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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ακουστική των αρχαίων θεάτρων μας εκπλήσει , όχι μόνο το ευρύ κοινό που έχει
επισκεφθεί τα θέατρα αυτά αλλά και οι επιστήμονες το έχουν διαπιστώσει. Αυτά τα
θέατρα είναι τα πιο πρώιμα παραδείγματα του πως ο ακουστικός σχεδιασμός μπορει
να υποστηρίξει και να ενισχύσει τον λόγο και τη μουσική επικοινωνία σε τόσο
μεγάλο κοινό. Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν τη φήμη τους γνωστή παγκοσμίως.
Τα θέατρα αυτά είναι το λίκνο του αρχαίου δράματος όπου έχουμε την εξέλιξη των
θρησκευτικών τελετών λατρείας προς τους αρχαίους θεούς σε αριστουργήματα της
θεάτρικής τέχνης. Η απλότητα και το μεγαλείο αποτελούν την συνοπτικότερη
περιγραφή των χαρακτηριστικών αυτών των μνημείων του αρχαίου ελληνικού
κόσμου. Ανέκαθεν οι ερευνητές προσπάθησαν να διερευνήσουν τις αρχές σχεδιασμού
αυτών των θεάτρων, για παράδειγμα τα πρώτα γραπτά κείμενα ήταν του Ρωμαίου
Βιτρούβιου, καθώς άλλα γραπτά κείμενα σπό την τότε εποχή δεν υπάρχουν. Έτσι
καταλήγουμε στο δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα όπου η εν λόγω έρευνα έχει γίνει πιο
εντατική χάριν στην πρόοδο της τεχνολογίας ,εν τούτις η διερεύνηση αυτού του
προβλήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Είναι σημαντικό
να γίνει μια σταχυολόγηση των πιο σημαντικών κατευθύνσεων τις οποίες προσπαθεί
να ακολοθήσει η παρούσα έρευνα και να ταυτοποιηθούν θέματα τα οποία απομένουν
να ερευνηθούν. Με την ευκαιρία του διεθνούς συνεδρίου πάνω στο θέμα αυτό πρίν
από ένα χρόνο το θέμα έγινε περισσότερο επίκαιρο και αποτελεί το αντικείμενο της
παρούσας διπλωματικής.

`
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
2.1. Γενικά
2.1.1. Ο ήχος και οι ηχητικές παράμετροι
Ο ήχος παράγεται όταν μια ηχητική πηγή ταλαντώνεται , δηλαδή κάνει παλμικές
κινήσεις. Οι παλμικές κινήσεις αναγκάζουν τα κοντινά μόρια του αέρα να κάνουν και
αυτά παλμικές κινήσεις, δημιουργώντας πυκνώματα και αραιώματα. Πυκνώματα
έχουμε όταν σε κάποια σημεία συγκεντρώνονται πολλά μόρια και αραιώματα όταν
συγκεντρώνονται λίγα μόρια του αέρα. Τα μόρια του αέρα μεταφέρουν τον ήχο στο
αυτί μας και αναγκάζουν τη μεμβράνη που λέγεται τύμπανο να πάλλεται. Στη
συνέχεια μεταφέρεται η πληροφορία με τη βοήθεια του ακουστικού νεύρου στον
εγκέφαλο μας και ακούμε τον ήχο.
Τα ηχητικά κύματα προκαλούν μεταβολή στην πυκνότητα του μέσου στο οποίο
διαδίδονται, επομένως μεταφέρουν ενέργεια από την πηγή στο δέκτη. Ο ήχος
διαδίδεται με πυκνώματα και αραιώματα του μέσου που βρίσκεται ανάμεσα στην
πηγή και το δέκτη των ηχητικών κυμάτων και μπορεί να διαδίδεται στα στερεά, στα
υγρά και στα αέρια σώματα. Είναι προφανές ότι, αφού απαιτείται ένα μέσο, ο ήχος δε
διαδίδεται στο κενό.
Ένα φυσιολογικό αφτί, σε νεαρή ηλικία, ακούει ήχους στο φάσμα συχνοτήτων από
20 ως 20.000 Hz . Συχνότητες μεγαλύτερες από 10.000 Hz θεωρούνται αμελητέας
σπουδαιότητας, όσον αφορά την ευκρίνεια του ήχου.
Η ταχύτητα του ήχου είναι η ταχύτητα διάδοσης των ηχητικών κυμάτων,
συμβολίζεται με c και μετριέται σε m / s (μέτρα ανά δευτερόλεπτο). Η ταχύτητα του
ήχου στα στερεά και τα υγρά διαφέρει από αυτή στον αέρα και εξαρτάται από το
υλικό του μέσου. Ένας επιπλέον παράγοντας που επηρεάζει τη συγκεκριμένη
παράμετρο είναι η θερμοκρασία. Στην ακουστική χώρων χρησιμοποιούμε την
ταχύτητα του ήχου στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου που λαμβάνεται γύρω στους
20o C , είναι ίδια για όλες τις συχνότητες και ισούται με 340m/ s .
Η περίοδος του ήχου είναι ο χρόνος που χρειάζεται το ηχητικό κύμα για να
πραγματοποιήσει έναν πλήρη κύκλο, συμβολίζεται με T και μετριέται σε s
(δευτερόλεπτα).
Ως συχνότητα του ήχου ορίζεται ο αριθμός των ταλαντώσεων σε ένα δευτερόλεπτο,
συμβολίζεται με f , μετριέται σε Hz (Hertz) και είναι το αντίστροφο της περιόδου,
δηλαδή

f 

1
T.

To μήκος κύματος του ήχου αποτελεί την απόσταση που διανύει το ηχητικό κύμα
μέχρι να ολοκληρωθεί ένας πλήρης κύκλος, συμβολίζεται με  και η μονάδα
μέτρησής του είναι το m (μέτρο). Το μήκος κύματος του ήχου παίζει σημαντικό ρόλο
στο σχεδιασμό χώρων ακρόασης ομιλίας, από τη στιγμή που το μέγεθος των
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ανακλαστήρων, των διαχυτών, των ηχοαπορροφητών συνδέεται άμεσα με τη
συχνότητα.
Οι ηχητικές παράμετροι (μήκος κύματος του ήχου, ταχύτητα, περίοδος, συχνότητα)

c
T ή c * f .
συνδέονται με τη σχέση

Σχήμα
2.1.
Σχηματική
(Ν. Τσινίκας 2005)

παράσταση

φυσικών

ιδιοτήτων

του

ήχου.

2.1.2. Οκτάβα, τριτοοκτάβα

Τα ακουστικά προβλήματα αντιμετωπίζονται σε συνάρτηση με τη συχνότητα, αφού
οι περισσότεροι ήχοι αποτελούνται από διάφορες συχνότητες, χαμηλές, μεσαίες,
υψηλές.
Οκτάβα είναι κάθε ζώνη συχνοτήτων, που ο λόγος της αρχικής της συχνότητας f1
f2
2
προς την τελική f 2 ισούται με 2, f1
. Η οκτάβα είναι μονάδα μέτρησης
διαστήματος συχνοτήτων και λαμβάνει την ονομασία της από την κεντρική
f  f1 * f 2
συχνότητα του κάθε διαστήματος, o
. Ο λόγος των κεντρικών συχνοτήτων
σε δύο διαδοχικές οκτάβες ισούται με δύο. Οι κεντρικές συχνότητες του ακουστού
ηχητικού φάσματος είναι οι 20 , 40 , 80 , 160 , 315 , 630 , 1.250 , 2.500 , 5.000 ,
10.000 , 20.000 Hz και οι κεντρικές συχνότητες από τις οκτάβες που
χρησιμοποιούνται για την ακουστική χώρου είναι οι 125 , 250 , 500 , 1.000 , 2.000 ,
4.000 Hz .
Ορισμένες

φορές,

για

μεγαλύτερη

ανάλυση,

χρησιμοποιούμε την
1
f2
2 3
τριτοοκτάβα, ζώνη συχνοτήτων, στην οποία ισχύει f1
. Οι κεντρικές
31
,
5
συχνότητες του ακουστού ηχητικού φάσματος είναι οι 20 ,
, 40 , 50 , 63 , 80 ,
100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 400 , 500 , 630 , 800 , 1.000 , 1.250 , 1.600 , 2.000
, 2.500 , 3.150 , 4.000 , 5.000 , 6.300 , 8.000 , 10.000 , 12.500 , 16.000 , 20.000 Hz .
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2.1.3. Ηχητικό πεδίο, ηχητική πίεση, στάθμη ηχητικής πίεσης [dB], ηχητική ενέργεια
Ηχητικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, όπου υφίστανται ηχητικά κύματα, καθώς και η
ηχητική κατάσταση, που δημιουργείται από τα εν λόγω κύματα.
Ηχητική πίεση σε συγκεκριμένο σημείο του ηχητικού πεδίου είναι η διαφορά της
στατικής πίεσης του μέσου από την ολική πίεση που υπάρχει σε αυτό το σημείο.
Συμβολίζεται με p και μετριέται σε Pa (πασκάλ). Η στάθμη της ηχητικής πίεσης
p2
10 log 2
p0 , όπου p είναι η ενεργός τιμή της ηχητικής πίεσης και po
είναι το μέγεθος

2
είναι η ηχητική πίεση αναφοράς (στον αέρα po  20Pa ή 0,00002 N / m ). Ως
μονάδα μέτρησης χρησιμοποιείται το dB (ντεσιμπέλ). Η λογαριθμική κλίμακα των
ντεσιμπέλ χρησιμοποιείται, γιατί ταιριάζει απόλυτα με τον λογαριθμικό τρόπο
λειτουργίας του αφτιού. Όσον αφορά τους συνεχείς ήχους, η μικρότερη αλλαγή στη
στάθμη της ηχητικής πίεσης, που μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή, είναι τα 3dB .

Τα dB δεν προστίθενται αλγεβρικά. Αντιθέτως, χρησιμοποιούμε σχέσεις με
λογαρίθμους ή, για μεγαλύτερη ευκολία, γραφήματα, όπως τα κατωτέρω, σύμφωνα
με τα οποία, σε κάθε διαφορά της στάθμης των δύο ηχητικών πηγών που επιθυμούμε
να προσθέσουμε, αντιστοιχεί ένας συγκεκριμένος αριθμός, τον οποίο προσθέτουμε
στη στάθμη με τη μεγαλύτερη τιμή.

Σχήμα 2.2. Γραφήματα πρόσθεσης dB .
(Γ. Βιάζης 2005)
Παρατηρούμε ότι όταν η διαφορά της στάθμης των πηγών είναι μεγαλύτερη από 15
dB , ο πιο σιγανός από αυτούς, είναι σαν να μην υπάρχει, δηλαδή, δε συνεισφέρει στη
συνολική ένταση που ακούμε.
Η ηχητική ενέργεια είναι η ενέργεια που περιέχει ένα ελαστικό μέσο, λόγω της
παρουσίας ηχητικού πεδίου, συμβολίζεται με W και μετριέται σε J (τζάουλ).
4

2.1.4. Η αντίληψη της στάθμης του ήχου

Η αντίληψη της στάθμης ενός ήχου με υποκειμενικά κριτήρια, υπό την προϋπόθεση
θεώρησης φυσιολογικού ακροατή, είναι ορισμένη ως ακουστότητα και μετριέται σε
sone (σον).
Ο γεωμετρικός τόπος των ήχων, που αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη τιμή
ακουστότητας, είναι μια καμπύλη. Οι καμπύλες αυτές ονομάζονται ισοφωνικές
καμπύλες καθαρών τόνων.

Σχήμα 2.3. Ισοφωνικές καμπύλες καθαρών τόνων.
(Ν. Τσινίκας 2005)

Ορισμένες παρατηρήσεις που προκύπτουν από το σχήμα είναι οι εξής:
υπάρχουν ήχοι με την ίδια στάθμη, που δεν ανήκουν στην ίδια ισοφωνική καμπύλη,
αν αντιστοιχούν σε διαφορετικές συχνότητες
γύρω στα 4.000 Hz σε κάθε ισοφωνική καμπύλη έχουμε τη μέγιστη ευαισθησία του
οργάνου της ακοής
όσο προχωράμε σε πιο χαμηλές συχνότητες, τόσο μειώνεται η ευαισθησία του
οργάνου της ακοής.
Ορίζουμε την ηχοστάθμη, τη σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης, που ισούται με
p 2
10 log 2
p0 , όπου p είναι η ενεργός τιμή της ηχητικής πίεσης μετρημένης με
χρήση σταθμιστικού κυκλώματος Α, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ευαισθησία
του αφτιού στις διάφορες συχνότητες. Ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποιείται το dBA .
Γενικά, τα σταθμιστικά κυκλώματα παρεμβάλλονται στις διατάξεις μέτρησης του
ήχου, για να περιορίζουν ή να ενισχύουν κατάλληλα τις διάφορες συνιστώσες του
ηχητικού φάσματος.
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2.1.5. Κατευθυντικότητα της ανθρώπινης φωνής

Με σκοπό την απεικόνιση της κατευθυντικότητας της ανθρώπινης φωνής
κατασκευάζουμε τα πολικά διαγράμματα.

Σχήμα 2.4. Πολικό διάγραμμα για την κατευθυντική κατανομή του ήχου της ομιλίας
στο οριζόντιο επίπεδο.
(Egan M. D. 1972)

Παρατηρούμε ότι, σε ένα ελεύθερο ηχητικό πεδίο, τα ηχητικά κύματα μεταδίδονται
προς όλες τις κατευθύνσεις, όμως, όπως είναι λογικό, η ηχητική ένταση της
ανθρώπινης φωνής οδηγείται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση σε μεγαλύτερο
βαθμό. Η γωνία εκπομπής του ήχου συνδέεται άμεσα με τη συχνότητα, έτσι
παρατηρούνται μεγάλες γωνίες εκπομπής στις χαμηλές συχνότητες και μικρές γωνίες
εκπομπής στις υψηλές συχνότητες.
o
Στο παραπάνω πολικό διάγραμμα, η γωνία των 0 είναι η κατεύθυνση προς την οποία
o
κοιτάζει ο ομιλητής, άρα η γωνία των 180 είναι η κατεύθυνση ακριβώς πίσω από τον
ομιλητή.

Συμπεραίνουμε ότι στις χαμηλές συχνότητες (  500Hz ) η ηχητική ένταση μειώνεται
ελάχιστα αριστερά και δεξιά του ομιλητή, ενώ πίσω από αυτόν, η μείωση της
ηχητικής έντασης είναι κάπως πιο αισθητή. Στις υψηλές συχνότητες (  4000Hz ) η
μείωση της ηχητικής έντασης αριστερά και δεξιά του ομιλητή αντιστοιχεί περίπου σε
6dB , ενώ πίσω από αυτόν, η μείωση της ηχητικής έντασης πλησιάζει τα 20dB .
6

Συνεπάγεται ότι, σε περίπτωση που ο ομιλητής γυρίσει την πλάτη του προς το
ακροατήριο, το καθιστά ανίκανο να αντιληφθεί τις υψηλές συχνότητες.
Η κατευθυντικότητα της ανθρώπινης φωνής αποτελεί κριτήριο ακουστικού
σχεδιασμού των χώρων ακρόασης ομιλίας. Με βάση αυτή, μπορούμε να σχεδιάσουμε
το χώρο με τέτοια μορφή, ώστε να εκμεταλλευτούμε τις κατά πλάτος δυνατότητες της
ανθρώπινης φωνής. Μια τραπεζοειδής μορφή χώρου προσαρμόζεται αρκετά καλά
στις δυνατότητες της φωνής, σε αντίθεση με έναν ορθογωνικό χώρο, που αφήνει
ανεκμετάλλευτες μεγάλες γωνίες, στις οποίες η ένταση είναι το ίδιο δυνατή.

Σχήμα 2.5. Σχηματική απεικόνιση της διαφοροποίησης ενός ορθογωνικού χώρου από
ένα τραπεζοειδή ως προς την εκμετάλλευση της κατευθυντικότητας της ανθρώπινης
φωνής.
(Ε. Τζεκάκης 1970)
Τελικά, προτιμάμε η επιφάνεια των ακροατών να είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να
0
εμπεριέχεται όλη σε γωνία από τον ομιλητή μικρότερη ή ίση με 140 .
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Σχήμα 2.6. Βέλτιστη τοποθέτηση της επιφάνειας των ακροατών σε χώρο ακρόασης
ομιλίας με βάση την κατευθυντικότητα της ανθρώπινης φωνής.(Egan M. D. 1972)
2.2 Ακουστικη στο χωρο
2.2.1. Ανάκλαση
Ανάκλαση είναι η αλλαγή πορείας ενός ηχητικού κύματος λόγω της πρόσπτωσής του
σε μία επιφάνεια. Αναλόγως με το αν η επιφάνεια πρόσπτωσης είναι κυρτή ή κοίλη
ακολουθούν τα φαινόμενα διασποράς ή εστιασμού του ήχου, αντίστοιχα. Όταν η
επιφάνεια πρόσπτωσης είναι επίπεδη, τότε η γωνία πρόσπτωσης ισούται με την γωνία
ανάκλασης του ηχητικού κύματος. Το ηχητικό κύμα δεν ανακλάται στο ακέραιο,
αλλά ένα μικρό μέρος του μετατρέπεται σε θερμότητα και έτσι η ενέργεια του
κύματος μειώνεται μετά από κάθε ανάκλαση. Το ποσοστό που μετατρέπεται σε
θερμότητα εξαρτάται από τη φύση του υλικού στο οποίο προσπίπτει το ηχητικό κύμα.

