βφκιςθ του Burdigala, ζλαβε το ςιμα για 

τθν βφκιςθ του HMHS Britannic. (KFB 

Collection). 

 

Μινιατοφρεσ ςε κλίμακα 1:1250, που 

καταςκεφαςε ο Αμβουργζηοσ αριςτοτζχνθσ 

Carlo Marquardt. Διακρίνεται το υποβρφχιο 

U 73 και το S/S Kaiser Friedrich το διάςτθμα 

που ταξίδευε για τθν Norddeutscher Lloyd 

(ςτο μζςον), και για τθν HAPAG (ςτο επάνω 

μζροσ). (KFB Collection). 

S/S Burdigala, χρονολογικόσ πίνακασ ςυμβάντων 
(Πλεσ οι θμερομθνίεσ είναι ςφμφωνα με το Νζο Διορκωμζνο Ιουλιανό Ημερολόγιο) 

 

Το S/S Kaiser Friedrich, μετζπειτα S/S 

Burdigala, καταςκευαςμζνο το 1897/98, 

ςτα ναυπθγεία F. Schichau του Danzig. 
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27.05.1847 

 Μδρυςθ τθσ ναυτιλιακισ εταιρείασ Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-
Gesellschaft (HAPAG) από μια ομάδα εμπόρων και εφοπλιςτϊν του Αμβοφργου τθσ 
Γερμανίασ. 

20.02.1857 

 Μδρυςθ τθσ ναυτιλιακισ εταιρείασ Norddeutscher Lloyd (NDL) από τουσ Hermann 
Henrich Meier και Eduard Crüsemann ςτθν Βρζμθ τθσ Γερμανίασ. 

12.04.1861 

 Ξεκινά ο Αμερικανικόσ Εμφφλιοσ Ρόλεμοσ, κατά τθν διάρκεια του οποίου οι ςυνολικζσ 
απϊλειεσ ξεπζραςαν το 1.000.000 ανκρϊπουσ. Το τζλοσ του πολζμου (23.06.1865), 
βρίςκει τισ Βόρειεσ Ρολιτείεσ νικθτι με το 40% τθσ εκνικισ οικονομίασ κατεςτραμμζνθ. 
Το γεγονόσ αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ εργατικοφ δυναμικοφ, οδθγεί ςτο 
δεφτερο μεγάλο κφμα τθσ μετανάςτευςθσ από τθν Ευρϊπθ προσ τθν Αμερικι. 

15.07.1888 

 Ο κάιηερ Φρειδερίκοσ ο τρίτοσ (Kaiser Friedrich III) πεκαίνει από καρκίνο του φάρυγγα, 
99 θμζρεσ μετά τθν ςτζψθ του. Το 1888 είναι θ λεγόμενθ χρονιά των τριϊν κάιηερ, μια 
και τθν χρονιά αυτι πζκανε ο πατζρασ του Φρειδερίκου, Γουλιζλμοσ ο πρϊτοσ, ο 
αποκαλοφμενοσ μζγασ, ςτζφκθκε ο Φρειδερίκοσ, και 99 θμζρεσ αργότερα, μετά τον 
κάνατο του, ςτζφκθκε κάιηερ ο γιοσ του Γουλιζλμοσ ο δεφτεροσ ο οποίοσ ζμελλε να 
είναι και ο τελευταίοσ γερμανόσ κάιηερ. 

 Θ ναυτιλιακι εταιρεία Norddeutscher Lloyd ζμελλε να δϊςει ςε τρία από τα καράβια 
τθσ τα ονόματα των προαναφερόμενων κάιηερ, με τθν διαδοχικι ςειρά που 
κυβζρνθςαν. Το όνομα του Φρειδερίκου του τρίτου δόκθκε ςτο πλοίο S/S Kaiser 
Friedrich, το μετζπειτα S/S Burdigala. 

19.09.1897 

 Το υπερωκεάνιο S/S Kaiser Wilhelm der Grosse, καταςκευαςμζνο από τθν A.G. Vulcan 
του Stettin για τθν Norddeutscher Lloyd, ξεκινά το πρϊτο του ταξίδι από το 
Bremerhaven προσ τθν Νζα Υόρκθ. Με μζςθ ενδεικτικι ταχφτθτα τουσ 21,39 κόμβουσ, 
κατακτά μζςα ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα το τρόπαιο ταχφτθτασ, το Blue Riband, για 
τθν NDL. 

 Είναι θ πρϊτθ φορά που γερμανικι εταιρεία κερδίηει το τρόπαιο αυτό. Από τθν χρονιά 
αυτι θ γερμανικι ναυτιλία κα κυριαρχιςει για δζκα χρόνια ςτθν παγκόςμια ςκθνι, με 
κυρίαρχεσ εταιρείεσ τθν NDL και τθν HAPAG. 

5.10.1897 

 Θμερομθνία κακζλκυςθσ του υπερωκεάνιου S/S Kaiser Friedrich, μετζπειτα S/S 
Burdigala, το οποίο πρόκειται να ςυνδράμει το S/S Kaiser Wilhelm der Grosse, 
κατοχυρϊνοντασ τα πρωτεία και τθν ιςχφ τθσ NDL, ζναντι των άλλων ναυτιλιακϊν 
εταιρειϊν. 

 Θ καταςκευάςτρια εταιρεία, Elbinger Dampfschiffs-Reederei Ferdinand Schichau GmbH, 
Danzig, ζχει δϊςει ςτο  S/S Kaiser Friedrich τον αρικμό ναυπιγθςθσ 587. 

12.05.1898 

 Θμερομθνία αποπεράτωςθσ όλων των εργαςιϊν. 
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 Το S/S Kaiser Friedrich ταξιδεφει από το Danzig ςτο Bremerhaven, το λιμάνι τθσ 
Norddeutscher Lloyd. Κατά τθν διάρκεια του ταξιδιοφ, το πλοίο ελζγχετε από τουσ 
μθχανικοφσ τθσ NDL οι οποίοι διαπιςτϊνουν ότι δεν εκπλθρϊνει τισ προδιαγραφζσ που 
ζκεςε θ παραγγελιοδόχοσ εταιρεία ςτον καταςκευαςτι. 

 Θ NDL αρνείται τθν παραλαβι του πλοίου από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία F. 
Schichau GmbH, μιασ από τισ γνωςτότερεσ ναυπθγικζσ εταιρείεσ τθσ εποχισ τθσ, αλλά 
δζχεται να το εντάξει με επιφφλαξθ, δοκιμαςτικά, ςτον ςτόλο τθσ. 

07.06.1898 

 Το S/S Kaiser Friedrich ξεκινά με κυβερνιτθ τον αρχικαπετάνιο τθσ NDL, Ludwig A. 
Störmer, το πρϊτο υπερατλαντικό του ταξίδι κάτω από τθν ςθμαία τθσ Norddeutscher 
Lloyd, από το Bremerhaven για τθν Νζα Υόρκθ, μζςω Southampton. 

16.06.1898 

 Άφιξθ ςτθν Νζα Υόρκθ με μεγάλθ κακυςτζρθςθ, γεγονόσ που κα οδθγιςει τθν  NDL ςε 
καινοφργια διαμάχθ με τθν καταςκευάςτρια εταιρεία F. Schichau GmbH. 

25.07.1898 

 Το S/S Kaiser Friedrich αναχωρεί, χωρίσ επιβάτεσ, για τθν Ευρϊπθ. 

 Αμζςωσ μετά τθν άφιξθ του ακυρϊνονται από τθν NDL τα δυο προγραμματιςμζνα του 
ταξίδια και ςτζλνεται, για καταςκευαςτικζσ αλλαγζσ, ςτθν F. Schichau με ςκοπό να 
αυξθκεί θ ταχφτθτα του. Μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν το πλοίο παραδίδεται 
ξανά ςτθν πλοιοκτιτρια εταιρεία ςτισ 4 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

14. 09.1898 

 Το S/S Kaiser Friedrich αναχωρεί για το δεφτερο υπερατλαντικό του ταξίδι, φτάνοντασ 
ςτθν Νζα Υόρκθ ςτισ 21 Σεπτεμβρίου. Θ διάρκεια του ταξιδιοφ ιταν 6 θμζρεσ και 12 
ϊρεσ, με ενδεικτικι ταχφτθτα 19-20 κόμβουσ. Θ ταχφτθτα του, και ςτο ταξίδι αυτό, δεν 
φτάνει τουσ από τθν F. Schichau υποςχόμενουσ 22 κόμβουσ. 

 Στα επόμενα τρία ταξίδια (20.10.1898, 25.11.1898, 16.12.1898, θμερομθνίεσ κατάπλου 
του S/S Kaiser Friedrich ςτθν Νζα Υόρκθ), θ ταχφτθτα του πλοίου παραμζνει ςτα ίδια 
επίπεδα. 

