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ΔΙΑΣΤΗΜΑ Apollo 11-50 Χρόνια 

τραβήξει φωτογραφίες, έχουν στήσει πειραματικό εξοπλι-
σμό και είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στη σεληνάκατο. Έχουν 
μείνει μόνο δύο ώρες έξω από το σκάφος, αλλά οι άγνωστες 
παράμετροι είναι πολλές και δεν πρέπει να ριψοκινδυνέ-
ψουν περισσότερο σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Αυτό είναι 
δουλειά των επόμενων αποστολών. Επιβιβάζονται! Η ώρα 

Ο αεροστεγής θάλαμος 
εκφορτώνεται και 
μεταφέρεται μαζί 

με τους αστροναύτες 
αεροπορικώς 
στο Χιούστον. 

στην Ελλάδα είναι ήδη 7:25 π.μ. και οι ξενυχτισμένοι αλλά 
ικανοποιημένοι Έλληνες ξεκινούν για τις δουλειές τους. Στο 
μεταξύ ο Luna 15 συντρίβεται στη θάλασσα των Κρίσεων, 
τερματίζοντας μια για πάντα κάθε σοβιετική ελπίδα για σε-
ληνιακή «πρωτιά».
Οι αστροναύτες αφήνουν πίσω τους το «πιο ακριβό σκου-
πιδαριό του Σύμπαντος»: τη μισή σεληνάκατο, τηλεοπτική 
κάμερα, φωτογραφικές μηχανές, φορητούς σάκους υπο-
στήριξης ζωής, εργαλεία, μηχανήματα, μέχρι και τις μπότες 
τους, προσπαθώντας να μειώσουν το βάρος του οχήματος 
επιστροφής σε περίπτωση που ο κινητήρας δεν λειτουργή-
σει σε πλήρη ισχύ. Έρχεται η κρίσιμη στιγμή. Θα λειτουργή-
σει ο κινητήρας; Ναι! Ο (μισός) «Αετός» αποσεληνώνεται. 
Από το παράθυρο της σεληνακάτου διακρίνεται η ερημιά που 
σαρώνεται από έναν πρωτόφαντο άνεμο…, τα καυσαέρια του 
πυραυλοκινητήρα. Η σημαία παρασύρεται καθώς η σεληνά-
κατος κερδίζει ύψος. Δύο ώρες αργότερα οι δυο πρωτοπόροι 
συναντούν τον Μάικλ Κόλινς σε τροχιά. «Επιτέλους παρέα!», 
ξεσπά ο τελευταίος -που φυσικά δεν είχε παρακολουθήσει 
τίποτα από τη σκηνή του περιπάτου!
Στην Ελλάδα είναι πια πρωινό Δευτέρας. Ο δικτάτορας Γε-
ώργιος Παπαδόπουλος κάνει την ακόλουθη δήλωση στα 
μέσα ενημέρωσης: «Η προσεδάφισις του Ανθρώπου εις την 
Σελήνην, χάρις εις την ανωτάτην τεχνικήν του αιώνος και την 
μεγίστην υλικήν θυσίαν εις ην μετ’ αυταπαρνήσεως υπεβλή-
θη ο ανιδιοτελής αμερικανικός λαός, ανοίγει αληθώς νέαν 
εποχήν εις την Ιστορίαν. Η ψυχή της παρούσης ανθρωπίνης 
γενεάς πληρούται εμπιστοσύνης, αισιοδοξίας και συναισθή-
ματος πανθρωπίνου θριάμβου. Εις ένδειξιν θαυμασμού και 
προς έξαρσιν της ιστορικής σημασίας του επιτεύγματος, 
άπασαι αι δημόσιαι υπηρεσίαι της χώρας θα αργήσουν σή-
μερον».
Τρίτη, 22 Ιουλίου 1969. Ο Apollo 11 βρίσκεται σε πορεία επι-
στροφής στη Γη. Το αεροπλανοφόρο Hornet πλέει στον Ει-
ρηνικό για να τους περισυλλέξει. Οι εφημερίδες τής τότε πιο 
απομονωμένης χώρας στον κόσμο, της Αλβανίας, κάνουν 
για πρώτη φορά μνεία της προσσελήνωσης με έναν πραγ-
ματικά εντυπωσιακό τρόπο. Στο τέλος της ανασκόπησης του 
τύπου των Τιράνων από το αλβανικό πρακτορείο ειδήσεων 
ΑΤΑ αναφέρεται το εξής εξωφρενικό: «Οι εφημερίδες δημο-
σιεύουν επίσης πολλά τηλεγραφήματα και αναγγέλλουν ότι 
για πρώτη φορά ένας άνθρωπος του πλανήτη μας βάδισε επί 
της Σελήνης κ.λ.π.». Αυτό το απίστευτο «κ.λ.π.» φανερώνει 
πόση σημασία έδωσε στο γεγονός της προσσελήνωσης η 
χώρα που ισχυρίζεται ότι «οικοδομεί τον πραγματικό σοσια-
λισμό». Μια γερμανική τράπεζα κυκλοφορεί το πρώτο «σε-

Καθώς το Hornet επιστρέφει στις ΗΠΑ, οι αστροναύτες, 
αν και κλεισμένοι στον χώρο απομόνωσης, μετέχουν σε 

διάφορες εκδηλώσεις όπως αυτή η επίσημη κοπή τούρτας. 

Ο Νίξον που 
βρισκόταν στο 

Hornet είναι 
αποφασισμένος να 

εκμεταλλευτεί καλά 
την ευκαιρία. Μιλά 

στους κατακτητές της 
Σελήνης μέσα στον 

θάλαμο απομόνωσης. 


