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ΗΠΑ για να παραδώσει τα συμβόλαια στις οικογένειες των 
αστροναυτών. Παράλληλα η εταιρεία κατασκευάζει ένα 
αντίγραφο της σεληνακάτου, το οποίο και τοποθετεί στην 
πλατεία Συντάγματος το απόγευμα της 16ης Ιουλίου.
Τρίτη, 15 Ιουλίου 1969. Ο Άρμστρονγκ δηλώνει ότι η απο-
στολή έχει 80% πιθανότητες επιτυχίας, ενώ ο διευθυντής της 
NASA Τόμας Πέιν δεσμεύεται πως, αν το Apollo 11 αποτύχει, 
τότε ο Άρμστρονγκ θα γίνει κυβερνήτης του Apollo 12. Κανείς 
δεν τολμά να ρωτήσει τι θα γίνει αν αποτύχει και το Apollo 
12… Ωστόσο, παραμένει πάντα το εφιαλτικό ενδεχόμενο οι 
Άρμστρονγκ και Όλντριν να καθηλωθούν στην επιφάνεια της 
Σελήνης, αν ο κινητήρας ανόδου της σεληνακάτου δεν λει-
τουργήσει ή αν η σεληνάκατος προσεδαφιστεί με κλίση με-
γαλύτερη από 35 μοίρες. «Προτιμούμε να μην σκεφτόμαστε 
το ενδεχόμενο αυτό», λέει ο άνθρωπος που σε λίγα 24ωρα 
θα γινόταν ο διασημότερος του κόσμου. Με την ύστερη γνώ-
ση ξέρουμε ότι οι πιθανότητες επιτυχημένης προσσελήνω-
σης του Apollo 11 ήταν 50:50. Ο Μάικλ Κόλινς, που θα παρα-
μείνει σε σεληνιακή τροχιά με το κυρίως όχημα, δεν θα μπο-
ρεί να προσσεληνωθεί. Αν ο κινητήρας της σεληνακάτου δεν 
λειτουργήσει, οι δυο αστροναύτες έχουν 42 ώρες ζωής στην 
επιφάνεια της Σελήνης. Τόσο θα διαρκέσουν τα αποθέματα 
του αέρα. Πολλά χρόνια αργότερα θα δοθεί στη δημοσιότητα 
το μήνυμα του προέδρου Νίξον, το οποίο θα κοινοποιούνταν 
στην περίπτωση που οι αστροναύτες θα έμεναν για πάντα στη 
Σελήνη. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να κοινοποιηθεί ποτέ…
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 1969. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι συρ-
ρέουν στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα για να 
παρακολουθήσουν την εκτόξευση και δύο χιλιάδες δημο-
σιογράφοι απ’ όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται στο γρασίδι 
μπροστά από το υπόστεγο που στεγάζει τους τηλεοπτικούς 
σχολιαστές και τα μηχανήματα αναμετάδοσης. Ένας από αυ-
τούς είναι ο βετεράνος Βρετανός δημοσιογράφος Ρεγκ Τέρ-
νιλ, ο οποίος έχει παρακολουθήσει κάθε επανδρωμένη αμε-
ρικανική εκτόξευση ύστερα από εκείνη του Άλαν Σέπαρντ το 
1961. Ένας άλλος είναι ο γνωστότερος Ουόλτερ Κρονκάιτ 
του CBS ο οποίος έχει μεταφέρει το στούντιό του στο Διαστη-
μικό Κέντρο. Ανάμεσά στους δημοσιογράφους είναι και ο 
νεαρός τότε φοιτητής Διονύσιος Σιμόπουλος, μετέπειτα δι-
ευθυντής του Ευγενιδείου Ιδρύματος, οι ανταποκρίσεις του 
οποίου δημοσιεύονται καθημερινά σε αθηναϊκή εφημερίδα. 
Στους προσκεκλημένους VIP συμπεριλαμβάνονται το σύνο-
λο των Αμερικανών βουλευτών και γερουσιαστών…, είτε αυ-
τοί είχαν υποστηρίξει το διαστημικό πρόγραμμα είτε όχι. Εκεί 
βρίσκεται και ο πρώην πρόεδρος Λίντον Τζόνσον.
Ενώ ο ύψους 110 μέτρων Saturn 5, ο ισχυρότερος πύραυλος 
που κατασκευάστηκε ποτέ, ξεκινά για το σημαντικότερο ταξί-
δι της ανθρώπινης ιστορίας, ο αντιπρόεδρος Σπύρος Άγκνιου 
(γνωστός σε μας για την πελοποννησιακή καταγωγή του και 
για τις σχέσεις στοργής με την ελληνική χούντα) φωτογρα-
φίζεται με φόντο την εκτόξευση να κοιτά τον ουρανό με ένα 
ποτήρι μπέρμπον ανά χείρας. Το Life δημοσιεύει την περί-
φημη φωτογραφία της εκτόξευσης: το υπόστεγο των δημο-

Ο Όλντριν 
κατέρχεται για 
πρώτη φορά 
στη σεληνιακή 
επιφάνεια. Ο 
Άρμστρονγκ, που 
προηγήθηκε, 
φωτογραφήθηκε 
μόνο μία φορά 
και μάλιστα με 
γυρισμένη την 
πλάτη. 

Το πέδιλο του συστήματος 
προσσελήνωσης και ο 
αισθητήρας επαφής που 
κρεμόταν από το πέλμα 
και προοριζόταν να 
επιβεβαιώσει την επαφή με 
το σεληνιακό έδαφος. 