 Μετά το τελευταίο του ταξίδι, τον Δεκζμβρθ του 1898, το πλοίο επιςτρζφει ςτθν 
Ευρϊπθ όπου πραγματοποιοφνται και πάλι καταςκευαςτικζσ αλλαγζσ, με ςκοπό το S/S 
Kaiser Friedrich να φτάςει τθν ςυμφωνθμζνθ ταχφτθτα των 22 κόμβων. 

 Εκτόσ από τθν εγκατάςταςθ καινοφργιων αεραντλιϊν ςτον χϊρο των μθχανϊν και των 
λεβθτοςτάςιων, επιμθκφνονται τα φουγάρα του πλοίου, κατά 4,5 μζτρα, με 
αποτζλεςμα να αλλάξει αιςκθτά θ εμφάνιςθ του. 

05.03.1899 

 Με τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςαιηόν το πλοίο ξεκινά από το Southampton για τθν Νζα Υόρκθ. 

 Ο διάπλουσ, ο οποίοσ κράτθςε 7 θμζρεσ και 40 λεπτά, λόγω απϊλειασ δυο πτερυγίων 
από τισ προπζλεσ, εξανεμίηει και τισ τελευταίεσ ελπίδεσ, ότι το S/S Kaiser Friedrich με τισ 
νζεσ αλλαγζσ κα ιταν ςε κζςθ ζςτω και να πλθςιάςει το όριο των 22 κόμβων. 

 Το πλοίο πραγματοποιεί οκτϊ ακόμα ταξίδια κάτω από τθν ςθμαία τθσ NDL, ςτθν 
γραμμι Βρζμθ - Νζα Υόρκθ. Το γρθγορότερο, από τα ταξίδια αυτά, ιταν 6 θμζρεσ, 22 
ϊρεσ και 30 λεπτά, γεγονόσ το οποίο κατατάςςει οριςτικά το πλοίο ςτθν κατθγορία τθσ 
κλάςθσ των 19 κόμβων. 
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27.06.1899 

 Με τθν αναχϊρθςθ του S/S Kaiser Friedrich από τθν Νζα Υόρκθ, θ NDL, ζχοντασ 
εξαντλιςει κάκε υπομονι, παίρνει τθν οριςτικι απόφαςθ να επιςτρζψει το πλοίο ςτθν 
καταςκευάςτρια εταιρεία F. Schichau GmbH. 

 Ζνασ πολφχρονοσ δικαςτικόσ αγϊνασ αρχίηει ανάμεςα ςτισ δυο εταιρείεσ τον οποίο κα 
κερδίςει ςτο τζλοσ, το 1908, θ NDL. 

21.07.1899 

 Το πλοίο καταχωρείται ςτο Νθολόγιο του Αμβοφργου φζροντασ ςαν πλοιοκτιτρια 
εταιρεία τθν Ferdinand Schichau GmbH. 

02.10.1899 

 Τον S/S Kaiser Friedrich, νοικιαςμζνο από τθν HAPAG, ξεκινά το πρϊτο του ταξίδι, κάτω 
από τθν ςθμαία τθσ Hamburg-Amerika Linie, ταξιδεφοντασ από το Αμβοφργο ςτθν Νζα 
Υόρκθ, μζςω Southampton. 

 Φτάνοντασ ςτο τζλοσ του ταξιδιοφ εξοκείλει ςτισ ακτζσ του New Jersey, χωρίσ όμωσ να 
πάκει ηθμιζσ. 

 Μετά από ζνα δεφτερο ταξίδι, ςτθν ίδια διαδρομι, το πλοίο επιςτρζφει ςτθν Ευρϊπθ 
(16.11.1899) και παραμζνει ςτο Αμβοφργο όπου πραγματοποιοφνται επιςκευζσ, ςτα 
ναυπθγεία Blohm & Voss, με ςκοπό τθν αφξθςθ του αρικμοφ των ενδιαιτοφντων 
επιβατϊν και τθσ μεταφορικισ ικανότθτασ του. 

30.03.1900 

 Με τθν αρχι τθσ νζασ ταξιδιωτικισ ςαιηόν, το πλοίο ξεκινά από το Southampton για τθν 
Νζα Υόρκθ, όπου φκάνει ςτισ 4 Απριλίου του 1900. 

 Είναι θ αρχι τθσ πιο επιτυχθμζνθσ και ςτακερισ περιόδου του S/S Kaiser Friedrich. 

 Μζςα ςτουσ επόμενουσ εφτά μινεσ το πλοίο πραγματοποιεί οχτϊ ολοκλθρωμζνα 
υπερατλαντικά ταξίδια, Ευρϊπθ-Αμερικι με επιςτροφι. 

30.06.1900 

 Θ άφιξθ του ςτθν αποβάκρα τθσ HAPAG, ςτθν περιοχι Hoboken, ςυμπίπτει με τθν 
μεγάλθ καταςτροφικι πυρκαγιά του Hoboken - New Jersey, όπου βριςκόταν και θ 
αποβάκρα τθσ NDL. Στθν επιχείρθςθ τθσ διάςωςθσ ςυμμετζχει και το S/S Kaiser 
Friedrich. 

04.07.1900 

 Το καινοφργιο πλοίο τθσ HAPAG, S/S Deutschland, κατά τθν διάρκεια του παρκζνου του 
ταξιδιοφ, κατακτά, με μζςθ ενδεικτικι ταχφτθτα τουσ 22,42 κόμβουσ, το  Blue Riband, 
εκτοπίηοντασ τθν ναυαρχίδα τθσ NDL, το S/S Kaiser Wilhelm der Grosse. 

 Το γεγονόσ αυτό ςθματοδοτεί τθν δυναμικι είςοδο τθσ HAPAG ςτθν ανϊτατθ κλάςθ 
τθσ υπερατλαντικισ ναυτιλίασ και το τζλοσ τθσ ενοικίαςθσ του S/S Kaiser Friedrich. 

19.10.1900 

 Το S/S Kaiser Friedrich διανφει για τελευταία φορά τον Ατλαντικό κάτω από ςθμαία 
γερμανόκτθτθσ ναυτιλιακισ εταιρείασ. 

 Με τθν άφιξθ του ςτο Αμβοφργο επιςτρζφεται ςτουσ ιδιοκτιτεσ του, τθν εταιρεία F. 
Schichau GmbH και παραμζνει για 12 περίπου χρόνια ςτον Ζλβα, περιμζνοντασ 
αγοραςτι. 

27.05.1910 
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 Θ νεοϊδρυκείςα ναυτιλιακι εταιρεία Société d´ Etudes de Navigation, κατακζτει 
πρόταςθ ςτθν γαλλικι κυβζρνθςθ με το αίτθμα να αναλάβει τθν ταχυδρομικι 
υπθρεςία ανάμεςα ςτθν Γαλλία και τθν νότια Αμερικι. 

31.12.1911 

 Το γαλλικό κοινοβοφλιο εγκρίνει τθν ςφμβαςθ ανάκεςθσ τθσ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ 
ςτθν Société d´ Etudes de Navigation. 

08.02.1912 

 Θ Société d´etudes de Navigation, αλλάηει το όνομα τθσ ςε Compagnie de Navigation 
Sud-Atlantique, με κεφάλαιο 15.000.000 γαλλικϊν φράγκων. 

 Οι βαςικοί μζτοχοι τθσ εταιρείασ είναι τραπεηίτεσ και εφοπλιςτζσ, ανάμεςα τουσ 
διακρίνονται οι Andre Berthelot, Cyprien Fabre, Alfred Fraissinet, Comte Arrnand, 
Pellerin de la Touche και Hubert Giraud. 

01.05.1912 

 Θ Compagnie de Navigation Sud-Atlantique, αγοράηει το S/S Kaiser Friedrich ζναντι του 
ποςοφ των 4.000.000 γαλλικϊν φράγκων το οποίο αναλογεί ςτο 1/3 τθσ αξίασ του 
πλοίου. 

 Ρριν παραδοκεί το πλοίο ςτον καινοφργιο του ιδιοκτιτθ, περνά από γενικι επιςκευι 
ςτα ναυπθγεία Blohm & Voss του Αμβοφργου, όπου ανάμεςα ςτισ άλλεσ εργαςίεσ 
πραγματοποιείται και αλλαγι των λεβιτϊν του πλοίου. 

 Μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν, το πλοίο, κάτω από το καινοφργιο του όνομα 
S/S Burdigala και με γαλλικι ςθμαία, ταξιδεφει ςτο Bordeaux, το λιμάνι τθσ Cie Sud-
Atlantique. 

