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στον Ωκεανό των Καταιγίδων. Θα ακολουθούσαν άλλες 
τέσσερις προσσεληνώσεις ως το 1972. Το όνειρο είχε τε-
λειώσει νωρίς. 
Είναι γεγονός ότι το πρόγραμμα Apollo ξεκίνησε σαν πολιτι-
κή προσπάθεια κέρδους εντυπώσεων στη δίνη του Ψυχρού 
Πολέμου. Είναι γεγονός ότι δόθηκε περισσότερη έμφαση 
στο να «σταλούν άνθρωποι στη Σελήνη» παρά στο να γίνει 
αποδοτική επιστημονική εργασία. Είναι γεγονός ότι το ενδι-
αφέρον του αμερικανικού κοινού μειώθηκε δραματικά μετά 
τον Apollo 11, με αποτέλεσμα να ματαιωθούν οι τρεις τελευ-
ταίες προσσεληνώσεις. Τέλος, είναι γεγονός ότι οι περικο-
πές της κυβέρνησης Νίξον στα διαστημικά κονδύλια οδήγη-
σαν τελικά στη δημιουργία ενός όχι και τόσο ασφαλούς και 
αξιόπιστου διαστημικού λεωφορείου, με αποτέλεσμα την 
τραγωδία του Challenger το 1986 και του Columbia το 2003.
Είναι επίσης γεγονός ότι ακόμα και αν η ανθρωπότητα απο-
φασίσει κάποια στιγμή να επιστρέψει στη Σελήνη ή να στεί-
λει ανθρώπους στον Άρη, δεν πρόκειται να επαναληφθεί ο 
πυρετός του Apollo 11. Το διαστημικό ταξίδι έχασε πια την 
αίγλη του και δημιουργεί πλέον πρωτοσέλιδα μόνο όταν 
πρόκειται για κάποιο ατύχημα ή τραγωδία. 
Κάπως έτσι σήμερα η προσεδάφιση ενός αυτόματου μηχα-
νήματος στον Άρη θεωρείται κοσμοϊστορικό γεγονός. Το ότι, 
αν είχε ακολουθηθεί το αρχικό πρόγραμμα της NASA, σήμε-
ρα θα είχαμε επανδρωμένες βάσεις στον Άρη και όχι μικρο-
σκοπικά αυτόματα οχήματα δεν δείχνει να συγκινεί σχεδόν 
κανέναν. 
Οι επικριτές με αυστηρό ύφος και ψυχρή τεχνοκρατική λο-
γική πιπιλίζουν την καραμέλα των «επίγειων αναγκών 
που πρέπει να επιλυθούν» λες και αυτές θα πάψουν να 
υπάρχουν ως δια μαγείας, αν σταματήσουν οι διαστημικές 
πτήσεις. Η σημερινή ανθρωπότητα, πολύ πιο πλούσια και τε-
χνολογικά εξελιγμένη από εκείνη της δεκαετίας του 1960, 
έχοντας λυμένα αρκετά από τα τότε προβλήματα, πάσχει 
από έλλειψη θέλησης που ξεκινά από ένα πολύ βαθύτερο 
επίπεδο. 
Και ναι, τα διαστημικά ταξίδια είναι απίστευτα δαπανηρά! 
Όμως, αν η ανθρωπότητα δεν ριψοκινδυνέψει, πώς θα μπο-
ρέσει να φτάσει λίγο πιο πέρα, να εξιχνιάσει μερικά ακόμα 
από τα μυστήρια του σύμπαντος, να σπρώξει ακόμα πιο πέρα 
τον μαύρο κύκλο που την περιβάλλει; Αν δεν επενδύσει στο 
όνειρο, πώς θα καταφέρει να επιβιώσει;

Αυτό που διακυβεύεται πλέον είναι η επιβίωση της αν-
θρωπότητας ως σύνολο και όχι η φήμη ενός ή περισσότε-
ρων εθνών. Οι άνθρωποι μπορεί να πήγαν στη Σελήνη για 
λάθος λόγους, αλλά πήγαν και αυτό έχει σημασία. Ο Νιλ 
Άρμστρονγκ τη στιγμή που πατούσε το πόδι του στη Σελήνη 
δεν ήταν ένας Αμερικανός πολίτης αλλά ένας πρεσβευτής 
της Γης. 
Από αυτή την άποψη το μήνυμα της πλάκας που άφησαν 
οι αστροναύτες του Apollo 11, σήμερα, μισό αιώνα μετά, 
φαίνεται να είναι ακόμη πιο επίκαιρο. Αν η ανθρωπότητα 
δεν αυτοκτονήσει ή δεν σβήσει, ίσως κάποια στιγμή να 
καταφέρει να εξαπλωθεί και σε άλλους κόσμους διασφα-
λίζοντας την ύπαρξή της από κινδύνους που σήμερα μόλις 
έχουν αρχίσει να γίνονται αντιληπτοί. Και τότε, όταν οι ση-
μερινές αντιπαλότητες και διαμάχες θα έχουν κονιορτο-
ποιηθεί στις μυλόπετρες της Ιστορίας, ίσως το πρόγραμμα 
Apollo να αποτελεί τη μοναδική ανάμνηση από τη μακρινή 
εκείνη εποχή που μια νευρωτική ανθρωπότητα εγκλωβι-
σμένη σε έναν και μοναδικό πλανήτη είχε καταφέρει να 
ξεπεράσει για λίγο τον εαυτό της, να σταθεί μερικά σκαλο-
πάτια ψηλότερα στη σκάλα τής ίδιας της βιολογικής εξέλι-
ξης, έστω και για λάθος αιτίες… π&δ

1. Οι τρεις 
αστροναύτες 
στο εσωτερικό 
του θαλάμου 
καραντίνας που 
θα διαρκέσει 18 
μέρες.

2. Στο Χιούστον 
ξεκινούν μακρές 
απενημερώσεις

3. Η αποστολή 
Apollo 11 έφερε 
στη Γη περίπου 22 
κιλά σεληνιακών 
δειγμάτων, 
με κόστος 
περίπου… μισό 
εκατομμύριο 
δολάρια το κιλό! 

4. Ο Βέρνερ 
φον Μπράουν 
θα πεθάνει 
πικραμένος 
χωρίς να έχει 
εγκαταλείψει 
ποτέ τα όρια της 
ατμόσφαιρας και 
έχοντας παραστεί 
μάρτυρας του 
τερματισμού 
των σεληνιακών 
πτήσεων και 
της δύσης του 
ονείρου τού 
προγράμματος 
Apollo. 
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