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ΔΙΑΣΤΗΜΑ Apollo 11-50 Χρόνια 

σεληνιακή τροχιά και ο κόσμος 
ετοιμάζεται για τη μεγάλη στιγ-
μή. Στην Ελλάδα το υπουργείο 
Προεδρίας ανακοινώνει τα 
εξής: «Προκειμένου να δοθή 
η δυνατότης εις το κοινόν το 
στερούμενον δεκτών τηλεο-
ράσεως να παρακολουθήση 
τας φάσεις του ταξιδίου του 
αμερικανικού διαστημοπλοίου 
Απόλλωνος 11, τας μεταδιδο-
μένας και παρά της ελληνικής 
τηλεοράσεως, το υπουργείον 
Προεδρίας της κυβερνήσεως 
έχει μεριμνήση δια την τοποθέ-
τησιν συσκευών τηλεοράσεως 
εις πλατείας και άλλους χώ-
ρους. Επίσης παρακαλούνται 
οι οργανισμοί και αι ιδιωτικαί 
επιχειρήσεις που διαθέτουν 
αριθμόν τηλεοράσεων, εφ’ όσον επιθυμούν, δύνανται να 
εγκαταστήσουν ταύτας εις δημοσίους χώρους προκειμένου 
να παρακολουθήσουν το κοσμοϊστορικόν γεγονός της απο-
βάσεως και του περιπάτου ανθρώπων εις την Σελήνην και 
όσοι δεν διαθέτουν τοιαύτας».
Κυριακή, βράδυ. Η σεληνάκατος με τους Άρμστρονγκ και 
Όλντριν αποσπάται από το κυρίως διαστημόπλοιο και αρχίζει 
την κάθοδο. Τα προβλήματα όμως δεν λείπουν. Ο υπολογι-
στής του σκάφους αρχικά υπερφορτώνεται. Κατόπιν γίνεται 
αντιληπτό ότι η περιοχή προσεδάφισης είναι γεμάτη επικίν-
δυνα βράχια. Η αποστολή κινδυνεύει να αποτύχει μερικές 
εκατοντάδες μέτρα από την επιφάνεια του Φεγγαριού! Ο 
Άρμστρονγκ αναλαμβάνει χειροκίνητο έλεγχο και έχει μόλις 
τριάντα δευτερόλεπτα για να προσεδαφίσει το σκάφος. Τα 
καταφέρνει δέκα δευτερόλεπτα πριν τελειώσουν τα καύσι-
μα. Η σεληνάκατος βρίσκεται τόσο χαμηλά που ένα σύννεφο 
σκόνης που σηκώνουν τα καυσαέρια του κινητήρα εμποδί-
ζει την ορατότητα. Κάτω από κάθε σκέλος της σεληνακάτου 
κρέμεται ένα καλώδιο μήκους 2 μέτρων. Το «φως επαφής» 
που ανάβει στον πίνακα οργάνων σημαίνει ότι τα καλώδια 
έχουν αγγίξει το έδαφος. Ο Άρμστρονγκ σβήνει αμέσως τον 
κινητήρα και η σεληνάκατος ακουμπά στη Θάλασσα της 
Γαλήνης, ενώ η σκόνη κατακάθεται αφύσικα γρήγορα εξαι-
τίας της έλλειψης ατμόσφαιρας. «Οι κινητήρες έσβησαν» 
μεταδίδει τη στιγμή που τα πόδια της σεληνακάτου ακου-
μπούν τη σεληνόσκονη. Ακολουθούν μερικά δευτερόλεπτα 
σιγής και κατόπιν ακούγεται η φωνή του Άρμστρονγκ: «Εδώ 
βάση της Γαλήνης, ο Αετός προσσεληνώθηκε». Ο αστροναύ-
της Τσαρλς Ντιούκ (που θα ταξιδέψει κι αυτός στη Σελήνη 
τρία χρόνια αργότερα) επιφορτισμένος με το καθήκον τού 
CAPCOM (επικοινωνιών με το σκάφος) τραυλίζει: «Ρότζερ, 
Γαλήνη! Σας λαμβάνουμε! Εδώ κοντέψαμε να πάθουμε συ-
γκοπή! Ανασαίνουμε και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ!». Στο 

Ο Όλντριν έχει 
αναπτύξει τον 
σεισμογράφο PSEP 
και τον ανακλαστήρα 
LRRR.

Άποψη του 
χώρου όπου 

τοποθετήθηκαν 
οι καταγραφικές 
συσκευές από το 
μικρό παράθυρο 

της σεληνακάτου, 
λίγο πριν την 

αναχώρηση των 
δύο αστροναυτών.

Άποψη του 
ανώτερου ορόφου 
της σεληνακάτου 

με ορατή τη Γη 
στον σκοτεινό 

ουρανό. 


