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Βόρειος Πόλος  

Βόρειος Πόλος 

Το προς Βορρά σημείο της Γης, στο οποίο καταλήγει ο νοητός άξονας γύρω από τον 

οποίο περιστρέφεται ο πλανήτης μας. Το σημείο αυτό, που βρίσκεται εντός της παγωμένης 

θαλάσσιας περιοχής, βρίσκεται σε βόρειο γεωγραφικό πλάτος 90 μοιρών. Οι αρχαίοι Έλληνες 

είχαν ασαφή εικόνα για τις συνθήκες που επικρατούν στο Βόρειο Πόλο, υπέθεταν δε ότι 

πρόκειται για περιοχή στην οποία επικρατεί αιώνιο ψύχος. Αντίθετα λαϊκές παραδόσεις την 

περιέγραφαν σαν μία ευδαίμονα περιοχή που κατοικείτο από τους Υπερβόρειους, οι οποίοι 

ζούσαν εκεί ευτυχισμένη ζωή. Η πρώτη προσπάθεια εξερεύνησης του Βόρειου Πόλου 

ανάγεται στο 325 π.Χ. και πραγματοποιήθηκε από τον Πυθέα το Μασσαλιώτη, ο οποίος και 

κατάφερε να φτάσει μέχρι τα νησιά Ορκάδες και τη Βόρεια Νορβηγία, που ονόμασε Θούλη. 

Οι προσπάθειες επαναλήφτηκαν κατά τον 8
ο
 και 9

ο
 αιώνα με την εγκατάσταση των πρώτων 

Σκανδιναβών επικοιστών στην Ισλανδία, οι οποίοι ανακάλυψαν την Γροιλανδία. Ωστόσο, η 

συστηματική προσπάθεια για την κατάκτηση του Βόρειου Πόλου άρχισε το 15
ο
 αιώνα ως και 

τους τελευταίους χρόνους, με μεγάλους εξερευνητές, όπως οι: Τζον Νταίβις, Γουλιέλμο 

Μπάρεντς, Χένρυ Χάντσον κ.ά., με αποκορύφωμα την απόπειρα του Αμερικανού Πήρυ, ο 

οποίος κατά το 1909 έφτασε στο Βόρειο Πλάτος 89 μοιρών και 57 πρώτων.  

Ιστορία εξερεύνησης του Βόρειου πόλου 

1818 - 1833, η οικογένεια Ross σημειώνει πρωτιές… 

 

1818: Ο John Ross, ηγείται της πρώτης του εξερευνητικής αποστολής για την 

αναζήτηση του Βορειοδυτικού Περάσματος. 

 

1829 – 1833: Ο John Ross με τον ανιψιό του James, μπαρκάρουν με το Victory, ένα 

πλοίο που για πρώτη φορά στην ιστορία των Πολικών εξερευνήσεων, έχει εφοδιαστεί με 

ατμομηχανή, που πιστεύεται ότι θα αντικαταστήσει τα πανιά. Η μηχανή όμως δεν δουλεύει 

σωστά και ο καπετάνιος την πετάει στην θάλασσα. Η δεύτερη αποστολή, οδηγεί τον Ross στα 

βάθη του Καναδικού Βορρά. Η ομάδα επιβιώνει τέσσερις χειμώνες στις σκληρές πολικές 

συνθήκες, κατόρθωμα που δεν είχε επαναληφθεί από Ευρωπαίους.  

 

Οι Ross είναι οι πρώτοι που ανακαλύπτουν την τεχνική των igloo και κατανοούν ότι 

οι μαγνητικές βελόνες κάθε πυξίδας, δείχνουν ένα σημείο που δεν είναι ο γεωγραφικός 

Βόρειος Πόλος, αλλά ο Μαγνητικός Βόρειος Πόλος, όπως ονομάστηκε. Καθορίζουν την 

ακριβή θέση του Μαγνητικού Βόρειου Πόλου στην χερσόνησο Boothia, στις 70ο Β, κοντά 

στο ακρωτήριο Adelaide. 

Αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν το Victory την άνοιξη του 1832, οι δύο άνδρες και 

το πλήρωμα, συνεχίζουν με βάρκες και έλκηθρα. Στις 25 Αυγούστου τους περισυλλέγει 

φαλαινοθηρικό και επιστρέφουν στην Αγγλία σώοι και αβλαβείς.  

 

1819 – 1848, η ώρα του Sir John Franklin φτάνει… 

 

1819: Ενώ ο Parry βρίσκεται σε αποστολή αναζήτησης του Βορειοδυτικού 

Περάσματος, αποστολή που του ανέθεσε το Βρετανικό Ναυτικό, ο Franklin πραγματοποιεί 

αναγνωριστικό ταξίδι με μια μικρή ομάδα ανδρών, για την επικείμενη εξερευνητική 

αποστολή του. Θα καλύψουν 600 μίλια κατά μήκος των ακτών, στην ευρύτερη περιοχή του 

Hudson Bay, σε μια απεγνωσμένη πορεία να φτάσουν στο Fort Providence, μοναδική ελπίδα 
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για σωτηρία. Δεκαοκτώ άνδρες χάνονται στην προσπάθεια. Πρόκειται για ένα από τα πιο 

δραματικά επεισόδια της κατάκτησης της Αρκτικής.  

 

1825: Νέα Αγγλική προσπάθεια στον Βόρειο Πόλο. Ο Parry βρίσκεται ξανά σε 

ταξίδι, την ώρα που ο F.W. Beechey περιπλέει την Βόρεια και Νότια Αμερικανική Ήπειρο, 

με σκοπό να συναντήσει τον Parry και τον Franklin, δια μέσου του πορθμού Bering. Νέες 

ταλαιπωρίες (ο Franklin και οι άνδρες του ξεφεύγουν της σφαγής από τους Εσκιμώους), νέες 

αποτυχίες… 

 

1845: Το Βρετανικό Ναυτικό πιστεύει ότι έφτασε η στιγμή που θα κερδίσει το 

στοίχημα. Ο Sir John Franklin και τα δυο υπό τις διαταγές του πλοία, τα Erebus και Terror, 

αναμένεται να επιστρέψουν έχοντας γράψει λαμπρή ιστορία στις βόρειες θάλασσες. Με 128 

μέλη πλήρωμα, προμήθειες σε τρόφιμα αρκετές για τέσσερα χρόνια, ζεστό νερό για όλους 

χάρη στην ατμομηχανή, μουσική της αρεσκείας τους, βιβλιοθήκη με εκατοντάδες βιβλία, 

ακόμα και ασημένια μαχαιροπίρουνα… 

 

Οι Άγγλοι αυτή τη φορά είναι σίγουροι για την επίτευξη του στόχου. Μετά από ένα 

μήνυμα της αποστολής από τις ακτές της Γροιλανδίας και την αναφορά ενός φαλαινοθηρικού 

που συνάντησε τα πλοία της αποστολής στον κόλπο Baffin, πέρασαν τρία χρόνια, χωρίς να 

υπάρξει επικοινωνία με τον Franklin και το πλήρωμά του. Αυτή η σιωπή θα οδηγήσει στην 

μεγαλύτερη αποστολή διάσωσης στις Πολικές περιοχές. 

