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Ο πλανήτης µας αποτελεί µια φυσική πηγή ραδιοφωνικών κυµάτων που µας περιβάλλουν κάθε στιγµή. 
Δεν πρόκειται για ακουστικά κύµατα, αλλά για ηλεκτροµαγνητικά, τα οποία παράγονται στην 
ατµόσφαιρα, στην ιονόσφαιρα και στην µαγνητόσφαιρα, στον χώρο στον οποίο εκτείνεται το 
µαγνητικό πεδίο της Γης. Οι συχνότητες των κυµάτων αυτών εµπίπτουν και στο ακουστικό εύρος 
συχνοτήτων και θα µπορούσαµε να τα «ακούσουµε», αν αντί για αυτιά διαθέταµε κεραίες ραδιοφώνου. 
Τα ραδιοφωνικά σήµατα µπορούν να µετατραπούν σε ακουστικά, όπως ακριβώς συµβαίνει σε ένα 
ραδιόφωνο. Έτσι µπορούµε να ακούµε ήχους. Τους ήχους αυτούς τους ονοµάζουµε «τραγούδια της 
Γης» και θυµίζουν σφυρίγµατα, τιτιβίσµατα, ή κελαηδίσµατα πουλιών, που µας παραπέµπουν σε ένα 
συνδυασµό φυσικών και ηλεκτρονικών ήχων. 
 
Στο µακρινό διάστηµα, εκτός του ηλιακού µας συστήµατος, συναντάµε τους “pulsars”, υπέρπυκνους 
περιστρεφόµενους αστέρες νετρονίων που εκπέµπουν ισχυρή περιοδική ραδιοφωνική ακτινοβολία σε 
κάθε περιστροφή τους.  Συχνά χαρακτηρίζονται ως «αστρικά πτώµατα», καθώς η δηµιουργία τους 
σηµατοδοτεί το τέλος κάποιου κανονικού αστέρα. Μέχρι σήµερα έχουν καταγραφεί πάνω από 2200 
pulsars, η συχνότητα περιστροφής των οποίων κυµαίνεται από 0,1 Hz έως 716 Hz, δηλαδή από τον 
υπόκωφο ήχο ενός τυµπάνου έως τις υψηλές νότες ενός βιολιού. Τα ραδιοφωνικά σήµατα των pulsars, 
µε κατάλληλη επεξεργασία, µετατρέπονται σε ακουστικά, ώστε να µπορούµε να ακούµε τους «ήχους» 
που παράγουν οι φυσικοί αυτοί φάροι του διαστήµατος. 
 
Η ιδέα, ότι τα ουράνια σώµατα παράγουν µε την κίνησή τους µουσική, γνωστή ως «αρµονία των 
σφαιρών», ή «µουσική των σφαιρών», έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία. Η γοητεία 
της συνίσταται στο γεγονός ότι αποτελεί έναν γόνιµο συνδυασµό Αστρονοµίας, Μαθηµατικών και 
Μουσικής µε όχηµα τη Φιλοσοφία. 

Οι Πυθαγόρειοι στον 6ο αιώνα π.Χ. ήταν οι πρώτοι που συνέδεσαν τις βασικές µουσικές αναλογίες µε 
απλές αριθµητικές σχέσεις. Θεώρησαν ότι ο κόσµος όλος είναι δοµηµένος µαθηµατικά και η µουσική 
µπορεί να µας δείξει πώς λειτουργούν οι αριθµοί στο εσωτερικό του συστήµατος. Έτσι κατέφυγαν σε 
αστρονοµικές παρατηρήσεις και υπολογισµούς για το µέγεθος, το βάρος και την ταχύτητα των 
ουρανίων σωµάτων. Το ερώτηµα όµως ήδη τέθηκε από την αρχαιότητα: αποτελεί η «µουσική των 
σφαιρών» ένα φυσικό φαινόµενο που µπορεί να συλλάβει το ανθρώπινο αυτί; Οι πυθαγόρειοι 
απαντούν καταφατικά. Ο Πλάτωνας, ο οποίος ενσωµάτωσε τη θεωρία των πυθαγορείων στη 
φιλοσοφία του, απορρίπτει τη φυσική παρουσία της αρµονίας των σφαιρών, και της αποδίδει µόνον 
µία νοητική υπόσταση. Ο Αριστοτέλης, µε το επιστηµονικό πνεύµα που τον διακρίνει και την 
προσήλωσή του στον φυσικό κόσµο —σε αντίθεση προς τον Πλάτωνα— απορρίπτει εξ ολοκλήρου τη 
θεωρία αυτή στηριζόµενος, τόσο σε επιχειρήµατα σχετικά µε τους νόµους της ακουστικής, όσο και στη 
δική του θεωρία για τον τρόπο κίνησης των πλανητών. Το εκπληκτικό, ωστόσο, είναι, ότι το θέµα της 
«µουσικής των σφαιρών» έχει περάσει ανά τους αιώνες στη Φιλοσοφία, στην Αστρονοµία και στη 
Μουσική µε διάφορες µορφές έως τις µέρες µας. 
 
Σήµερα, ύστερα από 2.500 χρόνια, οι αστρονόµοι καταγράφουν «ήχους» από το διάστηµα, όπως είναι 
τα «τραγούδια της Γης» και οι «ήχοι» των pulsars. Ακούγοντας αυτούς τους ήχους ένας σύγχρονος 
Έλληνας συνθέτης αναφέρει: «Οι ήχοι του Σύµπαντος έχουν κοινά µε τη µουσική που έγραφαν οι 
πρωτοπόροι της ηλεκτρονικής µουσικής από το 1950 και µετά. Ακούγοντας αυτούς τους ήχους, 
ένιωσα ότι το Σύµπαν είναι κάτι ζωντανό, κάτι που ζει και µιλάει». 
 
Η όλη παρουσίαση έχει τα χαρακτηριστικά µιας διεπιστηµονικής προσέγγισης. Με αφετηρία την 
φιλοσοφική σύλληψη του θέµατος από την αρχαιότητα, όπου υπάρχει ήδη το πάντρεµα Αστρονοµίας, 
Μαθηµατικών και Μουσικής, γίνεται το πέρασµα στον χώρο της σύγχρονης Αστρονοµίας µε την 
παρουσίαση «ήχων» από το διάστηµα και από το µαγνητικό πεδίο της γης, οι οποίοι προσφέρουν την 
πρώτη ύλη για την παρουσίαση συνθέσεων σύγχρονης ηλεκτρονικής µουσικής. Πρόκειται για ένα 
θέµα Επιστήµης και Τέχνης όπου συνεργάζονται και συνοµιλούν η Αστρονοµία µε τη Μουσική και τη 
Φιλοσοφία.   
 

 


