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Στο κατάστρωμα 
του Hornet οι 
τρεις άνθρωποι 
που πάτησαν στη 
σελήνη μπαίνουν 
τροχάδην στον 
ειδικό θάλαμο 
απομόνωσης. 

ζεται στη γκρίζα φεγγαρόσκονη και οι σφυγμοί του έχουν ξε-
περάσει τους 150 το λεπτό. Μια τρεμάμενη φωνή που ακούν 
εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι εκείνη την αξέχαστη 
νύχτα προφέρει τη φράση που από τότε μπήκε στα βιβλία της 
ιστορίας: «Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο 
άλμα για την ανθρωπότητα».
Για πρώτη φορά στην ιστορία της η ανθρωπότητα συμμετέχει 
σύσσωμη σε ένα γεγονός. Περισσότερα από 3.000 άτομα 
παρακολουθούν την αποβίβαση του Άρμστρονγκ από μια 
τεράστια τηλεόραση τοποθετημένη έξω από το κτήριο του 
Time-Life στη Νέα Υόρκη. Ένα άλλο πλήθος 10.000 ατόμων 
την παρακολουθεί από μια άλλη γιγαντοοθόνη στο Σέντραλ 
Παρκ. Πάνω από το 95% των Αμερικανών παρακολουθεί 
την προσσελήνωση από σπίτια, μπαρ, νυχτερινά κέντρα, 
πλατείες, πάρκα, αεροδρόμια ακόμα και... φυλακές. Στις 
φυλακές Σαν Κουέντιν οι κρατούμενοι δεν χάνουν το θέαμα, 
αφού έχουν ήδη τοποθετηθεί δέκτες. Στο Μίσιγκαν παρατη-
ρούνται αποδράσεις κρατουμένων που εκμεταλλεύθηκαν 
την ευκαιρία! Στην Πράγα η είδηση μεταδίδεται με 45 λεπτά 
καθυστέρηση. Στη Βαρσοβία γεμίζουν ασφυκτικά το ισόγειο 
της αμερικανικής πρεσβείας για να παρακολουθήσουν την 
αποβίβαση. Πάνω από 150.000 κονκάρδες με τον Apollo 11 
μοιράζονται στους ενθουσιασμένους Πολωνούς. Στη Νότια 
Κορέα η προσσελήνωση έχει ως αποτέλεσμα βροχή από 
τηλεφωνήματα στην αστυνομία. Άλλοι θέλουν να μάθουν αν 
για ένα ταξίδι στη Σελήνη θα χρειαστούν τις ίδιες διατυπώ-
σεις όπως σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, ενώ κάποιοι ζητούν 
από την αστυνομία να τους βρει επειγόντως τις… κλεμμένες 
τηλεοράσεις τους για να προφθάσουν να παρακολουθήσουν 
το γεγονός! Στη Χιλή εκατοντάδες άνθρωποι χορεύουν στους 
δρόμους του Σαντιάγκο και άλλοι ορμούν έξω από τα εστι-
ατόρια όπου έτρωγαν προκειμένου να δουν το Φεγγάρι ξε-
χνώντας ότι εκεί ήταν ακόμα μέρα! Κινηματογραφικά στιγμι-
ότυπα εκείνης της εποχής δείχνουν ότι ολόκληρος ο κόσμος 
πανηγύριζε σύσσωμος σε πάρτι που οργανώθηκαν σε όλη 
την υφήλιο σε διάφορες ώρες της ημέρας (ή της νύχτας).
Μισή ώρα αργότερα ο Μπαζ Όλντριν αποβιβάζεται και αυτός 
στη Σελήνη προσέχοντας να μην κλείσει τη θυρίδα, «Για να 
είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κλειδωθούμε απ’ έξω», όπως 
λέει καθώς κατεβαίνει τη σκάλα. Οι πρώτες του λέξεις μό-
λις πατά το γκρίζο έδαφος είναι: «Μεγαλειώδης ερημιά!». 
Οι δύο αστροναύτες απλώνουν την αμερικανική σημαία, 
ενώ ο Όλντριν ποζάρει για κάμποσες φωτογραφίες, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνεται και η ιστορική πόζα στην οποία 
διακρίνονται στο γυαλί του κράνους του ο Άρμστρονγκ και ο 
«Αετός». Επειδή δεν ήταν στο πρόγραμμα οι... αναμνηστι-
κές φωτογραφίες, ο Άρμστρονγκ φωτογραφίζεται μόνο μία 
φορά και αυτή με την πλάτη γυρισμένη στον φακό, όταν ο 
Όλντριν τραβά ένα προγραμματισμένο πανόραμα 360ο της 
περιοχής προσεδάφισης. Αν και απίστευτο, δεν υπάρχουν 
άλλες φωτογραφίες του πρώτου ανθρώπου που πάτησε στη 
Σελήνη. Απλούστατα το σχέδιο δεν προέβλεπε ότι ο Όλντριν 
θα τραβούσε φωτογραφίες τον Άρμστρονγκ! Είναι ακόμα πιο 

απίστευτο το γεγονός ότι αρχικά προβλεπόταν ασπρόμαυρο 
φιλμ στις κάμερες Hasselblad των αστροναυτών, αλλά την 
τελευταία στιγμή οι επιστήμονες και οι τεχνικοί υποχώρησαν 
μπροστά στην ανάγκη μερικών καλών δημοσίων σχέσεων. 
Η NASA θα πληρώσει πανάκριβα αυτή την προχειρότητα στις 
δημόσιες σχέσεις της, όταν θα παρακολουθήσει έντρομη 
το ενδιαφέρον του κοινού να εξανεμίζεται μετά την πρώτη 
προσσελήνωση.
Οι αστροναύτες διαβάζουν το μήνυμα που βρίσκεται στην 
αναμνηστική πλάκα: «Ήρθαμε εν ειρήνη για όλη την αν-
θρωπότητα». Η σημαία όμως που στήνουν -με δυσκολία 
εξαιτίας της σκληρότητας του εδάφους- είναι η αμερικανική. 
Η τελετή διακόπτεται από το τηλεφώνημα του Νίξον. Ο πρόε-
δρος είναι αποφασισμένος να συνδέσει το όνομά του με την 
πρώτη προσσελήνωση. Στις 5:43 π.μ. ώρα Ελλάδος το πρό-
σωπο του εμφανίζεται σε ένα οβάλ πλαίσιο στο τηλεοπτικό 
πλάνο των αστροναυτών δίπλα στη σημαία. «Γεια σας, Νιλ 
και Μπαζ, σας μιλώ από το Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο 
και αυτό πρέπει να είναι το σημαντικότερο τηλεφώνημα που 
έγινε ποτέ...». Ο Νίξον δεν βάζει γλώσσα μέσα. Οι επιστήμο-
νες εκνευρίζονται… Και άλλη καθυστέρηση για χάρη των 
πολιτικών! Οι αστροναύτες έχουν περιορισμένο χρόνο στη 
διάθεσή τους για να τον σπαταλούν σε τελετές αύξησης του 
προεδρικού γοήτρου. Τελικά στρώνονται στη δουλειά. Δυο 
ώρες αργότερα έχουν συλλέξει 22 κιλά πετρωμάτων, έχουν 


