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Προσωπικέ5 αφηγήσεις, μαρτυρίες, χρονικά,
βιογραφίες και δοκίμια που αποτυπώνουν είέχουσες διαδρομές
του βίου και της σκέψης στην πολιτική, στην επιστήμη,
στη Λογοτεχνία, στην Ιστορία είναι ανάμεσα
στα συναρπαστικά αναγνώσματα και του εφετινού καλοκαιριού
που συναγωνίζονται τα απολαυστικότερα μυθιστορήματα

Αληθινές ιστορίες
Στο Ακρωτήριο Κένεντι ο πανίσχυρος 

πύραυλος Saturn V με το διαστημόπλοιο Apollo 11 στην κορυφή του 
ξεκινά με προορισμό τη Σελήνη. Ο Διονύσης Σιμόπουλος βρίσκεται 
στις θέσεις των δημοσιογράφων, οι οποίοι παρακολουθούν την εκτόξευση 
από απόσταση ασφαλείας πέντε χιλιομέτρων. «Βλέπαμε τις φλόγες του 
πυραύλου αλλά δεν ακούγαμε τίποτε. Μέχρις ότου, 14 δευτερόλεπτα 
σχεδόν αργότερα, έφτασε και ο ήχος. Ηταν ένας απερίγραπτος ήχος, 
χτυπούσε κυριολεκτικά το στήθος και δεν μπορούσες να καταλάβεις 
εάν τον άκουγες ή τον αισθανόσουν ή και τα δύο μαζί. Ηταν ένα 
συναίσθημα που δεν μπορεί να αποδώσει επακριβώς οποιαδήποτε λεκτική 
περιγραφή». Ο επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου στο 
αυτοβιογραφικό Από τα Ψηλαλώνια στο φεγγάρι. Η περιπέτεια τns 
κατάκτησηε του Διαστήματοε (Μεταίχμιο, 2019) αφηγείται τη δική του 
πορεία από την Πάτρα, όπου μεγάλωσε, στη Λουιξιάνα των ΗΠΑ, όπου 
σπούδασε Πολιτική Επικοινωνία και Αστροφυσική, τις προσπάθειες του 
ανθρώπου για την κατάκτηση του Διαστήματος που παρακολούθησε από 
κοντά, και δίνει ένα γλαφυρό χρονικό της διάχυσης της επιστήμης στην 
Ελλάδα μέσα από τα προγράμματα του Ευγενιδείου Πλανηταρίου, το 
οποίο διηύθυνε από το 1973 ως το 1999. Καθώς οι γνώσεις και οι σπουδές 
που αποκαλούνται σήμερα STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics / Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Επιστήμη των Μηχανικών 
και Μαθηματικά) γίνονται όλο και πιο επιθυμητές για την κατανόηση του 
Σύμπαντος και την αλληλεπίδρασή μας με αυτό, αυτό το αφήγημα του 
Σιμόπουλου, που χρωματίζεται με πινελιές από τον ιδιωτικό βίο και με 
συζητήσεις και φωτογραφίες με πρωταγωνιστές των αποστολών Apollo ή 
συγγενών τους, προσδίδει στην επιστήμη και στη βόλτα στο φεγγάρι - από 
την οποία συμπληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες 50 χρόνια - οικειότητα 
και γοητεία.
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