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Γνωρίζετε ότι… 
 Ο αντικειμενικός σκοπός της αποστολής Apollo 11 ήταν ο εξής απλός: 

«πραγματοποίηση προσσελήνωσης και επιστροφή».
 Τα γεωλογικά δείγματα που έφεραν οι αστροναύτες του Apollo 11 ήταν κυ-

ρίως βασάλτης ηλικίας 3,7 δισεκατομμυρίων ετών.
 Στα τέλη του 1949 το 88% των Αμερικανών πίστευε πως μέχρι το 2000 θα 

είχε βρεθεί η θεραπεία του καρκίνου, το 63% οραματίζονταν ένα μέλλον 
όπου τα τραίνα και τα αεροπλάνα θα κινούνταν με ατομική ενέργεια, ενώ 
μόλις το 15% πίστευε πως ο άνθρωπος θα μπορούσε να φτάσει στη Σελήνη 
στα επόμενα 50 χρόνια. 

 Το όχημα διακυβέρνησης του Apollo διέθετε 22 χιλιόμετρα καλωδίωσης, 
αρκετά για να εξοπλιστούν 50 τριάρια διαμερίσματα. 

 Το όχημα διακυβέρνησης του Apollo διέθετε 2 εκατομμύρια λειτουργικά 
εξαρτήματα. Συγκριτικά, ένα σύγχρονο αυτοκίνητο δεν περιέχει πάνω από 
3.000. 

 Οι κινητήρες του πρώτου ορόφου του Saturn 5 κατανάλωναν καύσιμα με 
ρυθμό 8 τόνους το δευτερόλεπτο. 

 Κάθε διαστημική στολή που χρησιμοποιήθηκε στην επιφάνεια της Σελή-
νης κόστιζε $100.000 (τιμές της εποχής), είχε 500 κομμάτια και συναρμο-
λογούνταν σε τέσσερις μέρες. 

 Τα τοιχώματα του Saturn 5 ήταν κατασκευασμένα από αλουμίνιο και είχαν 
πάχος μόλις 6 χιλιοστά. Κάποια από τα κατώτερα τμήματα των δεξαμενών 
καυσίμων είχαν πάχος μόλις 2 χιλιοστά. Διαφορετικά ο πύραυλος θα ήταν 
πολύ βαρύς για να πετάξει. 

 Πριν την εκτόξευση οι αστροναύτες που ήταν κλεισμένοι μέσα στον θαλα-
μίσκο έπρεπε να εκτελέσουν 447 εργασίες. 

 Το συνολικό κόστος του προγράμματος Apollo ήταν αντίστοιχο με το συ-
νολικό κόστος του πρώτου Πολέμου του Κόλπου. Μόνο που για τη δεύτερη 
περίπτωση το κόστος καλύφθηκε σε σημαντικό ποσοστό από τους συμμά-
χους των ΗΠΑ. 

 Η μοναδική Ανατολική χώρα που επισκέφτηκαν οι αστροναύτες τού Apollo 
11 κατά τη διάρκεια της «περιοδείας θριάμβου» μετά την επιστροφή στη Γη 
ήταν η Γιουγκοσλαβία. 

 Ένα εκατομμύριο άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Τεχεράνης για 
να υποδεχτούν τους τρεις αστροναύτες του Apollo 11 κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής τους στο Ιράν στις 25.10.1969. Δέκα χρόνια αργότερα ισάριθμα 
πλήθη θα έκαιγαν αμερικανικές σημαίες και θα καταλάμβαναν την αμερι-
κανική πρεσβεία στη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης. 

 Στην «περιοδεία θριάμβου» μετά την επιστροφή στη Γη οι αστροναύ-
τες του Apollo 11 επισκέφθηκαν 23 χώρες μέσα σε 38 ημέρες, διάνυσαν 
71.440 χιλιόμετρα, συναντήθηκαν με 20 ηγέτες και παρασημοφορήθηκαν 
9 φορές ο καθένας.