Σχήμα 2.7. Ανάκλαση.
(Egan M. D. 1972)

8

2.2.2. Διάχυση

Διάχυση ονομάζεται ο σκεδασμός μιας ανακλώμενης ηχητικής ακτίνας σε
ασθενέστερες ακτίνες τυχαίας κατανομής και υφίσταται όταν το μήκος κύματος 
του ήχου ισούται με το μέγεθος x της ανακλαστικής επιφάνειας. Στο παρακάτω
σχήμα φαίνονται ενδεικτικές διαστάσεις ανακλαστικών επιφανειών στις οποίες
επιτυγχάνεται το φαινόμενο αυτό.

Σχήμα 2.8. Διάχυση.
(Egan M. D. 1972)

(Α. Σωτηροπούλου 1996)

Η διάχυση του ήχου επιβάλλεται στις αίθουσες μουσικής, για να έχει το ακροατήριο
την αίσθηση ότι ο ήχος έρχεται από όλες τις κατευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Αντίθετα, ένα πολύ μικρό ποσοστό διάχυσης ήχου επαρκεί σε χώρους ακρόασης
ομιλίας και μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και με τη χρήση εναλλάξ απορροφητικού και
ανακλαστικού υλικού.
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182.2.3. Περίθλαση
Η περίθλαση είναι η αλλαγή της διεύθυνσης της διάδοσης του ήχου, λαμβάνει χώρα
κοντά σε ασυνέχειες του μέσου διάδοσης και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
ασαφούς ηχητικής σκιάς, δηλαδή μείωσης της στάθμης του ήχου. Για συχνότητες από
125Hz και πάνω, τις οποίες μελετούμε στην ακουστική χώρου, η περίθλαση είναι
σημαντική. Το φαινόμενο αυτό εξαρτάται από το μήκος κύματος του ήχου σε σχέση
με το μέγεθος του εμποδίου. Αν το μήκος κύματος του ήχου είναι μικρό σε σχέση με
το μέγεθος του εμποδίου, ο ήχος δε θα λυγίσει.

Σχήμα 2.9. Περίθλαση. (Α. Σωτηροπούλου 1996)

2.2.4 Ηχώ
Ως ηχώ ορίζεται η καθυστερημένη σχετικά έντονη ανάκλαση η οποία είναι διακριτή
σε σχέση με τον απευθείας ήχο. Όπως φαίνεται και παρακάτω, διαφορά του
ανακλώμενου από τον απευθείας ήχο μεγαλύτερη των δεκατεσσάρων μέτρων
δημιουργεί ηχώ.

Σχήμα 2.10. Δημιουργία ηχούς (Σωτηροπούλου Αλ. 1996)
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2.2.5 Πλαταγιασμός
Ως πλαταγισμός ορίζεται το φαινόμενο της επαναλαμβανόμενης ανάκλασης
σχετικά υψηλής έντασης. Επαναλαμβανόμενη ανάκλαση μπορεί να συμβεί μεταξύ
παράλληλων ανακλαστικών επιφανειών με την προϋπόθεση ότι οι άλλες επιφάνειες
του χώρου είναι ηχοαπορροφητικές.

Σχήμα 2.11. Δημιουργία πλαταγισμού (SRL 1976)

Ο πλαταγισμός συνήθως συνοδεύεται από κάποια χρωματική αλλοίωση του ήχου
διότι κάποιες συχνότητες αυτού αντιστοιχούν σε συχνότητες συντονισμού του χώρου.

2.2.6 Εστιασμός του Ήχου

Ο εστιασμός του ήχου προκαλείται όταν κοίλες επιφάνειες τοποθετημένες στην
οροφή ή στον πίσω τοίχο ανακλούν τον ήχο σε ένα σημείο με αποτέλεσμα εκεί να
παρατηρείται αφύσικα υψηλή ένταση.

Σχήμα 2.12. Εστιασμός του ήχου (SRL 1976)
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2.2.7. Ηχοαπορρόφηση

Κατά την πρόσπτωση του ήχου σε κάποιο πέτασμα του χώρου, ένα ποσό του
ανακλάται και ένα άλλο απορροφάται. Με τον όρο ηχοαπορρόφηση προσδιορίζεται η
ιδιότητα των υλικών να απορροφούν την ηχητική ενέργεια, οπότε ένα μέρος της
μετατρέπεται σε θερμότητα εντός του υλικού και το υπόλοιπο μεταδίδεται ως ηχητική
ενέργεια στο μέσο, που υπάρχει πίσω από το πέτασμα (ηχομετάδοση).

Σχήμα 2.13 Σχήμα με ηχοανάκλαση, ηχοαπορρόφηση και ηχομετάδοση.
(Ν. Τσινίκας 2005)

Η ηχοαπορρόφηση ενός συγκεκριμένου υλικού δεν είναι ίδια για κάθε
συχνότητα. Η ολική ηχοαπορρόφηση ενός χώρου εξαρτάται από την ποσότητα και τη
θέση των ηχοαπορροφητικών υλικών.
Ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης ενός υλικού σε συγκεκριμένη συχνότητα και
συγκεκριμένες συνθήκες είναι το ποσοστό εκ του προσπίπτοντος επί του υλικού
ήχου, που δεν ανακλάται και συνδέεται άμεσα με τη γωνία πρόσπτωσης. Η τιμή του
συντελεστή ηχοαπορρόφησης κυμαίνεται από 0 έως 1 , από την πλήρη ανάκλαση έως
την πλήρη απορρόφηση του ήχου.
Κατά τον υπολογισμό της ηχοαπορρόφησης, ο χρόνος αντήχησης αποτελεί
σημαντικό παράγοντα. Αντήχηση είναι το σύνολο των ανακλάσεων των επιφανειών
του χώρου, που δε δημιουργούν ηχώ, που φτάνουν, δηλαδή, στο δέκτη, με
1 sec
καθυστέρηση μικρότερη από 25
. Ο χρόνος αντήχησης (ανά συχνότητα) είναι ο
χρόνος που χρειάζεται ο ήχος, από τη στιγμή της διακοπής παραγωγής του μέσα σε
ένα χώρο, για να χάσει 60 dB από την αρχική του ένταση.
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Σχήμα 2.14. Διάγραμμα εντάσεως του ήχου.
(Α. Σωτηροπούλου 1996)

Γνωρίζοντας το βέλτιστο χρόνο αντήχησης του χώρου που σχεδιάζουμε, έχουμε τη
δυνατότητα να προσδιορίσουμε σε μία πρώτη προσέγγιση το εμβαδόν των
ηχοαπορροφητικών επιφανειών, χρησιμοποιώντας τον τύπο του Sabine.

τύπος του Sabine: R.T . 

0.16V

1 F a  Vx


i i

R.T. [ s ] είναι ο χρόνος αντήχησης
3

V [ m ] είναι ο όγκος του χώρου
2
F i [ m ] είναι η επιφάνεια του νιοστού υλικού του χώρου

ai [Sab] είναι ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης του νιοστού υλικού του χώρου
2
3
x [ m Sab / m ] είναι η ηχοαπορρόφηση του αέρα ανά μονάδα όγκου

ν είναι το πλήθος των ηχοαπορροφητικών υλικών του χώρου
Για να ισχύει ο τύπος του χρόνου αντήχησης, όπως αυτός διατυπώθηκε από το
Sabine, απαιτείται επαρκής ηχοδιάχυση στο χώρο.
Σημαντικό ρόλο παίζει η θέση, στην οποία τοποθετούμε τα ηχοαπορροφητικά υλικά,
για να μη μας δημιουργήσουν πρόβλημα αλλά να συμβάλλουν όντως στην καλύτερη
ακουστική του χώρου. Συνήθως, προτιμάμε να τα τοποθετούμε στα τμήματα του
χώρου με τη σειρά προτεραιότητας που απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα. Στους
χώρους ακρόασης ομιλίας με αποδεκτό ύψος, έτσι ώστε να μη δημιουργείται ηχώ,
αποφεύγουμε την τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών υλικών στην οροφή, διότι είναι
επιθυμητές οι ανακλάσεις, από την οροφή, του ήχου, που προέρχεται από τον
ομιλητή.
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2.3 Φυσικά ακουστικά κριτήρια
Τα φυσικά ακουστικά κριτήρια, τα οποία χρησιμοποιούνται, είναι τα εξής:
2.3.1.Δείκτης αρθρώσεως ομιλίας (Articulation Index-A.I)
Είναι το κλάσμα της συνολικής ηχητικής στάθμης της ομιλίας που υπερβάλλει τη
στάθμη του θορύβου βάθους .
2.3.2.Δείκτης μετάδοσης της ομιλίας (SPEECH TRANSMISSION INDEX-STI)
Η καταληπτότητα ομιλίας κατά RASTI αποτελέι αντικείμενικό δείκτη της
καταληπτότητας της ομιλίας , με βέλτιστη τιμή τη μονάδα(1). Εκφράζει τη
συμπεριφορά του υπό μελέτη χώρου, σε ακουστικά τμήματα διαμορφωμένα κατά
πλάτος , που μεταδίδονται στο χώρο. Για παράδειγμα ένα σήμα ομιλίας χάνει ένα
ποσοστό του βάθους διαμόρφωσης ,λόγω της αντήχησης , άρα μειώνεται η
καταληπτότητα του.
Είναι μετρήσιμος στις οκταβικές
Transmission Index –RASTI)

ζώνες 500 και 1000 Hz (Rapid Speech
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2.3.3 το κλάσμα των πρώτων ανακλάσεων. Οι πρώτες ανακλάσεις, που φτάνουν
αμέσως μετά τον απ’ ευθείας ήχο, σε χρονικό διάστημα των 50 ms, ενισχύουν τον απ’
ευθείας ήχο και συντελούν στην αίσθηση μεγέθους του χώρου. Για το λόγο αυτό,
εισάγεται ως ακουστικό κριτήριο το κλάσμα των πρώτων ανακλάσεων, το οποίο
συμβολίζεται με ΕEF50 και ισούται με το λόγο της ηχητικής ενέργειας, που φτάνει
στον ακροατή εντός 50 sec προς τη συνολική ηχητική ενέργεια, που φτάνει στον
ακροατή, μετρώντας το χρόνο από τη στιγμή άφιξης του απ’ ευθείας ήχου στον
ακροατή. Όσο αυξάνεται το ποσοστό της ηχητικής ενέργειας, που φτάνει στον
ακροατή, σε σύγκριση με τη συνολική ηχητική ενέργεια, που εκπέμπεται σε
μικρότερο χρονικό διάστημα, τόσο καλύτερες συνθήκες ευκρίνειας επικρατούν. Η
βέλτιστη τιμή του κλάσματος των πρώτων ανακλάσεων είναι EEF50=0.50
(Διακριτότητα στα 50ms(D50), η παράμετρος της διακριτότητας στα 50ms δηλώνει το
λόγο της αρχικής απόκρισης προς την ολική ενέργεια της κρουστικής απόκρισης , με
χρονικό διάστημα διαχωρισμού της αρχικής απόκρισης τα 50ms. Όσο μεγαλύτερη
ενέργεια έχει το αρχικό σήμα , σε σχέση με την ολική ενέργεια , τόσο πιο ευκρινής
είναι ο ήχος.
Early Sound[0-50sec]/ Total Sound , με τιμες από 0 έως 1
LEF =early Lateral Energy Fraction είναι το κλάσμα των έγκαιρων ανακλάσεων από
το πλάι προς τον ολικό ήχο που δεχόμαστε από το πλάι (lateral early sound/lateral
total sound)
2.3.4Διαύγεια στα 80ms(C80)
H διαύγεια στα 80ms ισούται με τη στάθμη λόγου αρχικής προς καθυστερημένης
αντήχησης όταν i=80ms. Όσο μεγαλύτερη τιμή έχει τόσος καλύτερη είναι η
καταληπτότητα της ομιλίας.
2.3.5 ο λόγος του σήματος προς το θόρυβο (Signal-to-Noise Ratio),ισούται με τη
διαφορά της ηχητικής στάθμης του σήματος μείων τη στάθμη του θορύβου βάθους ,
στο σημείο που βρίσκεται ο δέκτης , όπου σήμα θεωρείται ο ήχος της ομιλίας στη
θέση του ακροατή και θόρυβος ο παρεισδύων θόρυβος, ο θόρυβος αναπνοής του
κοινού κ.τ.λ. Οι τιμές του λόγου, που είναι αποδεκτές, είναι όσες ισούνται ή
ξεπερνούν τα 10dB.
H αντιληπτότητα της ομιλίας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το λόγο του σήματος
προς θόρυβο, ο οποίος μπορεί να πάρει θετικές και αρνητικές τιμές.
2.3.6 Υπολογισμός της στάθμης εντάσεως του ήχου στην πιο απομακρυσμένη,
από την πηγή, θέση – Signal-to-noise ratio
Ο υπολογισμός της στάθμης εντάσεως του ήχου στην πιο απομακρυσμένη, από την
πηγή, θέση, γίνεται στα 500Hz, όπου εμπίπτουν κατά κανόνα οι κύριες συνιστώσες
της αντρικής φωνής και στα 1000 Hz, όπου εμπίπτουν κατά κανόνα οι κύριες
συνιστώσες της γυναικείας φωνής.
Βρίσκουμε τη στάθμη εντάσεως του ήχου (SPL) στην πλησιέστερη, στην
ηχητική πηγή, θέση, στα 500 και 1000Hz, με τη θεώρηση διάχυτου ηχητικού πεδίου,
μέσω της σχέσης:
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4
SPL  SWL  10 log   2 
A 2 / 3 / 
 4 r






SPL είναι η στάθμη εντάσεως του ήχου ανά θέση μέτρησης dB 
SWL είναι η ισχύς της πηγής και είναι ανεξάρτητη της θέσης μέτρησης dB 
r είναι η απόσταση της θέσης μέτρησης από την ηχητική πηγή m
A2 / 3 /  είναι η συνολική ηχοαπορρόφηση του χώρου με 2/3
ακροατηρίου
Q είναι ο συντελεστής κατευθυντικότητας της ηχητικής πηγής σε γωνία  .


Δε χρησιμοποιούμε κατευθυντική ηχητική πηγή αλλά ισότροπη, οπότε Q  1

Η ισχύς της ανθρώπινης φωνής SWL δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Στην τιμή που προκύπτει, ανά συχνότητα, προσθέτουμε την αντίστοιχη
διαφορά της στάθμης εντάσεως του ήχου ανάμεσα στην πλησιέστερη και στην πιο
απομακρυσμένη, από την πηγή, θέση. Όταν στην πιο απομακρυσμένη θέση η στάθμη
εντάσεως είναι αυξημένη σε σχέση με αυτή της πλησιέστερης θεωρούμε τη διαφορά
της έντασης με πρόσημο +, ενώ στη συνήθη περίπτωση της μείωσης της έντασης
χρησιμοποιούμε το πρόσημο -. Με τον τρόπο αυτό, προκύπτει η στάθμη εντάσεως
του ήχου στη θέση μέτρησης, που απέχει περισσότερο από την ηχητική πηγή.
Ο συγκεκριμένος υπολογισμός γίνεται με σκοπό να εφαρμοστεί το φυσικό
ακουστικό κριτήριο Signal-to-noise ratio. Έχουμε τη χαρακτηριστική τιμή του
θορύβου βάθους του χώρου, σε αυτές τις συχνότητες, που είναι η μέση τιμή των
αποτελεσμάτων που προέκυψαν από όλες τις θέσεις μέτρησης ανά συχνότητα.
Αφαιρούμε την τιμή του θορύβου βάθους από τη στάθμη εντάσεως του ήχου στην πιο
απομακρυσμένη θέση και βρίσκουμε το Signal-to-noise ratio, οι αποδεκτές τιμές του
οποίου είναι  10dB .
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2.3.7 ο χρόνος αντήχησης(RT). Υπάρχουν βέλτιστες τιμές του χρόνου αντήχησης
ενός χώρου ανάλογα με τον όγκο του, με τις οποίες συγκρίνουμε τον πραγματικό
χρόνο αντήχησης του χώρου (σχήμα 2.36.)

