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και μπόρεσαν να ενημερωθούν εγκαίρως, αφού το εθνικό 
δίκτυο είχε συνδεθεί με τη «Φωνή της Αμερικής».
Έτσι ο «Αετός» είχε προσσεληνωθεί με επιτυχία. Οι Άρ-
μστρονγκ και Όλντριν παραμερίζουν τις προσωπικές τους 
αντιζηλίες και σφίγγουν τα χέρια. Ο θρήσκος Όλντριν, προ-
τού πραγματοποιήσει μια θρησκευτική τελετή μετάληψης 
στο εσωτερικό της σεληνακάτου, ζητά από την υφήλιο να 
βυθιστεί για λίγο σε περισυλλογή.
Το αρχικό σχέδιο προβλέπει ότι οι δυο αστροναύτες θα κοι-
μηθούν για ένα τετράωρο, πριν επιχειρήσουν την έξοδο από 
τη σεληνάκατο. Το πώς οι γραφειοκράτες της NASA σκέφτη-
καν ότι οι αστροναύτες θα είχαν την όρεξη για ύπνο εκείνη 
τη συνταρακτική στιγμή με τη Σελήνη στην άλλη μεριά της 
θυρίδας, παραμένει ακόμα μυστήριο! Οι Άρμστρονγκ και 
Όλντριν είναι οι πιο συγκινημένοι άνθρωποι του κόσμου και 
στις φλέβες τους δεν τρέχει αίμα αλλά αδρεναλίνη. Μετά τη 
σχετική άδεια του Χιούστον το πρόγραμμα πτήσης αλλάζει. 
Οι δυο πρωτοπόροι δεν πέφτουν για ύπνο, αλλά αρχίζουν τις 
ετοιμασίες για την αποβίβαση. Στο μεταξύ ο Μάικλ Κόλινς 
είναι ο πιο μοναχικός άνθρωπος σε ολόκληρο το σύμπαν, 
αφού βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της Σελήνης και δεν 
μπορεί ούτε καν να ακούσει τη ραδιοφωνική αναμετάδοση 
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της αποβίβασης!
Οι Έλληνες τηλεθεατές δεν ξέρουν αν το ξενύχτι θα είναι 
καρποφόρο. Είναι πια περασμένα μεσάνυχτα Κυριακής. Στη 
1 π.μ. της Δευτέρας 21 Ιουλίου η εκφωνήτρια της ελληνικής 
τηλεόρασης κλείνοντας την τακτική εκπομπή τής ημέρας 
ανακοινώνει ότι πιθανώς η έξοδος των αστροναυτών και ο 
περίπατός τους να πραγματοποιηθεί 3 ώρες νωρίτερα. Η 
συγκίνηση κορυφώνεται και οι λίγοι Έλληνες τηλεθεατές 
καθηλώνονται μπροστά στους ασπρόμαυρους δέκτες. Η 
προβλεπόμενη για τις 7:30 π.μ. αποβίβαση θα μεταδιδόταν 
στις 4:30 π.μ. Η ΥΕΝΕΔ δεν διακόπτει το πρόγραμμά της αλλά 
συνεχίζει να μεταδίδει μέχρι τα ξημερώματα ταινίες του Γου-
ώλτ Ντίσνεϊ. Τέλος, στις 4:10 π.μ. ο Ιάσων Μοσχοβίτης αναγ-
γέλλει στους ξενυχτισμένους τηλεθεατές ότι «Εντός ολίγων 
λεπτών θα πραγματοποιηθεί σύνδεσις του ΕΙΡ με το διαστη-
μικόν κέντρον του Χιούστον και από εκεί με την Σελήνην». 
Πράγματι, στις 4:40 π.μ. ώρα Ελλάδος της 21ης Ιουλίου (ώρα 
ανατολικών ΗΠΑ 22:40 μ.μ. της 20ης Ιουλίου) εμφανίζεται το 
«λευκό φάντασμα» του Άρμστρονγκ να κατεβαίνει αργά τη 
μεταλλική σκάλα της σεληνακάτου. Το πλάνο έπαιρνε μια 
κάμερα τοποθετημένη στο πόδι του σκάφους. Ο Άρμστρονγκ 
κατεβαίνει αργά, διστακτικά, προσεκτικά. Η μπότα του βυθί-


