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Το κομπιούτερ του Apollo 
«Η ανάπτυξη του πυραύλου δεν θα μας επέτρεπε να στείλουμε ανθρώπους 
στο διάστημα, αν δεν μας ενδιέφερε να τους επαναφέρουμε πίσω στη Γη. 
Από κάποια περίεργη παραξενιά τής μοίρας το κομπιούτερ έκανε την εμφά-
νισή του ταυτόχρονα με τον πύραυλο. Αν ο πύραυλος κατέστησε δυνατό το 
διαστημικό ταξίδι, το κομπιούτερ το κατέστησε πρακτικό». Αυτά είπε ο Νιλ 
Άρμστρονγκ στο πλαίσιο της εναρκτήριας ομιλίας της έκθεσης πληροφο-
ρικής InfoWorld το Μάιο του 1998 στο Φάληρο (βλ. και άρθρο μου στην 
«Π&Δ», Ιούλιος 1998). Όμως από την εποχή των πρώτων διαστημοπλοί-
ων μέχρι σήμερα η εξέλιξη των υπολογιστών έχει αφήσει πίσω έτη φωτός 
την αντίστοιχη εξέλιξη της αστροναυτικής. Αν η τεχνολογία τής πυραυλικής 
πρόωσης είχε εξελιχθεί με τον ίδιο ρυθμό που εξελίχθηκε η πληροφορική 
σήμερα, θα είχαμε σκάφη χιλιάδων τόνων που θα ταξίδευαν στα κοντινά 
άστρα αντί αυτόματα μηχανήματα που προσπαθούν να φτάσουν στους κο-
ντινούς πλανήτες. 
Η σεληνάκατος και το όχημα διακυβέρνησης/εξυπηρέτησης διέθεταν ένα 
σύστημα υπολογιστών για τον έλεγχο των συστημάτων και της πλοήγησης 
(PGNCS). Η σεληνάκατος είχε έναν επιπλέον υπολογιστή (AGS). Τα συστή-
ματα αυτά λειτουργούσαν με 70W στα 28V, είχαν βάρος 35 κιλά (!), διέθεταν 
μέγεθος λέξης 16 bit, ταχύτητα 1 ΜΗz, ROΜ 36Κ και RAΜ 2Κ. Το λογισμικό 
του υπολογιστή της σεληνακάτου ονομαζόταν LUΜINARY και γράφτηκε με 
το χέρι πάνω σε διάτρητες ταινίες από 300 άτομα στο ΜΙΤ. Κατά τη διάρκεια 
μιας σεληνιακής αποστολής οι αστροναύτες πίεζαν σχεδόν 10.000 φορές 
τα πλήκτρα του πληκτρολογίου. 

της ατμόσφαιρας και έχοντας παραστεί μάρτυρας του τερμα-
τισμού των σεληνιακών πτήσεων και της δύσης του ονείρου 
τού προγράμματος Apollo.
Το πόσο πολύ φαινόταν ότι ο Apollo 11 ήταν απλώς η απο-
στολή που θα άνοιγε τις πύλες του Διαστήματος, αποδεικνύ-
εται από το ότι στις ΗΠΑ μέχρι τις 12 Ιουλίου 1969, ούτε λίγο 
ούτε πολύ, 18.000 άτομα είχαν κλείσει θέσεις σε δυο μεγά-
λες αεροπορικές εταιρείες για τις πτήσεις στη Σελήνη…, οι 
οποίες ασφαλώς δεν θα αργούσαν να πραγματοποιηθούν. 
Και πώς να μην κλείσουν, αφού ο τότε διευθυντής της NASA 
Τόμας Πέιν δηλώνει ο ίδιος πολύ σοβαρά ότι «Το 1995 ο 
καθένας θα μπορεί να κάνει ένα ταξίδι Γης-Σελήνης μετ’ 
επιστροφής πληρώνοντας εισιτήριο 10.000 δολαρίων». Και 
συμπληρώνει: «Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 θα 
έχουμε πετύχει μέτρα ασφαλείας και τιμές εισιτηρίων που 
θα συγκρίνονται με εκείνα των αεροπορικών γραμμών». 
Σήμερα βέβαια, μισό αιώνα μετά, ούτε καν τα πολυδιαφη-
μισμένα απλά υποτροχιακά άλματα με το «διαστημόπλοιο» 
του Ρίτσαρντ Μπράνσον δεν έχουν αρχίσει, μιάμιση δεκαετία 
μετά την ανακοίνωσή τους... 