Σχήμα 2.15. Βέλτιστες τιμές του χρόνου αντήχησης ανάλογα με τον όγκο του χώρου.
Στο άνω όριο επιτυγχάνουμε υψηλές στάθμες ήχου ενώ στο κάτω όριο υψηλή
υποκειμενική ευκρίνεια. (Α. Σωτηροπούλου 1996)
Καθαρότητα του ήχου (clarity Index (c-80)) είναι μια φυσική παράμετρος και είναι ο
λόγος του πρώιμου προς τον καθυστερημένο ήχο.
10log(early sound/late sound)

2.3.8 ICCA=Inter Aural Cross Corrilation συντελεστής διωτικής συσχέτισης
Ο συντελεστής διωτικής συσχέτισης δίνει μία εκτίμηση της ομοιότητας μεταξύ του
ήχου που φθάνει στο αριστερό και δεξιό αυτί.(σημαντικό για την αντίληψη της
ακουστικής)
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2.4 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου
Η ανθρώπινη ακοή δεν έχει την ίδια ευαισθησία σε όλο το φάσμα των ακουστικών
συχνοτήτων. Η κατανομή της ευαισθησίας αυτής διαφέρει από άτομο σε άτομο και
εξαρτάται επίσης από τη στάθμη ακουστικής πίεσης. Η αντίληψη της στάθμης ενός
ήχου υποκειμενικά, περιγράφεται με την έννοια της ακουστότητας. Δύο ήχοι ίδιας
στάθμης μπορούν να έχουν διαφορετική ακουστότητα εάν ανήκουν σε διαφορετικές
συχνότητες. Επομένως η ακουστότητα είναι εκείνο το υποκειμενικό χαρακτηριστικό
που μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε έναν ήχο ως ασθενή ή ισχυρό.
Μετά από σειρά ερευνών καθορίστηκε μια ομάδα καμπυλών ισο-ακουστότητας,
διεθνώς, αποδεκτή, και μέσω των καμπυλών αυτών δείχνεται πώς πρέπει να
μεταβάλλεται η πίεση του ήχου ώστε να προκαλέσει την ίδια αίσθηση ακουστότητας
για τις διάφορες συχνότητες.
Για λόγους υποκειμενικότητας, εισήχθη στην ακουστική η μονάδα υποκειμενικής
στάθμης του ήχου dBA. Πρόκειται για ένα φυσικό μέγεθος που μετρά την στάθμη
του ήχου σε dB ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη την ποικίλη ευαισθησία του αυτιού
στις διάφορες συχνότητες. Το dBA σταθμίζει την ηχητική στάθμη στις διάφορες
συχνότητες του φάσματος σύμφωνα με την ευαισθησία του οργάνου της ακοής και
μετά αθροίζει τις διαφορετικές στάθμες. Η μέτρηση μιας ηχητικής στάθμης μπορεί να
πραγματοποιηθεί ευχερώς με τη βοήθεια ενός φορητού ηχομέτρου όπως έγινε και
κατά την πειραματική φάση της παρούσας εργασίας.
Επιπλέον υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου που σχετίζονται με την ανθρώπινη
απόκριση είναι το ύψος και η χροιά.
Το ύψος είναι η υποκειμενική αντίληψη της συχνότητας. Δύο ήχοι με διαφορετικές
συχνότητες έχουν και διαφορετικό ύψος και εκείνος με τη μεγαλύτερη συχνότητα
είναι και πιο οξύς. Επομένως, το υποκειμενικό γνώρισμα του ήχου μας επιτρέπει να
κρίνουμε κατά πόσο βαρύ ή οξύ αντιλαμβανόμαστε τον ήχο.
Η χροιά αφορά στην υποκειμενική αντίληψη ήχων με ίδια ένταση και ίδια συχνότητα
που όμως προέρχονται από διαφορετικών ειδών πηγές. Είναι λοιπόν το γνώρισμα που
μας κάνει να διαχωρίζουμε τις ανθρώπινες φωνές, τα μουσικά όργανα κλπ.

Εικόνα 2.16
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΤΡΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ

3.1 Χρονική τοποθέτηση
Τοποθετούμαστε από την κλασική, ελληνιστική μέχρι και τη ρωμαική εποχή όπου
αναπτύσσονται τα περισσότερα αρχαία θέατρα.Η κλασική εποχή [38] (500 π.Χ.-323
π.Χ.) είναι χρονική περίοδος της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και ονομάστηκε έτσι
λόγω των υψηλών επιτευγμάτων που σημειώθηκαν κατά την περίοδο αυτή στο χώρο
του πολιτισμού. Η ελληνιστική εποχή επεκτείνεται από 323-31π.Χ με το θάνατο του
Μ.Αλεξάνδρου και την κυριαρχία της Ρώμης στη Μεσόγειο από το 31π.Χ-324μ.Χ.
Η απαρχή της εξέλιξης είναι ,ο 5ος και ο 4ος αιώνας π.Χ. είναι η εποχή της ακμής
ορισμένων πόλεων-κρατών και της μετέπειτα επικράτησης της Μακεδονίας. Ο 5ος
αιώνας είναι ο αιώνας της σταθερότητας, καθώς όλος ο ελληνικός κόσμος
οργανώνεται σε συμμαχίες γύρω από το δίπολο Αθήνα-Σπάρτη. Ο 4ος αιώνας είναι ο
αιώνας της πολυδιάσπασης των δυνάμεων του ελληνικού κόσμου (με τη σπαρτιατική,
έπειτα τη θηβαϊκή ηγεμονία και στη συνέχεια τη Β’ αθηναϊκή συμμαχία), με
αποτέλεσμα την αστάθεια, τις συχνές περσικές παρεμβάσεις αλλά και τη διαμόρφωση
της πανελλήνιας ιδέας, με κύριο εκπρόσωπο τον Ισοκράτη, ο οποίος αναζητούσε έναν
ισχυρό ηγεμόνα για να συνενώσει τους Έλληνες εναντίον των Περσών. Τότε
διατυπώθηκε και η άποψη περί μίας εξέχουσας προσωπικότητας που άνοιξε το δρόμο
για την επικράτηση της μοναρχίας επί του συστήματος πολιτικής οργάνωσης
των πόλεων-κρατών. Ας σημειωθεί ότι η ελληνική συνείδηση είχε διαμορφωθεί ήδη
την πρώιμη αρχαϊκή εποχή. Πρώτη γραπτή μαρτυρία είναι ο όρος πανέλληνες που
απαντάται στον Ησίοδο, περί το 700 π.Χ..
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3.2 Εξέλιξη αρχαίου θεατρικού οικοδομήματος
Η γένεση του δράματος και η εξέλιξή του σε τραγωδία και κωμωδία στην Ελλάδα
έχει
επιφέρει
σημαντικές
αλλαγές
στον
σχεδιασμό
του
θεάτρου,
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιού ,του σχήματος και των θέσεων του κοίλου. Η
χρήση των υλικών και νέες τεχνικές κατασκευής ήταν επίσης σημαντικές για την
εξέλιξη του. Επιπλέον υπάρχουν στοιχεία όπου προδίδουν ότι οι αρχιτέκτονες εκείνης
της εποχής είχαν μελετήσει τη διάδοση του ήχου και μπορεί έτσι να είχαν
χρησιμοποιήσει τις γνώσεις τους. Υπήρχαν ωστόσο μόνιμες και κινούμενες σκηνές
και η εξέλιξη του θεάτρου κράτησε 2000 χρόνια περίπου
Το αρχαίο ελληνικό θέατρο ως αρχιτεκτόνημα είναι μια υπαίθρια κατασκευή
αμφιθεατρικής (ημικυκλικής) κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία. Χρησίμευε για
θρησκευτικές τελετουργίες, αγώνες μουσικής και ποίησης, θεατρικές παραστάσεις,
συνελεύσεις του δήμου ή της βουλής της πόλης-κράτους, ακόμα και ως αγορά. Κατά
την Αρχαϊκή Περίοδο οι θεατρικοί χώροι διαμορφώνονταν με ήπιες επεμβάσεις σε
χαμηλές, φυσικές κατωφέρειες του εδάφους χωρίς λίθινες κατασκευές, ή το πολύπολύ με συσσώρευση χωμάτων. Τέτοιες κατασκευές δύσκολα μπορούν να
εντοπιστούν από την αρχαιολογική έρευνα. Ορχήστρα γύρω από την οποία στήνονταν
ξύλινα καθίσματα έχει εντοπιστεί ωστόσο στο κέντρο της αρχαίας αγοράς της
Αθήνας. Εκεί τελούνταν στα χρόνια του τυράννου Πεισίστρατου οι θεατρικοί αγώνες,
που από την εποχή του Κλεισθένη μεταφέρθηκαν στο Θέατρο του Διονύσου, στη
νότια κλιτύ της Ακρόπολης. Γύρω στο 335-330 π.Χ., επί Λυκούργου,
ανακατασκευάστηκε αυτό το θέατρο εξολοκλήρου από λίθο. Τότε πια
αποκρυσταλλώθηκε ο αρχιτεκτονικός τύπος του θεάτρου στη λίθινη μορφή του.
Ωστώσο η τελικά του μορφή με ήρθε με τη χρήση του μαρμάρου και της πέτρας γύρω
στον 5ο αιώνα. Οι απόγονοι των κλασσικών θεάτρων είναι τα ελληνιστικά. Τα
χαρακτηριστικά που τα ξεχωρίζουν είναι από τα προηγούμενα είναι η υψωμένη
σκηνή και το κτίριο της σκηνής. Αυτές οι αλλαγές συνδυάζονται και μετις αλλάγες
στα θετρικά κείμενα. Για παράδειγμα η εισαγωγή τους δεύτερου και του τρίτου
ηθοποιού στις τραγωδίες μετακινήσε το κέντρο της παράστασης από την σκηνή στης
ορχήστρα επίσης σε κάποιες περιπτώσεις στο κοίλο προστέθηκαν και παραπάνω
σειρές όπως στην Επίδαυρο ή η ορχήστρα επανατοποθετήθηκε όπως στο θέατρο του
Διονύσου στην Αθήνα.
Ακόμα και εάν υπερβάλει ο Πλάτων (427-347π.Χ) που ανεβάζει το κοινό του
θεάτρου στις ημέρες του σε 30,000[3] η πολυκοσμία ανάγκασε τους Αθηναίους να
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του χώρου που θα φιλοξενούσε τις θεατρικές
παραστάσεις τους. Πρότυπα για να βασίσουν τις λύσεις τους δεν υπήρχαν αν και
προστάδια θεατρικών οικοδομηματων είχαν εντοπιστεί στα παλάτια της μινωικής
Κρήτης . Δείγματα υπάρχουν και στην αρχαία πόλη της Λατώ στην Κρήτη όπου
σειρά σκαλιών που βλέπουν μπροστά στον μικρό ναό της Άρτεμις ,είναι παρόμοια σε
μέγεθος και σχήμα με σκαλιά που παρατηρούμε σε ζωγραφιές πάνω σε αρχαία βάζα,
όπου υποδεικνύουν πως το κοινό μπορεί να καθοταν. Περισσοτερα παραδείγματα
τέτοιων πέτρινων σκαλοπατιών σε ναούς έχουν εντοπιστεί και στην ηπειρωτική χώρα
αλλά κανένα από αυτά δεν μπορεί να προσομοιαστεί με θέατρο. Είναι βέβαιο ότι το
πρώτο θέατρο του κόσμου με τη μορφή που προοιώνιζε τη λειτουργία των
αντίστοιχων χώρων σήμερα , οικοδομήθηκε στην Αθήνα μέσα στο ιερό του Διονύσου
Ελευθέρεως , κάτω από τη νότια πλευρά της Ακρόπολης , κάπου στις αρχές του 5ου
αιώνα. Παλαιότερο είναι το θέατρο του Θορικού [21] (φωτο1,2), κοντά στα λατομεία
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του Λαυρίου και ίσως φτιαγμένο περισσότερο για τις συνελεύσεις των εργατών και
για τους επικήδειους των εργατικών ατυχημάτων ( Τρία στάδια ανάπτυξης μπορούν
να βρεθούν , πρώτα το κοίλο αποτελείτο από ξύλινα παγκάκια σε ευθεία
τοποθετημένα στη βουνοπλαγιά τα οποία έβλεπαν σε μια τετραγωνική ορχήστρα
στηριζόμενη από έναν πέτρινο τοίχο αντιστήριξης. Κάποια στιγμή στον 5ο αι., τα
ξύλινα παγκάκια αντικαταστάθηκαν με πέτρινα σκαλοπάτια όπου άρχισαν να
πλαισιώνουν πλευρικά μια μεγαλύτερη ορχήστρα στηριζόμενη σε έναν πρόσθετο
τοίχο αντιστήριξης επίσης έχουμε και εδώ την εμφάνιση προεδρίων για τα τιμώμενα
πρόσωπα. Επιπλέον η περιοχή του κοίλου διπλασιάστηκε καθώς αυξήθηκε το κοινό
έτσι η βουνοπλαγιά έπρεπε να ξαναχτιστεί και σε αυτό το στάδιο ένας περιβάλον
τοίχος κτίστηκε (ανάλειμμα) με δύο εισόδους δεξιά και αριστερά παρόμοια εξελιξη
έχουμε και στην Χαιρώνεια).

1ο στάδιο κατασκευής. Εικόνα 2.1[21]
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2ο

και

3ο

στάδιο

κατασκευής. Εικόνα 2.2 [21]