 

Για δέκα χρόνια, υπό την καθοδήγηση του Ναυτικού και την ενθάρρυνση της λαίδης 

Franklin, συζύγου του εξερευνητή, οι αποστολές διαδέχονται η μια την άλλη στην 

προσπάθεια να ανακαλύψουν τι συνέβη στα δύο πλοία.  

 

Ο Γάλλος πλωτάρχης, Joseph René Bellot, αποπλέει το 1851, σε αναζήτηση των 

χαμένων μελών της αποστολής Franklin και είναι ο πρώτος Γάλλος Αρκτικός εξερευνητής 

που πεθαίνει στην θάλασσα, παγιδευμένος σε μια νησίδα πάγου μαζί με δύο συντρόφους του, 

που καταφέρνουν να επιζήσουν. 

 

Κατά την διάρκεια των πολυάριθμων αποστολών διάσωσης (συνολικά 39 πλοία 

πήραν μέρος στις επιχειρήσεις) γίνεται η σύνδεση – από ξηράς κυρίως – μεταξύ των πιο 

απομακρυσμένων σημείων που έφτασαν οι εξερευνητές, κάποιοι προχωρώντας από Ανατολή 

προς Δύση και άλλοι πηγαίνοντας από την Αλάσκα προς τον κόλπο Baffin, δηλαδή από την 

Δύση στην Ανατολή. 

 

Μια τελευταία αποστολή διάσωσης που αναχωρεί το 1859 (χρηματοδοτημένη από 

την γυναίκα αγνοούμενου μέλους της ομάδας Franklin), είναι αυτή που θα λύσει το μυστήριο 

Franklin. Τα πλοία της αποστολής, Erebus και Terror αποπλέουν το 1845 αλλά σύντομα 

παγιδεύονται στους πάγους (τον Σεπτέμβριο του 1846). Τον Ιούνιο του 1847 ο Franklin 

πεθαίνει. Μερικούς μήνες αργότερα, 23 άνδρες έχουν πεθάνει από το κρύο. Τον Απρίλιο του 

1848, εγκαταλείπουν τα δυο πλοία. Οι 105 επιζήσαντες προσπαθούν να φτάσουν στις ακτές, 

αλλά χάνονται όλοι στην διάρκεια της μάταιης πορείας.  

 

1871 – 1874: Άνδρες του Βασιλικού Ναυτικού της Αγγλίας σημειώνουν δυο νέα 

ρεκόρ: 82ο 15’ για τον Charles Hall του πλοίου Polaris, 83ο 20’ για τον George Nares από το 
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Alert και τον Albert Markham από το Discovery αντίστοιχα, φτάνουν σε απόσταση 740km 

από τον στόχο τους. 

 

1878, η ανακάλυψη του Βορειοδυτικού Περάσματος από τους Σουηδούς 

 

Ο βαρόνος Eric Nordenskjold (Σουηδικής καταγωγής, γεννημένος στην Φιλανδία) 

προκάλεσε συγκίνηση υπερνικώντας το περίφημο Βορειοδυτικό Πέρασμα, μεταξύ 1878 - 

1879 (αναγκάστηκε να ξεχειμωνιάσει στους πάγους) εν μέσω της Βόρειας Θάλασσας και των 

στενών Bering. Ο αριστοκράτης θαλασσοπόρος δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες, ούτε με τους 

ιθαγενείς, που έχουν αναπτύξει πλέον εμπορικές συναλλαγές με τους ταξιδιώτες, ούτε με το 

πλοίο του Vega (ένα 45μετρο ατμοκίνητο ιστιοφόρο), ούτε με το πλήρωμά του, ούτε με τον 

χειμώνα και τους πάγους. 

Μετά το τέλος του χειμώνα, ξεκινάει και πάλι το ταξίδι του, τον Ιούλιο του 1879 και 

δύο μέρες αργότερα το πολυπόθητο πέρασμα μεταξύ Παλιού και Νέου Κόσμου βρίσκεται και 

υπερνικείται.  

 

Ιούνιος 1881, το τραγικό ναυάγιο του Jeannette 

 

Είσοδος στο προσκήνιο του Gordon Bennett. Ποιος είναι; Ο παντοδύναμος 

ιδιοκτήτης της New York Herald, ο άνθρωπος που έστειλε τον Henry Morton Stanley, με 

σκοπό να εντοπίσει τον Livingstone, στην καρδιά της μυστηριώδους Αφρικανικής Ηπείρου.  

 

Αυτή τη φορά, αναθέτει στον Αμερικανό καπετάνιο, George Washington De Long, 

που επιθυμεί να κατακτήσει τον Βόρειο Πόλο, να βρει τον Βαρόνο Nordenskjold, του οποίου 

η αποστολή, έλειπε σχεδόν ένα χρόνο χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη της. 

Έτσι, στις 29 Αυγούστου 1879, σε διάστημα περίπου ενός μήνα μετά την επιτυχία του 

Σουηδού Nordenskjold, φτάνει στον πορθμό Bering.  

 

Ο Αμερικανός ναυτικός συγκεντρώνει όλες του τις προσπάθειες στην κατάκτηση του 

πόλου. Το τρικάταρτο πλοίο του Jeannette, σύντομα παγιδεύεται στους πάγους και 

παρασύρεται από την κίνηση των ογκόπαγων. Το πλήρωμα αναγκάζεται να περάσει τον 

χειμώνα, στο παγιδευμένο πλοίο. Τον Ιούνιο του 1880, το Jeannette συνθλίβεται από την 

πίεση των πάγων. Το πλήρωμα βρίσκεται 800km από τις εκβολές του ποταμού Lena. Ο 

καπετάνιος χωρίζει τους άνδρες σε τρεις ομάδες. Η ομάδα της οποίας ηγείται ο 

αρχιμηχανικός Melville, καταφέρνει να επιζήσει, οι άλλες δύο χάνονται στην πορεία. Στο 

ημερολόγιο του De Long που βρέθηκε, περιγράφονται με λεπτομέρειες οι 139 μέρες που 

ακολούθησαν το ναυάγιο του πλοίου. Η αφήγηση σταματάει λίγες ώρες πριν τον θάνατο του 

συγγραφέα. Είναι μια τραγική και ανεξήγητη ιστορία, όμοια με εκείνη που θα συνέβαινε 30 

χρόνια αργότερα, στον Robert Falcon Scott και τους συντρόφους του, κατά την επιστροφή 

τους μετά την κατάκτηση του Νότιου Πόλου. 

 

Χειμώνας του 1883, η υπόθεση Greely (οι μάρτυρες της επιστήμης) 

 

Ακόμα μια συγκλονιστική περιπέτεια γράφεται στις σελίδες της εξερεύνησης του 

Βόρειου Πόλου. Στον Αμερικανό ταγματάρχη Adolfus de Greely, ανατέθηκε η ευθύνη για 

την εγκατάσταση επιστημονικού σταθμού στις 81ο Β, στον κόλπο Franklin. Το πρώτο μέρος 

της αποστολής ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ήταν απαραίτητος όμως ο ανεφοδιασμός της 

αποστολής, για να συνεχίσουν τα μέλη της βορειότερα και να επιχειρήσουν την κατάκτηση 
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του πόλου. Τα πλοία που θα μετάφεραν τις προμήθειες απέτυχαν να προσεγγίσουν. Ο Greely 

και τα μέλη της αποστολής, αναγκάζονται να περάσουν έναν χρόνο ακόμα στους πάγους. 