26.09.1912 

 Με ζνα πολυτελζσ δείπνο επί του πλοίου, ςτο Bordeaux, γιορτάηεται θ ζνταξθ του S/S 
Burdigala ςτον ςτόλο τθσ Cie de Navigation Sud-Atlantique. 

05.10.1912 

 Το S/S Burdigala ξεκινά το πρϊτο του ταξίδι, με γαλλικι ςθμαία, από το Bordeaux ςτο 
Buenos Aires, με ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ τθν Λιςςαβόνα, το Dakar τθσ Σενεγάλθσ, το Rio 
de Janeiro, το Santos, και το Montevideo, ςτον Rio de la Plata. 

 Kατά τθν διάρκεια τθσ επιςτροφισ του, το πλοίο αντιμετωπίηει μθχανικά προβλιματα 
που το οδθγοφν, αμζςωσ μετά τθν άφιξθ του ςτο Bordeaux,  ςτο νεϊριο για 
εκτεταμζνεσ επιςκευζσ. 

10.11.1912 

 Το S/S Burdigala ξεκινά το δεφτερο του ταξίδι κάτω από τθν ςθμαία τθσ Sud-Atlantique. 

 Το πλοίο παραμζνει ςε αυτι τθν γραμμι, για ζναν περίπου χρόνο, χωρίσ να ςυμβεί κάτι 
αξιόλογο. Το μόνο πρόβλθμα ιταν θ προςάραξθ του ςτθν αμμϊδθ ακτι του ποταμοφ 
Garonne, ςτο λιμάνι του Bordeaux, μετά τθν ριξθ των ρεμζτηων του. 

01.11.1913 

 Το νεοναυπθγθκζν πλοίο S/S Lutetia ξεκινά το πρϊτο του ταξίδι, κάτω από τθν ςθμαία 
τθσ Sud-Atlantique, προσ τθν νότια Αμερικι. 

29.11.1913 

 Το αδελφό πλοίο του S/S Lutetia, το S/S Gallia, εντάςςεται ςτθν ίδια γραμμι . 
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 Το S/S Burdigala αποςφρεται, λόγω τθσ μεγάλθσ του κατανάλωςθσ ςε γαιάνκρακα και 
λόγω αναγκαίων επιςκευϊν, και παραμζνει παροπλιςμζνο ςτο λιμάνι του Bordeaux 
μζχρι τισ αρχζσ του πρϊτου παγκοςμίου πολζμου. 

28.06.1914 

 Δολοφονείται ςτο Σαράγιεβο ο διάδοχοσ του αυςτροουγγρικοφ κρόνου, Franz 
Ferdinand. 

 Για τθν δολοφονία κεωρείται υπεφκυνθ θ εκνικιςτικι ςερβικι οργάνωςθ “Μαφρθ 
Χειρ“. 

28.07.1914 

 Θ Αυςτροουγγρικι Αυτοκρατορία κθρφςςει τον πόλεμο ςτθν Σερβία. 
30.07.1914 

 Θ ωςία τάςςεται ςαν ςφμμαχοσ ςτο πλευρό τθσ Σερβίασ. 
01.08.1914 

 Το Γερμανικό άιχ τάςςεται ςτο πλευρό τθσ Αυςτροουγγαρίασ και κθρφςςει γενικι 
επιςτράτευςθ. 

03.08.1914 

 Θ Γαλλία κθρφςςει γενικι επιςτράτευςθ. 

 Ο Ρρϊτοσ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ ζχει αρχίςει. 
10.08.1914 

 Τα γερμανικά πολεμικά πλοία SMS Goeben και SMS Breslau, καταδιωκόμενα από το 
βρετανικό πολεμικό ναυτικό, καταπλζουν ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και τάςςονται 
οικειοκελϊσ ςτον οκωμανικό ςτόλο, λαμβάνοντασ τα ονόματα Yavuz Sultan Selim το 
πρϊτο, και Midilli (Μυτιλινθ) το δεφτερο. 

18.08.1914 

 Το S/S Burdigala επιτάςςεται από τθν γαλλικι κυβζρνθςθ και εντάςςεται, ςαν 
βοθκθτικό καταδρομικό (Croiseur Auxiliaire), ςτο γαλλικό πολεμικό ναυτικό. Ρρόκειται 
να χρθςιμοποιθκεί ςαν μεταγωγικό μεταφοράσ ςτρατευμάτων ανάμεςα ςτθν ναυτικι 
βάςθ τθσ Toulon και τθν Κεςςαλονίκθ. 

27.09.1914 

 Θ οκωμανικι κυβζρνθςθ κλείνει τα ςτενά των Δαρδανελίων, αποκόπτοντασ τθν 
καλάςςια πρόςβαςθ των ςυμμαχικϊν δυνάμεων, τθσ Entente (Αντάντ ςτα ελλθνικά), 
προσ τον ςφμμαχο τθσ, τθν ωςία. 

29.10.1914 

 Ο οκωμανικόσ ςτόλοσ, κάτω από τισ διαταγζσ του Γερμανοφ ναυάρχου Wilhelm Suchon, 
επιτίκεται ςτισ ναυτικζσ βάςεισ του ρωςικοφ ςτόλου τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ, ςτισ 
πόλεισ Οδυςςό και Σεβαςτοφπολθ. 

09.11.1914 

 Το S/S Burdigala βρίςκεται ςτθν Toulon όπου αρχίηει θ επιβίβαςθ του 14ου τάγματοσ, 
του 2ου ςυντάγματοσ των Zouaves (14e Bataillon du 2e Régiment de Zouaves). 
Ρρόκειται για το τάγμα που κα πάρει μζροσ ςτισ μάχεσ του Στρυμόνα (Struma, 18-
20.8.1916), κακϊσ και ςτθν κατάλθψθ τθσ Bitola (Μοναςτιρι - Βουλγαρία) τον 
Νοζμβριο του 1916. Οι Zouaves ιταν επίλεκτο ςϊμα μιςκοφόρων, του γαλλικοφ 
ςτρατοφ, το οποίο ςτελεχωνόταν ςτθν αρχι τθσ δθμιουργίασ του από ςτρατιϊτεσ 
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φυλϊν τθσ Αλγερίασ. Οι κφριεσ διαφορζσ των Zouaves, με τον υπόλοιπο γαλλικό 
ςτρατό, ςυμπυκνωνόταν ςτθν πολεμικι παράδοςθ των Zouaves, κακϊσ και ςτον τρόπο 
ντυςίματοσ των τελευταίων ο οποίοσ είχε ςαν κφρια χαρακτθριςτικά τθν βράκα και το 
φζςι. 

12.11.1914 

 Θ Οκωμανικι Αυτοκρατορία, ςαν ςφμμαχοσ του Γερμανικοφ άιχ και τθσ 
Αυςτροουγγαρίασ, κθρφςςει τον πόλεμο ςτθν Entente. 

15.11.1914 

 Το S/S Burdigala αποβιβάηει ςτθν Κεςςαλονίκθ το 14 τάγμα, του 2ου ςυντάγματοσ των 
Zouaves. 

19.02.1915 

 Ξεκινά θ μάχθ τθσ Καλλίπολθσ (Gallipoli) κατά τθν οποία κα χακοφν, μζχρι το τζλοσ των 
εχκροπραξιϊν (09.01.1916), πάνω από 250.000 άνδρεσ και από τισ δυο αντιμαχόμενεσ 
πλευρζσ. 

 Σκοπόσ τθσ Entente είναι θ κατάλθψθ τθσ χερςονιςου τθσ Καλλίπολθσ, ο ζλεγχοσ των 
Δαρδανελίων, και ςτθν ςυνζχεια θ προϊκθςθ των ςυμμαχικϊν δυνάμεων τθσ προσ τθν 
Κωνςταντινοφπολθ. 

25.04.1915 

 Το γερμανικό υποβρφχιο U 21, κάτω από τισ διαταγζσ του κυβερνιτθ Otto Hersing, 
ξεκινά από το Wilhelmshaven με προοριςμό τθν Μεςόγειο, θ οποία βριςκόταν μζχρι 
τότε κάτω από τον απόλυτο ζλεγχο τθσ Entente. Είναι το πρϊτο γερμανικό υποβρφχιο 
που περνϊντασ τα ςτενά του Γιβραλτάρ, ειςζρχεται ςτθν Μεςόγειο. 

13.05.1915 

 Το U 21 φτάνει ςτθν αυςτροουγρικι βάςθ του Cattaro (Δαλματία), διαςπϊντασ τον 
γαλλικό αποκλειςμό των ςτενϊν του Otranto ςτθν Αδριατικι. 

