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Ο μύθος της «πρώτης πατημασιάς» 
Έχει ειπωθεί πολλές φορές ότι η πρώτη πα-
τημασιά του Άρμστρονγκ στην επιφάνεια της 
σελήνης θα μείνει ανέπαφη για χιλιάδες (ή 
και εκατομμύρια) χρόνια, καθώς δεν υπάρ-
χει ατμόσφαιρα. Όμως, όταν πυροδοτήθηκε ο 
όροφος ανόδου της σεληνακάτου, τα καυσαέ-
ρια έσβησαν όλα τα ίχνη σε απόσταση αρκετών 
μέτρων. Δεδομένου ότι η πρώτη πατημασιά 
είχε γίνει ακριβώς δίπλα στο πόδι της σεληνα-
κάτου (πολύ κοντά στο ακροφύσιο του κινητή-
ρα), είναι εξαιρετικά απίθανο να εξακολουθεί 
να υπάρχει. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι πιθα-
νότατα η ιστορική αυτή πατημασιά να είχε κα-
ταστραφεί ήδη από τα βήματα του Όλντριν που 
κατέβηκε δεύτερος, αλλά και από τα βήματα 
και των δύο αστροναυτών που τριγυρνούσαν 
γύρω από τη σεληνάκατο για να την επιθεω-
ρήσουν και για να κατεβάσουν τα επιστημο-
νικά όργανα που έστησαν στην επιφάνεια του 
δορυφόρου μας. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι το 
βίντεο της αποσελήνωσης δείχνει καθαρά το 
έδαφος πλάι στον «Αετό» να σαρώνεται από 
τα καυσαέρια και την αμερικανική σημαία να 
παρασύρεται απ’ αυτά. Συνεπώς κι αυτή θα 
πρέπει να έχει εκσφενδονιστεί σε μεγάλη 
απόσταση και να μην στέκεται πλέον. Ωστόσο, 
οι υπόλοιπες πατημασιές που βρίσκονταν σε 
«απόσταση ασφαλείας» διατηρήθηκαν και 
εξαιτίας της έλλειψης ατμόσφαιρας θα πρέπει 
να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Η φωτογραφία της «πρώτης πατημασιάς» εί-
ναι ακόμα ένας διαστημικός μύθος όπως και 
τόσοι άλλοι. Στην πραγματικότητα πρόκειται 
απλώς για μια από τις πρώτες που τραβήχτηκε 
στο πλαίσιο συλλογής στοιχείων για την υφή 
του σεληνιακού εδάφους. Όμως ο μύθος δια-
τηρείται, γιατί η «πρώτη πατημασιά» πρέπει 
να περιβάλλεται από μια ατμόσφαιρα δόξας 
στην ανθρώπινη συλλογική ψυχή. 

Ο ανώτερος όροφος της σεληνακάτου 
έχει απεδαφιστεί με επιτυχία και 
πλησιάζει το command module. 

κέντρο ελέγχου της αποστολής, σε χιλιάδες τηλεοπτικά στούντιο και εκατομμύρια σπίτια 
γίνεται πανδαιμόνιο. Μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας μεταδίδεται ζωντανά 
από την τηλεόραση. Ήταν από τις σπάνιες φορές που όχι μόνο μια μεγάλη ιστορική στιγμή 
καταγραφόταν σε πραγματικό χρόνο, αλλά και τη σημασία της οποίας η ανθρωπότητα συ-
νειδητοποιούσε πλήρως. 
Κυριακή, βράδυ: Πολύ πριν την εποχή της δορυφορικής τηλεόρασης και της κυριαρχίας 
των ΜΜΕ, πολύ πριν την επικράτηση του τηλεοπτικού δέκτη ως πεμπτουσίας του ελληνι-
κού νοικοκυριού, οι δύο πρωτόγονοι τηλεοπτικοί «δίαυλοι» ΕΙΡ και ΥΕΝΕΔ προσπαθούν 
να καλύψουν το εγχείρημα. Όμως οι Έλληνες τηλεθεατές μάταια αγωνιούν στις οθόνες 
περιμένοντας να αντικρίσουν σκηνές από το διάστημα. Οι μόνες εικόνες που βλέπουν 
είναι απόψεις των στούντιο της ιταλικής τηλεόρασης από την οποία αναμεταδίδεται το 
γεγονός. Έτσι ο δημοσιογράφος Κώστας Καββαθάς, ιδρυτής της Π&Δ, ο οποίος καλύπτει 
τη μετάδοση από πλευράς ΕΙΡ, ανακοινώνει στις 8 το βράδυ ότι «Λόγω της μη επιτεύξε-
ως επαφής με το Χιούστον η μετάδοσις ματαιώνεται». Ταυτόχρονα όμως προσθέτει ότι ο 
σταθμός θα προσπαθήσει να αναμεταδώσει εικόνες από την προσσελήνωση στις 10:05 
μ.μ. Δυστυχώς όμως την καθορισμένη ώρα εμφανίζονται και πάλι απόψεις των στούντιο 
της RAI και οι τηλεθεατές αντιλαμβάνονται την προσεδάφιση από τα χειροκροτήματα των 
Ιταλών! Ακολουθεί απογοήτευση, καθώς πολλοί Αθηναίοι έχουν παραμείνει όρθιοι πολ-
λές ώρες μπροστά στις βιτρίνες των καταστημάτων που πωλούν δέκτες τηλεόρασης για 
να παρακολουθήσουν το εγχείρημα. Οι ακροατές του ραδιοφώνου είναι τυχερότεροι, μιας 

Η πειραματική 
συσκευή μετρήσεων 
του ηλιακού ανέμου 
με φόντο τον 
Όλντριν. 