Λίγο μεταγενέστερο, το θέατρο των Τραχώνων [21]στο σημερινό Άλιμο, κτίριο κοντά
στο Θεσμοφόριο που μάλλον φιλοξένησε και το χορό των 24 χορευτών του έργου του
Αριστοφάνη Θεσμοφοριάζουσες το 411 π.Χ. Η ορχήστρα του είναι η μοναδική που
διασώζεται σε ορθογώνιο σχήμα με διαστάσεις (7,50μ Χ 15,30μ). Εκτός από την
ορχήστρα, έχουν αποκαλυφθεί το κτίσμα της σκηνής με το προσκήνιο, το μεγαλύτερο
μέρος του κοίλου με τις παρόδους και έξι θρόνοι μαρμάρινοι, μοναδικοί μάρτυρες της
ομορφιάς που θα είχε το μνημείο στην αρχαιότητα. Αξίζει να σημειωθεί πως το
κτίσμα της σκηνής είναι το μόνο που έχει διασωθεί στην χώρα μας. Οι προσθέσεις
πάνω σε αυτό επιχρισμάτων δηλώνου ότι χρησιμοποιήθηκε μέχρι τα νεότερα χρόνια.
Το κοίλο είναι στραμμένο προς Νότο δηλαδή σήμερα θα έβλεπε κανείς ως φόντο
πίσω από τη σκηνή τον τοίχο της εργοστασιακής εγκατάστασης. Η χρήση του
θεάτρου εγκαταλείφτηκε πιθανόν κατά τον 2ο πΧ αιώνα εξαιτίας των συνεχόμενων
πλημμυρών στη περιοχή .
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Εικόνα 2.3 (πηγή: εικόνες Google)
Παλαιότερο κυκλικό θέατρο θεωρείται το θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα, που
διαμορφώθηκε στις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα και πέρασε από μια σειρά μετατροπών
και έτσι είναι δύσκολο να καθορισθεί η αρχική του δομή .Τα προβλήματα που
προκύπτουν από τη μελέτη του θέματος δεν παρουσιάζονται μόνο στην εξέλιξη της
αρχιτεκτονικής μορφής ενός οικοδομήματος ,που προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε
μέσα στη συσσώρευση ετερόκλητων στοιχείων ποικίλων εποχών ,από το 500π.Χ έως
το 300μ.Χ περίπου τα περισσότερα ερωτηματικά γεννά η λειτουργία του
αρχιτεκτονήματος. Εξάλλου πρέπει κανείς να αναρωτηθεί δηλαδή που γίνονταν οι
παραστάσεις τις πρώτες δεκαετίες μετά την επίσημη είσοδο της τραγωδίας στις
διονυσιακές εορτές ,ώσπου να προβλεφθεί το ειδικό οικοδόμημα που θα
ανταποκρινόναν στις απαιτήσεις των τριών δραματικών ειδών. Πολλοί θέλησαν να
αναζητήσουν αυτόν τον χώρο , ίσως όχι από την αρχή προωρισμένο για ερμηνεία
δράματος αλλά οπωσδήποτε κατάλληλο και γι΄ αυτό , κάπου στο κέντρο της αρχαικής
Αγοράς της Αθήνας χωρίς να μπορούν να στηρίξουν την υπόθεση τους σε
συγκεκριμένα αρχαιολογικά δεδομένα, συνεπώς ένα θεατρικό περιβάλλον θα
μπορούσε να είναι γύρω από τη αγορά. Ένα παράδειγμα τέτοιου θεάτρου ήταν ο ναός
του Διονύσου στην Ικαρία (εικόνα 2.4) όπου λέγεται ότι εκεί ο πρώτος ηθοποιός του
κόσμου παρεβλήθει και απαντά στα λόγια του χορού. Έτσι ο Θέσπης[21] φορώντας
μια μάσκα από βαμμένο λινό ύφασμα και στέκοντας πάνω στο βωμό ώστε να
ξεχωρίζει από τον χορό εισάγει τη πρώτη μορφή δράματος (534πΧ) Στην Ικαρία ένα
τοιχος αντιστήριξης χτισμένος παρακείμενα της αγοράς και ένας κενός χόρος όπου
που προορίζονταν για την ορχήστρα ,η βουνοπλογιά ήταν επίσης ιδανική για τη
μορφή του κοίλου όπου το κοινό κάθονταν είτε κάτω στο έδαφος είτε οι μεγαλυτεροι
σε ξύλινα παγκάκια.Μεταγενέστερα παρόμοια παγκάκια χρησιμοποιούνταν και για
τους υπόλοιπους θεατές και κυριώς για αυτούς που ήταν τιμώμενα πρόσωπα ήταν τα
προεδρεία κατασκευασμένα πιθανόν από πέτρα. Παρόμοια κατάσταση υπάρχει και
στο θέατρο στη Ραμνούσα ,καθώς σειρά καθισμάτων η μια πίσω από την άλλη σε
μια βουνοπλαγιά μπορεί να επαρκούσαν για ένα μικρό μέγεθος κοινού , αν και πολύ
πιθανόν να προστέθηκαν παραπάνω καθίσματα , έτσι ώστε ένα μεγαλύτερο κοινό
μπορεί να καθίσει σε λογική απόσταση γύρω από μία τραπεζοειδή ορχήστρα. Εξ
‘ίσου συχνά τεκμηριωμένη, αν και θεωρητικά πολύ πιθανή είναι η γνώμη ότι ο χώρος
μπροστά στον αρχαικό ναό του Διονύσου θα ήταν κατάλληλος, και από τη
θρησκευτική και από πρακτική άποψη ,για θεατρικές εκδηλώσεις. Πάντως σε καμία
από τις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει λόγος για κτίσμα –πιο πολύ για την
αξιοποίηση μιας κυκλικής πλατείας όπου θα μπορούσε να κάθεται το κοινό πάνω σε
πρόχειρα στημένες για την περίσταση ξύλινες κερκίδες «ικρία».
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Εικόνα 2.4[21]
Ο κόσμος[21] αρχικά μαζευόταν γύρω από την ορχήστρα και καθόταν στην
κατηφορική πλαγιά ενός μικρού λόφου. Αν χρειαζόταν, αυτή η πλαγιά ενισχυόταν με
χώματα που συγκρατούνταν με αναλημματικούς τοίχους. Αυτή ήταν η πρώτη μορφή
του κοίλου. Οι θεατές κάθονταν κάτω στο χώμα ή σε ξύλινα καθίσματα, ακόμα και
στα χρόνια της μεγάλης ακμής του δράματος. Μόλις τον 4ο αιώνα π.Χ. εμφανίστηκαν
τα πρώτα μόνιμα θέατρα με λίθινα εδώλια. Ακριβώς αυτή η κατάρρευση[3] των
κερκίδων κάπου στο 500π.Χ όπως μας πληροφορεί η παράδοση έδωσε στους
Αθηναίους
την αποφασιστική αφορμή να αναζητήσουν μια μόνιμη λύση , που
άλλωστε έγινε απαραίτητη και από την ολοένα μεγαλύτερη δημοτικότητα του
δράματος.
Δεν ήταν μόνο οι θρησκευτικοί λόγοι που οδήγησαν στον ιερό ναό του θεού κάτω
από τη νότια πλαγιά της Ακρόπολης αλλά ίσως και οι τοπογραφικοί λόγοι όπως η
φυσική κλίση του λόφου με κάποια κοιλότητα προσφερόταν για το καινούριο
οικοδόμημα.
Δυστυχώς, με όλες τις ανασκαφικές ερευνες και τις πολλές εκτεταμένες μελέτες
ακόμη και σήμερα τα προβλήματα διάφορων φάσεων του θεάτρου βρίσκονται σε
αδιέξοδο, κυρίως οι χρονικές διαφωνίες των ειδικών κάποτε χωρίζονται από έναν
ολόκληρο αιώνα. Έτσι ακόμα δεν είναι βέβαιο ποιά μέρη του θεάτρου του Διονύσου
προέρχονται από την εποχή των μεγάλων ποιητών του 5ου αιώνα. Άλλωστε , τα
σημαντικότερα δεν έχουν αφήσει κανένα ίχνος επειδή ήταν ξύλινα. Το πρώτο
πραγματικό θεατρικό οικοδόμημα φαίνεται να κτίσθηκε μόνο γύρω στο 330π.Χ, με
την πρωτοβουλία του πολιτικού Λυκούργου. Έτσι η μόνη άμεση πήγη για μελέτη της
μορφής του Αρχαίου θεάτρου είναι τα ίδια τα κείμενα των έργων που παραστάθηκαν
εκεί. Με βάση ένα πλήθος άμεσων και έμμεσων αναφορών σε επί μέρους
αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και στην σκηνική τους αξιοποίηση μπορούμε να
επιχειρίσουμε μια πιο αδρή περιγραφή. Ιδιαίτερη πολύτιμη στο σημείο αυτό είναι η
συμβολή των έργων του Αριστοφάνους όπου περιγάφονται πολύ αποκαλυπτικά τα
φαινόμενα λειτουργίας του θεάτρικού χώρου. Επίσης, μεγάλη βοήθεια αντλούμε από
τα σύγχρονα έργα πλαστικής και κυριώς κεραμεικής που άρχισαν να δανείζονται με
όλο και περισσότερη συχνότητα τα θέματα τους από το θέατρο.
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Ο συνδυασμός αυτών των έμμεσων δεδομένων μας πείθει ότι το θέατρο περιείχε από
την αρχή τρία βασικά αρχιτεκτονικά μέρη, που εξ’άλλου γεννήθηκαν από την
οργανική ανάγκη να καλυφθούν αντίστοιχες λειτουργίες –συγκεκριμένα ένα κυκλικό
αλώνι για τις κινήσεις του χορού (ορχήστρα), ένα επιμήκες κτίσμα για αλλαγές
υποκριτών (σκηνή), ένα αμφιθεατρικό κοίλωμα για τις θέσεις των θεατών (θέατρον ή
κοίλον). Τα τρία αυτά στοιχεία με όλες τις αλλαγές που χρειάσθηκε να υποστούν στο
πέρασμα των καιρών έμειναν πάντοτε βασικά και παρόντα. Ουσιαστικά η ιστορία του
θεάτρου παρακολουθείται πάνω στις βαθμιαίες μεταμορφώσεις της σκηνής , που
συνυφάνθηκε με την πορεία του δράματος, όχι μόνο επειδή κάλυπτε πολλές ανάγκες
αλλά και συνδεόταν αμεσώτερα από ότι η αρχήστρα με τα θεατρικά δρώμενα των
έργων. Αυτή ακριβώς η ρευστότητα επισημαίνουμε και στο γεγονός ότι η σκηνή, το
ορθογώνιο οικοδόμημα στο πίσω μέρος της ορχήστρας όπου άλλαζαν οι ηθοποιοί και
φυλάσσονταν όλα τα απαραίτητα αντικείμενα για το ανέβασμα της παράστασης, ήταν
μέχρι και τον 5ο αιώνα π.Χ. ένα απλό παράπηγμα φτιαγμένο από ξύλα και ύφασμα
στηριγμένο πάνω σε γερά θεμέλια. Μόνιμα κτήρια σκηνής από ξύλο εμφανίστηκαν
στο διάστημα 300-250 π.Χ., αλλά, καθώς το ξύλο είναι υλικό που πολύ δύσκολα
διατηρείται, δεν έχουν σωθεί μέχρι τις μέρες μας. Λίθινα κτήρια σκηνής εμφανίζονται
μετά το 250 π.Χ.
Η πλευρά της σκηνής που έβλεπαν οι θεατές απεικόνιζε συνήθως την πρόσοψη
ανακτόρου ή ναού. Οι τρεις πόρτες από όπου έβγαιναν οι ηθοποιοί είχαν συμβατική
αξία: υποτίθεται ότι η μία οδηγούσε σε ανάκτορο, η δεύτερη στην εξοχή, η τρίτη στο
λιμάνι. Όταν επινοήθηκε η σκηνογραφία, στην πρόσοψη της σκηνής τοποθετούνταν
μεγάλοι ζωγραφικοί πίνακες που απεικόνιζαν π.χ. δάσος, ακρογιαλιά ή στρατόπεδο.
Γύρω στον 3ο αιώνα π.Χ. προστέθηκε μια ελαφριά κιονοστοιχία μπροστά στον τοίχο
της σκηνής, το προσκήνιο. Η στοά αυτή διέθετε δωρικούς ή ιωνικούς
κίονες, θριγκό και ξύλινη οροφή και στις άκρες της παρουσίαζε μικρές προβολές, τα
παρασκήνια, που λειτουργούσαν ως βοηθητικοί χώροι.
Στο κλασσικό δράμα οι υποκριτές και ο χορός έπαιζαν κυρίως στην ορχήστρα. Κατά
το 2ο αιώνα π.Χ. οι ηθοποιοί μετατοπίστηκαν από την ορχήστρα στο λογείο. Έτσι
ονομάζεται το πάτωμα στην οροφή του προσκηνίου, ενώ το οικοδόμημα της σκηνής
απέκτησε και δεύτερο όροφο, το επισκήνιο. Οι ηθοποιοί που παρουσιάζονταν στη
στέγη ως από μηχανής θεοί εμφανίζονταν με τη βοήθεια ειδικού περιστρεφόμενου
γερανού.
Τα παράπανω οδηγούν σε ένα ακριβώς συμπέρασμα ότι η παράσταση συνιστούσε
ένα θέαμα ανοικτού χώρου , κυρίως επειδή περιείχε σκηνικά γεγονότα που κατά
κανόνα δεν διαδραματίζονταν εσωτερικά είχαν ένα χαρακτήρα δημόσιο , ακριβώς
όπως και οι ήρωες των δραμάτων και της τραγωδίας και της κωμωδίας δεν απέδιδαν
εξατομικευμένα πραγματικά ή φανταστικά πρόσωπα. Έτσι διαπιστώνουμε ότι η
λειτουργία του θεάτρου , και επομένως η ερμηνεία των δραμάτων εκινείτο σε
συμβατικό πλαίσιο όπου τα δραματικά είδη βρίσκονταν σε σχέση αλληλεπιδράσεως
με τον θεατρικό χώρο .
Τέλος η ακουστική των αρχαίων θεάτρων είναι εξαιρετικά επιτυχής χάρις στην ίδια
την κατασκευή τους. Ο Βιτρούβιος ωστόσο αναφέρει την ύπαρξη «ηχείων», μεγάλων
χάλκινων δοχείων που τοποθετούνταν στο κοίλο και σκοπό είχαν να ενισχύουν τους
ήχους της ορχήστρας. Αγγεία του είδους αυτού έχουν βρεθεί μόνο σε θέατρα
Ρωμαϊκής εποχής, αν και ο Βιτρούβιος[] διευκρινίζει ότι υπήρχαν και σε ελληνιστικά
θέατρα, λ.χ. της Κορίνθου.
26

Συνοπτικα
• Ο αρχικός πυρήνας του διονυσιακού θεάτρου είναι ο ναός του Διονύσου Ελευθερέα
στη νότια πλευρά της Ακρόπολης. Μέσα στον ιερό αυτό περίβολο αναπτύχθηκε
σταδιακά, από τον 6ο αιώνα π.Χ. και έπειτα, το πρώτο θεατρικό κτίσμα. Το
αρχαιότερο τμήμα του διονυσιακού θεάτρου ήταν η κυκλική ορχήστρα, με τους
θεατές να στέκονται όρθιοι γύρω από αυτήν και αργότερα να κάθονται σε ξύλινα
εδώλια, τα ικρία.
• Η κατάρρευση των ικρίων γύρω στο 500 π.Χ. αλλά και η καθιέρωση των
επιβλητικών εορτασμών για τα Μεγάλα Διονύσια οδήγησαν τον κρατικό
προϋπολογισμό να φροντίσει για τον καλλωπισμό και τη λειτουργικότητα των
θεατρικών κτιρίων. Ενσωματωμένο στο φυσικό τοπίο στην πλαγιά ενός λόφου όπου
κάθονταν άτακτα οι θεατές το ανοιχτό κτίσμα του αρχαίου δράματος άρχισε να
παγιώνει τα χαρακτηριστικά του.
• O αρχιτεκτονικός τύπος του υπαίθριου ελληνικού θεάτρου, όπως τον ξέρουμε
σήμερα, διαμορφώθηκε σχετικά νωρίς. Η δομή του είναι τριμερής: ορχήστρα, σκηνή,
κοίλον,ανάλογα με την τριπλή λειτουργία του χορού, των υποκριτών και των θεατών.
Το θεατρικό οίκημα χτίστηκε 12 μέτρα βορειοανατολικά από την πρωταρχική του
θέση, ώστε να αφήνει περισσότερο χώρο στην ανάπτυξη των τριών μερών του
θεάτρου. Η πλαγιά επενδύθηκε με ξύλινες κερκίδες, αργότερα με λίθινες. Το αλώνι
όπου εμφανιζόταν ο χορός κυκλώθηκε και δημιουργήθηκε ένα παραλληλόγραμμο
κτίριο για τις ανάγκες των υποκριτών. Στην αρχή ήταν ένα ξύλινο παράπηγμα που
χρησίμευε ως αποδυτήρια και αποθήκη για τα κοστούμια και τα σκηνικά αντικείμενα.
Ο Αισχύλος (525-456π.Χ) ήταν που ενσωμάτωσε και τον δεύτερο ηθοποιό και τον
τρίτο ο Σοφοκλής οι οποίοι υποδύονταν πολλαπλούς χαρακτήρες με διαφορετικές
μάσκες και ενδυμασίες έτσι ήταν αναγκαίο να έχουν αποδυτήρια ,την σκήνη.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρώιμη σκηνή του θεάτρου της Κορίνθου (με
μια μικρή σκηνή που έχει ένα τοίχο και τρία ανοίγματα-πόρτες) εικ.4. Το κτίσμα
αυτό λοιπόν έγινε στο εξής το μόνιμο θεατρικό φόντο των παραστάσεων καθώς το
δράμα εξελίσσεται. Σχεδόν όλα τα δράματα του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του
Ευριπίδη που γράφτηκαν τον 5ο αιώνα π.Χ., πρωτοανεβάστηκαν στο θέατρο του
Διονύσου που, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν το μοναδικό θέατρο προορισμένο
για παραστάσεις του αρχαίου ελληνικού κόσμου.
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εικόνα 2.5 [21]

• Στην περίοδο του Περικλή έχουμε μια επέκταση του διονυσιακού θεάτρου που
κράτησε μισό αιώνα και αφορά την εξέλιξη του σκηνικού κτίσματος, που
ενσωματώθηκε κανονικά στη δράση της κλασικής δραματουργίας. Τώρα ο υποκριτής
μπορούσε να εισέλθει από τιςπαρόδους, (όταν ερχόταν από το λιμάνι ή την πόλη
έμπαινε από τη δεξιά πάροδο, ενώ όταν ερχόταν από τους αγρούς από την αριστερή)
καθώς και να βγαίνει από την κεντρική πόρτα, που ήταν έξοδος από το σπίτι του ή το
παλάτι.
• Ανάμεσα στο 338 και 336 π.Χ. ο Λυκούργος, ρήτορας και πολιτικός που είχε τον
έλεγχο των οικονομικών, έδωσε την πιο τελειοποιημένη χτιστή μορφή του θεάτρου
του Διονύσου και, λίγο μετά τον θάνατό του, οι κωμωδίες του Μενάνδρου
προσαρμόστηκαν σε ένα κτίσμα με πολλές δυνατότητες, πολλές όψεις και εισόδους
επί σκηνής, ελεύθερη σχέση των ηθοποιών και του χορού, πλήρη αξιοποίηση της
στέγης του κτιρίου, όπως απαιτείται στα έργα της νέας κωμωδίας. Και όλα αυτά σε
ένα θέατρο με χωρητικότητα 17 χιλιάδες θεατές και με 67 μαρμάρινα καθίσματα των
ανώτερων αρχόντων στις πρώτες σειρές.
• Στους ελληνιστικούς χρόνους το σκηνικό οικοδόμημα αλλάζει ριζικά. Αντί για το
ξύλινο οίκημα σε σχήμα Π του 5ου αιώνα με τρεις πύλες ή περίστυλες στοές, κατά
τον 4ο αιώνα το οικοδόμημα γίνεται λίθινο, αποκτά το προσκήνιο, ένα υπερυψωμένο
λογείο (ο χώρος που παίζουν οι υποκριτές), προφανώς για να μην κρύβει ο χορός τους
υποκριτές από τους θεατές, το οποίο στηρίζεται σε κίονες ύψους 3 ή 4 μέτρων,
μεταξύ των οποίων τοποθετούνται ζωγραφικοί πίνακες. Για πρώτη φορά εμφανίζεται
η έννοια της σκηνο-γραφίας αντί του μόνιμου σκηνικού. Ο πρώτος όροφος αποκτά
μια ιδιότητα διακοσμητική.Το αρχαίο θέατρο του Διονύσου, όπως διατηρείται στις
μέρες μας με αισθητά στοιχεία από όλες τις φάσεις της εξέλιξής του. Ο ριζικός αυτός
μετασχηματισμός εκφράζει τις ουσιώδεις αλλαγές των δραματικών παραστάσεων, οι
οποίες με το πέρασμα του χρόνου έχασαν τον τελετουργικό τους χαρακτήρα και
έγιναν περισσότερο ψυχαγωγικές και θεαματικές, καθώς ο ρόλος των υποκριτών
μεγάλωνε σε βάρος του ρόλου του χορού. Από το θέατρο των ιδεών οδηγούμαστε στο
θέατρο της ψευδαίσθησης, από το θέατρο του πολιτικού διαλόγου στο θέατρο των
εντυπώσεων, από το θέατρο της ψυχικής ανάτασης στο θέαμα της σκηνικής δράσης,
από ένα θέατρο θρησκευτικό και μυσταγωγικό σε ένα θέατρο υποκριτών-ηθοποιών
με ανάγκη για προσωπικό χώρο και αστικές συνήθειες. Από την κυκλική θέαση
περνάμε στη μετωπική σχέση κοινού-σκηνής, όπου ακόμα και η ορχήστρα
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«τρώγεται» και ο χώρος του χορού εξαφανίζεται προς χάριν του θεάτρου των
ηθοποιών.
• Το θέατρο του Διονύσου, ακολουθώντας την πορεία και άλλων θεατρικών
κτισμάτων της εποχής, συνέχισε να ανακαινίζεται και να αποκτά το χαρακτήρα της
εκάστοτε εποχής ως τον 3ο αιώνα μ.Χ., όπου στα ρωμαϊκά χρόνια μετατράπηκε σε
αρένα για μονομαχίες και θηριομαχίες και, τέλος, σε δεξαμενή νερού για
παραστάσεις μίμων. Το θέατρο μετά παρήκμασε, χρησιμοποιήθηκε για λατομείο,
καλύφτηκε με τη σκόνη του χρόνου και αποκαλύφτηκε πάλι το 19ο αιώνα, χωρίς να
μπορέσει ποτέ να ανακτήσει τον αρχικό προορισμό του, όπως το θέατρο της
Επιδαύρου.

θέατρο

Διονύσου

δεύτερη

φάση

κατασκευής 2.6 [21]

θέατρο

Διονύσου

φάση κατασκευής τρίτη 2.6 [21]
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3.3 Αρχαία θέατρα
Θέατρα υπήρχαν σε κάθε πόλη[38] και σε κάθε ιερό κάποιου μεγέθους. Πολλά από
αυτά τα θέατρα δεν έχουν εντοπισθεί, γιατί δεν είχαν λίθινες κατασκευές, ή σώζονται
σε κακή κατάσταση.

