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σμα ριψοκινδύνεψε στις λασπερές ακτές της αρχέγονης Γης 
εγκαταλείποντας τη σιγουριά και την ασφάλεια του χλιαρού 
ωκεανού. 
Στις 20 Ιουλίου 1969 ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Μπαζ Όλντριν 
πατούσαν το έδαφος του δορυφόρου μας υπό το βλέμμα 
μισού δισεκατομμυρίου τηλεθεατών. Ο πρόεδρος Τζων Κέ-
νεντι δεν πρόλαβε να δει να υλοποιείται η δέσμευση στην 
οποία είχε προβεί το 1961, όταν διακήρυττε στον αμερικανι-
κό λαό ότι οι ΗΠΑ «Πρέπει να στείλουν άνθρωπο στη Σελήνη 
και να τον επαναφέρουν σώο και αβλαβή πριν από το τέλος 
της δεκαετίας». Η Αμερική τα είχε καταφέρει πεντέμισι μή-
νες πριν από το τέλος της προθεσμίας.
Το κολοσσιαίο πρόγραμμα Apollo που απορρόφησε 112 δις 
δολάρια (σε σημερινές τιμές) σε διάρκεια μίας δεκαετίας, 
που απασχόλησε εκατοντάδες χιλιάδες τεχνικούς, επιστή-
μονες και εργάτες, που αιχμαλώτισε τη φαντασία της υφηλί-
ου επί χρόνια και έδωσε φανταστική ώθηση στην αμερικα-
νική τεχνολογία, δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα ριψοκίνδυνο 
ποντάρισμα του Κένεντι στο πολιτικό παιχνίδι του Ψυχρού 
Πολέμου: η Αμερική έπρεπε να αποκαταστήσει το τραυματι-
σμένο της γόητρο, να αποδείξει την αξία της, να επισκιάσει 
τις σοβιετικές διαστημικές επιτυχίες και να διασκεδάσει το 
φιάσκο του Κόλπου των Χοίρων. Ο Κένεντι θεωρούσε τη δι-
αστημική προσπάθεια ως ένα πρώτης τάξης μέσο επιβολής 
στον Ψυχρό Πόλεμο. Και διορατικός όπως ήταν ένιωσε ότι το 
λαϊκό αίσθημα στην Αμερική ήταν έτοιμο να δεχτεί μια τέτοια 
δέσμευση. Έτσι προχώρησε στην ιστορική του ανακοίνωση.
Το κλίμα που επικρατούσε το καλοκαίρι του 1969 σε διεθνή 
κλίμακα κάθε άλλο παρά ήρεμο ήταν. Ο Δυτικός κόσμος 
συνταρασσόταν από κοινωνικές αναταραχές. Οι μνήμες του 
Μάη του ’68 ήταν ακόμη νωπές. Τα αμερικανικά πανεπιστή-
μια έβραζαν, πλήθη συγκρούονταν με την αστυνομία, ενώ 
μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά Αμερικανοί και Βιετ-
κόνγκ συγκρούονταν πολύ πιο βίαια και πιο αιματηρά. Η μισή 
Ευρώπη βρισκόταν ουσιαστικά υπό σοβιετική κατοχή (κάτι 
που είχε φανεί περίτρανα έναν χρόνο πριν στην Τσεχοσλοβα-
κία) και η άλλη μισή προσπαθούσε να βρει τον δρόμο της. Το 
σκοτάδι της δικτατορίας σκέπαζε τον νότο: σε Ελλάδα, Ισπα-
νία και Πορτογαλία η δημοκρατία ήταν απλώς ένα όνειρο. 
Στην άλλη άκρη του κόσμου ο Ερυθρός Στρατός είχε παρατα-
χτεί σε θέσεις μάχης στη ρωσική όχθη του ποταμού Ουσούρι. 
Οι Κινέζοι έδειχναν ιδιαίτερα πρόθυμοι να συγκρουστούν με 
τους παλιούς συμμάχους τους. Ένας πυρηνικός πόλεμος 
ΕΣΣΔ-Κίνας έμοιαζε με εφιαλτικά κοντινή προοπτική. 
Μέσα στη γενικότερη πόλωση ο αγώνας δρόμου για τη Σε-
λήνη συνεχιζόταν ακάθεκτος. Ο οξυδερκής παρατηρητής 
διέκρινε ότι οι ΗΠΑ είχαν ουσιαστικά κερδίσει: η ΕΣΣΔ καθυ-
στερούσε και τίποτα δεν θύμιζε τις αρχές της δεκαετίας του 
1960, όταν οι σοβιετικές διαστημικές επιτυχίες διαδέχονταν 
η μία την άλλη. Το πέπλο της μυστικότητας και της σιωπής 
όμως έπεφτε πάνω στις σοβιετικές διαστημικές δραστηριό-
τητες. Κανείς δεν μπορούσε να είναι σίγουρος. 
Εκείνες τις μέρες του ταραγμένου τέλους της δεκαετίας του 

 Ο Saturn 5 στην αργή 
πορεία του από το κτήριο 
κάθετης συναρμολόγησης 
στην εξέδρα εκτόξευσης. 

Οι τρεις αστροναύτες 
καθ’ οδόν για το όχημα 
που θα τους οδηγήσει 
στην εξέδρα εκτόξευσης, 
περίπου 10 χιλιόμετρα 
μακριά από το κτήριο 
προετοιμασίας. 

1960 η υφήλιος είχε αρχίσει να προετοιμάζεται για το κο-
σμοϊστορικό ταξίδι από πολύ πριν. Είχαν προηγηθεί οι δύο 
επιτυχημένες πτήσεις Apollo 8 και 10 σε σεληνιακή τροχιά 
τον Δεκέμβριο του 1968 και τον Μάιο του 1969 αντίστοιχα. 
Φωτογραφίες και άρθρα για το πλήρωμα και το ταξίδι εμφα-