Βλέποντας ότι δεν φτάνει βοήθεια, αποφασίζουν να επιστρέψουν πίσω, στηριζόμενοι στις 

δικές τους δυνάμεις.  

 

Ξεκινούν κατευθυνόμενοι προς Νότο. Προνοητικός ο Greely, τοποθετεί σε 

υδατοστεγές κιβώτιο τις επιστημονικές σημειώσεις, από τις παρατηρήσεις που 

πραγματοποίησαν τα δυο χρόνια της παραμονής τους στην βάση, μαζί με την αναφορά του 

υποπλοίαρχου Lockwood, ο οποίος κατάφερε να στήσει την Αμερικανική σημαία σε πλάτος 

που ως τώρα δεν είχε φτάσει ο άνθρωπος: 83ο 22’ Βόρεια. 

 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η υπόθεση γίνεται πρωτοσέλιδη είδηση στις εφημερίδες, 

λόγω ενός είδους κακοτυχίας που συνοδεύει τις αποστολές διάσωσης που πηγαίνουν προς 

βοήθεια των χαμένων επιστημόνων.  

 

Στις 20 Ιουνίου 1884, ο υποπλοίαρχος Colwell βρίσκει σε ένα αντίσκηνο, ζωντανά 

επτά μέλη της αποστολής Greely. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Colwell είχε ανακαλύψει, λίγα 

χιλιόμετρα μακρύτερα, ένα μήνυμα που είχε γραφτεί οκτώ μήνες νωρίτερα από τους 

επιζώντες, ότι υπήρχαν τρόφιμα για τρεις μήνες, τρόφιμα που τους συντήρησαν οκτώ μήνες. 

Στην πραγματικότητα, ο χειμώνας του 1883 ήταν εφιαλτικός: τα τρόφιμα τελειώνουν, 

οι άντρες υποφέρουν από σκορβούτο και συντηρούνται τρώγοντας το δέρμα από τις μπότες 

τους. Ακρωτηριάζεται το πόδι και το δάκτυλο ενός άντρα και εκτελείται ένας που έκλεβε 

συστηματικά τις μερίδες των συντρόφων του. Ο ακρωτηριασμένος άντρας πεθαίνει στο ταξίδι 

της επιστροφής και έτσι 6 μάρτυρες της επιστήμης επιζούν από την φοβερή οδύσσεια. 

 

1893 – 1896, Fridtjof Nansen, το πείραμα Fram  

 

Η περιπέτεια του Fram, ξεκινάει από την ανακάλυψη, το 1883, του ναυαγίου και 

σημειώσεων του De Long στις ανατολικές ακτές της Γροιλανδίας. Γνωρίζοντας ότι το 

Jeannette, το πλοίο της αποστολής De Long, βούλιαξε στα βόρεια των New Siberian Islands, 

ο Νορβηγός Fridtjof Nansen συμπέρανε ότι υπάρχει κάποιο θαλάσσιο ρεύμα που ξεκινάει 

από τον παγωμένο ωκεανό στην Σιβηρία, διασχίζει την πολική λεκάνη και κινείται προς τα 

ανατολικά της Γροιλανδίας. Επειδή ο επιστημονικός κόσμος παραμένει σε σύγχυση, ο 

έφορος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Bergen, αποφάσισε να αποδείξει την θεωρία του. 

Θα γίνονταν ο ίδιος μέρος του πειράματός του, θα παγιδεύονταν στους πάγους και θα 

περίμενε υπομονετικά να μεταφερθεί από το θαλάσσιο ρεύμα προς τον πόλο. 

 

Μια τέτοια αποστολή θα ήταν πολυδάπανη και κάποιος άγνωστος δεν είχε την 

παραμικρή πιθανότητα να χρηματοδοτηθεί. Έτσι αποφάσισε να γίνει γνωστός επιχειρώντας 

την διάσχιση της Γροιλανδίας. Μόλις πραγματοποιεί το εγχείρημά του το 1888, τα χρήματα 

συρρέουν από κάθε γωνιά της Νορβηγίας. Η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, ο βασιλιάς Όσκαρ 

II και πλούσιοι έμποροι είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν. Χάρη σε αυτές τις χορηγίες 

ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Fram (Εμπρός στα Νορβηγικά). Το ξεχωριστό αυτό πλοίο 

κατασκευάστηκε σαν πλατφόρμα. Τα πλευρά του ήταν στρογγυλεμένα και διπλής αντοχής 

για αντίσταση στην πίεση των πάγων.  
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24 Ιουνίου 1893: το Fram αναχωρεί για το σημείο, που 12 χρόνια νωρίτερα, είχε 

παγιδευτεί στους ογκόπαγους το Jeannette. Ο χειμώνας άργησε και αυτό επέτρεψε στο Fram 

να πλεύσει 20 μίλια ακόμα προς βορρά. Στις 15 Σεπτεμβρίου, το Fram παγιδεύεται και 

ακινητοποιείται στους πάγους, όπου παρέμεινε τρία χρόνια και όχι δύο όπως είχε σχεδιαστεί. 

Αυτό συνέβη, επειδή η προς βορρά κίνηση των παγωμένων μαζών ήταν πιο αργή απ όσο είχε 

υπολογιστεί αρχικά, αλλά και λόγω των ελικοειδών ελιγμών, που επιβράδυναν κάθε κίνηση.  

Το Fram δεν παρασύρεται πέρα από τις 84ο βόρειο γεωγραφικό πλάτος, πράγμα που 

αναγκάζει τον Nansen, τον Μάιο του 1895, να εγκαταλείψει το πλοίο και μαζί με τον 

σύντροφό του Johansen να προχωρήσουν με τα πόδια 777 χιλιόμετρα προς τον πόλο. Οι δυο 

Νορβηγοί φτάνουν ως τον 86ο παράλληλο και συνεχίζουν προς βορρά, ξεπερνώντας κάθε 

προηγούμενο ρεκόρ. Όμως οι πάγοι γίνονται ολοένα και πιο χαώδεις και καθώς τα σκυλιά 

πεθαίνουν το ένα μετά το άλλο, αποφασίζουν να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής, με βαριά 

καρδιά, στις 7 Απριλίου 1895, έχοντας φτάσει στις 86ο 14’ Β.  

 

 

Το Fram συνέχισε την πορεία του παγιδευμένο στον πάγο, πριν σπάσει κάτω από την 

ισχυρή πίεση και φτάσει στο Spiotsbergen της Γροιλανδίας. Το 1896 η θεωρία του Nansen 

επιβεβαιώνεται. Σε ηλικία μόλις 36 ετών, αποκτά μυθική φήμη. 