3.3.1 Θέατρο του Διονύσου 600π.Χ[38]

Στο ανατολικό τμήμα της νότιας πλευράς της Ακρόπολης δεσπόζουν τα ερείπια του
Διονυσιακού Θεάτρου, ακριβώς βόρεια από το Ιερό του Διονύσου. Το μεγαλύτερο
μέρος των καταλοίπων που διατηρούνται σήμερα ανήκει στη μνημειακή διαμόρφωση
του θεάτρου από τον άρχοντα της Αθήνας Λυκούργο, στο δεύτερο μισό του 4ου αι.
π.Χ. Ο πυρήνας όμως του θεάτρου ανάγεται στον 6ο αι. π.Χ.
Στο Ιερό του Διονύσου στη Νότια Κλιτύ της Ακρόπολης λατρευόταν ο Διόνυσος ως
Ελευθερεύς επειδή η λατρεία του είχε εισαχθεί στην Αθήνα από τις Ελευθερές της
Βοιωτίας, από τον Πεισίστρατο και τους γιούς του, στο β' μισό του 6ου αι. π.Χ. Σ' αυτό
γιορτάζονταν κάθε χρόνο κατά τον μήνα Ελαφηβολιώνα, στα τέλη Μαρτίου με αρχές
Απριλίου, τα Μεγάλα ή εν Άστει Διονύσια, η λαμπρότερη γιορτή προς τιμήν του θεού.
Εκείνη την εποχή ανεγέρθηκε ο αρχαϊκός ναός του Διονύσου, ενώ λίγο βορειότερα από
αυτόν, στην πλαγιά του λόφου και σε επίπεδο περίπου τριών μέτρων υψηλότερα,
ισοπεδώθηκε ένας κυκλικός χώρος στον οποίο τελούνταν τα λατρευτικά δρώμενα προς
τιμήν του θεού. Τις τελετές αυτές παρακολουθούσαν οι θεατές καθισμένοι στο πρανές
του λόφου, στο οποίο λίγο καιρό αργότερα τοποθετήθηκαν ξύλινα καθίσματα. Ο
κυκλικός αυτός χώρος, διαμορφωμένος από πατημένο χώμα, είχε διάμετρο 25μ.
περίπου και αποτέλεσε την πρώτη «ορχήστρα» (από το ρήμα ορχούμαι = χορεύω) του
μετέπειτα θεάτρου. Από τον κύκλιο διθυραμβικό χορό των λατρευτών του Διονύσου
γεννήθηκε η τραγωδία.

Η θεατρική κατασκευή του 5ου αι. π.Χ. πρέπει να ήταν απλή, η ακριβής όμως μορφή
της δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως. Τα καθίσματα του κοίλου σταδιακά
αντικαταστάθηκαν από λίθινα, ενώ για πρώτη φορά κατασκευάστηκαν κλίμακες που
διαιρούσαν το κοίλο σε κερκίδες και οριοθετήθηκαν οι πάροδοι του θεάτρου.
Κατασκευάστηκε επίσης μία σταθερή λίθινη σκηνή, η οποία αποτελείτο το
πιθανότερο από ένα απλό ορθογώνιο κτίσμα. Η σκηνή ήταν το μέρος εκείνο του
θεάτρου που υπέστη τις περισσότερες αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου, οι απόψεις
όμως των μελετητών σχετικά με την ακριβή μορφή της σε κάθε χρονική φάση
διαφέρουν.
Κατά την περίοδο του άρχοντα Λυκούργου, στο β' μισό του 4ου αι. π.Χ., το κοίλο του
θεάτρου κατασκευάστηκε εξολοκλήρου λίθινο και επεκτάθηκε μέχρι τη ρίζα του
Ιερού Βράχου, ενσωματώνοντας το τμήμα του Περιπάτου, του περιμετρικού δρόμου
της Ακρόπολης, που διερχόταν πάνω από το αρχικό κοίλο, και μετατρέποντάς το σε
διάζωμα. Το τμήμα του κοίλου πάνω από αυτό το διάζωμα αποτέλεσε το λεγόμενο
Επιθέατρο. Υπολογίζεται ότι σε αυτή την περίοδο το θέατρο χωρούσε περίπου 1500016000 θεατές. Στην πρώτη σειρά καθισμάτων, τη λεγόμενη προεδρία, υπήρχαν 67
μαρμάρινοι θρόνοι, ο καθένας από τους οποίους έφερε χαραγμένο το όνομα του
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επίσημου προσώπου για το οποίο προοριζόταν. Ο θρόνος του ιερέα του Διονύσου
Ελευθερέως βρισκόταν στο μέσον της σειράς. Η σκηνή ήταν κατά την πιθανότερη
άποψη ένα ορθογώνιο κτίσμα που εκτεινόταν σε όλο το εύρος της ορχήστρας, με δύο
προεξέχοντες χώρους στα άκρα, τα «παρασκήνια». Κατά την περίοδο αυτή έγιναν
περισσότερο ευδιάκριτα τα όρια μεταξύ του θεάτρου και του τεμένους του Διονύσου,
με την κατασκευή ενός περιβόλου που περιέκλειε το ιερό. Κατά την ελληνιστική
περίοδο σημαντικές αλλαγές πρέπει να πραγματοποιήθηκαν μόνο στη σκηνή του
θεάτρου, η οποία όμως απέκτησε ιδιαίτερα μνημειακή μορφή κατά τους ρωμαϊκούς
χρόνους.
Το 86 π.Χ., κατά την επιδρομή του Σύλλα, η σκηνή, όπως και ολόκληρο το θέατρο,
υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Στα μέσα του 1ου αι. μ.Χ., επί αυτοκράτορα Νέρωνα,
κατασκευάστηκε νέα σκηνή εντυπωσιακών διαστάσεων. Η ορχήστρα, λόγω της
επέκτασης της σκηνής, μετασχηματίστηκε σε ημικύκλιο και πλακοστρώθηκε με
μάρμαρο, ενώ την ίδια περίοδο πρέπει να καλύφθηκε με μαρμάρινες πλάκες ο
περιμετρικός αγωγός γύρω από αυτή. Στα μέσα του 2ου ή τον 3ο αι. μ.Χ.
κατασκευάστηκε μπροστά από τη σκηνή ένα υψηλό λογείο, στο οποίο ο άρχοντας
Φαίδρος, στις αρχές του 5ου αι. μ.Χ., πραγματοποίησε αλλαγές (το λεγόμενο Βήμα
του Φαίδρου) και ενσωμάτωσε ανάγλυφες πλάκες, προερχόμενες από παλαιότερο
άγνωστο μνημείο του 2ου αι. μ.Χ., στις οποίες απεικονίζονται σκηνές από τη ζωή του
Διονύσου.
Ύστερα από την εισβολή των Ερούλων, το 267 μ.Χ., το θέατρο χρησιμοποιούνταν
κυρίως για τις συγκεντρώσεις της Εκκλησίας του Δήμου. Γύρω στα τέλη του 5ου αι.
μ.Χ. ανεγέρθηκε στην ανατολική πάροδο του θεάτρου μία μονόκλιτη
παλαιοχριστιανική βασιλική και η ορχήστρα χρησιμοποιήθηκε ως αυλή της.

Εικόνα 3.1 [38]
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3.3.2 Θέατρα περί 500π.Χ
Θέατρα γνωρίζουμε, μεταξύ άλλων, στο Ιερό του Ποσειδώνα στην Ισθμία (5ος αι.
π.Χ.), στη Θάσο (5ος αι. π.Χ.), στο Δίον (5ος αι. π.Χ), στο οχυρό του Ραμνούντα
Αττικής (τέλη 5ου αι. π.Χ.),
3.3.2.1 Συρακουσών [38] (500π.Χ)
Θέτρο Συρακουσών κτίσθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ., επί βασιλείας Ιέρωνος του Α΄, (478
- 466 π.Χ.), από τον Έλληνα αρχιτέκτονα Δημοκόπο τον Μύριλλο, με λάξευση της
νότιας πλευράς του Τεμενίτη λόφου που βρίσκεται βόρεια του μυχού του λιμένα
των Συρακουσών. Σημειώνεται ότι στη θέση του υπήρχε από το 550 π.Χ. παλαιότερο
πρόχειρο θέατρο που αντικαταστάθηκε από το νέο αυτό του Δημοκόπου. Η αρχική
λάξευση του βράχου είχε τραπεζοειδές σχήμα. Στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. επί
άρχοντος Τιμολέοντος διασκευάστηκε και απέκτησε το τελικό ημικυκλικό σχήμα,
όπως διασώζεται σήμερα. Η διάμετρός του είναι 150 μ. επί του οποίου και
ξεχωρίζουν 59 καλώς διατηρημένες σειρές εδωλίων από τις οποίες οι 11 χαμηλότερες
καλύπτονταν παλαιότερα από μάρμαρο. Το όλο κοίλο του θεάτρου χωρίζονταν σε
εννέα κερκίδες, που κάθε μία έφερε ιδιαίτερη ονομασία. Πέντε ονομασίες εξ αυτών
έχουν διασωθεί, χαραγμένες σε βράχο, που είναι: Ζευς, Ηρακλής, Ιέρων Β΄, Φιλιστίς,
και Νηρίς

Εικόνα 3.2 (πηγή: εικόνες Google),Το αρχαίο θέατρο των Συρακουσών. Άποψη της
ορχήστρας με ευδιάκριτο τον εύριπο στην περιφέρειά της.

Το θέατρο αυτό υπολογίσθηκε πως είχε χωρητικότητα 10.000 καθήμενων θεατών ή
24.000 όρθιων. Περί το μέσον έφερε ευρύ διάζωμα που χώριζε αυτό στο κατώτερο
και ανώτερο τμήμα. Πίσω από το ανώτερο τμήμα του θεάτρου υφίσταται βραχώδες
συνεχές παραπέτασμα που φέρει ίχνη επιστεγάσματος. Προς δε το μέρος της σκηνής
που ελάχιστα σώζεται υπάρχουν ίχνη θεμελίων κτιρίων, που μαρτυρούν ότι όλη η
σκηνή πρέπει να ήταν ξύλινη. Είχε άριστη ακουστική και γενικά θεωρούνταν
αριστούργημα αρχιτεκτονικής σε όλη την ευρύτερη περιοχή στην εποχή του.
Λειτούργησε ακατάπαυστα επί μία χιλιετία. Το θέατρο αυτό ήταν επίσης περίφημο
και για τη θέα που παρείχε πάνω από την πόλη, τον λιμένα, το Ιόνιο, καθώς και για
την υπέροχη δύση του Ηλίου.Στην αρχαιότητα στο θέατρο αυτό ανεβάστηκαν για
πρώτη φορά πολλά έργα των μεγαλυτέρων δραματικών συγγραφέων της εποχής όπως
των Επίχαρμου, Ευριπίδη, Αισχύλου κ.ά.. Μεγάλη ακμή όμως παρουσίασε και κατά
τους ρωμαϊκούς χρόνους. Μάλιστα ο Κικέρων το αποκαλούσε «Maximum».
Αργότερα στους βυζαντινούς χρόνους εγκαταλείφθηκε, καταχώθηκε και
χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο.
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3.3.3 Θέατρα περί το 400 π.Χ
Στους Φιλίππους Καβάλας (μέσα 4ου αι. π.Χ.), στην Ερέτρια (τελευταίο τέταρτο 4ου
αι. π.Χ.), στη Βεργίνα (αρχαίες Αιγές) βόρεια του ανακτόρου (β΄ μισό 4ου αι. π.Χ.)
3.3.3.1 Αρχαίο θέατρο Δελφών (400π.Χ-100π.Χ)[46]
Το θέατρο των Δελφών είναι ένα από τα λίγα
θέατρα της αρχαίας Ελλάδας, για το οποίο
γνωρίζουμε τόσο την ακριβή χρονολόγηση όσο και
τις μορφές που είχε στη διάρκεια των αιώνων, το
συνολικό του σχέδιο και την όψη του κοίλου.
Βρίσκεται μέσα στο ιερό του Απόλλωνα, στη
βορειοδυτική γωνία και στη συνέχεια του περιβόλου
του. Στην αρχαιότητα φιλοξενούσε τους αγώνες
εικόνα
3.3(πηγή:εικόνες
φωνητικής και ενόργανης μουσικής, που
Google)
διεξάγονταν στο πλαίσιο των Πυθίων και άλλων
θρησκευτικών εορτών και τελετουργιών, των
οποίων η σημασία προσδίδει στο μνημείο
Το θέατρο των Δελφών
πνευματική και καλλιτεχνική αξία ισότιμη με την
αθλητική ιδέα που συμβολίζει το αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας. Η μορφή του πρώτου
θεάτρου, που κατασκευάσθηκε στο χώρο, δεν μας είναι γνωστή. Είναι πιθανό ότι οι
θεατές κάθονταν σε ξύλινα καθίσματα ή απ' ευθείας στο έδαφος. Αργότερα, τον 4ο αι.
π.Χ., κτίσθηκε το πρώτο πέτρινο θέατρο και ακολούθησαν πολλές επισκευές του. Τη
σημερινή του μορφή, με τη λιθόστρωτη ορχήστρα, τα λίθινα εδώλια και τη σκηνή,
έλαβε κατά τους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους, το 160/159 π.Χ., όταν ο Ευμένης Β΄
της Περγάμου χρηματοδότησε τις κατασκευαστικές και επισκευαστικές εργασίες που
έγιναν στο μνημείο.
Το κοίλο του θεάτρου διαμορφώθηκε εν μέρει στο φυσικό έδαφος (στα βόρεια και
δυτικά) και εν μέρει σε τεχνητή επίχωση (στα νότια και ανατολικά). Διαιρείται με το
διάζωμα σε δύο ζώνες, από τις οποίες η ανώτερη έχει 8 σειρές εδωλίων και η κατώτερη
27. Οι δύο ζώνες χωρίζονται με ακτινωτές κλίμακες, σε έξι κερκίδες η επάνω και σε
επτά η κάτω, συνολικής χωρητικότητας 5.000 θεατών. Η πεταλοειδής ορχήστρα
πλαισιώνεται από αποχετευτικό αγωγό, ενώ το πλακόστρωτο δάπεδό της και το
θωράκιο προς την πλευρά του κοίλου ανήκουν στους ρωμαϊκούς χρόνους. Στους
τοίχους των παρόδων είναι εντοιχισμένες απελευθερωτικές επιγραφές, το κείμενο των
οποίων, όμως, έχει χαθεί λόγω της φθοράς που έχει υποστεί η επιφάνεια των
λιθοπλίνθων. Από τη σκηνή σώζονται μόνο τα θεμέλια. Φαίνεται ότι χωριζόταν σε δύο
μέρη, το προσκήνιο και την κυρίως σκηνή. Τον 1ο αι. μ.Χ. η πρόσοψη του προσκηνίου
διακοσμήθηκε με ζωφόρο, στην οποία απεικονίζονταν οι άθλοι του Ηρακλή.
Στο θέατρο έχουν γίνει ανασκαφές και εργασίες συντήρησης, ωστόσο το μνημείο έχει
υποστεί αρκετές φθορές και πολλά αρχιτεκτονικά μέλη του (εδώλια και λιθόπλινθοι
παρόδων) βρίσκονται ακόμη διάσπαρτα σε ολόκληρο το ιερό. Επί πλέον, το κοίλο
παρουσιάζει φαινόμενα καθιζήσεων, ενώ έντονο είναι και το φαινόμενο των
επιφανειακών απολεπίσεων και ρηγματώσεων των λίθων, που οδηγούν σε απώλεια
μεγαλύτερων τμημάτων του ασβεστολιθικού υλικού.
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3.3.3.2 Το αρχαίο θέατρο Έγεστας (400π.Χ)

Εικόνα 3.4 (πηγή: εικόνες Google)
3.3.3.3 Θέατρο των Οινιαδών[48,45]
Το θέατρο των Οινιαδών είναι κτισμένο κοντά στην αγορά σε θέση που προσφέρει
εκπληκτική θέα προς τις γύρο πεδινές εκτάσεις,την παλιά κοίτη του Αχελώου
ποταμού και τις παράκτιες περιοχές. Η πρώτη ερεύνα πραγματοποιήθηκε το 1900 από
τον Αμερικανό αρχαιολόγο B. Powell,οπότε αποκαλύφθηκε η σκηνή,η ορχήστρα και
περίπου το ήμισυ του κοίλου. Τον Μάιο του επόμενου έτους αποκαλύφθηκαν οι
ενεπίγραφες λιθόπλινθοι με τις απελευθερωτικές επιγραφές στο νοτιοδυτικό τμήμα
του κοίλου. Το κοίλου του θεάτρου το οποίο είναι λαξευμένο στον γκρίζο τοπικό
ασβεστόλιθο της περιοχής, είναι μεγαλύτερο από ένα ημικύκλιο και αποτελείτε από
εικοσιοκτώ σειρές εδωλίων, εκ των οποίων διατηρούνται μόνο δεκαεννέα (αρχικά θα
πρέπει να ήταν 29 ή 30)
Η νοτιοδυτική πλευρά του είναι διαμορφωμένη με τεχνητό χωμάτινο πρανές πάνω
στο οποίο υπήρχαν κτιστές σειρές εδωλίων, ορισμένα από τα οποία φέρουν
απελευθερωτικές επιγραφές.
θέατρο Εικόνα 3.5(πηγή: εικόνες google)

