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ΔΙΑΣΤΗΜΑ Apollo 11-50 Χρόνια 

λή «Τεράστια συμβολή στην 
εξερεύνηση του Σύμπαντος και 
την πρόοδο της επιστήμης». 
Η Αμιέν της Γαλλίας, ιδιαίτε-
ρη πατρίδα του Ιουλίου Βερν, 
ονομάζει τους τρεις αστροναύ-
τες επίτιμους πολίτες της και 
ιμπρεσάριος της Νότιας Αφρι-
κής ζητά να τους αγκαζάρει για 
τρεις βδομάδες αντί 500.000 
δολαρίων. Η ημέτερη ΕΣΗΕΑ 
αποστέλλει στον Νίξον το εξής συγχαρητήριο τηλεγράφη-
μα: «Η Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, 
αντιπροσωπεύουσα την ολότητα των δημοσιογράφων της 
ελληνικής πρωτευούσης, υποβάλλει εις την υμετέραν εξο-
χότητάν σας τον θαυμασμόν και την ευγνωμοσύνην της δια 
την περίβλεπτον επιτυχίαν της αμερικανικής επιστήμης να 
θέση ανθρώπους επί της Σελήνης».
Κυριακή, 3 Αυγούστου 1969: στο πλαίσιο ειδικής μεγάλης 
δοξολογίας που τελέστηκε ύστερα από απόφαση της Αρχιε-
πισκοπής Αθηνών με την ευκαιρία της αποστολής του Apollo 
11, εψάλη και το ακόλουθο απολυτίκιο που συντάχθηκε από 
τον Μητροπολίτη Κοζάνης: «Μεγαλύνομεν το θείον κράτος 
και δοξάζομεν τον Ζωοδότην, ον υμνεί και δοξάζει τα σύμπα-
ντα. Ως αγαθόν σε αυτόν ικετεύομεν, ίνα καρδίας ημών και 
νοήματα από πάσης αλαζονείας και επάρσεως φρουρών 
ιλασμόν παρέχηται ημίν και Σωτηρίαν την αιώνιον».
Στις 10 Αυγούστου οι αστροναύτες βγαίνουν από την καρα-
ντίνα και τότε αρχίζει η τρομερή δοκιμασία. Αρχίζουν οι ατέ-
λειωτες συνεντεύξεις, οι δημόσιες εμφανίσεις, οι δεξιώσεις, 

οι ομιλίες, οι συναντήσεις και ένας γύρος σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Οι Άρμστρονγκ, Κόλινς και Όλντριν ταξιδεύουν σε 23 
χώρες μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, ένα ταξίδι πολύ πιο επίπονο 
από αυτό στη Σελήνη. Οι εκπαιδευμένοι πιλότοι, μαθημένοι 
στη σκληρή δουλειά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, 
είναι απροετοίμαστοι για τις δημόσιες σχέσεις της NASA και 
του Νίξον που παραχωρεί το προεδρικό τζετ για το ταξίδι των 
αστροναυτών. Είναι όμως ειρωνεία της τύχης το ότι παρά 
τις προσπάθειες του Νίξον, ένας Κένεντι έκλεψε μέρος της 
παράστασης, αν και με αρνητικό τρόπο: ο γερουσιαστής 
Έντουαρντ Κένεντι τραβά τους προβολείς της δημοσιότητας, 
όταν λίγο πριν την προσσελήνωση πέφτει με το αυτοκίνητό 
του στον ποταμό Τσαπάκουϊντικ, με αποτέλεσμα να πνιγεί η 
γραμματέας του όταν την εγκαταλείπει αβοήθητη. Το σκάν-
δαλο που θα ξεσπάσει θα ακυρώσει κάθε ελπίδα του για 
μελλοντική διεκδίκηση της προεδρίας των ΗΠΑ. 
Η μετέπειτα ζωή των Άρμστρονγκ, Κόλινς και Όλντριν θα 
σημαδευόταν ανεξίτηλα από το γεγονός ότι αυτοί αποτέ-
λεσαν το πλήρωμα της πρώτης επανδρωμένης προσσε-
λήνωσης. Ο κόσμος δεν θα πάψει ποτέ να τους βλέπει έτσι 
και να προσδοκά να είναι αυτό που φανταζόταν: ατσάλινοι 
ήρωες, άξιοι πρεσβευτές του πλανήτη Γη. Γι’ αυτό δεν απο-
τέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι σύντομα παραιτήθηκαν και 
οι τρεις τους από τη NASA. Ο Άρμστρονγκ, αφού εκπλήρωσε 
το καθήκον των δημοσίων σχέσεων, δεν ξαναέδωσε ποτέ 
κατ’ ιδίαν συνέντευξη και αποσύρθηκε διδάσκοντας αερο-
ναυτική μηχανική στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, προτού 
ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις και το γκολφ. Ο Μπαζ Όλντριν 
«σημαδεύτηκε» περισσότερο απ’ όλους, αφού αντιμετώπι-
σε προβλήματα αλκοολισμού και κατάθλιψης -για να ανανή-
ψει όμως αργότερα. Είχα τη μεγάλη τιμή να συναντήσω και 
να συνομιλήσω με τον πρώτο και τον δεύτερο άνθρωπο στη 
Σελήνη, όταν αυτοί είχαν επισκεφτεί τη χώρα μας το 1998 
και το 1988 αντίστοιχα. Ο Άρμστρονγκ πέθανε το 2012, ενώ 
σήμερα οι Όλντριν και Κόλινς είναι συνομήλικοι -έκλεισαν 
αισίως τα 89 τους χρόνια.
Εξετάζοντας τα γεγονότα έπειτα από ένα τέταρτο του αιώ-
να βλέπουμε ότι το πρόγραμμα Apollo 11 ήταν πράγματι 
η «Αρχή». Όχι όμως η αρχή της συστηματικής μετάβασης 
στη Σελήνη, αλλά η αρχή του τέλους μιας εποχής ηρωι-
κών διαστημικών εγχειρημάτων. Τέσσερις μήνες μετά τον 
«Αετό» η σεληνάκατος του Apollo 12 προσεδαφιζόταν 

3 Υποδοχή ηρώων. 
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