Στο αντίπαλο δέος, την τότε κραταιά Σοβιετική Ένωση, τα 
κρατικά ΜΜΕ -κατ’ εξαίρεση της τακτικής τους- κρατούν 
ενήμερους τους αναγνώστες, τους ακροατές και τους θεατές 
τους για τις λεπτομέρειες του εγχειρήματος. Στην (τότε) Ανα-
τολική Γερμανία όμως ο πυρηνικός επιστήμονας Μάνφρεντ 
φον Αρντένε δηλώνει πως το ταξίδι στη Σελήνη δεν παρου-
σιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον… «γιατί η Σελήνη είναι ακατοί-
κητη». Περί ορέξεως… ουδείς λόγος...
Η έκπληξη έρχεται στις 13 Ιουλίου, όταν οι Σοβιετικοί σε 
μια προσπάθεια να κερδίσουν τις εντυπώσεις εκτοξεύουν 
τον αυτόματο βολιστήρα Luna 15 προκειμένου να φτάσουν 
πρώτοι στη Σελήνη, να προσσεληνωθούν και να ανακτή-
σουν γεωλογικό δείγμα το οποίο στη συνέχεια θα επανα-
φέρουν στη Γη πριν τον Apollo 11. Ο ραδιοσταθμός της Μό-
σχας, ως άλλη Σφίγγα, ανακοινώνει αινιγματικά ότι σκοπός 
του διαστημοπλοίου είναι «Η συνέχιση της επιστημονικής 
εξερεύνησης της Σελήνης και του Διαστήματος» (ό,τι και 
αν σήμαινε αυτό). Το θερμόμετρο ανεβαίνει στα ύψη καθώς 
διατυπώνονται φόβοι ότι σκοπός του Luna 15 είναι να παρε-
νοχλήσει τους αστροναύτες τού Apollo, ώστε αυτοί να αποτύ-
χουν στο ταξίδι τους! Στις 19 Ιουλίου, και ενώ η αγωνία έχει 
κορυφωθεί, ο ίδιος ο πρόεδρος της Σοβιετικής Ακαδημίας 
Επιστημών θα διαβεβαιώσει κατηγορηματικά τον αμερικα-
νικό λαό μέσω του αστροναύτη Φρανκ Μπόρμαν ότι ο Luna 
15 δεν σκοπεύει να παρεμποδίσει τον Apollo 11.
Πάντως, την ίδια μέρα ο Πάπας Παύλος ΣΤ′ ζητά από τους 
πιστούς να προσευχηθούν για την επιτυχία της αποστολής 
και στο Καράκας της Βενεζουέλας ανακοινώνεται ότι οι κα-
μπάνες των ναών θα ηχήσουν χαρμόσυνα τη στιγμή που οι 
Άρμστρονγκ και Όλντριν θα πατήσουν στο σεληνιακό έδα-
φος. Στο μεταξύ ο κοσμηματοπώλης Μπεν Χάιμαν από την 
Ατλάντα προσφέρει 5.000 δολάρια για κάθε ουγγιά σελη-
νιακού εδάφους. Ο Χάιμαν μεταβιβάζει την προσφορά του 

με τηλεγράφημα στον Ρομπερτ Γκίλρουθ, διευθυντή του 
κέντρου επανδρωμένων πτήσεων στο Χιούστον. Δεν μάθαμε 
τι απάντησε ο Γκίλρουθ, όμως η προσφορά ήταν από οικονο-
μικής άποψης… αστεία. Γιατί; Αν υπολογίσουμε ότι το ταξίδι 
του Apollo 11, με το οποίο προσκομίστηκαν στη Γη περίπου 
22 κιλά σεληνιακού βράχου (776 ουγγιές), στοίχισε 355 
εκατομμύρια δολάρια (του 1969), βγάζουμε το συμπέρα-
σμα ότι μια ουγγιά «σεληνόχωμα» κοστίζει περίπου μισό 
εκατομμύριο δολάρια!
Στην ελληνική πραγματικότητα της εποχής, ξέρετε ότι αυτή 
τη στιγμή στην επιφάνεια της Σελήνης υπάρχει μήνυμα της... 


