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ΔΙΑΣΤΗΜΑ Apollo 11-50 Χρόνια 

νίζονταν στις πρώτες σελίδες περιοδικών και εφημερίδων 
βδομάδες πριν από την εκτόξευση. Η αισιόδοξη εκτίμηση ότι 
ο Apollo 11 θα ήταν απλώς η «Αρχή» πλαισιωνόταν από σο-
βαρές προβλέψεις επιστημόνων ότι θα ακολουθούσαν άλ-
λες δέκα τουλάχιστον προσσεληνώσεις μέχρι το 1973 και 
ότι ο άνθρωπος θα πατούσε στον Άρη το αργότερο το 1985. 
Και ενώ οι Άρμστρονγκ, Όλντριν και Κόλινς προετοιμάζονταν 
για την πτήση, ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον έκανε τα πάντα 
ώστε το όνομά του να συνδεθεί όσο το δυνατόν περισσότερο 
με το ιστορικό ταξίδι, μολονότι λίγους μήνες αργότερα η κυ-
βέρνησή του θα παριέκοπτε άγρια τα διαστημικά κονδύλια. 
Η υπογραφή του φιγουράριζε φαρδιά πλατιά στη μεταλλική 
πλάκα με το μήνυμα «ΗΡΘΑΜΕ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΤΗΤΑ» που βρισκόταν στερεωμένη στο ένα πόδι της 
σεληνακάτου. Την παραμονή της εκτόξευσης ο Νίξον είχε 
επιμείνει να δειπνήσει με τους αστροναύτες, αψηφώντας τις 
οδηγίες των γιατρών που δεν σκόπευαν να αφήσουν τους 
υποψήφιους ταξιδιώτες της Σελήνης εκτεθειμένους στα μι-
κρόβια τα οποία μπορούσαν να τους προσβάλλουν επηρε-
άζοντας την αποστολή. Τελικά ο γιατρός των αστροναυτών 
Τσαρλς Μπέρι αρνήθηκε να το επιτρέψει και ο Νίξον υπο-
χώρησε. Όμως δεν είχε πει ακόμη την τελευταία του λέξη, 
όπως θα δούμε παρακάτω. 
Στο μεταξύ, δηλώσεις πολιτικών και πνευματικών ηγετών, 
μηνύματα και ευχές, ανακοινώσεις και αναλύσεις πλημμυ-
ρίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάτι πρωτότυπο ήρθε 
από τη Χιλή, όπου λίγες μέρες πριν από την εκτόξευση ο 
Χενάρο Γκαγιάρντο Βέρα δηλώνει ότι η Σελήνη ανήκε σε... 
αυτόν τον ίδιο! Ο Βέρα δεν ήταν τρελός. Πριν από δεκαέξι 
χρόνια είχε την ιδέα να ζητήσει την ιδιοκτησία ενός οικο-
πέδου του οποίου δεν υπήρχαν διεκδικητές…, δηλαδή της 
Σελήνης. Έτσι είχε αρχίσει τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις. 
Δημοσίευσε στις εφημερίδες επί τρεις ημέρες την αίτησή 
του για ιδιοκτησία του Φεγγαριού, περίμενε να περάσουν 30 
ημέρες μήπως εμφανισθεί άλλος με δικαιώματα, και αφού 
κάτι τέτοιο δεν συνέβη, απέκτησε νόμιμα τους τίτλους τού οι-
κοπέδου του! Και δήλωσε: «Όταν ο Νιλ Άρμστρονγκ πατήσει 
στη Σελήνη, θα του στείλω ένα μήνυμα για να τον καλωσορί-
σω στο κτήμα μου».
Δεν ξέρουμε τι έκανε τελικά ο Βέρα, αλλά τις ίδιες μέρες η 
μεγάλη σταρ της εποχής Μπριζίτ Μπαρντό ομολογεί στο Γαλ-
λικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «Δεν θέλει να μεταβεί στη Σε-
λήνη, γιατί φοβάται πολύ». Αντιθέτως η άλλη μεγάλη σταρ, 
η Ιταλίδα Σοφία Λόρεν, δηλώνει ότι είναι πεπεισμένη πως 
ο γιος της θα περνά τα Σαββατοκύριακά του στη Θάλασσα 
της Γαλήνης. Και από την Αμερική ο Βέρνερ φον Μπράουν, 
παρασυρμένος από τον πυρετό της κατάκτησης, δήλωνε ότι 
κατά τη δεκαετία 1980-90 θα πραγματοποιούνται τακτικά 
ταξίδια στον Άρη με πυρηνοκίνητους πυραύλους. Όταν τον 
ρωτούν αν πιστεύει ότι θα ταξιδέψει κάποτε και ο ίδιος στο 
διάστημα, απαντά: «Ναι, το πιστεύω. Κάποτε θα κάνω κι εγώ 
μια βολτίτσα!». Οκτώ χρόνια αργότερα ο φον Μπράουν θα 
πεθάνει πικραμένος χωρίς να έχει εγκαταλείψει ποτέ τα όρια 

Άποψη της σεληνακάτου, φωτογραφημένη από το Command 
Module αμέσως μετά τον διαχωρισμό των δύο σκαφών. 

O Saturn 5, ο 
ισχυρότερος πύραυλος 

που κατασκευάστηκε 
ποτέ, ξεκινά για το 

σημαντικότερο ταξίδι της 
ανθρώπινης ιστορίας.