Οι θεατές προσέγγιζαν τις θέσεις τους
μέσω δώδεκα κλιμάκων ανόδου(σήμερα
είναι ορατές μόνο η εννέα) οι οποίες
χώριζαν το κοίλο σε έντεκα κερκίδες
χωρίς διάζωμα. Οι απολήξεις του κοίλου
νοτιοανατολικά
και
βορειοδυτικά
συμπληρώνονται με αναλημματικούς
τοίχους, οι οποίοι είναι κτισμένοι ο ένας κατά το πολυγωνικό και ο άλλος κατά το
ψευδοϊσόδομο σύστημα. Η ορχήστρα διαμέτρου 16,14 μ, είναι επιστρωμένη με
σκληρό πατημένο χώμα και πλαισιώνεται με λίθινο κράσπεδο ,πλάτους 0,46 μ που
σώζεται σε άριστη κατάσταση. Μεταξύ της ορχήστρας και της πρώτης σειράς
εδωλίων υπάρχει αποχετευτικός αγωγός με καλυπτήριες πλάκες, οι οποίες
δημιουργούσαν ένα είδος διαδρόμου πρόσβασης των θεατών προς τις θέσεις του
κοίλου. Σε κακή κατάσταση διατηρείται η σκηνή, από την οποία είναι ορατά μόνο τα
θεμέλια του προσκηνίου, συνολικού μήκους 21,89 μ και των παρασκηνίων
διαστάσεων 5 μ x 5,62 μ το καθένα. Το θέατρο των Οινιαδών, όπως και άλλα θέατρα
της αρχαιότητας παρουσιάζουν ορισμένες αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες, όπως και
απόκλιση της συμβολής των αξόνων του κοίλου και των κλιμάκων ανόδου από το
34

κέντρο της ορχήστρας. Το θέατρο έχει πολύ καλή ακουστική και χωρητικότητα που
άγγιζε τους 4.600 θεατές.
Στο θέατρο αναγνωρίζονται δυο οικοδομικές φάσεις που κυρίως σχετίζονται ,με
ανακατασκευές του σκηνικού οικοδομήματος.
Κατά τα μέσα του 4ου αιώνα π.χ το θέατρο λειτουργεί με την βοήθεια ενός
μονώροφου ορθογώνιο σκηνικού οικοδομήματος με πέντε μεγάλα ανοίγματα στην
πρόσοψη του τα οποία ορίζονται από τέσσερις πεσσούς που έφεραν επίκρανα
δωρικού τύπου με άβακα και εχίνο. Τα μεταξύ των πεσσών ανοίγματα φράζονταν με
ζωγραφικούς πίνακες(σκηνογραφία) που ανταποκρίνονταν στις σκηνοθετικές
ανάγκες.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ
Το πρώτο μισό του 3ου αιώνα π.χ
στην πρόσοψη της αρχικής σκηνής
προστέθηκε προσκήνιο,το οποίο
λαμβάνει πια την θέση του κύριου
δομικού στοιχείου. Ανατολικά και
δυτικά της σκηνής κτίστηκαν επίσης
δυο
μικρά
παρασκήνια
που
περικλείουν
το
προεξέχουν
προσκήνιο. Το αρχικό ορθογώνιο
σκηνικό οικοδόμημα επεκτείνεται
καθ΄ύψος και από μονώροφο μετατρέπεται σε διώροφο. Ταυτόχρονα με τις
παρεμβάσεις στην πρόσοψη έγινε διαμόρφωση και της παλαιότερης ορχήστρας με
την προσθήκη και την κατασκευή σε αυτή λίθινου περιμετρικού κρηπιδώματος
,καθώς και την κατασκευή κτιστού αγωγού στο χώρο μεταξύ του κοίλου και του
κρηπιδώματος για την συγκέντρωση και απορροή των όμβριων υδάτων.
εικόνα 3.6

Το θέατρο έμεινε μερικώς επιχωσμένο από το 1901 που το ανακάλυψε ο B.
Powell μέχρι το 1987 που το ανέλαβε την αποκάλυψη του η ΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α Πατρών
.Κατά την διάρκεια των εργασιών αυτής της περιόδου πραγματοποιήθηκε πλήρης και
μεθοδικός καθαρισμός του θεάτρου. Η έρευνα συνεχίστηκε το 1991 και
ολοκληρώθηκε το 1993.Από το 2002 έως και το 2006 πραγματοποιήθηκαν εργασίες
συντήρησης και ανάταξης επιμέρους τμημάτων.
Το καλοκαίρι του 1986 ξαναζωντάνεψε μετά από σιγή χιλιετιών με το έργο ''
Αχαρνής'' του Αριστοφάνη. Έκτοτε και κάθε καλοκαίρι , η κοινότητα Κατοχής
διοργάνωνε με μεγάλη επιτυχία φεστιβάλ στο χώρο του αρχαίου θεάτρου οπού
παρουσιάζονταν σπουδαίες παραστάσεις διαφόρων θιάσων από όλη την Ελλάδα αλλά
και πραγματοποιούνται διεθνή συνέδρια-συμπόσια και εκπαιδευτικές επισκέψεις
διαφόρων πανεπιστημίων. Το πανεπιστήμιο του Kansas έρχεται κάθε χρόνο με ομάδα
φοιτητών και κάνει πρακτική και μελέτη στο θέατρο Οινιαδών. Ήταν το πρώτο
πανεπιστήμιο που έπαιξε αρχαία τραγωδία στο θέατρο τον Οινιαδών την χρονιά της
έναρξης των παραστάσεων το 1986. Τα τελευταία χρόνια το φεστιβάλ το διοργανώνει
ο δήμος Οινιαδών
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3.3.4 Θέατρα πέρι 300μ.Χ
Στη Δημητριάδα (3ος αι. π.Χ.), στη Δήλο (3ος αι. π.Χ.), στο Άργος (3ος αι. π.Χ.), στο
Ιερό των Καβείρων στην Θήβα (3ος-1ος αι. π.Χ.)
3.3.4.1 Θέατρο της Επιδαύρου (330-340π.Χ)
Από το 1954 είναι γνωστό το αρχαίο θέατρο κοντά στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου.
Στην οικοδόμησή του διακρίνονται, σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, δύο
φάσεις, που χρονολογούνται στα τέλη του 4ου και στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.
Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου[38] θεωρείται το τελειότερο αρχαίο ελληνικό
θέατρο από άποψη ακουστικής και αισθητικής. Βρίσκεται στον χώρο του
Ασκληπιείου Επιδαύρου πολύ κοντά στο χωριό Λυγουριό. Το αρχαίο θέατρο
χτίστηκε
μεταξύ
του
340
π.Χ.
και
του
330
π.Χ.
από
τον Αργείο αρχιτέκτονα Πολύκλειτο τον Νεότερο όπως αναφέρει ο Παυσανίας[38].
Το θέατρο χτίστηκε για διασκέδαση των ασθενών του Ασκληπιείου αλλά και ως ένα
μέσο θεραπείας καθώς υπήρχε η πεποίθηση πως η παρακολούθηση θεάτρου είχε
ευεργετικά αποτελέσματα για την ψυχική και σωματική υγεία των ασθενών. Το
αρχαίο θέατρο είχε χωρητικότητα 13.000 θεατών.

Εικόνα 3.7 Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου(πηγή: εικόνες Google)
3.3.4.2 Θέατρο της Περγάμου, 300 π.Χ

Εικόνα 3.8 (πηγή:εικόνες google)

36

3.3.4.3 Θέατρο της Μιλήτου (300μ.Χ)[47]
ΜΙΛΗΤΟΣ
Αρχαία πόλη στη Μυσία της Μικράς Ασίας. Ήταν κτισμένη πλάι στον Εύηνο ποταμό.
Εδώ γεννήθηκε ο Θαλής ο Μιλήσιος ένας από τους 7 Σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας.
Θαλής ο Μιλήσιος : ΄΄κολακεύειν γονείς μη όκνει΄΄, ΄΄μη πάσι πίστευε΄΄, ΄΄χαλεπόν
τον εαυτόν γνώναι΄΄

Εικόνα 3.9(πηγή: εικόνες Google)

Το αρχαίο Θέατρο της Μιλήτου αντικρίζει τη θάλασσα του Αιγαίου. Πρώτα
οικοδομήθηκε γύρω στο 300π.Χ.. Η χωρητικότητα του τριπλασιάστηκε αργότερα
φθάνοντας τις 75000 θέσεις.

37

3.3.4.4 Θέατρο Δωδώνης [37]
Το Αρχαίο θέατρο Δωδώνης χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. επί βασιλείας Πύρρου και
ακολουθεί το σχέδιο που έχουν όλα τα ελληνικά θέατρα. Χωρούσε 18.000 θεατές και
ήταν το μεγαλύτερο της εποχής του. Κατά την τέλεση των Ναΐων προς τιμήν του
Νάιου Δία, εκτός από τους αγώνες στο στάδιο γίνονταν και θεατρικοί αγώνες.
Το θέατρο καταστράφηκε και επισκευάστηκε δυο φορές. Την πρώτη φορά το
κατέστρεψαν οι Αιτωλοί με τον βασιλιά Δωρίμαχο το 219 π.Χ., αλλά την επόμενη
χρονιά ο βασιλιάς Φίλιππος Ε' της Μακεδονίας άρχισε τις επισκευές.Τότε το
προσκήνιο έγινε λίθινο και μπροστά από τα παρασκήνια προστέθηκαν δύο μικρότερα
δωμάτια, στην εξωτερική πλευρά των οποίων κτίσθηκαν δύο μνημειακά πρόπυλα με
ιωνικούς ημικίονες. Με τη μορφή αυτή διατηρήθηκε το θέατρο ως το 167 π.Χ., όπου
ο Ρωμαίος στρατηγός Αιμίλιος Παύλος το κατέστρεψε ξανά όταν πλέον η Μακεδονία
και η Ήπειρος καταλήφθηκαν από τους Ρωμαίους και το ιερό καταστράφηκε πάλι. Η
σκηνή του θεάτρου πυρπολήθηκε, όπως δείχνουν ίχνη φωτιάς, που διαπιστώθηκαν
κατά τις ανασκαφές, και ανοικοδομήθηκε με την ανασύσταση του Κοινού των
Ηπειρωτών το 148 π.Χ. Στη θέση των κιόνων, που βρίσκονταν μεταξύ των
παρασκηνίων, κτίσθηκαν πλέον τοίχοι με ασβέστη και λιθάρια. Η κανονική μορφή
του θεάτρου, όμως, δεν διατηρήθηκε για πολύ, αφού στα χρόνια του Αυγούστου, τον
1ο αι. π.Χ.(31π.Χ), το μνημείο διαμορφώθηκε σε αρένα για θηριομαχίες.
Αφαιρέθηκαν οι πρώτες σειρές εδωλίων και κτίστηκε ένας τοίχος ύψους 2,80
μ.(υπάρχει ακόμα και σήμερα) για την προστασία των θεατών από τα άγρια ζώα, ενώ
η ορχήστρα και η σκηνή καλύφθηκαν με επιχώσεις ύψους 0,50 μ. Η αρένα έφθανε
μέχρι τη σκηνή και είχε ωοειδές σχήμα. Σε δύο τριγωνικά δωμάτια, που
σχηματίσθηκαν από τον τοίχο προστασίας και τον τοίχο της σκηνής, φυλάσσονταν τα
άγρια ζώα. Το θέατρο διατηρήθηκε με αυτή τη μορφή έως τα τέλη του 4ου αι. μ.Χ.,
οπότε και σταμάτησε να λειτουργεί.
.

Εικόνα 3.10(πηγή: εικόνες Google)
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3.3.5 Θέατρα πέρι 200-100π.Χ
Στο Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη (γύρω στο 200 π.Χ.), στις Οινιάδες
Ακαρνανίας (3ος-2ος αι. π.Χ.), στη Μαγνησία του Μαιάνδρου (3ος –2ος αι. π.Χ.),
στη Μίεζα (2ος αι. π.Χ.), στη Ζέα του Πειραιά (3ος-2ος αι. π.Χ.), στο ιερό του
Αμφιαράου στον Ωρωπό (α΄ μισό 2ου αι. π.Χ.,) και στην Αμφίπολη.
3.3.5.1 Αρχαίο Θέατρο Ασπένδου[37] 161-180π.Χ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αρχιτεκτονική άποψη παρουσιάζει η μεγάλη πρόσοψη
τηςσκηνής που το ύψος της έφθανε περίπου τα 14 μ. Ολόκληρο το χώρο της σκηνής
φέρεται να σκέπαζε λοξή ξύλινη στέγη που εξασφάλιζε επίσης και ηχομόνωση. Η
στέγη αυτή ήταν κρεμαστή σε ιστούς που ήταν περασμένοι σε 58 πακτωμένους
προβόλους στο άνω μέρος της σκηνής και που με σχοινιά σύρονταν περιμετρικά από
τις θολωτές καμάρες του άνω διαζώματος. Το θέατρο αυτό ήταν δωρεά δύο πλουσίων
Ασπενδίων εμπόρων της εποχής.
Το καλύτερα διατηρημένο θέατρο στη Μικρά Ασία χωρητικότητας 20000 θεατών.
Αρχιτέκτονάς του ο Ζήνωνας, έζησε επί Μάρκου Αυρηλίου 161-180 μ.Χ.
 Είναι ρωμαϊκού τύπου με μεγάλη σκηνή που ορθώνεται μπροστά στο κοίλο
δημιουργώντας ένα κλειστό σκηνικό για την εξυπηρέτηση του δράματος.
 Αντίθετα τα ελληνικά θέατρα ανοίγονται στο τοπίο.
 Έχει ύψος 25 μέτρα. Ο κάτω όροφος της σκηνής είναι Ιωνικού ρυθμού ενώ ο
πάνω Κορινθιακού.
 Πλούσια διακόσμηση. Το κοίλο δεν είναι σκαμμένο αλλά στηρίζεται σε
θολωτές στοές. Εξαιρετική ακουστική.
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Εικόνα 3.11,Αρχαίο θέατρο Ασπένδου (πηγή: εικόνες Google)
3.3.5.2. Θέατρο του Κούριουν (100.π.Χ)
Το θέατρο Κουρίου[37] κτίστηκε τον 1ο αιώνα μ.Χ. και είναι Ρωμαϊκού τύπου στη
θέση αρχαιότερου, της Ελληνιστικής περιόδου, που καταστράφηκε από σεισμό το 4ο
αιώνα π.Χ. Το θέατρο χωρητικότητας 3500 θεατών στο πέρασμα των αιώνων
ανακαινίστηκε πολλές φορές και το κοίλο αναστηλώθηκε το 1961 από το τμήμα
αρχαιοτήτων. Μια ιδιαιτερότητα του θεάτρου που το κάνει να ξεχωρίζει απ’ όλα τ’
άλλα του αρχαίου κόσμου, είναι ότι το κοίλο έχει θέα τη θάλασσα. Πραγματικά η θέα
από το θέατρο Κουρίου είναι εκπληκτική

Εικόνα 3.12 Αρχαίο Θέατρο του Κούριου, (πηγή: εικόνες Google)
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3.3.5.3 Μικρό αρχαίο θέατρο στην Κω(100μ.Χ)

Εικόνα 3.13 (πηγή: εικόνες Google)

3.4 Χάρτης αρχαίων θεάτρων ανά τον Ευρωπαικό-Μεσογειακό κόσμο[47]
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3.5 Δομικά στοιχεία θεάτρου[38]
Στο κέντρο[38] ενός αρχαίου ελληνικού θεάτρου βρίσκεται μια κυκλική, συχνά
πλακόστρωτη πλατεία, η ορχήστρα. Στην ορχήστρα έπαιρνε θέση με την έναρξη της
θεατρικής παράστασης ο χορός και εκεί ανέπτυσσαν τη δράση τους κατά την πρώιμη
περίοδο και οι υποκριτές. Η ορχήστρα, με άλλα λόγια, ήταν η σκηνή των σημερινών
θεάτρων. Ο εύριπος, ένας αγωγός απορροής στην περίμετρο της ορχήστρας, τη χώριζε
από τον αμφιθεατρικό χώρο των καθισμάτων και την προστάτευε από πλημύρα σε
περίπτωση βροχής. Ο αμφιθεατρικός χώρος που περιέβαλλε τη σκηνή ήταν το κοίλον.
Στο κέντρο της ορχήστρας βρισκόταν η θυμέλη, ένας βωμός για το θεό Διόνυσο.