20.05.1915 

 Το U 21 ξεκινά από το Cattaro με προοριςμό τθν Κωνςταντινοφπολθ. Κατά τθν διάρκεια 
του ταξιδιοφ βυκίηει τα βρετανικά πολεμικά πλοία HMS Triumph και HMS Majestic 
(27.5.1915). Είναι οι πρϊτεσ απϊλειεσ τθσ Entente από γερμανικό υποβρφχιο ςτθν 
Μεςόγειο. 

23.05.1915 

 Θ Λταλία κθρφςςει τον πόλεμο ςτθν Αυςτροουγγρικι Αυτοκρατορία. 
05.06.1915 

 Το U 21, διαςπϊντασ τον ναυτικό αποκλειςμό τθσ Entente ςτα Δαρδανζλια, φτάνει ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ. 

 Η επιτυχισ διεξαγωγι του υποβρυχίου πολζμου και θ διάςπαςθ του ναυτικοφ 
αποκλειςμοφ τθσ Entente από το U 21, ςθματοδοτεί τθν αρχι του υποβρυχίου πολζμου 
ςτθν Μεςόγειο. 

 Αμζςωσ μετά τθν επιτυχι αποςτολι του U 21, δθμιουργείται θ μεςογειακι φλοτίλλα 
υποβρυχίων με βάςθ τθν Pola τθσ Μςτριασ, ςτθν Αδριατικι (U-Bootflottille Pola). 

06.10.1915 

 Θ Βουλγαρία επιτίκεται εναντίων τθσ Σερβίασ. 
10.10.1915 

http://keaexpedition2008.wordpress.com/
http://www.keadive.gr/
http://hiderefer.com/?http://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire
http://hiderefer.com/?http://en.wikipedia.org/wiki/Gallipoli_Campaign
http://hiderefer.com/?http://www.uboat.net/wwi/boats/index.html?boat=21
http://hiderefer.com/?http://www.uboat.net/wwi/men/commanders/123.html
http://hiderefer.com/?http://en.wikipedia.org/wiki/Otranto_Strait
http://hiderefer.com/?http://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Triumph_%281903%29
http://hiderefer.com/?http://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Majestic_%281895%29


Kea Dive Expeditions 

 
S/S Burdigala Project 

 

 

2008: http://keaexpedition2008.wordpress.com , 2009: www.keadive.gr    

(© Kea Dive Expeditions, S/S Burdigala Project)                                                 Σελίδα 69 από 103 

 

 Το S/S Burdigala αναχωρεί με το 242 ςφνταγμα πεηικοφ (242éme Régiment d´Infanterie) 
από τθν Toulon, το οποίο αποβιβάηει ςτθν Κεςςαλονίκθ ςτισ 21.10.1915. Ρρόκειται για 
το ςφνταγμα που κα λάβει μζροσ ςτθν κατάλθψθ τθσ Bitola (Μοναςτιρι - Βουλγαρία) 
τον Νοζμβριο του 1916. 

14.10.1915 

 Θ Βουλγαρία κθρφςςει τον πόλεμο ςτισ ενωμζνεσ δυνάμεισ τθσ Entente. 

 Μζχρι τον Δεκζμβριο του ίδιου χρόνου, οι αυςτροουγγρικζσ, γερμανικζσ και 
βουλγαρικζσ δυνάμεισ, καταλαμβάνουν ολόκλθρθ τθν Σερβία. 

07.11.1915 

 Το S/S Burdigala βρίςκεται ςτθν Μαςςαλία. 
09.11.1915 

 Το S/S Burdigala αναχωρεί από τθν Toulon με τμιματα του 2ου ςυντάγματοσ των 
Zouaves, το γενικό επιτελείο και το τρίτο τάγμα CHR (Compagnie Hors-Rang), τα οποία 
αποβιβάηει ςτθν Κεςςαλονίκθ ςτισ 21.11.1915. 

09.01.1916 

 Οι τελευταίεσ βρετανικζσ μονάδεσ εγκαταλείπουν τθν χερςόνθςο τθσ Καλλίπολθσ. 
Θ προςπάκεια τθσ Entente να καταλάβει τα Δαρδανζλια ζχει αποτφχει. 
21.02.1916 

 Ξεκινά θ μάχθ του Verdun θ οποία κα ςτοιχίςει, μζχρι το τζλοσ τθσ (18.12.1916), τθν 
ηωι ςε 700.000 Γερμανοφσ και Γάλουσ ςτρατιϊτεσ. 

30.03.1916 

 Το γερμανικό υποβρφχιο U-73, κάτω από τισ διαταγζσ του κυβερνιτθ του 
Kapitänleutnant Gustav Siess, αναχωρεί από το Κίελο (Γερμανία) με προοριςμό τθν 
Μεςόγειο. 

 Αποςτολι του είναι θ ναρκοκζτθςθ των περιοχϊν όπου υπάρχει ανεπτυγμζνθ κίνθςθ 
πλοίων τθσ Entente. 

 Το U-73 ςυγκαταλζγεται ςτο δυναμικό του ςτολίςκου υποβρυχίων που ζχει ςαν βάςθ 
του τθν Pola (Μςτρια) και το Cattaro (Δαλματία), περιοχζσ οι οποίεσ ανικαν τότε ςτθν 
Αυτοκρατορία τθσ Αυςτροουγγαρίασ. 

31.05.1916 

 Λαμβάνει χϊρα θ ναυμαχία του Skagerrak (Ναυμαχία τθσ Γιουτλάνδθσ) όπου 
ςυγκροφεται ο βρετανικόσ με τον γερμανικό ςτόλο. 

01.07.1916 

 Ξεκινά θ μάχθ του Somme θ οποία, μζχρι τθν διακοπι τθσ (18.11.1916), ςτοιχίηει τθν 
ηωι ςε περιςςότερουσ από 1.000.000 Βρετανοφσ, Γάλουσ και Γερμανοφσ ςτρατιϊτεσ. 
Κεωρείται θ πιο πολφνεκρθ μάχθ του Αϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου, θ οποία πζρα από τισ 
τεράςτιεσ απϊλειεσ δεν προςζφερε καμία ςθμαντικι αλλαγι ςτθν ςτρατιωτικι 
υπεροχι κανενόσ εκϋ των αντιπάλων. 

01.08.1916 

 Το γερμανικό υποβρφχιο U-73, τοποκετεί νάρκεσ ζξω από το λιμάνι τθσ Κεςςαλονίκθσ. 
Δυο θμζρεσ αργότερα βυκίηει με τορπίλθ το βρετανικό ναρκαλιευτικό HMS Clacton, 
ςτον κόλπο του Ορφανοφ (Στρυμονικόσ κόλποσ). 

27.08.1916 
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 Θ ουμανία κθρφςςει τον πόλεμο ςτθν Αυςτροουγγαρία. 
28.08.1916 

 Θ Λταλία κθρφςςει τον πόλεμο ςτο Γερμανικό άιχ. 
03.09.1916 

 Το S/S Burdigala και το S/S Mustapha II, αναχωροφν από τθν Toulon για τθν 
Κεςςαλονίκθ με το 35 ςφνταγμα αποικιακοφ πεηικοφ (35éme Régiment d´Infanterie 
Coloniale). 

08.09.1916 

 Άφιξθ των δυο πλοίων ςτθν Κεςςαλονίκθ. 
13.09.1916 

 Ζπειτα από ζνοπλο ςυλλαλθτιριο, εκδίδεται ειδικό ψιφιςμα βάςει του οποίου 
ςυγκροτείται Ρροςωρινι Κυβζρνθςθ από τον Ελευκζριο Βενιηζλο, τον ναφαρχο Ραφλο 
Κουντουριϊτθ και τον ςτρατθγό Ραναγιϊτθ Δαγκλι, τθν λεγόμενθ τριανδρία. 

26.09.1916 

 Θ Ρροςωρινι Κυβζρνθςθ αποβιβάηεται ςτθν Κεςςαλονίκθ. Θ Ελλάδα παραμζνει μόνο 
τυπικά ενιαίο ςϊμα, κακϊσ ζχει διαιρεκεί ςτο κράτοσ των Ακθνϊν και ςτο κράτοσ τθσ 
Κεςςαλονίκθσ, οι οικονομικζσ ςυναλλαγζσ γίνονται με γαλλικό αντί ελλθνικοφ 
νομίςματοσ. 

09.10.1916 

 Οι δυνάμεισ τθσ Entente ςτθρίηουν τθν Ρροςωρινι Κυβζρνθςθ ςτθν Κεςςαλονίκθ, με 
πρωκυπουργό τον Ελευκζριο Βενιηζλο. 