 

1895 – 1896, Ο Salomon Andrée και το Oern πετούν στον ουρανό μάταια 

 

1895: Ο Σουηδός, Salomon Andrée, σχεδιάζει να φτάσει στον Βόρειο Πόλο με το 

Oern, ένα γιγάντιο αερόστατο-μπαλόνι γεμισμένο με αέριο, που στο κάτω μέρος έχει 

προσαρμοσμένη μια λέμβο, διαμορφωμένη σε κουζίνα και υπνοδωμάτιο. Μ’ αυτόν τον 

εξοπλισμό, χορηγούμενος από τον βασιλιά της Σουηδίας, τον Alfred Nobel και τον πλούσιο 

αριστοκράτη Dickson, σκοπεύει να καλύψει τα 1,200 χιλιόμετρα που χωρίζουν το 

Spitsbergen (Γροιλανδία) από τον Βόρειο Πόλο, σε δύο μέρες. Οι άνεμοι δεν είναι με το 

μέρος του, έτσι το σχέδιο αναβάλλεται για τον επόμενο χρόνο.  

 

Αυτή τη φορά θα φύγει, από το υπό Δανική διοίκηση νησί, μαζί με δύο συντρόφους 

του, όμως ο Andrée θα πληρώσει βαρύ τίμημα για την απρονοησία της αισιόδοξης φύσης 

του. Τις δυο πρώτες μέρες της Οδύσσειάς του, το Oern αφήνει τα ίχνη του στο πάγο κάθε 

πενήντα μέτρα. Την επόμενη μέρα, το γεμάτο κραδασμούς ταξίδι έγινε πολύ αργό και το 

αερόστατο προσγειώνεται, με τα δυο τρίτα της διαδρομής να υπολείπονται. Οι τρεις 

σύντροφοι προσπάθησαν να φτάσουν στην πλησιέστερη στεριά (Franz-Josef Land), 350 

χιλιόμετρα μακριά. Όμως το κρύο κατέβαλλε κάθε προσπάθειά τους. Τριάντα χρόνια μετά, 

βρέθηκαν τα σώματα των τριών ανδρών. Κανένας τους δεν είχε προβλέψει να φορέσει 

γούνινο παλτό, για να προστατευτεί από το πολικό ψύχος. 

Η κατάκτηση του βόρειου πόλου 

Ο Πήρυ έκανε την πρώτη του αποστολή στην Αρκτική το 1886, με σκοπό να 

διασχίσει τη Γροιλανδία με έλκηθρο, ακολουθώντας τα πρώτα δικά του μονοπάτια. Του 

δόθηκε άδεια έξι μηνών από το ναυτικό και έλαβε 500$ από τη μητέρα του για να πάει βόρεια 

και να αγοράσει προμήθειες. Έπλευσε με ένα φαλαινοθηρικό στη Γροιλανδία και φτάνει στο 

Godhavn στις 6 Ιουνίου 1886. Ο Πήρυ ήθελε να κάνει ένα ταξίδι μόνος του αλλά ένας νεαρός 

υπάλληλος της Δανίας ονόματι Christian Maigaard τον έπεισε ότι θα πέθαινε αν έφευγε 

μόνος. Ο Maigaard και ο Πήρυ ξεκίνησαν μαζί και ταξίδεψαν σχεδόν 160 χλμ. ανατολικά 

πριν γυρίσουν πίσω λόγω έλλειψης τροφίμων. Αυτή ήταν η δεύτερη πιο μακρινή διείσδυση 
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στο στρώμα πάγου της Γροιλανδίας, μέχρι την ημερομηνία εκείνη. Ο Πήρυ επέστρεψε σπίτι 

γνωρίζοντας περισσότερα από ότι απαιτούνταν για μεγάλες αποστάσεις πεζοπορίας στον 

πάγο. 

 
Εικόνα 1: ο Ρόμπερτ Πήρυ 

Το 1891 ο Πήρυ επέστρεψε και πάλι στη Γροιλανδία, λαμβάνοντας το δεύτερο πιο 

δύσκολο έργο που είχε θέσει στον εαυτό του από το 1886: το ταξίδι βορειότερα για να μάθει 

αν η Γροιλανδία ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι ξηράς που επεκτείνεται μέχρι το Βόρειο 

Πόλο. Χρηματοδοτήθηκε από διάφορες ομάδες συμπεριλαμβανομένης της American 

Geographic Society, της Ακαδημίας φυσικών επιστημών και το ινστιτούτο καλών τεχνών του 

Μπρούκλιν. Μέλη της πρώτης αποστολής ήταν: ο βοηθός του o Matthew Henson, ο Dr. 

Frederic Cook, ο οποίος υπηρέτησε ως χειρουργός και εθνολόγος την ομάδα, ο νορβηγικής 

καταγωγής σκιέρ Eivind Astrup, ο εμπειρογνώμονας πουλιών και σκοπευτής Langdon 

Gibson και τέλος ο John Verhoeff ο οποίος ήταν μετεωρολόγος και μεταλλειολόγος. Ο Πήρυ 

πήρε επίσης τη σύζυγό του μαζί ως διαιτολόγο, αν και δεν είχε καμία επίσημη κατάρτιση. Οι 

αναφορές των εφημερίδων ήταν επικριτικές εναντίον του γιατί πήρε μαζί του τη σύζυγο του. 

Στις 6 Ιουνίου 1891, η αποστολή ξεκίνησε από το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης με το 

κυνηγετικό πλοίο SS Kite. Τον Ιούλιο, το Kite εμβόλιζε τα φύλλα του πάγου στην επιφάνεια 

όταν ξαφνικά σε ένα ατύχημα ο Πήρυ έσπασε την κνήμη του. Και τα δύο οστά μεταξύ του 

γονάτου και του αστραγάλου έσπασαν. Ο Πήρυ εκφορτώθηκε μαζί με το υπόλοιπο των 

προμηθειών σε ένα στρατόπεδο που ονομαζόταν Red Cliff, και μια κατοικία χτίστηκε εκεί για 

την ανάρρωση του κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών. Η Josephine έμεινε με τον 

Πήρυ ενώ οι Gibson, Cook, Verhoeff και Astrup κυνηγούσαν με το πλοίο, και εξοικειώθηκαν 

με την περιοχή και με τους αυτόχθονες Ινουίτ. Σε αντίθεση, με τους περισσότερους 

προηγούμενους εξερευνητές ο Πήρυ μελέτησε τις ντόπιες τεχνικές επιβίωσης, έχτισε ιγκλού, 

και ντύθηκε με τις πρακτικές γούνες της τοπικής μόδας, τόσο για τη διατήρηση της 

θερμότητας όσο και για την απαλλαγή από το επιπλέον βάρος των σκηνών και υπνόσακων 

όταν θα είναι σε πορεία. Ο Πήρυ βασίστηκε επίσης στους Ινουίτ ως κυνηγούς και οδηγούς 

στις αποστολές του, και καινοτόμησε με τη χρήση του συστήματος Πήρυ ( ένα σύστημα όπου 
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υπήρχαν ομάδες υποστήριξης και αποθήκες τροφίμων σε διάφορα σημεία της διαδρομής προς 

τον Βόρειο Πόλο). Οι Ινουίτ ήταν περίεργοι για την αποστολή και πήγαν να επισκεφτούν τον 