ληνονόμισμα» πιστεύοντας ότι θα εξασφαλίσει την αποκλει-
στικότητα ή τουλάχιστον την ιδέα. Το νόμισμα ονομάζεται 
«λουνάριο» (όπως δολάριο) και πωλείται ως αναμνηστικό 
αντί 32-1.500 μάρκων, αναλόγως του μεγέθους και του 
υλικού κατασκευής του. Οι New York Times διορθώνουν ένα 
ατόπημα που είχαν διαπράξει πριν από 49 χρόνια, όταν στις 
13.1.1920 σχολίασαν κοροϊδευτικά τις απόψεις τού πρωτο-
πόρου πυραυλικού επιστήμονα Ρόμπερτ Γκόνταρντ, ο οποί-
ος υποστήριξε ότι είναι δυνατή η λειτουργία πυραύλου στο 
διαστημικό κενό. Οι Times είχαν γράψει ότι «Ο Δρ. Γκόνταρντ 
φαίνεται να αγνοεί πράγματα που ακόμη και οι μαθητές στα 
σχολεία γνωρίζουν...». Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 1969. Ο κωνικός θάλαμος διακυ-
βέρνησης του Apollo 11, ένα σκάφος 6 τόνων, (ό,τι απέμεινε 
από τον τερατώδη Saturn 5 των 2.000 τόνων που είχε εκτο-
ξευτεί πριν από 8 μέρες, 3 ώρες, 18 λεπτά και 35 δευτερό-
λεπτα από το Κανάβεραλ) προσθαλασσώνεται στον Ειρηνι-
κό, κοντά στο αεροπλανοφόρο Hornet. Ο βατραχάνθρωπος 
Νατ Χέιτλμπεργκ είναι ο πρώτος άνθρωπος που συναντά 
τους αστροναύτες. Όμως, αντί να τους χαιρετήσει τους δίνει 
στολές απομόνωσης και τους ψεκάζει με αντισηπτικό. Όταν 
το ελικόπτερο παραλαμβάνει αστροναύτες και θαλαμίσκο, η 
φουσκωτή βάρκα και οι πλωτήρες βυθίζονται στον ωκεανό. 
Οι αστροναύτες αντί να συμμετάσχουν σε τελετή υποδοχής 
στο κατάστρωμα του Hornet μπαίνουν τροχάδην στο ειδικό 
κοντέινερ απομόνωσης και τα σημεία που πάτησαν ψεκάζο-
νται με απολυμαντικό! Είναι μια υποδοχή που αρμόζει καλύ-
τερα σε εξωγήινους επισκέπτες που ήρθαν με UFO! Όμως 
είναι μέτρα που λαμβάνονται, για να μην μολυνθεί η Γη από 
πιθανά σεληνιακά μικρόβια. Ο Νίξον βρίσκεται στο Hornet 
αποφασισμένος να εκμεταλλευτεί καλά την ευκαιρία. Οι κα-
τακτητές της Σελήνης μιλούν στον πρόεδρο κλεισμένοι σε 
αεροστεγή θάλαμο και μετά μεταφέρονται αεροπορικώς στο 
Χιούστον. Η καραντίνα θα διαρκέσει 18 μέρες.
Τα τηλεγραφήματα, οι επιστολές και τα μηνύματα συγχαρη-
τηρίων καταφθάνουν απ’ όλο τον κόσμο. Ο Ου Θαντ διαμηνύ-
ει στον Νίξον ότι η πρώτη επίσκεψη ανθρώπων στη Σελήνη 
«απέδειξε τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στις καλύτερες 
στιγμές του». Από τη μεριά του ο Νίξον με τους βομβαρδι-
σμούς στην Καμπότζη και το Λάος θα φροντίσει να αποδείξει 
αργότερα τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στις χειρότερες 
στιγμές του. Στη Νέα Υόρκη οι καμπάνες των εκκλησιών 
χτυπούν χαρμόσυνα, ενώ στο Σαν Φρανσίσκο βρέχει... χαρ-
τοπόλεμο. Ο πίνακας ανακοινώσεων της Γουόλ Στριτ γράφει: 
«Αστροναύτες Άρμστρονγκ, Κόλινς και Όλντριν σας χαιρετού-
με με υπηρηφάνεια». Δεκατέσσερις Σοβιετικοί κοσμοναύτες 

αποστέλλουν τηλεγράφημα, στο οποίο «συγχαίρουν από το 
βάθος της καρδιάς» τούς αστροναύτες, ενώ ο πρόεδρος της 
Σοβιετικής Ακαδημίας Επιστημών χαρακτηρίζει την αποστο-