 Σκοπόσ τθσ Entente είναι να αποδυναμϊςει τον γερμανόφιλο βαςιλιά Κωνςταντίνο τον 
Αϋ, θ ςφηυγοσ του οποίου (Βαςίλιςςα Σοφία) είναι αδερφι του κάιηερ Γουλιζλμου του 
δευτζρου τθσ Γερμανίασ. 

10.10.1916 

 Μετά από επικυμία του βαςιλιά Κωνςταντίνου Αϋ για τθν δθμιουργία κυβζρνθςθσ, ο 
Σπυρίδων Λάμπροσ γίνεται πρωκυπουργόσ, για να παραιτθκεί ςτισ 5 Φεβρουαρίου 
1917. 

11.10.1916 

 Θ ελλθνικι κυβζρνθςθ των Ακθνϊν παραχωρεί ςτθν Entente ζνα μζροσ του ελλθνικοφ 
πολεμικοφ ςτόλου. 

22.10.1916 

 Το υποβρφχιο U-73 αναχωρεί από το Cattaro με ςτόχο τθν πόντιςθ ναρκοπεδίων ςτον 
Σαρωνικό κόλπο, ςτο κανάλι τθσ Κζασ και ςτο ςτενό Τινου-Μυκόνου. 

27.10.1916 

 Το U-73 τοποκετεί δυο ναρκοπζδια ανατολικά και δυτικά των Φλεβϊν ςτον Σαρωνικό 
κόλπο. Αρικμόσ ναρκοπεδίου 31. 

28.10.1916 
Το U-73 ποντίηει 12 νάρκεσ ςτο ςτενό τθσ Κζασ. Αρικμόσ ναρκοπεδίου 32. 
29.10.1916 

 Το U-73 ποντίηει 12 νάρκεσ ςτο ςτενό ανάμεςα ςτθν Μφκονο και ςτθν Τινο. Αρικμόσ 
ναρκοπεδίου 33. 

31.10.1916 
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 Βυκίηεται κοντά ςτθν νιςο Φλζβεσ το ελλθνόκτθτο εμπορικό πλοίο Α/Ρ Κικι Θςαΐα 
(2.993 ΚΟΧ, Γ. Θςαΐασ και Κ. Ηαλοκϊςτασ), ακριβϊσ ςτθν περιοχι που ςτισ 27 
Οκτωβρίου 1916, το U 73 είχε ποντίςει το ναρκοπζδιο αρικμόσ 31. 

07.11.1916 

 Το U-73 αγκυροβολεί ςτθν βάςθ του ςτο Cattaro, και παραμζνει εκεί για επιδιορκϊςεισ 
ςτισ αντλίεσ λαδιοφ. 

14.11.1916 

 Το S/S Burdigala, ερχόμενο από Κεςςαλονίκθ με κατεφκυνςθ τθν Toulon, βυκίηεται 
από τορπίλθ ι νάρκθ ςτο κανάλι τθσ Κζασ, ακριβϊσ μια εβδομάδα πριν τθν βφκιςθ του 
HMHS Britannic. 

 Χάρθ ςτισ ενζργειεσ του κυβερνιτθ, Commandant Rolland, του αξιωματικοφ Mercier 
και του μθχανικοφ Richard, οι απϊλειεσ κατά τθν βφκιςθ ιταν ελάχιςτεσ. 

 Οι ιςτορικζσ πθγζσ δίνουν δυο εκδοχζσ για τθν βφκιςθ του S/S Burdigala, οι μεν 
γαλλικζσ αναφζρουν τορπίλθ (βλ. Auguste-Antoine Thomazi, ςελ. 180), οι δε αγγλικζσ 
νάρκθ (βλ. Paul G. Halpern, ςελ. 253). Οι γερμανικζσ πθγζσ (βλ. Arno Spindler, 3οσ 
τόμοσ, ςελ. 343), κεωροφν δεδομζνθ τθν βφκιςθ του πλοίου από νάρκθ. Ο ελλθνικόσ 
τφποσ τθσ εποχισ (βλ. εφθμερίδα Εμπρόσ τθσ 2ασ και 3θσ Νοεμβρίου 1916, Γρθγοριανό 
Θμερολόγιο) ςυνθγορεί υπζρ τθσ γαλλικισ εκδοχισ, κακϊσ μασ πλθροφορεί ότι το 
πλοίο «Βορδφγαλα» εβυκίςκθ ςτθν Κζα από γερμανικι τορπίλθ. 

21.11.1916 

 Βυκίηεται το νοςοκομειακό πλοίο HMHS Britannic, μετά από ςφγκρουςθ με νάρκθ που 
είχε τοποκετιςει ςτο κανάλι τθσ Κζασ το γερμανικό υποβρφχιο U-73. 

23.11.1916 

 Εξοκείλει το νοςοκομειακό πλοίο HMHS Braemar Castle, μετά από ςφγκρουςθ με 
νάρκθ, που είχε τοποκετιςει το γερμανικό υποβρφχιο U-73, ςτο ςτενό Τινου-
Μυκόνου. 

25.11.1916 

 Θ κυβζρνθςθ Βενιηζλου κθρφςςει τον πόλεμο ςτο Γερμανικό άιχ. 
19.12.1916 

 Αναγνωρίηεται θ κυβζρνθςθ Βενιηζλου, ςαν θ κφρια ελλθνικι κυβζρνθςθ, από τθν 
Entente. 
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U 73, ιςτορικέσ φωτογραφίεσ 

Οι πρώτες πέντε φωτογραφίες τοσ γερμανικού σποβρστίοσ U 73 είναι 

ανέκδοτες και μας παρατωρήθηκαν φιλικά από το Internationales Maritimes 

Museum τοσ Αμβούργοσ (Γερμανία). 

 

Το U 73 ςτο Cattaro τθσ Δαλματίασ που 
τότε ανικε ςτθν Αυςτροουγγρικι 
Αυτοκρατορία (ςιμερα Montenegro). Θ 
φωτογραφία δείχνει το υποβρφχιο να φζρει 
τθν πολεμικι ςθμαία του Αυςτροουγγρικοφ 
ναυτικοφ (K.u.K. Kriegsmarine). Το γεγονόσ 
αυτό βοθκά ςτθν χρονολόγθςθ τθσ 
φωτογραφίασ, θ οποία πρζπει να 
τραβιχτθκε ανάμεςα ςτισ 30 Απριλίου 
(άφιξθ του U 73 ςτο Cattaro) 

και ςτισ 28 Αυγοφςτου (κιρυξθ του πολζμου από τθν Λταλία ςτθν Γερμανία) του 1916. (© 
Internationales Maritimes Museum Hamburg). 

 

Το U 73 ιταν ζνα υποβρφχιο 

καταςκευαςμζνο για τθν πόντιςθ ναρκϊν 

και τθν δθμιουργία ναρκοπεδίων. Ζφερε 34 

κρουςτικζσ νάρκεσ, μετϋ αγκυρίου, τισ 

οποίεσ τοποκετοφςε ςτον βυκό είτε από 

τθν επιφάνεια είτε κατά τθν διάρκεια 

υποβρφχιασ πλεφςθσ. Οι γερμανικζσ νάρκεσ 

μετά τθν βφκιςθ τουσ ζφκαναν ςτον βυκό 

και ςτθν ςυνζχεια αναδφονταν ςτο 

προκακοριςμζνο βάκοσ με τθν βοικεια 

ενόσ μθχανιςμοφ ο οποίοσ ιταν ενςωματωμζνοσ ςτον μθχανιςμό αγκφρωςθσ. (© 

Internationales Maritimes Museum Hamburg).  
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Το U 73 ςτθν Pola τθσ Μςτριασ που τότε 
αποτελοφςε τθν κφρια βάςθ του πολεμικοφ 
ναυτικοφ τθσ Αυςτροουγγαρίασ. Στθν 
φωτογραφία διακρίνεται κακαρά θ 
πολεμικι ςθμαία του Αυςτροουγγρικοφ 
Ναυτικοφ, γεγονόσ που τθν κατατάςςει 
χρονολογικά ςτο δεφτερο τρίτο του 1916. 
Τα γερμανικά υποβρφχια ζφεραν το 
διάςτθμα αυτό τθν ςθμαία του πολεμικοφ 
ναυτικοφ τθσ Αυςτροουγγαρίασ κατά 

τθν διάρκεια των επιχειριςεων τουσ ςτθν Αδριατικι, κακϊσ θ Λταλία δεν είχε κθρφξει ακόμα 
τον πόλεμο ςτθν Γερμανικι Αυτοκρατορία. (© Internationales Maritimes Museum Hamburg). 