Πήρυ στο Red Cliff. Η Josephine είχε αδυναμία ανοχής της μυρωδιάς των Ινουίτ ( δεν 

κάνουν μπάνιο) και των τροφίμων τους. Ωστόσο, μελέτησε αυτούς τους ανθρώπους και 

τήρησε ημερολόγιο με τις εμπειρίες της. Τον Σεπτέμβριο του 1891, οι άνδρες του Πήρυ 

έκαναν ομάδες με έλκηθρα και θέσανε τις αποθήκες των τροφίμων στη διαδρομή. Δεν πήγαν 

μακρύτερα από 50 χλμ. από το Red Cliff. Το πόδι του Πήρυ ανάρρωσε το Φεβρουάριο του 

1892 και έκανε μερικά σύντομα ταξίδια με την Josephine και έναν οδηγό σκυλιών τον 

Απρίλιο στα χωριά των Ινουίτ για να αγοράσει προμήθειες. Στις 3 Μαΐου 1892, ο Πήρυ 

τελικά αναχωρεί για τα προβλεπόμενα ταξίδια με τους Gibson, Cook και Astrup. Περίπου 

στα 240 χλμ. ο Πήρυ συνέχισε το ταξίδι του μόνο με τον Astrup. Οι δύο τους βρέθηκαν στο 

1000 μέτρων Navy Cliff και όσα έβλεπαν ήταν αποκαλυπτικά: έβλεπαν το Independence Fort 

και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Γροιλανδία ήταν ένα νησί. Οι άνδρες γύρισαν πίσω στο 

Red Cliff  και έφτασαν εκεί στις 6 Αυγούστου έχοντας ταξιδέψει συνολικά 2010 χιλιόμετρα. 

 

Η εκστρατεία του 1905-1906 

Η επόμενη αποστολή του Πήρυ υποστηρίχθηκε από 50,000 δολάρια, δώρο από τον 

George Crocker, ο οποίος ήταν ο νεότερος γιος του Charles Crocker. Ο Πήρυ χρησιμοποίησε 

τα χρήματα για να ναυπηγήσει ένα καινούργιο πλοίο. Το 1906 ο Πήρυ ξεκίνησε για τον πόλο 

μέσω του παγωμένου Αρκτικού ωκεανού από το βόρειο άκρο του Ellesmere στις 83 μοίρες  

βόρειου γεωγραφικού πλάτους. Οι ομάδες διένυαν περίπου 16 χλμ. την ημέρα έως ότου 

χωρίστηκαν από μια καταιγίδα, με αποτέλεσμα ο Πήρυ να μείνει χωρίς κάποιο σύντροφο 

επαρκώς εκπαιδευμένο στον προσανατολισμό για να επαληθεύσει την πορεία του από εκείνο 

το σημείο του βορρά. Σε αυτή την αποστολή ο Πήρυ παραλίγο να χάσει τη ζωή του από το 

λιώσιμο των πάγων. Στις 20 Απριλίου, ο ίδιος δεν ήταν βορειότερα από τις 86 μοίρες και 30 

πρώτα βόρειου γεωγραφικού πλάτους αλλά αυτός ισχυρίστηκε ότι είχε φτάσει την επόμενη 

στο Απώτατο βόρειο παγκόσμιο ρεκόρ στις 87 μοίρες και 06 πρώτα και επέστρεψε στις 86 

μοίρες και 30 πρώτα χωρίς να κατασκηνώσει. Ήταν ένα ταξίδι τουλάχιστον 133 χιλιομέτρων. 

Μετά την επιστροφή του στο Ρούζβελτ το Μάιο, τον Ιούνιο ο Πήρυ άρχισε για εβδομάδες 

ένα αγωνιώδες ταξίδι με κατεύθυνση προς τα δυτικά κατά μήκος της ακτής του Ellesmere και 

εντόπισε το Ακρωτήριο της Colgate. Ωστόσο το ημερολόγιο του για αυτό το χρόνο και τον 

τόπο λέει « Δεν υπάρχει ορατή γη». Την 15
η
 Δεκεμβρίου 1906 η National Geographic 

society, η οποία ήταν γνωστή κυρίως για την δημοσίευση ενός δημοφιλές περιοδικού 

πιστοποίησε ότι η εκστρατεία του Πήρυ το 1905-1906 όντως έφτασε σε ένα τόσο ψηλό 

γεωγραφικό πλάτος. 

 

Η τελική αποστολή στον Πόλο 

«Ο Ρόμπερτ Πήρυ και ο καπετάνιος Ρόμπερτ Μπάρλετ, στέκονται στο πλοίο, 

Λαμπραντορ 1909» πρόλογος του ημερολογίου του Πήρυ για την άφιξη στον πόλο. 

 

Για την τελική αποστολή στον πόλο, ο ίδιος και 23 άνδρες, ξεκίνησαν από την Νέα 

Υόρκη πάνω στο πλοίο Roosevelt υπό τις οδηγίες του καπετάνιου Ρόμπερτ Μπάρτλετ στις 6 

Ιουλίου 1908. Κατασκήνωσαν στο ακρωτήριο Sheridan στο Ellesmere και από εκεί 

αναχώρησε για τον πόλο στις 28 Φεβρουαρίου 1909. Η τελευταία ομάδα υποστήριξης γύρισε 

πίσω από το “στρατόπεδο Bartlett” την 1
η
 Απριλίου 1909, σε γεωγραφικό πλάτος όχι 

μεγαλύτερο από 87 μοίρες και 45 πρώτα βόρεια. Στο τελικό στάδιο του ταξιδιού προς τον 
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Βόρειο Πόλο, ο Πήρυ είπε στον Μπάρλετ να μείνει πίσω. Συνέχισε με πέντε βοηθούς, 

κανένας όμως δεν μπορούσε να κάνει παρατηρήσεις πλοήγησης: Henson, Ootah, 

Egigingwah, Seegloo και Οοqueah. Στις 6 Απριλίου, ίδρυσε το «στρατόπεδο Jesup” 8 

χιλιόμετρα από τον πόλο.  

Ο Πήρυ όμως δεν ήταν σε θέση να απολαύσει τους καρπούς των κόπων του σε όλη 

τους την έκταση, καθώς κατά την επιστροφή του, έμαθε ότι ο Dr. Frederick A. Cook, ο 

οποίος ήταν ένας χειρούργος σε μια εκστρατεία του Πήρυ, υποστήριξε ότι έχει φτάσει στον 

πόλο το προηγούμενο έτος.  
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Νότιος Πόλος 

Ανταρκτική  

Η Ανταρκτική είναι μια πολική ήπειρος, με έκταση περίπου 15,5 εκατομμύρια τ.χλμ. 

Περιβάλλεται από παγωμένα νερά ωκεανών, στα οποία είναι διασκορπισμένες νησιωτικές 

ομάδες. Βρίσκεται σχεδόν εξολοκλήρου μέσα στον Ανταρκτικό Κύκλο. Καταλαμβάνει 

περίπου 22.400 χλμ. ακτής, που αποτελείται κυρίως από ψηλούς παγωμένους βράχους. 

