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ΔΙΑΣΤΗΜΑ Apollo 11-50 Χρόνια 

και ανόητη για τους μπουχτισμένους, «προσγειωμένους ρε-
αλιστές» του 21ου αιώνα. Το μέλλον δεν είναι ένα συναρπα-
στικό ανεξερεύνητο πεδίο που περιμένει να ανακαλυφθεί, 
αλλά ένας μπαμπούλας βγαλμένος από τους χειρότερους 
εφιάλτες μας.
Για την κοινωνία του 21ου αιώνα ο εξοβελισμός του ρίσκου, η 
ασφάλεια με κάθε κόστος και η στενή οικονομετρική λογική 
είναι οι τρεις πυλώνες της εξασφάλισης της «προόδου». Η 
φαντασία (αλλά και η πραγματικότητα) εκείνων των παλαι-
ότερων εποχών υποσχόταν έναν κόσμο όπου τα πάντα μπο-
ρούσαν να συμβούν, όπου πίσω από κάθε γωνιά κρυβόταν 
και ένα νέο θαύμα, όπου ο ορίζοντας φάνταζε λαμπρός από 
τις συναρπαστικές προοπτικές. 
Αποφασίσαμε έκτοτε ότι οι ρομποτικοί βολιστήρες είναι η 
λογικότερη και (προπάντων) η οικονομικότερη λύση στο 
ζήτημα της διαπλανητικής εξερεύνησης. Αποφασίσαμε 
ότι η απόλυτη ασφάλεια με κάθε κόστος είναι το Μεγάλο 
Ζητούμενο. Αποφασίσαμε πως οι πτήσεις στη Σελήνη ήταν 
χαρακτηριστικές χειρονομίες μιας άλλης εποχής, όταν ο τυ-
φλωμένος από τον Ψυχρό Πόλεμο άνθρωπος επιδιδόταν σε 
όργια εγκληματικής σπατάλης, προκειμένου να προπαγαν-
δίσει κενές ιδεολογίες. 
Σήμερα Ξέρουμε Καλύτερα. 
Κι έτσι το παγκόσμιο ιδεώδες, ο παγκόσμιος στόχος είναι να 
«κάτσουμε στα αυγά μας», κλεισμένοι στο λίκνο, σφραγίζο-
ντας τα σύνορα, ξεχνώντας ότι υπάρχουν σύνορα.
Οι σημερινοί νέοι μεγαλώνουν μαθαίνοντας την ιστορία του 
προγράμματος Apollo, όπως μαθαίνουν και την ιστορία της 
ανέγερσης των Πυραμίδων: πράξεις ξεχασμένων εποχών 
με κίνητρα απολύτως ακατανόητα και ίσως γελοία για τους 
εκπροσώπους του παρόντος. Και το πρόβλημα είναι βαθύ-
τερο. Το διάστημα εξακολουθεί να συγκινεί, αλλά με έναν 
ακαδημαϊκό, αποστασιοποιημένο, ανώδυνο τρόπο. 
Όπως και να έχει, μισό αιώνα πριν ο άνθρωπος κατάφερε 
τον μεγαλύτερο άθλο από τότε που το πρώτο υδρόβιο πλά-

μιας εποχής που φαντάζει εντελώς ξένη στις νέες γενιές.
Επί σχεδόν σαράντα χρόνια παρακολουθώ τις εξελίξεις στα 
διαστημικά προγράμματα, εντρυφώ στη διαστημική ιστορία 
και έχω δημοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα και αναλύσεις 
στις σελίδες της Π&Δ και αλλού. Η εμπειρία αυτή αρκεί για 
να διακρίνω τη γενικότερη… μεγάλη εικόνα πέρα από ψευ-
δαισθήσεις, ευχολόγια, ευσεβείς πόθους ή απλή άγνοια. 
Απλώς σκεφτείτε αυτό: δώδεκα άνθρωποι περπάτησαν στην 
επιφάνεια ενός άλλου κόσμου μέσα σε τρία μόλις χρόνια, 
αλλά αυτό έγινε πριν από πενήντα χρόνια, όταν οι μισοί απ’ 
όσους γνωρίζετε δεν είχαν γεννηθεί ακόμα. Σήμερα έχουν 
απομείνει μόνο πέντε από αυτούς τους αρχικούς δώδε-
κα. Όλοι τους είναι πάνω από 85 χρονών. Κανείς γεννημένος 
μετά το 1935 δεν έχει περπατήσει στη Σελήνη. Ούτε ένα από 
τα παιδιά που γεννήθηκαν έκτοτε, μέσα σε οκτώ δεκαετίες, 
δεν έχουν επιστρέψει εκεί -ούτε φυσικά και έχει γίνει ένα 
βήμα περισσότερο για να αγγίξουν την κόκκινη σκόνη του 
Άρη. 
Ο θάνατος του Νιλ Άρμστρονγκ σημαίνει ότι ο Πρώτος Άν-
θρωπος στη Σελήνη δεν θα συναντήσει ποτέ τον Πρώτο 
Άνθρωπο στον Άρη.
Είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν κάποιος άνθρωπος βαδίσει 
και πάλι στη Σελήνη (πόσο μάλλον να πατήσει τον Άρη), 
πριν πεθάνει και ο τελευταίος από τους υπερήλικους Σε-
ληνοπερπατητές. Ως παιδιά και νεαροί άλλων δεκαετιών 
μεγαλώναμε με την ενδόμυχη πεποίθηση πως -παρά τις ποι-
κίλες αντιξοότητες ενός επικίνδυνου κόσμου- κάθε νέα γε-
νιά θα έφτανε όλο και πιο πέρα στην (υποτίθεται) ατέρμονη 
πορεία του ανθρώπου στο σύμπαν. Η υγιής αισιοδοξία μιας 
ξεχασμένης εποχής φαντάζει σήμερα μπανάλ, αφελής, ίσως 
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1. Η κλασική 
φωτογραφία 

των τριμελών 
πληρωμάτων 

των αποστολών 
Apollo: 

Άρμστρονγκ, 
Κόλινς, Όλντριν. 

2. Μια από τις 
τελευταίες 

φωτογραφίες της 
ηρωικής τριάδας 
των αστροναυτών 

της αποστολής 
Apollo 11 με τον 

πρώην Αμερικανό 
πρόεδρο Ομπάμα. 