 

Το U 73 ςτον κόλπο τθσ Pola ςτθν Μςτρια. H 
Pola (ςιμερα Pula, Κροατία) αποτελοφςε 
τθν βάςθ του ςτολίςκου υποβρυχίων ςτον 
οποίο ανικε το U 73 (Deutsche U-Flotille 
Pola). Θ Αυςτροουγγρικι Αυτοκρατορία 
είχε προςφζρει ιδθ από τα μζςα του 1915 
τισ ναυτικζσ βάςεισ τθσ ςτθν Pola, το 
Cattaro και το Fiume, ςτο γερμανικό 
πολεμικό ναυτικό (Deutsche Kaiserliche 
Kriegsmarine) το οποίο τισ χρθςιμοποίθςε 

για τθν διεξαγωγι του υποβρφχιου πολζμου ενάντια ςτο ναυτικό τθσ Entente. (© 

Internationales Maritimes Museum Hamburg). 

 

Το U 73 ςτο Cattaro (ςιμερα Kotor). Οι δυο 
ιςτοί, που φαίνονται ςε αυτι και ςε 
προθγοφμενεσ φωτογραφίεσ, ςκοπό είχαν 
τθν ανάρτθςθ ςθμαιϊν για επικοινωνία και 
ςθμαιϊν εκϋ των οποίων θ κάκε μία 
ςυμβόλιηε και ζνα βυκιςμζνο πλοίο. Θ 
ανάρτθςθ τζτοιων ςθμαιϊν ιταν πάγια 
τακτικι για τουσ κυβερνιτεσ των 
γερμανικϊν υποβρυχίων κατά τθν διάρκεια 
του Αϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου, κακϊσ με τον 

τρόπο αυτό διλωναν τον αρικμό των πλοίων που είχαν βυκίςει. Ο ςθμαιοςτολιςμόσ γινόταν 
κατά τθν επιςτροφι του υποβρυχίου ςτθν βάςθ του όπου το υποδζχονταν, εκάςτοτε με 
πανθγυριςμοφσ, τα πλθρϊματα του εκεί εδρεφοντοσ ςτόλου. (© Internationales Maritimes 
Museum Hamburg). 
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Ο ανκυποπλοίαρχοσ Gustav Siess 
(11.12.1883 - 14.10.1970) κατατάχκθκε ςτο 
Γερμανικό Αυτοκρατορικό Ρολεμικό 
Ναυτικό (Deutsche Kaiserliche 
Kriegsmarine) το 1902. Διετζλεςε 
κυβερνιτθσ των υποβρυχίων U 33, U 73 και 
U 65. Κατά τθν διάρκεια τθσ διακυβζρνθςθσ 
του U 73 (Οκτϊβρθσ 1915 - Απρίλθσ 1917), 
βφκιςε 17 πλοία του εμπορικοφ ναυτικοφ 
(ςυνολικά 96.742 ΚΟΧ) και δυο πολεμικά, 
το βρετανικό RUSSEL και το ρωςικό 
PERESVYET. Ο Gustav Siess 
παραςθμοφορικθκε με τον Σιδθροφν 
Σταυρό πρϊτθσ και δευτζρασ τάξεωσ, 
κακϊσ και με το παράςθμο Pour le Mérite, 
τον Απρίλιο του 1918, για τθν βφκιςθ 
πλοίων ςυνολικοφ τονάη 261.399 ΚΟΧ. Ο 
Gustav Siess κατατάςςεται μζχρι ςιμερα 
ςτουσ Γερμανοφσ άςςουσ του υποβρυχίου 
πολζμου. (φωτ. Josef Bremm). 

 

Το ανϊτατο παράςθμο Pour le Mérite. 

 

Το 88 χιλιοςτϊν πυροβόλο του U 73 και θ 
πρφμνθ του υποβρυχίου. Θ φωτογραφία 
τραβιχτθκε τον Απρίλιο του 1916, ςτον 
βόρειο Ατλαντικό, κατά τθν διάρκεια του 
ταξιδιοφ του U 73 προσ τθν Μεςόγειο. (KFB 
Collection). 
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Το πλοίο του πολεμικοφ ναυτικοφ τθσ 
Αυςτροουγγρικισ Αυτοκρατορίασ (K.u.K. 
Marine), S/S Gaia (Γαία), αποτελοφςε τον 
χϊρο ενδιαίτθςθσ και παραμονισ για τουσ 
κυβερνιτεσ των υποβρυχίων που 
επιχειροφςαν, ζχοντασ για βάςθ τουσ τον 
κόλπο του Cattaro ςτθν Δαλματία. Το πλοίο 
αυτό είχαν για κατάλυμα όλοι οι γερμανοί 
άςοι των υποβρυχίων κατά τθν διάρκεια 
του Αϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου, 

από τον Lothar von Arnauld de la Perière (U 35) και τον Walter Forstmann (U 39), μζχρι τον Max 
Valentiner (U 38 ) και τον κυβερνιτθ του U 73 Gustav Siess. (KFB Collection). 

 

Ο πλοθγόσ του U 73, από το 1916 ζωσ το 
1917, Martin Niemöller, ο οποίοσ 
κατζγραψε τισ εμπειρίεσ του από τον 
πόλεμο ςε βιβλίο, με τον τίτλο, «Vom U-
Boot zur Kanzel» (Από το υποβρφχιο ςτον 
άμβωνα). Ο Martin Niemöller αναφζρεται 
με πολλζσ λεπτομζρειεσ ςτθν δράςθ του U 
73, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται και θ 
τοποκζτθςθ ναρκοπεδίου, ςτισ 28 
Οκτωβρίου 1916, ζξω από τον κόλπο του 
Αγίου Νικολάου τθσ Κζασ. Το ναρκοπζδιο 
αυτό κεωρείται υπεφκυνο για τθν βφκιςθ 
των πλοίων, S/S Burdigala και HMHS 
Britannic. (KFB Collection). 
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Το U 73 ςτθν βάςθ του, το Cattaro. Τα 
χαρακτθριςτικά τθσ ςθμαίασ του δείχνουν 
ότι πρόκειται για ςθμαία του γερμανικοφ 
πολεμικοφ ναυτικοφ (Deutsche Kaiserliche 
Kriegsmarine) και όχι για ςθμαία του 
πολεμικοφ ναυτικοφ τθσ Αυςτροουγγαρίασ 
(K.u.K. Kriegsmarine). Το γεγονόσ αυτό 
κατατάςςει τθν λιψθ τθσ φωτογραφίασ 
ςτθν περίοδο μετά τθν 28 Αυγοφςτου 1916, 
θμερομθνία κιρυξθσ του πολζμου τθσ 

Λταλίας ενάντια στην Γερμανία. 

(© National Maritime Museum - United Kingdom). 

 

Ο κόλποσ του Cattaro, ςτθν Δαλματία, το 
1916. Το Cattaro (ςιμερα Kotor, 
Montenegro) ιταν το νοτιότερο λιμάνι τθσ 
Αυςτροουγγρικισ Αυτοκρατορίασ και 
αποτελοφςε ζναν από τουσ ςτακμοφσ των 
υποβρυχίων τθσ Deutsche U-Flotille Pola, 
ςτθν οποία υπαγόταν το υποβρφχιο U 73. 
(KFB Collection). 

 

U 73, χρονολογικόσ πίνακασ ςυμβάντων από τον Ιανουάριο του 

1915 έωσ τον Σεπτέμβριο του 1917 

(Όλες οι ημερομηνίες είναι σύμυωνα με το Νέο Διορθωμένο Ιοσλιανό Ημερολόγιο) 

 

Το σποβρύτιο U 73 τοσ Γερμανικού 

Αστοκρατορικού Ναστικού (Deutsche 

Kaiserliche Marine). © Internationales 

Maritimes Museum Hamburg. 
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06.01.1915 

 Μετά από παραγγελία του Γερμανικοφ Αυτοκρατορικοφ Ναυτικοφ (Deutsche Kaiserliche 
Marine) αρχίηει θ καταςκευι του υποβρυχίου U-73, κλάςθσ UE 1, ςτα Αυτοκρατορικά 
Ναυπθγεία (Kaiserliche Werft) του Danzig τθσ δυτικισ Ρρωςίασ (ςιμερα Ρολωνία). 

16.06.1915 

 Κακζλκυςθ του U-73. 
09.10.1915 

 Μετά τθν παράδοςθ του, το U-73 τίκεται ςε υπθρεςία υπό τισ διαταγζσ του 
υποπλοίαρχου (Kapitänleutnant) Gustav Siess. 

 Θ αποςτολι του είναι θ πόντιςθ ναρκϊν ςε περιοχζσ που θ διζλευςθ πλοίων τθσ 
Entente είναι ςυχνι. 

14. – 25.02.1916 

 Αςκιςεισ και δοκιμζσ του πλοίου ςτθν Βόρεια Κάλαςςα. 