Εικόνα 3.14 (πηγή: εικόνες Google)

Το αρχαίο θέατρο της Έφέσου με ευδιάκριτα τα υποστηλώματα του προσκηνίου στο
βάθος και τον εύριπο στην περιφέρεια της ορχήστρας

Σκηνή στο αρχαίο θέατρο ονομάζεται ένα ορθογώνιο, μακρόστενο, στεγασμένο
κτήριο, που προστέθηκε τον 5ο αι. π.Χ. στην περιφέρεια της ορχήστρας απέναντι από
το κοίλον. Αρχικά η σκηνή ήταν ισόγεια και χρησιμοποιόταν μόνο ως αποδυτήριον,
όπως τα σημερινά παρασκήνια και τα καμαρίνια. Μπροστά της, προς την πλευρά της
ορχήστρας, βρισκόταν το προσκήνιον, μια στοά με κίονες ή ημικίονες. Ανάμεσα στα
μετακιόνια διαστήματα του προσκηνίου βρίσκονταν θυρώματα και ζωγραφικοί
πίνακες, που απέδιδαν το σκηνικό βάθος της δράσης πίσω από τους υποκριτές
στην ορχήστρα. Τα θυρώματα του προσκηνίου απέδιδαν τρεις πύλες, από τις οποίες
έρχονταν οι υποκριτές. Το προσκήνιον ήταν αρχικά πτυσσόμενο και χρησιμοποιόνταν
ιδιαίτερα στις παραστάσεις της Νέας Κωμωδίας του Μενάνδρου (περ. 300 π.Χ.), στην
οποία περιορίστηκε ο ρόλος του χορού και ενισχύθηκαν οι υποκριτές. Στις
παραστάσεις αυτές τοποθετούνταν το ξύλινο προσκήνιον μπροστά στη σκηνή και
αφαιρούνταν μετά για τις παραστάσεις της τραγωδίας. Με τον καιρό καθιερώθηκε και
από το 2ο αι. π.Χ. χρησιμοποιόταν και στις τραγωδίες. Στη Θάσο ωστόσο αναφέρει
μια επιγραφή σε λίθινο επιστύλιο ότι ο Λυσίστρατος, ένας θεωρός των μέσων του 4ου
αι. π.Χ., αφιέρωσε το προσκήνιον του θεάτρου της Θάσου στο Διόνυσο. Στα δύο
άκρα της σκηνής προεξείχαν τα παρασκήνια, δύο πτέρυγες που έδιναν στην κάτοψη
της σκηνής σχήμα Π.
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Το κοίλον ήταν το κεκλιμένο χωνοειδές επίπεδο, στο οποίο απλώνονται αμφιθεατρικά
τα εδώλια των θεατών. Η καμπυλότητά του ακολουθεί την καμπυλότητα της
ορχήστρας και τα άκρα του καταλήγουν σε αναλημματικούς τοίχους
κατασκευασμένους με ορθογώνια λιθοδομή. Το κοίλον συνήθως δεν ενώνεται με το
κτήριο της σκηνής. Ανάμεσα στους αναλημματικούς του τοίχους και τα άκρα
της σκηνής υπήρχαν διάδρομοι για την προσέλευση των θεατών και, με την έναρξη
της παράστασης, για την είσοδο του χορού. Αυτοί οι διάδρομοι
ονομάζονται πάροδοι (βλ. την πάροδο του θεάτρου της Πριήνης και διακοσμούνται
στα μεγαλύτερα θέατρα με μνημειώδεις πύλες. Στις παρόδους των θεάτρων
στήνονταν συχνά μνημειώδεις στήλες ή επιγραφές με ψηφίσματα για να τα βλέπει
πολύς κόσμος.
Οριζόντιοι διάδρομοι, τα διαζώματα, χωρίζουν το κοίλον σε ζώνες. Κάθε ζώνη
χωρίζεται με εγκάρσιες ακτινωτές σκάλες σε σφηνοειδή τμήματα, τις κερκίδες. Στην
πρώτη σειρά του κοίλου, στην περίμετρο της ορχήστρας, βρισκόταν η προεδρία, μια
ημικυκλική σειρά λίθινων καθισμάτων ή θρόνων προορισμένων για τους
αξιωματούχους και τα τιμώμενα πρόσωπα. Τα υπόλοιπα καθίσματα μπορεί να ήταν
λίθινα, ή από ξύλο (ίκρια) πάνω σε λίθινο υπόβαθρο. Πάνω από την τελευταία σειρά
καθισμάτων μπορούσε να επεκταθεί το θέατρο, αν το επέβαλλαν οι ανάγκες, με την
προσθήκη επιθεάτρου.

Εικόνα 3.15 (πηγή: εικόνες Google)

Αρχαίο θέατρο της Πριήνης κάτω από την ακρόπολη της πόλης. Διακρίνονται οι
λίθινοι θρόνοι της προεδρίας

Κατά την Πρώιμη Ελληνιστική Περίοδο η σκηνή έγινε διώροφη, με την οροφή του
ισογείου να εξέχει κάτω από τον πρώτο όροφο σχηματίζοντας έναν εξώστη. Από το
2ο αι. π.Χ. η δράση των υποκριτών μεταφέρθηκε πάνω σε αυτό τον εξώστη, που
ονομάστηκε λογείον, ενώ το σκηνικό βάθος τοποθετήθηκε στην πρόσοψη του πρώτου
ορόφου.
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Πιο συνοπτικά [50]



Η σκηνή: ορθογώνιο, μακρόστενο κτήριο, που προστέθηκε κατά τον 5ο αι. π.Χ.
στην περιφέρεια της ορχήστρας απέναντι από το κοίλον. Στην αρχή ήταν ισόγεια
και χρησιμοποιούταν μόνο ως αποδυτήρια, όπως τα σημερινά παρασκήνια και
τα καμαρίνια.



Το προσκήνιο: μια στοά με κίονες μπροστά από τη σκηνή. Ανάμεσα στα
διαστήματα των κιόνων βρίσκονταν θυρώματα και ζωγραφικοί πίνακες (τα
σκηνικά).
Τα θυρώματα του προσκηνίου απέδιδαν τρεις πύλες, από τις οποίες έβγαιναν οι
υποκριτές. Το προσκήνιο ήταν αρχικά πτυσσόμενο, πιθανώς ξύλινο.



Τα παρασκήνια: τα δύο άκρα της σκηνής που προεξέχουν δίνοντάς της σχήμα
Π στην κάτοψη.



Οι πάροδοι: οι διάδρομοι δεξιά και αριστερά από τη σκηνή που οδηγούν στην
ορχήστρα. Συνήθως σκεπάζονταν με αψίδες..



Το κοίλον: όλος ο αμφιθεατρικός χώρος (με τα εδώλια, τις σκάλες και τα
διαζώματα) γύρω από την ορχήστρα όπου κάθονταν οι θεατές.
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Οι αναλημματικοί τοίχοι: οι τοίχοι στήριξης του εδάφους στα άκρα του κοίλου.



Οι αντηρίδες: πυργοειδείς τοίχοι κάθετοι προς τους αναλημματικούς που
χρησιμεύουν στην καλύτερη στήριξή τους.



Τα διαζώματα: οριζόντιοι διάδρομοι που χωρίζουν τις θέσεις των θεατών σε
οριζόντιες ζώνες.



Οι σκάλες: κλιμακωτοί εγκάρσιοι διάδρομοι για την πρόσβαση των θεατών στις
θέσεις τους.



Οι κερκίδες : ομάδες καθισμάτων σε σφηνοειδή τμήματα που δημιουργούνται
από τον χωρισμό των ζωνών με τις σκάλες.



Τα εδώλια: τα καθίσματα, οι θέσεις των θεατών.



Η προεδρία : η πρώτη σειρά των καθισμάτων όπου κάθονταν οι επίσημοι.

3.6 Σχεδιαστικές αρχές
Μια χρήσιμη έκθεση με τις σχεδιαστικές αρχές που εμφανίζονται στα αρχαία θέατρα
δίνεται από τον Βιτρούβιο έναν μηχανικό της Αρχαίας Ρώμης που έζησε τον 2ο αι. πΧ
στα κείμενα του οποίου περιγράφονται οι αρχιτεκτονικές μέθοδοι και σχεδιασμού και
κατασκευής των Ελληνικών και Ρωμαικών θεάτρων. Στο 5ο βιβλίο του δίνει μια
βασική ερμηνεία της διάδοσης του ήχου. Περιγράφοντας τον ήχο ως μια «ροή του
αέρα που ταξιδεύει από την πηγή και δημιουργώντας μια πρέπουσα αίσθηση στον
ακροατή». Επίσης αναφέρεται στον ήχο ώς τρισδιάστατη εξωτερική διάδοσης των
ηχητικών κυμάτων (συγκρίνοντας τα με δισδιάστατα κύματα της θάλασσας ) των
οποίων η διαδρομή μπορεί να διακοπεί από αντανακλαστικά αντικείμενα
δημιουργώντας έτσι μια παρέμβαση. Βασιζόμενος σε αυτή την ανάλυση εξηγεί γιατί
τα θέατρα αυτά πετυχαίνουν καλή ακουστική λαμβάνοντας τους εξής παράγοντες.
Α) το ύψος των καθισμάτων και η κλίση του κοίλου σχεδιάστηκαν έτσι ώστε η
διάδοση του θορύβου να φτάνει στους ακροατές με αρμονία (χωρίς αντανακλώμενες
παρεμβολές ) και με καθαρό τρόπο. Για αυτό τον σκοπό αναφέρει ότι το πλάτος του
διαζώματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος των καθισμάτων έτσι ώστε τα
ηχητικά κύματα μπορούν πάντα να αγγίζουν τις άκρες των βαθμίδων και να
φτάνουν στους ακροατές των παραπάνω κλιτών με έναν τρόπο όπου « το τέλος
των λέξεων μπορει καθαρά να γίνει αντιληπτό».
Β) υψηλή προτεραιότητα έχει δοθεί στη σωστή επιλογή τοποθεσίας, η οποία θα
πρέπει να έχει καλή ακουστική, χωρίς ανεπιθύμητες ηχώ από γειτονικά
αντανακλαστικά αντικείμενα. Σε αναφορά αρχαίων συγγραφέων ο Βιτρόυβιος
περιγράφει εναλλακτικούς τρόπους της ακουστικής συμπεριφοράς των
αντανακλανώμενων περιοχών οπως ακολούθως [13]
I.

παραφωνες περιοχές ‘κατεχούντες ‘ενοχλητική αντανάκλαση από πάνω

II.

περιοχές αντήχησης περιεκουντες , ο ήχος εστιάζεται στη μέση

III.

περιοχές ηχούς (οι καταλήξεις των λέξεων ακούγονται διπλές )
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IV.

ακουστικά αρμονικές περιοχές (υποστηριζόμενη ανάκλαση από κάτω) , οι
τοποθεσίες που επιλέχθηκαν ικανοποιούν την τελευταία συνθήκη.
Γ) πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες ληφθηκαν υποψιν για την επιλογή της
θέσης και του προσανατολισμού του θεάτρου. Τέτοιοι παράγοντες σχετίζονται
με την αποφυγή τοποθεσίων με πολύ αέρα και ήλιο κτλ..
Δ) στα ρωμαικά θέατρα ειδικά κατασκευασμένα βάζα από μπρούτζο ήταν
τοποθετημένα στο κοίλο με το άνοιγμά τους προς την ορχήστρα και ο
Βιτρούβιος δίνει μία περιγραφή με τη μέθοδο και το σχέδιο τοποθέτησης του.
Αυτά είναι τοποθετημένα σύμφωνα με τα μουσικά διαστήματα βασιζόμενα σε
μαθηματικές αρχές, αυτά τα βάζα είναι τοποθετημένα ώστε να ακολουθούν τις
μουσικες αρμονικές και συμφωνίες είναι διατεταγμένα με την πυξίδα της
τέταρτης πέμτης και της οκτάβας και φτάνουν μέχρι τη διπλή οκτάβα με τέτοιο
τρόπο ώστε όταν η φωνή του ηθοποιού πέφτει σε αρμονία με κάθε ένα από
αυτά η ισχύς του αυξάνεται και φτάνει στα αυτιά των θεατών με μεγαλύτερη
καθαρότητα και γλυκύτητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
4.1 Γενικά
Η εκτεταμένη έρευνα στα αρχαία θέατρα άρχισε όταν οι πρώτες ιστορικές ανασκαφές
αποκαλύπτουν
στοιχεία ότι
χρησιμοποιούνταν για παραστάσεις. Αρχικά
ου
ανακαλύφθηκαν θέατρα 5 αιώνα πΧ έχοντας υποψιν ότι προηγούμενες μορφές του
είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν υποστεί αλλαγές ( ύπαρξη σκηνής ). Επιπλέον τα
ελληνικά και ρωμαικά θέατρα συγκρίνονται όσον αφορά την κατασκευή τους και την
ακουστική τους αλλά δεν είναι ακόμα ξακάθαρο εάν τα ρωμαικά είναι εξέλιξη των
αρχαίων ή μετασχηματισμός τους .
Η ακουστική έχει μελετηθεί και εξεταστεί σε αρκετά θέατρα βασιζόμενη σε γενικές
αρχές της ακουστικής ή επι τόπου μετρήσεις.Προσφάτως προσομειώσεις σε
υπολογιστές έχουν χρησιμοποιηθεί για την μελετή αυτής. Αυτές οι μελέτες έχουν να
κάνουν κυρίως με συγκεκριμένη μορφή θεάτρων (που βρέθηκαν σε ανασκαφές ) και
έρευνες όσον αφορά την επιρροή της μορφή της εξέλιξης και των υλικών που
χρησιμοποιούσαν για την ποιότητα της ακουστικής. Επιπλέον αρχαία κείμενα
υποδεικνύουν ότι ο ήχος η μουσική και η αρχιτεκτονική ακουστική έχουν μελετηθεί
κυρίως από παρατηρήσεις αν και οι σχέση μεταξύ της γνώσης της ακουστικής και
του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού δεν έχει διερευνηθεί συστηματικά.
4.2 Επιστημονική έρευνα από τον Βιτρούβιο μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα.
Πρώιμα κείμενα που αναφέρονται στην ακουστική των αρχαίων θεάτρων είναι του
Βιτρούβιου (1ος αι.π.Χ) και χαρακτηρισικά στο έργο του «De architectura libri
decem» (δέκα βιβλιά αφιερομένα στον αυτοκράτορα , στα χρόνια μεταξύ 32-22π.Χ).
Τον 17ο αιώνα με τον Διαφωτισμό μελετάται ο ήχος σαν φυσικό φαινόμενο με
επιστημονική προσέγγιση και έπειτα υπάρχει μια πιο επιστημονική προσέγγιση όπου
οδηγούμαστε στο τέλος 19ο αιώνα όπου εμφανίζεται η μελέτη της ακουστικής στον
χώρο η αρχιτεκτονική ακουστική γίνεται επιστήμη με την παρουσία του Sabine και
αυτό αποτελεί την απαρχή ώστε να ερμηνευθεί η ακουστική των αρχαίων θεάτρων με
επιστημονικό τρόπο. Μετά τον 19ο αιώνα ερχόμαστε στην επιστημονική επισκόπηση
της ακουστικής και τα πρώτα δείγματα αναφοράς επιστημονικά τεκμηριωμένης στην
ακουστική των αρχαίων θεάτρων έρχεται από τον Γάλλο Canac[25] (1967) και το
βιβλίο του «L'Acoustique des theatres antiques» , επίσης ο G.Izenour[2,22] μέσα από τα
βιβλία του μας ενημερώνει για την αρχιτεκτονική και κατ΄επέκταση την ακουστική
λειτουργία των θεάτρων, και καταλήγουμε στον Shankland[5] (1976) όπου σε ένα
άρθρο του τοποθετείται επί του θέματος. Επιστημονική αντιμετώπιση της ακουστικής
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τεκμηριωμένη και βασιζόμενη σε πειραματικά δεδομενα (μετρήσεις επί τόπου και
προσομοιώσεις ) από σπουδαίους ερευνητές παρουσιάζεται παρακάτω.
4.3 Έρευνα του Shankland (1975)
Έτσι μπορούμε να σχολιάσουμε ότι τα θέατρα της αρχαίας κλασσικής [5] περιόδου
έχουν αξιοσημέιωτη ακουστική όσον αφορά την ευκρίνεια του λόγου , σόλο ή
ομόφωνο τραγούδι , ψαλμωδία και σόλο μουσικά όργανα. Η βασικη ιδιότητα της
δομής του θεάτρου στο να καταφέρει αύτες τις συνθήκες εμφανίζεται στα
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του που παράγει μια αφθονία του «έγκαιρου
ανακλώμενου ήχου» και είναι ο ήχος που φτάνει στα στους ακροατες μέσα στα 50ms
του άμεσου ήχου ο οποίος διασκορπίζεται απο τα καθισματα και τους ίδιους τους
ακροατές. Σε μικρότερο βαθμό ο ανακλώμενος ήχος από την ορχήστρα και την σκηνή
εμφανίζεται να είναι σημαντικός καθώς παρέχει ένα φάσμα από έγκαιρους
ανακλώμενους ήχους μέσα σε χρόνο καθυστέρησης των 20 msec [5] ή λιγότερο
ακολουθώντας τον άμεσο ήχο . Η σχεδόν απουσία της αντήχησης και η ευρεία
καθυστέρηση του χρόνου 50msec ή περισσότερα στον ανακλώμενο και στον
διαχεόμενο ήχο καθιστά τα αρχαία θέατρα ακατάλληλα για ορχηστρική μουσική.
Όμως για τον αρχικό σκοπό κατασκευής τους είναι ιδανικά, και όταν αναλογιζόμαστε
ότι δεν έχουν καμία τεχνητή ενίσχυση ήχου παρά μονο την προσωπική προσπάθεια
των ηθοποιών είναι αληθινά αξιοθαύμαστα για τα ακουστικά τους επιτεύγματα.
Έγκαιρες ανακλάσεις [5]
Όταν οι πρώτες ανακλάσεις φτάνουν στον ακροατή μέσα στα 50 msec από τον άμεσο
ήχο συνδυάζοντας την έλλειψη της ηχώ στην συνείδηση του ακροατή μια μοναδική
ακουστική εικόνα μεγαλύτερης έντασης και αυξημένης ποιότητας επαρκεί παρά
από τον άμεσο ήχο από μόνο του.
Οι πρώτες ανακλάσεις σε ένα άδειο θέατρο παράγεται αρχικά από τη διάχυση του
ήχου στα πέτρινα καθίσματα . Από την άλλη όταν το θέατρο είναι γεμάτο ένα μέρος
του ήχου διαχαίεται από την εκτεθέμενη πέτρα και ένα άλλο από τους ιδιους τους
θεατές κυρίως από τα γυμνά κεφάλια τους , αν και από τα άδεια καθίσματα διαχέεται
περισσότερο ο ήχος.. το τελευταιο είναι παρ’ολα αυτά καλύτερα αποτελεσματικό.
Επιπλέον η διαχυση από το κοινό παράγει πολύ λιγότερο οπισθοδιαχεόμενο ήχο από
την σκηνή και τα μπροστινά καθίσματα. Αυτό δίοτι ο ήχος (κυρίως οι υψηλές
συχνότητες χρήσιμες για την ευκρίνεια του ήχου) περιθλαται από τα κεφάλια του
κοινού κυρίως μέσω μικρών γωνιών ενώ αυτός που διαχέεται από τα καθίσματα
περιέχει πολύ μεγαλύτερη ενέργεια ήχου ανακλώμενη μέσω μεγάλων γωνιών. Η
διαχυση με μεγάλες γωνίες έχει σαν αποτέλεσμα πιο φτωχες ακουστικες συνθήκες
στα καθίσματα μπροστα και στις πολύ ακριανές θέσεις σε ένα άδειο θέατρο από ότι
σε ένα γεμάτο.
Έτσι η ακουστική τελειότητα των καλύτερων αρχαίων θεάτρων οφείλεται κυρίως
στο φάσμα των έγκαιρων ανακλάσεων που φτάνει στον ακροατή από την διάχυση
των άδειων θέσεων και των ακροατών, τονίζουμε ότι επειδή δεν υπάρχουν
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ηχοανακλώμενοι πλευρικόι τοίχοι και ταβάνια σε αυτές τις κατασκευές , δεν υπάρχει
πρώτο ανακλώμενος ήχος , που είναι εξέχον σε συναυλιακους χόρους που μπορεί να
φτάσει στον ακροατη. Εξαιρέσεις υπαρχουν όταν η σκηνή έχει εκτενή και
λεπτομερη αρχιτεκτονικό σχεδιασμό οπως στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού αλλά
γενικά η σκηνή είναι έιτε λείπει έιτε έναι εγκατεστημένη προσωρινά για καλοκαιρινά
προγράμματα ,δεν έιναι όμως πρωτεύον παράγοντας για τον άμεσο ήχο που φτάνει
στο κοινό.
Το φάσμα του έγκαιρου ανακλώμενου ήχου και του διαχεόμενου ήχου στα ελληνικά
θέατρα προέρχεται από πολλά ερεθίσματα της ενεργειας του ήχου φτάνοντας στα 50
πρώτα μιλισεκοντ αμέσως μετά τον άμεσο ήχο. Σαν αποτέλεσμα το φάσμα του ήχου
που καταλαβαίνει ένας ακροατής προσεγγίζει μια συνεχόμενη διανομή μειωμένη
σταδιακά σε ένταση με αυξανόμενο χρόνο καθυστέρησης επειδή για μεγαλύτερη
καθυστέρηση χρόνου ο ήχος διαχέεται σε μεγαλυτερες γωνίες και με λιγότερη
ενταση.συνεπώς για τα καθίσματα σε μεγαλύτερες αποστάσεις από την σκηνή οι
γωνίες στις οποίες διαχέεται ο ήχος φτάνοντας στον ακροατή γίνονται σταδιακά
μικρότερες. Ετσι προς το πίσω μέρος του θεάτρου αν και ολοκληρη η ένταση είναι
μειωμένη η ευκρίνεια ή η λεπτότητα του ήχου είναι καλύτερη κυρίως για τον λόγο.
Αυτοί οι παράγοντες και η σχεδόν απουσία της αντήχησης επικυρώνουν οτι οι
ακουστικές συνθήκες ακόμαι και στο πίσω μέρος του θεάτρου είναι εξαίρετες . όσον
αφορά τη θέση των ηθοποιών είναι καλύτερα κοντά στο κέντρο ή κάπου πίσω σε
οπόια μερία κοντα στο κέντρο. Τοποθεσίες μπροστά απο την ορχήστρα κοντά στα
καθίσματα είναι λιγότερο επιθυμητές. Είναι εμφανές από τη γεωμετρία του θεάτρου
ότι τα μονοπάτια του ήχου που ταξιδέυει από τον ηθοποιό στον θεατή είναι πιο
αποτελεσματικά όταν ο ηθοποιός έιναι κοντά στο κέντρο ή πίσω από την ορχήστρα ή
στη σκηνή (λογειον) από το ότι να είναι μπροστά ή ακραία πλευρικά της ορχήστρας
όπου ο ήχος πρέπει να μεταδίδεται στο περισσότερο κοινό με κοντινή συχνότητα
καταλήγοντας με υψηλή απόσβεση.
Άλλα θέατρα [9]
Παρατηρήσεις σε άλλα θέατρα στην κυρίως Ελλάδα και την Σικελία επιβεβαιώνουν
τα παραπάνω συμπεράσματα και δίνουν περαιτέρω πληροφορίες. Τα θέατρα που
μελετηθηκαν είναι του Διονύσου στην Αθήνα, το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού , και τα
θέατρα των Δελφών , Συρακούσες , Ταρομίνα και στην Σεγέστα. Το θεάτρο των
Δελφών είναι σε πολύ καλή κατάσταση και τεστ έχουν αποδείξει ότι έχει εξαίρετη
ακουστική. Αποτελέσματα έχουν δείξει ότι η ευκρίνεια του λόγου έιναι υψηλή
ακόμα και στο κέντρο του κοίλου αν και τα πλαινά καθίσματα στους Δελφούς δεν
εκτείνονται ώστε να σχηματίσουν ημικυκλικές κοιλότητες όπως στην Επίδαυρο. Αυτό
δείχνει ότι οι πιο χρήσιμοι πρώτοι ανακλώμενοι ήχοι που φτάνουν στον ακροατή στο
πάνω μέρος του θεάτρου είναι αυτοί που διαχέονται μέσω σχεδόν μικρών γωνιών από
τις κεντρικές σφήνες των θέσεων.Αυτοί οι καθυστερημένοι ήχοι έχουν μεγάλη
ένταση μικρή χρονική καθυστέρηση. Ο ήχος που διαχέεται από τα καθίσματα στις
ακραίες πλευρές (εαν υπάρχουν) μπορεί
να είναι καθυστερημένος πολύ
περισσότερο χρόνο και μπορεί να εμποδίσει την ευκρίνεια του λόγου, ωστόσο επειδή
49