Κόβεται δαντελωτά από τη θάλασσα Ρος και τη θάλασσα Γουέντελ. Διακρίνεται σε Μείζονα 

και Ελάσσονα Ανταρκτική, οι οποίες χωρίζονται από τα Τρανσανταρκτικά Όρη. Το 

υψηλότερο σημείο βρίσκεται στο Βίνσον Μασίφ (5.140 μ.). Στην Ανταρκτική δε διαμένει 

μόνιμος πληθυσμός και δεν υπάρχουν ανθοφόρα φυτά ή μεγάλα θηλαστικά. Υπάρχουν 

λειχήνες, φύκια, βρύα και πλαγκτόν, τα οποία εξασφαλίζουν τροφή για τα ψάρια, τα πουλιά, 

τις φάλαινες και τις φώκιες. Το μέσο πάχος του επιφανειακού στρώματος των πάγων είναι 

1.500 μ., ενώ από κάτω υπάρχουν βράχια. 

Ιστορία εξερεύνησης της Ανταρκτικής 

Η πίστη για την ύπαρξη μιας Terra Australis, μιας τεράστιας ηπείρου στον άπω νότο 

της υδρογείου ώστε να «εξισορροπεί» της βόρειες ηπείρους της Ευρώπης, της Ασίας και της 

Βορείου Αμερικής, υπάρχει από τα χρόνια του Πτολεμαίου (1ος Αιώνας ΚΕ), ο οποίος 

πρότεινε την ιδέα προκειμένου να διατηρηθεί η συμμετρία όλων των γνωστών μαζών γης του 

κόσμου. Ακόμα και στα τέλη του 17ου αιώνα, και αφού είχε διαπιστωθεί ότι η Νότια 

Αμερική και η Αυστραλία δεν ήταν τμήματα της θρυλούμενης «Ανταρκτικής», οι γεωγράφοι 

πίστευαν ότι η ήπειρος ήταν πολύ μεγαλύτερη από το πραγματικό της μέγεθος. 

Οι ευρωπαϊκοί χάρτες εξακολουθούσαν να δείχνουν αυτή την υποθετική γη μέχρι που 

τα πλοία του Τζέιμς Κουκ, HMS Resolution και Adventure διέσχισαν τον Ανταρκτικό Κύκλο 

στις 17 Ιανουαρίου του 1773, τον Δεκέμβριο του 1773 και ξανά τον Ιανουάριο του 1774.[7] 

Ο Κουκ έφτασε σε απόσταση 121 km από τις ακτές τις Ανταρκτικής πριν οπισθοχωρήσει 

ενόψει του πάγου τον Ιανουάριο του 1773.[8] Η πρώτη επιβεβαιωμένη θέαση της 

Ανταρκτικής μπορεί να εντοπιστεί στα πληρώματα τριών διαφορετικών πλοίων. Σύμφωνα με 

διάφορους οργανισμούς (το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF) των ΗΠΑ,[9] την NASA,[10] 

το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σαν Ντιέγκο, [11] και άλλες πηγές),[12][13] πλοία τριών 

καπετάνιων αντίκρισαν την Ανταρκτική το 1820: του Φάμπιαν Γκότλιμπ φον 

Μπέλινγκσχαουζεν (εσθονικής καταγωγής πλοίαρχος του Αυτοκρατορικού Ρωσικού 

Ναυτικού), του Έντουαρντ Μπράνσφιλντ (ιρλανδικής καταγωγής πλοίαρχος του Βασιλικού 

Ναυτικού) και του Ναθάνιελ Πάλμερ (αμερικανός κυνηγός φώκιας από το Στόνινγκτον του 

Κονέκτικατ). Ο φον Μπέλινγκχάουζεν είδε την Ανταρκτική στις 27 Ιανουαρίου 1820, τρεις 

μέρες πριν αντικρίσει γη ο Μπράνσφιλντ, και δέκα μήνες πριν την δει ο Πάλμερ, τον 

Νοέμβριο του 1820. Εκείνη την ημέρα η αποστολή της οποίας ηγούνταν ο φον 

Μπέλινγκσχάουζεν και ο Μιχαήλ Λαζάρεφ στα πλοία Βοστόκ και Μίρνι έφτασε σε 

απόσταση 32 km από την ηπειρωτική χώρα της Ανταρκτικής και αντίκρισε πεδία πάγου. Η 

πρώτη καταγεγραμμένη απόβαση στην ηπειρωτική Ανταρκτική έγινε από τον Αμερικανό 

κυνηγό φώκιας Τζον Ντέιβις στην Δυτική Ανταρκτική στις 7 Φεβρουαρίου 1821, αν και 

κάποιοι ιστορικοί το αμφισβητούν. 

Στις 22 Ιανουαρίου 1840, δύο μέρες μετά την ανακάλυψη της ακτής δυτικά των 

Νήσων Μπάλενι, κάποια μέλη του πληρώματος της αποστολής του 1837-1840 του Ζυλ 

Ντυμόν ντ' Ουρβίλ αποβιβάστηκαν στην υψηλότερη νησίδα[14] μιας συστάδας 

βραχονησίδων περίπου 4 km από το Ακρωτήριο Γκεοντεζί (Geodesie, γαιωδαισία) στην ακτή 

της Αδελίας Γης όπου πήραν δείγματα ορυκτών, φυκών και ζώων.[15] 
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Τον Δεκέμβριο του 1839, ως μέρος της Εξερευνητικής Αποστολής των Ηνωμένων 

Πολιτειών του 1838-42 που διενεργήθηκε από το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών (United 

States Exploring Expedition αναφέρεται κάποιες φορές και ως «Ex. Ex.» ή «the Wilkes 

Expedition»), μία αποστολή απέπλευσε από το Σύδνεϋ της Αυστραλίας με προορισμό τον 

Ανταρκτικό Ωκεανό, όπως ήταν τότε γνωστός, και ανέφεραν την ανακάλυψη μιας 

«Ανταρκτικής ηπείρου δυτικά των Νήσων Μπαλένι» στις 25 Ιανουαρίου του 1840. Το τμήμα 

αυτό της Ανταρκτικής ονομάστηκε αργότερα «Γη του Γουίλκες». 

 

 

Η ομάδα της Αποστολής Νιμρόντ στο Νότιο Πόλο (από αριστερά προς τα δεξιά): 

Γουάιλντ, Σάκλετον, Μάρσαλ και Άνταμς 

Ο εξερευνητής Τζέιμς Κλαρκ Ρος διέσχισε την Θάλασσα Ρος και ανακάλυψε τη 

Νήσο Ρος (αμφότερα ονομάστηκαν προς τιμήν του) το 1841. Έπλευσε κατά μήκος ενός 

τεράστιου τείχους πάγου που αργότερα ονομάστηκε Παγοκρηπίδα Ρος. Τα όρη Έρεβος και 

Τρόμος ονομάστηκαν από τα δύο πλοία της αποστολής του: HMS Erebus και Terror.[16] Ο 

Μερκάτορ Κούπερ αποβιβάστηκε στην Ανατολική Ανταρκτική στις 26 Ιανουαρίου 1853.[17] 

Κατά την Αποστολή Νιμρόντ, της οποίας ηγούνταν ο Έρνεστ Σάκλετον, το 1907, 

ομάδες υπό την καθοδήγηση του Έντζουορθ Ντέιβιντ έγιναν οι πρώτοι που ανέβηκαν στο 