 Κατά τθν διάρκεια των αςκιςεων, ςτισ 16.02.1915, ζνα μεγάλο κφμα ςαρϊνει το 
κατάςτρωμα παίρνοντασ μαηί του τον αξιωματικό υπθρεςίασ, ανκυποπλοίαρχο 
(Oberleutnant zur See) Wolff. Οι ςωςτικζσ προςπάκειεσ μζνουν άκαρπεσ κακϊσ οι 
καιρικζσ ςυνκικεσ δεν επιτρζπουν τθν ζρευνα για τθν εφρεςθ του άτυχου ναυτικοφ. 

30.03.1916 

 Το U-73, κάτω από τισ διαταγζσ του κυβερνιτθ του Kapitänleutnant Gustav Siess, 
αναχωρεί από το Κίελο (Γερμανία) με προοριςμό τθν Μεςόγειο. 

 Το U-73 ζχει ςυγκαταλεχκεί ςτο δυναμικό του γερμανικοφ ςτολίςκου υποβρυχίων τθσ 
Μεςογείου (Deutsche U-Flotille Pola), που ζχει ςαν βάςθ του τθν Pola τθσ Μςτριασ 
(ςιμερα Κροατία) και το Cattaro τθσ Δαλματίασ (ςιμερα Montenegro). Ρεριοχζσ οι 
οποίεσ ανικαν τότε ςτθν Αυτοκρατορία τθσ Αυςτροουγγαρίασ. 

02.04.1916 

 Το U-73 βρίςκεται ςτο Helgoland, το μοναδικό ωκεάνιο νθςί τθσ Γερμανίασ. 

 Το Helgoland αποτζλεςε και ςτουσ δυο παγκόςμιουσ πολζμουσ ςθμαντικι ναυτικι 
βάςθ για το Γερμανικό Ρολεμικό Ναυτικό. 

05.04.1916 

 Το U-73 βρίςκεται ςτο βόρειο άκρο των νθςιϊν Shetland. Ζνα ςφμπλεγμα νθςιϊν 
ανάμεςα ςτθν Σκοτία και τθν Νορβθγία. 

11.04.1916 

 To U-73 βυκίηει με το πυροβόλο του το βρετανικό ιςτιοφόρο (μπάρκο) Inverlyon, 1.827 
ΚΟΧ, ςτο νότιο άκρο τθσ Λρλανδίασ. 

 Κατά τθν διάρκεια τθσ βφκιςθσ του Inverlyon, ζνα μεγάλο κφμα ςαρϊνει από τθν 
κουβζρτα του υποβρυχίου τον ναφτθ Pehrson. Ο ζντονοσ κυματιςμόσ και οι άςχθμεσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ εμποδίηουν τθν διάςωςθ του. 

17.04.1916 

 Νωρίσ το πρωί, ποντίηει 12 νάρκεσ, ςε δυο γκρουπ, μπροςτά από τθν είςοδο του 
λιμανιοφ τθσ Λιςςαβόνασ (Ρορτογαλία). Ναρκοπζδιο αρικμόσ 15. 

 Τθν ίδια θμζρα βυκίηεται μετά από πρόςκρουςθ ςε νάρκθ, ςτο ναρκοπζδιο αυτό, το 
νορβθγικό πλοίο Terje Viken, 3.580 ΚΟΧ. 

19.04.1916 
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 Το U-73 περνά το ςτενό του Γιβραλτάρ ειςερχόμενο ςτθν Μεςόγειο Κάλαςςα. 
27.04.1916 

 Ροντίηει τα χαράματα 22 νάρκεσ ςτθν είςοδο του λιμανιοφ τθσ La Valetta ςτθν Μάλτα. 
Ναρκοπζδιο αρικμόσ 17. Τθν ίδια θμζρα βυκίηονται, μετά από ςφγκρουςθ με νάρκεσ 
ςτθν περιοχι του προαναφερόμενου ναρκοπεδίου, το βρετανικό πλοίο HMS Russel, 
14.200 ΚΟΧ, και θ βρετανικι κανονιοφόροσ HMS Nasturtium, 1.250 ΚΟΧ. 

 Στισ 28.04.1916 βυκίηεται, μετά από ςφγκρουςθ ςε νάρκθ του ίδιου ναρκοπεδίου, το 
βρετανικό γιότ Aegusa, 1.242 ΚΟΧ. 

30.04.1916 

 Το U-73 φτάνει ςτθν ναυτικι βάςθ του Cattaro (πρϊθν Αυςτροουγγαρία, ςιμερα 
Monte Negro). 

24.07. - 14.08.1916 

 Επχειριςεισ ςτο Αιγαίο Ρζλαγοσ. 
01.08.1916 

 Το U-73 ποντίηει νάρκεσ ςτον κόλπο τθσ Κεςςαλονίκθσ. Ναρκοπζδιο αρικμόσ 19. 
03.08.1916 

 Ροντίηει νάρκεσ ςτον κόλπο του Ορφανοφ (Στρυμονικόσ κόλποσ). Ναρκοπζδιο αρικμόσ 
20. 

 Τα χαράματα τθσ ίδιασ θμζρασ βυκίηει με τορπίλθ το βρετανικό ναρκαλιευτικό Clacton, 
820 ΚΟΧ. 

04.08.1916 

 Ροντίηει νάρκεσ ςτθν δυτικι είςοδο του κόλπου του Μοφδρου, ςτθν Λιμνο. 
Ναρκοπζδιο αρικμόσ 21. 

10.08.1916 

 Βυκίηει ςτο Λόνιο Ρζλαγοσ, κατά τθν επιςτροφι του ςτο Cattaro, το ιταλικό ιςτιοφόρο 
Lorenzo Donato, 140 ΚΟΧ. 

22.10. - 07.11.1916 

 Επιχειριςεισ ςτο Αιγαίο Ρζλαγοσ. 

 Διεξαγωγι Ρολζμου Εμπορίου (Handelskrieg γερμανικά, Guerre de Course γαλλικά, 
Commerce Raiding αγγλικά). 

24.10.1916 

 Ανατινάηει με εκρθκτικά, ςτο Λόνιο Ρζλαγοσ, το ελλθνικό ιςτιοφόρο Propontis, 700 ΚΟΧ, 
το οποίο ιταν φορτωμζνο με τςιμζντο και ερχόταν από τθν Γαλλία με προοριςμό το 
Port Said. 

27.10.1916 

 Το U-73 τοποκετεί δυο ναρκοπζδια ανατολικά και δυτικά των Φλεβϊν ςτον Σαρωνικό 
κόλπο. Αρικμόσ ναρκοπεδίου 31. 

28.10.1916 

 Ροντίηει 12 νάρκεσ ςτο ςτενό τθσ Κζασ. Αρικμόσ ναρκοπεδίου 32. 

 Στισ 14.11.1916, το S/S Burdigala, 12.380 ΚΟΧ, ερχόμενο από Κεςςαλονίκθ με 
κατεφκυνςθ τθν Τουλοφη, βυκίηεται, κατά πάςα πικανότθτα από νάρκθ, ακριβϊσ ςτο 
ςθμείο που 18 θμζρεσ πριν το U-73 είχε ποντίςει το ναρκοπζδιο αρικμόσ 32. 
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 Οι ιςτορικζσ πθγζσ δίνουν δυο εκδοχζσ για τθν βφκιςθ του S/S Burdigala, οι μεν 
γαλλικζσ αναφζρουν τορπίλθ (βλ. Auguste-Antoine Thomazi, ςελ. 180), οι δε αγγλικζσ 
νάρκθ (βλ. Paul G. Halpern, ςελ. 253). Οι γερμανικζσ πθγζσ (βλ. Arno Spindler, 3οσ 
τόμοσ, ςελ. 343), κεωροφν δεδομζνθ τθν βφκιςθ του πλοίου από νάρκθ, ο ελλθνικόσ 
όμωσ τφποσ τθσ εποχισ (βλ. εφθμερίδα “Εμπρόσ” τθσ 2ασ και 3θσ Νοεμβρίου 1916, 
Γρθγοριανό Θμερολόγιο) ςυνθγορεί υπζρ τθσ γαλλικισ εκδοχισ, κακϊσ μασ 
πλθροφορεί ότι το πλοίο «Βορδφγαλα» εβυκίςκθ ςτθν Κζα από γερμανικι τορπίλθ. 

 Μία εβδομάδα αργότερα (21.11.1916) βυκίηεται ςτθν ίδια περιοχι, το βρετανικό 
νοςοκομειακό πλοίο HMHS Britannic, 48.158 ΚΟΧ. 

