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πρωτόγνωρο… Η Κίνα είχε τηρήσει παρόμοια σιγή σε όλα 
τα προηγούμενα επιτεύγματα, είτε αυτά ήταν των «ιμπερια-
λιστών Αμερικανών» είτε των «ρεβιζιονιστών Σοβιετικών». 
Στο Χονγκ Κονγκ τρεις κομμουνιστικές εφημερίδες ξεσπα-
θώνουν εναντίον του Apollo 11, χαρακτηρίζοντάς τον ως 
«Αμερικανική προσπάθεια απειλής προς τα άλλα κράτη» 
και «Εκτεταμένο διαστημικό ιμπεριαλισμό», καταλήγοντας 
στο συμπέρασμα ότι «Ο Αμερικανός αστροναύτης πάει στον 
Παράδεισο, ενώ ο Αμερικανός φτωχός προς την Κόλαση» 
(…;). Στην άλλη άκρη του κόσμου, στο Αλγέρι, ο Έλντριτζ 
Κλίβερ, ο Αμερικανός μαύρος ηγέτης των διαβόητων Μαύ-
ρων Πανθήρων χαρακτηρίζει τον Apollo 11 «Τσίρκο για να 
αποσπά το μυαλό των ανθρώπων από τα προβλήματα που 
υπάρχουν εδώ στη Γη».
Στο μεταξύ, η κάρτα που ο γ.γ. του ΟΗΕ, Ου Θαντ, στέλνει 
στους αστροναύτες για να την εναποθέσουν στην επιφάνεια 
της Σελήνης χάνει το... διαστημόπλοιο. Η NASA κρίνει τελικά 
ότι η αργοπορία της άφιξης, η διαδικασία του πρωτοκόλλου 
και το βάρος της κάρτας δημιουργούν προβλήματα κι έτσι 
την αφήνει στη Γη.
Το ταξίδι στη Σελήνη θα διαρκέσει τρεις ημέρες, στη διάρ-
κεια των οποίων το πρόγραμμα των αστροναυτών δεν είναι 
ιδιαίτερα φορτωμένο. Το πλήρωμα του Apollo 11 βρίσκει τον 
χρόνο να πραγματοποιήσει και τηλεοπτικές αναμεταδόσεις 
για το κοινό της Γης. Τα μέσα ενημέρωσης ολόκληρου του 
πλανήτη ασχολούνται με την αποστολή που πλησιάζει στην 
κορύφωσή της. Η σοβιετική εφημερίδα Πράβντα αποκαλεί 
τον Άρμστρονγκ «Τσάρο του σκάφους». Αργότερα ο Κόλινς 
θα σχολιάσει ξερά: «Ο τσάρος βουρτσίζει τα δόντια του». Στο 
μεταξύ, ενώ το πλήρωμα συγκεντρώνει τις δυνάμεις του για 
την προσσελήνωση, οι οικογένειες των αστροναυτών εκτός 
από την αγωνία τους έχουν να αντιμετωπίσουν και το ανα-
πόφευκτο «μαρτύριο» στο οποίο τους υποβάλλουν τα μέσα 
ενημέρωσης. Τηλεοπτικά συνεργεία έχουν στηθεί έξω από 
τα σπίτια τους και οι σύζυγοι των αστροναυτών υφίστανται 
ανόητες ερωτήσεις και δίνουν εξίσου ανούσιες και διπλω-
ματικές απαντήσεις: «Είμαστε περήφανες, ενθουσιασμένες 
και ευτυχισμένες». Στα σπίτια τους η NASA έχει εγκαταστή-
σει ηχεία που αναμεταδίδουν τις συνομιλίες μεταξύ Apollo 
11 και Κέντρου Ελέγχου. Στο πλευρό των οικογενειών βρί-
σκονται άλλοι αστροναύτες, οι οποίοι μεταφράζουν την τε-
χνοκρατική ακαταλαβίστικη αργκό που αποτελείται σχεδόν 
αποκλειστικά από ακρωνύμια. Τα περισσότερα μηνύματα 
είναι απολύτως ακατανόητα, όπως αυτό: «TEI, 11, SPS, G&N, 
37.200 minus 060, plus 047, plus 098». 
Σάββατο, 19 Ιουλίου 1969. Όλη η υφήλιος βρίσκεται σε 
επιφυλακή, καθώς το διαστημόπλοιο πλησιάζει τη Σελήνη. 
Ο Σοβιετικός ηγέτης Λεονίντ Μπρέζνιεφ, που βρίσκεται στην 
Πολωνία, εύχεται καλή επιτυχία. Στην Αυστραλία ανακοι-
νώνεται ότι η Δευτέρα 21 Ιουλίου ανακηρύσσεται σχολική 
αργία, για να μπορέσουν οι μαθητές να παρακολουθήσουν 
στην τηλεόραση την κάθοδο των αστροναυτών. Το ίδιο ανα-
κοινώνεται και στο Περού, ενώ οι υπάλληλοι του ΟΗΕ θα 

κάτσουν και αυτοί σπίτια τους τη Δευτέρα. Στην Αγγλία δί-
νεται ειδική άδεια στις παμπ να παραμείνουν ανοικτές όλο 
το 24ωρο της Κυριακής προς Δευτέρα ώστε να μπορέσουν 
οι πελάτες τους «να πιουν στην υγειά των πρώτων αστρο-
ναυτών που θα αποβιβαστούν στη Σελήνη». Στην Ιταλία ο 
ζωγράφος Νέλλο Γκάλι μηνύει τον πρόεδρο Νίξον ζητώντας 
αποζημίωση 1.500.000 δολάρια. Τον κατηγορεί για ιδιοποί-
ηση πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Γκάλι εξηγεί ότι η NASA αντέ-
γραψε το διαστημόπλοιο Apollo 11 από πίνακες τους οποίους 
εξέθεσε στο Μιλάνο το 1966. Ο Έβερετ Γιανγκ στις ΗΠΑ είναι 
πιο απαιτητικός: ζητά αποζημίωση 10 εκατομμύρια δολάρια 
κατηγορώντας τη NASA ότι οικειοποιήθηκε χωρίς άδεια το 
σχέδιό του για την αντιθερμική ασπίδα του Apollo.
Κυριακή, 20 Ιουλίου 1969. Το Apollo 11 βρίσκεται πια σε 

Η ιστορική 
φωτογραφία, 
στην οποία 
διακρίνονται στο 
γυαλί της κάσκας 
του Όλντριν ο 
Άρμστρονγκ και ο 
«Αετός».
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