όρος Έρεβος και έφτασαν στον Νότιο Μαγνητικό Πόλο. Ο Ντάγκλας Μόσον, ο οποίος 

ανέλαβε την ηγεσία της ομάδας του Μαγνητικού Πόλου στην επικίνδυνη επιστροφή της, 

ηγήθηκε και σε διάφορες άλλες αποστολές μέχρι να αποσυρθεί το 1931.[18] 

Ο Σάκλετον και τρία ακόμα μέλη της αποστολής του, στο διάστημα Δεκεμβρίου 

1908 - Φεβρουαρίου 1909 έγιναν οι πρώτοι που διέσχισαν την Παγοκρηπίδα Ρος, οι πρώτοι 

που διέσχισαν την Υπερανταρκτική Οροσειρά (μέσω του Παγετώνα Μπίαρντμορ, και οι 

πρώτοι που πάτησαν στο Υψίπεδο του Νοτίου Πόλου. Μία αποστολή υπό την ηγεσία του 

Νορβηγού πολικού εξερευνητή Ρόαλντ Αμούδσεν από το πλοίο Φραμ έγινε η πρώτη που 

προσέγγισε τον γεωγραφικό Νότιο Πόλο στις 14 Δεκεμβρίου 1911, χρησιμοποιώντας μία 

διαδρομή από τον Κόλπο των Φαλαινών και διασχίζοντας τον Παγετώνα Άξελ 

Χάιμπεργκ.[19] Ένα μήνα αργότερα, η καταδικασμένη αποστολή του Σκοτ έφτασε στον 

πόλο. 

Ο Ρίτσαρντ Ε. Μπερντ ηγήθηκε διαφόρων αποστολών στην Ανταρκτική με 

αεροπλάνο, τις δεκαετίας του 1930 και 1940. Έγινε πρωτοπόρος στις μηχανοκίνητες 

μεταφορές στην ήπειρο ενώ έκανε και εκτεταμένες βιολογικές και γεωλογικές έρευνες.[20] 

Ωστόσο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 1956 δεν ξαναπάτησε κανείς στον Νότιο Πόλο, οπότε μία 

ομάδα του Αμερικανικού Ναυτικού υπό την ηγεσία του υποναύαρχου Τζορτζ Τζ. Ντούφεκ 

προσγειώθηκε εκεί επιτυχώς με αεροσκάφος.[21] 

Ο πρώτος άνθρωπος που έπλευσε μόνος του μέχρι την Ανταρκτική ήταν ο 

νεοζηλανδός Ντέιβιντ Χένρι Λιούις, με το δεκάμετρο ατσαλένιο ιστιοφόρο του Ice Bird. 

 

Η κατάκτηση του Νότιου Πόλου 
Η κατάκτηση του Νότιου Πόλου, σύμφωνα με τους ερευνητές, υπήρξε ευκολότερη 

από την κατάκτηση του Βόρειου Πόλου. Μπορεί μεν στην Ανταρκτική να επικρατούν 

χαμηλότερες θερμοκρασίες από την Αρκτική, όμως η Αρκτική είναι παγωμένος ωκεανός και 

έτσι είναι πιο δύσκολο για τους ερευνητές να βρουν τα σημάδια τους, σε αντίθεση με την 

Ανταρκτική, που είναι μια ξηρά καλυμμένη από χιόνι και πάγο και είναι πιο εύκολο να βρεις 

τα σημάδια σου αφού η ξηρά δεν κινείται όπως τον Βόρειο Πόλο. 
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Ο πρώτος εξερευνητής που κατάφερε να φτάσει στο νοτιότερο σημείο της Γης ήταν ο 

Νορβηγός Ρόαλντ Αμούδσεν, που έφτασε στο Νότιο Πόλο ένα μήνα πριν από τον Βρετανό 

ανταγωνιστή του Ρόμπερτ Σκοτ, ο οποίος όμως πέθανε στο ταξίδι της επιστροφής του από 

τον Πόλο.  

Ο Ρόαλντ Αμούδσεν γεννήθηκε στη Νορβηγία το 1872.  Κρυφά από τους γονείς του 

που ήθελαν να τον κάνουν γιατρό, εξασκούσε το σώμα του ν’ αντέχει στις κακουχίες. Όταν οι 

γονείς του πέθαναν, παράτησε την Ιατρική σχολή κι έπιασε δουλειά σε ένα ψαράδικο που 

κυνηγούσε φώκιες. 

  

 
Εικόνα 2: Ο Ρόαλντ Αμούδσεν 

Το 1903 ο Αμούδσεν ηγήθηκε της πρώτης αποστολής που διέσχισε το Βορειοδυτικό 

Πέρασμα μεταξύ του Ατλαντικού και του Ειρηνικού Ωκεανού, μαζί με άλλους έξι στο πλοίο 

Gjøa. 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού ο Αμούδσεν μελέτησε τον τοπικό πληθυσμό 

των Νετσίλικ για να μάθει Αρκτικές ικανότητες επιβίωσης και σύντομα υιοθέτησε την 

ενδυμασία τους. Από αυτούς έμαθε και να χρησιμοποιεί σκυλιά έλξης ελκήθρων. 

Μετά το Βορειοδυτικό Πέρασμα ο Αμούδσεν έκανε σχέδια για να πάει στον Βόρειο 

Πόλο. όταν όμως πληροφορήθηκε το 1909 πως αρχικά ο Φρέντερικ Κουκ και έπειτα ο 

Ρόμπερτ Πίρι είχαν ήδη επιτύχει το εγχείρημα αυτό, άλλαξε τα σχέδιά του. Χρησιμοποιώντας 

το πλοίο του Φρίνττγιοφ Νάνσεν Fram ('Εμπρός') άλλαξε την πλεύση του προς την 

Ανταρκτική το 1910. Ο Αμούδσεν δεν είπε σε κανέναν για την αλλαγή των σχεδίων του πέρα 

από τον αδερφό του Λεόν και τον Θόρβαλντ Νίλσεν, διοικητή του Fram. Φοβόταν πως αν ο 

Νάνσεν μάθαινε για την αλλαγή θα ανακαλούσε τη χρήση του Fram. Και πιθανόν δεν ήθελε 
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να ξυπνήσει τις διαθέσεις του Ρόμπερτ Φάλκον Σκοτ, ώστε να μην έχει ανταγωνιστή στο 

εγχείρημά του. Το νέο μαθεύτηκε δημοσίως μόνο στις 2 Οκτωβρίου. 