29.10.1916 

 Ροντίηει 12 νάρκεσ ςτο ςτενό ανάμεςα ςτθν Μφκονο και τθν Τινο. Αρικμόσ 
ναρκοπεδίου 33. 

 Στο ςθμείο αυτό, ςτισ 23.11.1916, εξοκείλει το νοςοκομειακό πλοίο HMHS Braemar 
Castle, μετά από ςφγκρουςθ με νάρκθ, που είχε τοποκετιςει το U-73. 

31.10. και 04.11.1916 

 Το U-73 εξαπoλφει μια τορπίλθ ςτισ 31.10. και μια ςτισ 04.11.1916, ενάντια ςε δφο 
φορτθγά πλοία χωρίσ να καταφζρει να τα πλιξει. 

 Αφοφ χρθςιμοποίθςε όλα τα αποκζματα του ςε τορπίλεσ και νάρκεσ, και επειδι ο 
Ρόλεμοσ Εμπορίου (Guerre de course) ςτθν επιφάνεια δεν ιταν εφικτόσ λόγω τθσ 
ςυνεχοφσ παρουςίασ αντιτορπιλικϊν τθσ Entente, αναχωρεί με προοριςμό το Cattaro. 

07.11.1916 

 Το U-73 αγκυροβολεί ςτθν βάςθ του ςτο Cattaro, και παραμζνει εκεί για επιδιορκϊςεισ 
ςτισ αντλίεσ λαδιοφ. 

10. - 30.12.1916 

 Ναρκοκετιςεισ ςτο Port Said και ςτθν Αλεξάνδρεια. 

 Διεξαγωγι Ρολζμου Εμπορίου (Guerre de course). 
20.12.1916 

 Ρόντιςθ 22 ναρκϊν ςε τζςςερα γκρουπ ζξω από το Port Said. Ναρκοπζδιο αρικμόσ 41. 
21.12.1916 

 Κατά τθν διάρκεια του πλου από το Port Said προσ τθν Αλεξάνδρεια, το U-73 βυκίηει με 
τορπίλθ το βρετανικό τάνκερ Murex, 3.564 ΚΟΧ. 

22.12.1916 

 Το U-73 ποντίηει 12 νάρκεσ ζξω από το λιμάνι τθσ Αλεξάνδρειασ. Ναρκοπζδιο αρικμόσ 
42. 

23.12.1916 

 Βυκίηεται το οπλιςμζνο βρετανικό φορτθγό Thistleban, 4.117 ΚΟΧ, μετά από 
πρόςκρουςθ ςε νάρκθ ςτο ναρκοπζδιο αρικμόσ 42. 

 Κατά τθν διάρκεια τθσ επιςτροφισ του ςτθν βάςθ του, το U-73 δεν είναι ςε κζςθ να 
επιτεκεί ςτα παραπλζοντα πλοία λόγω μθχανικισ βλάβθσ. 

 Μετά τθν επιςτροφι του ςτο Cattaro, το υποβρφχιο παραμζνει αδρανζσ λόγω 
επιςκευϊν ςτισ μθχανζσ του μζχρι τον Σεπτζμβρθ του 1917. 

 

http://keaexpedition2008.wordpress.com/
http://www.keadive.gr/
http://burdigalaproject.wordpress.com/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%C2%B7-bibliography/
http://burdigalaproject.wordpress.com/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%C2%B7-bibliography/
http://burdigalaproject.wordpress.com/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%C2%B7-bibliography/
http://burdigalaproject.files.wordpress.com/2008/10/empros-21119161.jpg
http://burdigalaproject.files.wordpress.com/2008/10/empros-3111916.jpg
http://hiderefer.com/?http://www.hospitalshipbritannic.com/
http://hiderefer.com/?http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Said
http://hiderefer.com/?http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandria
http://hiderefer.com/?http://www.helderline.nl/tankers/1124/murex+%281%29/
http://hiderefer.com/?http://www.uboat.net/wwi/ships_hit/5993.html


Kea Dive Expeditions 

 
S/S Burdigala Project 

 

 

2008: http://keaexpedition2008.wordpress.com , 2009: www.keadive.gr    

(© Kea Dive Expeditions, S/S Burdigala Project)                                                 Σελίδα 80 από 103 

 

Ιςτορικά Ντοκουμέντα 

 

S/S Burdigala Accomodation Plans 
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Λίςτα επιβατϊν του S/S Kaiser Friedrich, τθσ 16θσ Λουνίου 1898 (πρϊτο υπερατλαντικό ταξίδι 

του πλοίου), προοριςμζνθ για τον φπατο αρμοςτι τθσ μεταναςτευτικισ υπθρεςίασ των Θ.Ρ.Α.. 

Οι καταχωριςεισ δείχνουν ζνα μωςαϊκό εκνοτιτων τθσ Ευρϊπθσ. Ανάμεςα τουσ πρωτοςτατοφν 

οι Οφγγροι, οι Αυςτριακοί, οι Ουκρανοί, οι Γερμανοί και οι ϊςοι. 

Αν και εμπεριζχει αρκετά λάκθ, τα οποία διορκϊνει τθν επομζνθ, θ εφθμερίδα «Εμπρόσ» 

πλθροφορεί το αναγνωςτικό κοινό για τθν βφκιςθ του S/S Burdigala, τθν 1 Νοεμβρίου 1916. 
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S/S Kaiser Friedrich Acommodation Plans 

 

Στθν επόμενθ εικόνα, οι New York Times ςτισ 28 Λουνίου 1899, πλθροφοροφν για τθν επιςτροφι 

του S/S Kaiser Friedrich ςτον καταςκευαςτι του. 
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Χάρτθσ των ναρκοπεδίων τθσ ανατολικισ Μεςογείου από τον Νοζμβριο του 1915 ζωσ τον 

Λανουάριο του 1917. Ανάμεςα τουσ διακρίνονται τα ναρκοπζδια 19, 20, 21, 31, 32, 33, 41 και 

42, τα οποία πόντιςε το γερμανικό υποβρφχιο U-73. 
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Θ ςελίδα καταχϊρθςθσ των γεγονότων τθσ 28.10.1916, του θμερολογίου καταςτρϊματοσ του 

U-73, υπογεγραμμζνθ από τον κυβερνιτθ Gustav Siess. (Bundesarchiv - Militärarchiv) 
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Θ ςελίδα καταχϊρθςθσ των γεγονότων τθσ 28 και 29.10.1916, του θμερολογίου 

καταςτρϊματοσ του U-73, υπογεγραμμζνθ από τον κυβερνιτθ Gustav Siess. (Bundesarchiv - 

Militärarchiv). 
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Χάρτθσ πορείασ του υποβρυχίου U-73, από τισ 22 Οκτωβρίου ζωσ ςτισ 7 Νοεμβρίου του 1916. 

(Bundesarchiv - Militärarchiv). 
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Τo ναρκοπζδιο Αρ.  32 ποντίςτθκε ςτισ 28.10.1916, ζξω από τον κόλπο του Αγίου Νικολάου 

ςτθν Κζα. (Bundesarchiv - Militärarchiv der B.R.D.). 
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Δθμοςίευμα μετά το κάνατο του Κυβερνιτθ U 73. Hamburger Abendblatt - 10.12.1963, page 7. 
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Θ εφθμερίδα «Εμπρόσ» τθσ 3θσ Νοεμβρίου 1916, με περιςςότερεσ ανακοινϊςεισ για τθν 

βφκιςθ του S/S Burdigala. (Ραλαιό θμερολόγιο!). 
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Από τθν εφθμερίδα «Νεολόγοσ Ρατρϊν» τθσ 3.11.1916 (Ραλαιό θμερολόγιο!). 
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Από τθν εφθμερίδα «Εμπρόσ» τθσ 9.11.1916. «Το αγγλικόν πλωτόν νοςοκομείον "Μπριττάνια" 

ετορπιλλίςκθ παρά τθν Κζαν, εισ τθν αυτιν ακριβϊσ κζςιν, όπου ετορπιλλίςκθ προ θμερϊν το 

γαλλικόν μεταγωγικόν "Βορδφγαλα" υπό Γερμανικοφ υποβρυχίου.» 
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Φωτογραφίεσ από το ναυάγιο 
Η Ομάδα K.D.E. 2008 

 

Πρκιοι: Δθμιτρθσ Γκαλϊν, Βφρων θγινόσ, Βαςίλθσ Μαφροσ, Αρετι Κομθνοφ. 
Κακιςτοί: Λάηαροσ Γαλϊνθσ, Γιϊργοσ Καρζλασ, Νίκοσ Καρατηάσ, Γιαννθσ ουςουνζλοσ. 

 

 
Ζτοιμοι για τθν πρϊτθ κατάδυςθ. 
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