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Πριν από πενήντα χρόνια ανθρώπινο πόδι πάτησε για πρώτη φορά τις πεδιάδες της Σελήνης. 
Ξανακοιτάζοντας τα κιτρινισμένα αποκόμματα, θυμάμαι με νοσταλγία την εποχή όταν, ακόμη μαθητής, 

ρουφούσα κυριολεκτικά οτιδήποτε είχε σχέση με τη διαστημική προσπάθεια. Οι προσσεληνώσεις 
φάνταζαν τότε σαν το μεγαλύτερο επίτευγμα της ανθρωπότητας και ακόμη περισσότερο: σαν την αρχή 

μιας νέας εποχής, που η εξάπλωση στους άλλους πλανήτες θα ήταν μέρος της καθημερινής ζωής.

Του Θανάση Βέμπου. www.vembos.gr

Apollo 11 

ΜΙΣΌΣ ΑΙΏΝΑΣ 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ 
ΠΡΌΣΣΕΛΗΝΏΣΗ 

Ξεφυλλίζοντας παλιά τεύχη τής Π&Δ βλέπω ένα άρθρο 
μου για τα «Δεκαπέντε Χρόνια Σελήνη», από το πολύ μα-
κρινό 1984! Τότε, αν κάποιος μου έλεγε ότι θα έγραφα 
κάποτε άρθρο για τα «Πενήντα (!) Χρόνια Σελήνη» χω-
ρίς ακόμα ο άνθρωπος να έχει ξαναπατήσει στον φυσικό 
μας δορυφόρο, θα γελούσα συγκαταβατικά. Γιατί ΕΝΝΟ-
ΕΙΤΑΙ ότι μέχρι το πολύ μακρινό 2019 θα είχαμε όχι μόνο 
μόνιμες σεληνοβάσεις γεμάτες ανθρώπους, αλλά και 
πτήσεις στον Άρη… Όμως, μια από τις μεγαλύτερες απο-
γοητεύσεις της ζωής μου ήταν η σταδιακή παρακμή του 
επανδρωμένου διαστημικού προγράμματος. 
Σήμερα η επανδρωμένη προσπάθεια έχει αποτελματω-
θεί στην περιγήινη τροχιά και τίποτα πια δεν θυμίζει τους 
θριάμβους και το αισιόδοξο κλίμα τής δεκαετίας του 
1960. Η συλλογική μνήμη έχει κοντά ποδάρια. Ο Έλον 
Μασκ μπορεί να διατυμπανίζει ότι ο αποικισμός του Άρη 
είναι προ των πυλών κι ο Τζεφ Μπέζος να επιδεικνύει 
τη σεληνάκατο της εταιρείας του (Π&Δ 397), αλλά δεν 
πρόκειται παρά για φληναφήματα δημοσίων σχέσεων. Ο 
πρόεδρος Τραμπ μπορεί να διακηρύττει την επιστροφή 

στη Σελήνη τα επόμενα χρόνια, αλλά εγώ θυμάμαι τη 
διακήρυξη του προέδρου Μπους (πατρός) το 1989 και 
μελαγχολώ. Ο νέος πυραυλικός φορέας δεν είναι ακό-
μα έτοιμος. Η όποια σεληνάκατος δεν υπάρχει ούτε καν 
στο τραπέζι του σχεδιαστηρίου. Αρκετά λεφτά ΔΕΝ υπάρ-
χουν. Αλλά ακόμα κι αν η Αμερική βάλλει ανθρώπους 
στη Σελήνη το 2024 -όπως είναι το αόριστο και γενικό-
λογο χρονοδιάγραμμα- (Π&Δ 397, «NASA, Πρόγραμμα 
Artemis»), κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα πρόκειται 
απλώς για μια βιαστική επανάληψη του Apollo 11… μισό 
αιώνα μετά. Όσο για το κινεζικό πρόγραμμα, που κινείται 
με ταχύτητα μικρότερη από ανάπηρης χελώνας…, αφή-
στε το καλύτερα… 
Τον Αύγουστο του 2012 πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο 
πρώτος άνθρωπος που περπάτησε στη Σελήνη. Ο θάνα-
τος του Νιλ Άρμστρονγκ σήμαινε κάτι περισσότερο από 
«απλώς» το τέλος της ζωής ενός ανθρώπου που έγρα-
ψε ιστορία. Ήταν ο θάνατος ενός συμβόλου μιας εποχής 
που απομακρύνεται ταχύτατα, μιας εποχής όπου το μέλ-
λον ήταν ολότελα διαφορετικό από το δικό μας παρόν, 
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Αν πεθάνω πριν η Αμερική φτάσει στο Φεγγάρι, θα 
παρακολουθώ από τον ουρανό καθισμένος σε μια κουνιστή 

πολυθρόνα. Και σίγουρα θα έχω την καλύτερη θέα απ’ όλους σας.
Τζων Κένεντι, 25 Μαΐου 1961


