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Η κάμερα του ενός εκατομμυρίου 
δολαρίων 

Ο «αφανής ήρωας» της πρώτης προσ-
σελήνωσης ήταν ασφαλώς η τηλεοπτική 
κάμερα που κατέγραψε τα πρώτα βήματα 
στη σεληνιακή επιφάνεια. Η κατασκευή 
της ήταν πραγματικός άθλος. Στην αρχή 
του διαστημικού προγράμματος οι τηλεο-
πτικές κάμερες ήταν τεράστια μηχανήματα 
που ζύγιζαν 200 κιλά και χρησιμοποιού-

νταν μόνο στο στούντιο. Όμως η NASA συ-
νειδητοποίησε την τρομακτική χρησιμότη-
τα της κινούμενης εικόνας στις δημόσιες 
σχέσεις και η κατασκευή μιας μικρής και 
πρακτικής κάμερας μεταβλήθηκε σε επεί-
γουσα προτεραιότητα.
Η κάμερα θα έπρεπε να ζυγίζει όσο το 
δυνατόν λιγότερο, να λειτουργεί με ελά-
χιστο ρεύμα, να είναι αυτοψυχόμενη και 
να επιβιώνει σε θερμοκρασίες από -150 
έως +200 βαθμούς Κελσίου. Θα έπρεπε 
να αντέχει στους ισχυρούς κραδασμούς 
και πιθανότατα στις βροχές μετεωριτών 
και σωματιδιακής ακτινοβολίας και τέλος, 
θα έπρεπε να είναι εύκολη στον χειρισμό 
από τους γαντοφορεμένους αστροναύτες. 
Επιπλέον, ελάχιστα πράγματα ήταν γνω-
στά για τις συνθήκες φωτισμού στη Σελή-
νη, οπότε η κάμερα έπρεπε να σχεδιαστεί 
ώστε να μπορεί να λειτουργεί με μοναδικό 
φως εκείνο από την αντανάκλαση της Γης. 
Χρειάστηκαν πέντε χρόνια, εκατοντάδες 
άνθρωποι και πάνω από 1 εκατομμύριο 
δολάρια για να κατασκευαστεί η κάμερα 
vidicon SEC βάρους μόλις 3,5 κιλών. Ήταν 
ένα θαυμάσιο δείγμα προϊόντος με τεχνο-
λογία στερεής κατάστασης και ολοκληρω-
μένων κυκλωμάτων. Το σήμα μεταδιδόταν 

σε μια κεραία στην Αυστραλία, μετατρε-
πόταν σε format κανονικής τηλεοπτικής 
μετάδοσης και ύστερα έφτανε σε περισσό-
τερους από 500 εκατομμύρια δέκτες. 
Τα ηλεκτρονικά συστήματα της σεληνια-
κής κάμερας συνέβαλαν στο να μεταβλη-
θεί ολόκληρη η κουλτούρα των μέσων 
ενημέρωσης. Το 1969 οι τηλεοπτικοί 
σταθμοί πρόβαλλαν στιγμιότυπα από ει-
δήσεις μέσω φιλμ που έπρεπε πρώτα να 
εμφανιστεί. Ως εκ τούτου η live μετάδοση 
δεν ήταν εφικτή. Κάποιοι ισχυρίζονταν 
ότι αυτό ήταν κάτι καλό. Η διαδικασία με-
τάδοσης της εικόνας ήταν αργή κι έτσι οι 
παραγωγοί των ειδήσεων είχαν χρόνο στη 
διάθεσή τους να σκεφτούν και να κάνουν 
τα σχόλιά τους. Όμως με τις εξελίξεις στη 
μικροηλεκτρονική -χάρη στην προσσελή-
νωση- η μετάδοση των ειδήσεων άλλαξε 
μια για πάντα. Οι ελαφριές, φορητές βιντε-
οκάμερες μπορούσαν να μεταφερθούν επί 
τόπου «δίπλα» στην είδηση. 
Σύντομα οι λέξεις «ζωντανή μετάδοση» 
και «ζωντανά μέσω δορυφόρου» έγιναν ο 
κανόνας. Τα νέα έφταναν στις τηλεοράσεις 
την ίδια στιγμή που συνέβαιναν. Ο ανταγω-
νισμός εντάθηκε και το τοπίο διαμορφώ-
θηκε σε εκείνο που γνωρίζουμε σήμερα. 

«ΗΡΘΑΜΕ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ»!Ο Όλντριν κατεβάζει από τη σεληνάκατο τον 

εξοπλισμό, τον ανακλαστήρα λέιζερ LRRR (Laser 
Ranging Retroflector) και τον σεισμογράφο PSEP 
(Passive Seismic Experiment Package). Τας μεταδίδει την είδηση της εκτόξευσης επτά λεπτά μετά το 

συμβάν, αλλά χαρακτηρίζει τους αστροναύτες… «θαρραλέ-
ους άνδρες». Οι σοβιετικές εφημερίδες όμως δεν γράφουν 
τίποτα και η τηλεόραση θα μεταδώσει τελικά στιγμιότυπα 4 
λεπτών, τέσσερις ώρες μετά την εκτόξευση. Η πικρή επίγνω-
ση ότι ο αγώνας δρόμου για τη Σελήνη είχε χαθεί δεν επιτρέ-
πει στη σοβιετική ηγεσία να προβεί σε τέτοιες ομολογίες. Ο 
σοβιετικός λαός θα πρέπει να περιμένει ακόμα είκοσι χρό-
νια για να έρθει η γκλάσνοστ. Μαζί της θα έρθουν στο φως 
οι λεπτομέρειες του -τότε άκρως απόρρητου- αποτυχημένου 
σοβιετικού προγράμματος για επανδρωμένες προσσεληνώ-
σεις…
Παρομοίως ο κινεζικός τύπος τηρεί σιγή ιχθύος. Η ολέθρια 
«Πολιτιστική Επανάσταση» του Μάο βρισκόταν στο φόρτε 
της και οτιδήποτε Δυτικό ήταν εξοβελιστέο. Δεν ήταν κάτι 