 

 
Εικόνα 3: Οι διαδρομές στον Νότιο Πόλο του Σκοτ (πράσινη) και του Αμούδσεν 

(κόκκινη), 1911-1912 

Στις 14 Ιανουαρίου 1911 έφτασαν στην ανατολική άκρη του Ρος Άις Σελφ στην 

τοποθεσία που είναι γνωστή ως Κόλπος των Φαλαινών. Ο Αμούδσεν έθεσε εκεί τη βάση του 

και την ονόμασε Φραμχέιμ, δηλαδή, 'Σπίτι του Φραμ'. Η βάση ήταν 96 χλμ εγγύτερα του 

Πόλου απ'ότι η τοποθεσία όπου διέμενε η αντίπαλη Βρετανική αποστολή του Σκοτ. Ο Σκοτ 

θα ακολουθούσε την διαδρομή, που είχε ανακαλύψει ο Έρνεστ Σάκλετον, από τον Παγετώνα 

του Μπέαρντμορ προς το Ανταρκτικό Οροπέδιο. Ο Αμούδσεν έπρεπε να βρει ένα δικό του 

καινούριο μονοπάτι ώστε ακολουθώντας το να ανέβει τα Υπέρ-Ανταρκτικά Όρη για να 

φτάσει στο Πολικό Οροπέδιο. 

Κατά τον Φεβρουάριο, Μάρτιο και αρχές Απριλίου ο Αμούδσεν και οι άντρες του 

έστησαν αποθήκες προμηθειών στις 80°, 81° και 82° Νοτίως, κατά μήκος μιας γραμμής που 

οδηγούσε στον Πόλο. Αυτό του έδωσε εμπειρία των συνθηκών στο Ρος Άις Σελφ και παρείχε 

σημαντικές δοκιμές για τον εξοπλισμό τους. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο Φραμχέιμ 

ασχολήθηκαν με την βελτίωση του εξοπλισμού τους, ιδιαιτέρως των ελκήθρων. Τα έλκηθρα 

αυτά, του ιδίου είδους και κατασκευαστή με αυτά που χρησιμοποιούσε ο Σκοτ, ζύγιζαν 165 

λίβρες. Κατά το χειμώνα, ο Όλαφ Μπγιάαλαντ κατάφερε να μειώσει το βάρος τους στις 48 
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λίβρες. Στις 4 Φεβρουαρίου 1911, μέλη της ομάδας του Σκοτ στην Νέα Γη επισκέφτηκαν 

φιλικά την βάση του Αμούδσεν στο Φραμχέιμ. 

Ο Αμούδσεν έκανε ένα λάθος ξεκίνημα για τον Πόλο στις 8 Σεπτεμβρίου 1911. Οι 

θερμοκρασίες είχαν αυξηθεί, δίνοντας την εντύπωση βελτίωσης των καιρικών συνθηκών. Η 

πολική ομάδα αποτελείτο από οκτώ άτομα, τους Όλαφ Μπγιάαλαντ, Χέλμερ Χάνσσεν, 

Σβέρρε Χάσσελ, Όσκαρ Βίστινγκ, Γιόργκεν Στούμπερουντ, Χγιάλμαρ Γιοχάνσεν, Κρίστιαν 

Πρέστρουντ και Αμούδσεν. Λίγο μετά την αναχώρησή τους η θερμοκρασία έπεσε κάτω από 

τους -50 °C (-60 °F). Στις 12 Σεπτεμβρίου αποφάσισαν να φτάσουν στην αποθήκη των 80°, 

να εναποθέσουν τις προμήθειές τους και να γυρίσουν πίσω στο Φράμχειμ περιμένοντας 

θερμότερες συνθήκες. Έφτασαν στην Αποθήκη στις 15 Σεπτεμβρίου, απ' όπου έφυγαν 

βιαστικά προς το Φράμχεϊμ. Οι Πρέστρουντ και Χάνσσεν υπέστησαν κρυοπαγήματα στις 

φτέρνες τους κατά τη διάρκεια της επιστροφής. Μετά την επιστροφή ο Γιοχάνσεν έθεσε 

ανοιχτά ζήτημα μη καλής λήψης αποφάσεων από τον Αμούδσεν. Ο Αμούδσεν έπειτα από όλα 

αυτά επανοργάνωσε την Πολική ομάδα. Ο Πρέστρουντ, μαζί με τους Στούμπερουντ και 

Γιοχάνσεν, ανέλαβαν την αποστολή εξερεύνησης της Γης του Εδουάρδου Ζ'. Έτσι ο 

Γιοχάνσεν χωρίστηκε από την Πολική ομάδα. 

Η νέα Πολική ομάδα, με τους Μπγιάαλαντ, Χάνσσεν, Βίστινγκ και Αμούδσεν, 

αναχώρησαν στις 19 Οκτωβρίου 1911. Πήραν μαζί τους τέσσερα έλκηθρα και 52 σκυλιά. 

Στις 23 Οκτωβρίου, έφτασαν την Αποθήκη στις 80°Ν, και στις 3 Νοεμβρίου την Αποθήκη 

των 82°. Στις 15 Νοεμβρίου, έφτασαν το γεωγραφικό πλάτος των 85°Ν και έφτασαν στην 

βάση των Υπέρ-Ανταρκτικών Ορέων. Η αναρρίχηση κατά μήκος του Παγετώνα Άξελ 

Χέιμπεργκ ήταν ευκολότερη απ' ό,τι περίμεναν. Έφτασαν στην άκρη του Πολικού Οροπεδίου 

στις 21 Νοεμβρίου. Εδώ κατασκήνωσαν στην τοποθεσία που ονόμασαν 'Χασάπικο', όπου 

σκότωσαν 24 από τα εναπομείναντα σκυλιά. Μερικά από τα πτώματα ταΐστηκαν στα 

υπόλοιπα σκυλιά. Οι μεγάλες χιονοπτώσεις και ο άσχημος καιρός βαθμιαία αυξάνονταν 

καθώς διέσχιζαν την 'Αίθουσα χορού του διαβόλου', μια περιοχή με τεράστια ρωγμή. 

Διέσχισαν τις 87°Ν στις 4 Δεκεμβρίου, και στις 7 Δεκεμβρίου, έφτασαν στο γεωγραφικό 

πλάτος του απώτερου νότου του Σάκλετον, στις 88°23'Ν, 180χλμ (97 ναυτικά μίλια) από τον 

Νότιο Πόλο. 

Στις 14 Δεκεμβρίου 1911, η ομάδα των πέντε, με 16 σκυλιά, έφτασαν στον Πόλο. 

Έφτασαν 35 μέρες πριν από την ομάδα του Σκοτ. Ο Αμούδσεν ονόμασε την βάση του στον 

Νότιο Πόλο Πόλχειμ, 'Σπίτι του Πόλου'. Επίσης μετονόμασε το Ανταρκτικό Οροπέδιο σε 

Οροπέδιο του Βασιλιά Χάακον Ζ'. Άφησαν μια μικρή σκηνή και γράμμα που δήλωνε το 

κατόρθωμά τους, για την περίπτωση που δεν επέστρεφαν ασφαλείς στο Φραμχέιμ. 

Η μεγάλη εμπειρία του Αμούδσεν, η προσεκτική προετοιμασία και η χρήση των 

καλύτερων σκύλων έλξης ελκήθρου που ήταν διαθέσιμοι (Γροιλανδικά χάσκυ) απέδωσαν. 

Επέστρεψαν στο Φραμχέιμ στις 25 Ιανουαρίου 1912 με ένδεκα σκύλους. Το ταξίδι είχε 

διαρκέσει 99 ημέρες, η απόσταση που διανύθηκε ήταν περίπου 1.860 μίλια. 
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