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ΠΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ «ARCTIC CALLING»: Μια περιπετεια με ιστιοφόρο
που θα σας κόψει την ανάσα!
Ο στόχος της πολικής εξόρμησης «Arctic Calling» είναι να πλεύσει από τον Ειρηνικό
στον Ατλαντικό διασχίζοντας το Βορειοδυτικό Πέρασμα. Αυτή η τρίμηνη περιπέτεια
θα δοκιμάσει τους συμμετέχοντες στα όριά τους. Πολύ λίγοι έχουν καταφέρει να
ολοκληρώσουν αυτή την διαδρομή με ιστιοφόρο σκάφος, σε μια θαλάσσια περιοχή
στην οποία συχνάζουν κυρίως παγοθραυστικά.
Πάνω στο «Baloum Gwen», θα περιηγηθούμε σε ακραίες συνθήκες στον παγωμένο
Αρκτικό Ωκεανό. Οι κίνδυνοι για ένα ιστιοφόρο που διασχίζει αυτά τα κρύα νερά
είναι ποικίλοι και εξαρτώνται από μια σειρά παράγοντες: μετακινούμενοι πάγοι,
ρεύματα, ομίχλη, κρύοι άνεμοι, χαμηλές θερμοκρασίες, παγίδευση από τη
δημιουργία πάγου, προβλήματα με το ιστιοφόρο (μηχανικές βλάβες) η το πλήρωμά
του στο άκρως ακραίο περιβάλλον (έλλειψη συγκέντρωσης, κόπωση, ήλιος του
μεσονύκτιου) καθώς και προβλήματα διοικητικής μέριμνας (πανιά, χάρτες, όργανα).
Είναι η σειρά του «Baloum Gwen» (Λευκή Φάλαινα στη γλώσσα της Βρετάνης)
ιστιοφόρου μήκους 15 μέτρων και του Γάλλου πλοηγού Fabing Thierry και το
πληρώματος του να εισέλθουν στην ιστορία των πολικών θαλάσσιων εξερευνήσεων
προσπαθώντας από τον Ιούνιο του 2009 να διασχίσουν το Βορειοδυτικό Πέρασμα
από τα δυτικά προς τα ανατολικά.
Πέρυσι, το «Baloum Gwen» κατάφερε με επιτυχία να διασχίσει το Βορειοδυτικό
Πέρασμα από τα ανατολή προς τα δυτικά (www.baloumgwen.fr).
Στις 5 Ιουνίου 2009, το «Baloum Gwen» θα αφήσει το λιμάνι του Sand Point της
Αλάσκας και θα βάλει πλώρη για τα νησιά Pribilof (συχνά αποκαλούμενα και νησιά
Fur Seal) πλέοντας προς τα στενά του Βερίγγειου Πορθμού. Θα διαπραγματευτεί
τους ανέμους της θάλασσας Beaufort του Αρκτικού Ωκεανού. και στη συνέχεια θα
αρχίσει τη διέλευση του από το παγωμένο Βορειοδυτικό Πέρασμα και θα πλεύσει
κατά μήκος των απομονωμένων νησιών της καναδικής Αρκτικής. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούν τα χωριά των Ινουίτ της Nunavut και θα εξοικειωθούν με τον τρόπο
ζωής τους και την ιστορία τους. Αναμένεται να περάσουν από το στενό του Lancaster
Sound και να καταλήξουν στο Pond Inlet της νήσου Baffin περί το τέλος Αύγουστου
2009 σηματοδοτώντας την επιτυχία της αποστολής.
Λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και του αυξημένου λιώσιμου των
πάγων στον Αρκτικό Ωκεανό, από 21ης Αυγούστου 2007 το Βορειοδυτικό Πέρασμα
ήταν πλοηγησιμο μόνο για λίγες εβδομάδες. Ωστόσο, οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς
και η διέλευση παραμένει μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ
μεγάλη προσοχή.

Κατά τη διάρκεια αυτής της τρίμηνης αρκτικής αποστολής, θα διεξαχθεί μια σειρά
από πειράματα εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και επιστημονικού χαρακτήρα. Η
οργάνωση Arctic05 πέρα από την αποστολή της για πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση σε θέματα γύρω από την Αρκτική θα καλύψει κάθε άποψη της
αποστολής μέσω του δικτυακού από την ιστοσελίδα www.arcticcalling.net
Στιγμιότυπα, παρατηρήσεις, απογοητεύσεις, νευράκια, όλα θα μεταδίδονται.
Επιπλέον, θα σας μεταφέρουμε την άγρια ομορφιά της περιοχής και όλο το μεγαλείο
της φύσης της Αρκτικής, καθώς επίσης και τη συνεχώς αυξανόμενη ευπάθεια της.
Είναι τώρα η σειρά του «Baloum Gwen», υπό τον Fabing Thierry και το πλήρωμά του
να μοιραστεί μαζί σας την ομορφιά και εκπλήξεις αυτής της θαυμάσιας περιπέτειας
της Αρκτικής και όλους τους κίνδυνους που επιφυλάσσει.
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