ο ήχος διαχέεται σε μεγαλύτερες γωνίες εχει πολύ μειωθεί σημαντικά σε ένταση, το
γεγονός της διάχυσης του ήχου από τα καθίσματα στις ακραίες θέσεις δεν
παρατηρειται πολύ συχνα. Στην Επίδαυρο και σε άλλα μεγάλα θέατρα όπως οι
Συρακούσες όπου τα πλευρικά καθίσματα του κοίλου σχηματίζουν τόξα μεγαλύτερα
από ολόκληρα ημικύκλια , η ακουστικη στα μπροστινά τμήματα και στα ακραίες
πλευρές ζημειώνεται από αυτούς τους καθυστερημένους ήχους κυρίως όταν τα
καθίσματα έχουν θεατές. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συμβεί στους Δελφούς.
Μια παρασταση κλασσικής μουσικής στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού αποδεικνύει
και συμπληρώνει τα διάφορα ακουστικά και τεστ άρθρωσης που έχουν γίνει στο
άδειο θέατρο. Αν και εξαίρετο για μουσική γεμάτο και άδειο από κοινό ,δεν είναι
τόσο καλό στην ομιλία όσο το θέατρο της Επιδαύρου. Αν και προτιμάται για θέατρα
διότι έχει υψηλότερη και βαθύτερη σκηνή κατασκευασμένη από σκληρή πέτρα που
παράγει δυνατές ανακλάσεις με χρονικές καθυστερήσεις περισσότερο από 20msec.
Αυτές οι μακριες χρονικες καθυστέρησεις ήχων δεν έιναι αρκετά δυνατές στο να
προκαλέσουν αξιοσημείωτη ηχώ αλλά παρ’όλα αυτά θολώνουν τον λόγο και
μειώνουν την ευκρίνεια του.
Στο κλασσικό Αρχαίο Θέατρο οι ηχοανακλώμενοι τοίχοι της σκηνής ήταν πολύ κοντά
στους ηθοποιόυς έτσι οι χρονικές καθυστερήσεις των ήχων ήταν όλες συντομες και
μέσα στα 20msec. Ωστόσο το Ηρώδειο είναι καλύτερο για ορχηστρικά κονσέρτα
κυρίως λόγω της έντονης ηχοανάκλασης και της διάχυσης του ήχου από την πέτρινη
σκηνή (πίσω και στις πλευρές της). Αυτό δίνει εξαίρετη ανάμειξη των ήχων και
αυξημένη ένταση για την ορχηστική μουσική, και μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις
που θα ήταν υπερβολικές για καλή ευκρίνεια του λόγου, αλλα είναι αποδεκτές και
επιθυμητες για συμφωνική. Αυτές οι μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις δίνουν στο
Ηρώδειο τη δυνατότητα να παραγει αντήχηση που ομοια της δεν έχουν οι κλειστές
αίθουσες συναυλιών. Στο πλαίσιο αυτό οι παρατηρήσεις στην Επίδαυρο οδηγούν
στην πεποιθηση ότι η εξαίρετη ακουστική δεν οφείλεται μόνο στις ανακλώμενες
ιδιότητες των τοίχων της σκηνής , καθώς στην διαρκεια των τεστ η σκηνή δεν ήταν
μονιμη μόνο ξύλινες πλατφόρμες για τις πρόβες υπήρχαν και ακόμα και στα
τελευταία καθίσματα η ευκρίνεια του ήχουν ήταν άριστη. Έτσι η ακουστικη για τον
λόγο είναι αμείωτη από την απουσία της σκηνής και βασίζετι κυρίως στον ήχο που
ανακλάται από την επθφάνεια της ορχήστρας και στις πολλές πρώτες ανακλάσεις που
φτάνουν στους ακροατές απο τη διάχυση στο κοίλο.
Το αυξημένο επίπεδο ηχηρότητας και της ευκρίνειας του ήχου που οφείλεται στην
αφθονία των μικρών χρονικών καθυστερήσεων του ήχου είναι χρήσιμα για σόλο
μουσικά όργανα, ενώ για ορχηστρική μουσική έιναι ακατάλληλα διότι υπαρχει η
έλλειψη της αντήχησης η οποία είναι απαραίτητη.
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Eξωγενής ήχος [5]
Οι εξωτερικοί ήχοι και ο αέρας είναι εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες για την
ευκρίνεια του ήχου στα ανοικτά θέατρα. Αμφότερα στην Επίδαυρο και στους
Δελφούς οι μετρήσεις έγιναν με ασυνήθιστα καλές συνθήκες εκτός από μερικές
περιπτώσεις. Στα θέατρα του Διονύσου και του Ηρωδείου ο θορυβος από τον δρόμο
ήταν ένα μεγάλο προβλημα. Συγκρίνοντας με τις μετρήσεις στα θέατρα των Δελφών
και της Επιδαύρου δείχνει ότι το αποτέλεσμα του του ήχου στα εξωτερικά θέάτρα για
τις ακουστικές συνθήκες του λόγου έχει μεγάλη διαφορά από το αποτέλεσμα του
εσωτερικού ήχου , που δίνει μεγαλύτερη συγκάληψη της αντήχησης. Όλοι οι τύποι
των εσωτερικών θορύβων είναι επιζήμιοι για το λόγο και ο εξωτερικός συνεχόμενος
ήχος όπως της ηχορύπνασης από την κίνηση προκαλεί αποτελεσματα συγκάληψης
όπως αυτά που βιώνουμε μέσα. Αλλά διακοπτόμενοι ήχοι όπως ομιλία, παρεμβαίνουν
πολύ λιγότερο στην ευκρίνεια του ήχου εξωτερικά παρά εσωτερικά όπου
παρατείνονται από την αντήχηση. Για παραδειγμα ενας ακροατής στιο διάζωμα της
Επιδαύρου μπορεί να ακούσει χαμηλού τόνου λόγο από την ορχήστρα παρά τις
ομιλίες άλλων ατόμων σε άλλα μέρη του θεάτρου. Σε αντίθεση στο θέτρο του
Διονύσου όπου ο θόρυβος απο την κινηση είναι έντονος επηρρεάζονται πολύ οι
ακουστικές συνθήκες.
Ο άνεμος φυσώντας πίσω από τους ακροατές μπορεί να μειώσει δραματικά την
ευκρίνεια του ήχου, ωστόσο στα Ελληνικά θέατρα όπου οι τοποθεσίες τους είναι σε
πλαγιές ,δεν δημιουργει έντονο προβλημα ο άνεμος.
Συμπεραίνοντας τα αρχαιά ελληνικά θέατρα έχουν εξαίρετη ακουστική για τον σκοπό
που κατασκευάστικαν ανώτερο αμφοτερα στην αρχιτεκτονική και στην χωροθέτηση
από τα μεταγενέστερα ρωμαικά θεατρα του ίδιου τύπου. Είναι πιθανό ότι οι
κατασκευαστές τους δούλεψαν περισσότερο την οπτική πλευρά του θεάτρου πάρα
την ακουστική παρολα αυτα και στα δύο απέδωσαν υψηλή ποιότητα.
Τα παραπάνω είναι εξαγωμένα συμπεράσματα του R.S Shankland τα οποία προκύπτουν
κυρίως από επί τόπου έρευνα στα θέατρα και μετρήσεις.

4.4 Σύγχρονοι ερευνητές
4.4.1 Χουρμουζιάδου, Kang [19] (αρχιτεκτονική εξέλιξη=>ακουστική εξέλιξη)
Στα Μινωικά και Προ-Αισχύλου θέατρα καθώς δεν υπήρχαν περιμετρικοί τοίχοι το
επίπεδο του ήχου προέρχονταν κυρίως από τον άμεσο ήχο και από τις ανακλάσεις του
δαπέδου. Συκρίνοντας το όμως με τα μεταγενέστερα θέατρα της Ελλάδας στάθμη
εντάσεως του ήχου, SPL (Sound Pressure Level) είναι υψηλότερο καθώς το μέγεθος
τους είναι μικρό και το κοινό είναι πιο κοντά στην πηγή. Αυτό ενισχύεται περαιτέρω
από τις πολλαπλές ανακλάσεις ανάμεσα στα παράλληλα ρίχτια των καθισμάτων αν
και αυτό το φαινόμενο από την άλλη μειώνεται σημαντικά όταν λαμβάνουμε υπόψιν
την διάχυση στο χείλος των καθισμάτων. Αυτή είναι μια περίπτωση για την
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προσομείωση της αντήχησης για συνθήκες χωρίς κοινό ενώ για συνθήκες με κοινό η
αντήχηση είναι χαμηλότερη και ανεπαρκής. Με ένα εύρος πιθανών συντελεστών
απορρόφησης για την πέτρα και το ξύλο η διαφορά είναι ασήμαντη για τα Μινωικά
αλλά σημαντική για τα Προ Αισχύλου θέατρα.

Εικόνα 1,τυπικά σχήματα α)Μινωικού και b) Προ-Αισχύλου θέατρο.[19]
Τα θέατρα της κλασσικής Αρχαιότητας ήταν τοποθετημένα σε βουνοπλαγές ώστε να
παρουσιάζονται οι τραγωδίες κατα τους Διονυσικούς αγώνες. Το σχήμα τους άλλαξε
σταδιακά μαζί με τις αλλαγές τα υλικά. Η ακουστική τους βασίζόταν στον άμεσο ήχο.
Το σχήμα της βεντάλιας σε αυτά τα θέατρα συνεπάγονταν φτωχή ακoυστική και
οπτική για το κοινό που κάθονταν στα πλαινά μέρη της ορχήστρας αλλά
παρατηρούμε με ενδιαφέρον ότι αυτά άνηκαν σε γυναίκες και σε θεατές
αργοπορημένους όπου δεν θεωρούνταν σημαντικοί θεατές . Ένα αξιοσημείωτο
χαρακτηριστικό ήταν ότι τα πρώμια κλασσικά θέατρα στερούνταν ανακλάσεων και
συνεπώς οι βραχείς ανακλάσεις συγκρίνονταν με άλλους τύπους . Παρ’όλα αυτά
καθώς η θέση των καθισμάτων ήταν πιο απότομη και η απόσβεση πάνω από την
περιοχή του κοινού ήταν λιγότερο σημαντική, αν και υπάρχουν στοιχεία ότι ο ότι η
γωνία προσπτωσης του άμεσου ήχου που εκπέμπονταν όταν ο χορός που
τραγουδούσε στην ορχήστρα μπορούσε να μειωθεί καθώς ο χορός πλησιάζει τους
θεατές.
Αλλαγές στις δραματικές παραστάσεις έφεραν αλλάγες οι οποίες περιείχαν ύψωση
της σκηνής και μεγαλύτερο κοίλον. Η αύξηση τους ύψους της σκηνής είχε σαν
αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη άυξηση της γωνίας πρόσπτωσης του άμεσου ήχου αν και
οι ανακλάσεις από την ορχήστρα μείωναν τις γωνίες στο επίπεδο του κοινού. Η
κατακόρυφη επιφάνεια του κοίλου παρείχε σημαντικές πρώιμες ανακλάσεις κυρίως
στο χαμηλό μέρος του κοινού και το κυκλικό του σχήμα βοηθούσε αυτές να
διαχέονται. Το διάζωμα έγινε και αυτό πιο απότομο έτσι ώστε να υπάρχει
περισσότερο ανακλώμενος ήχος. Η χρήση πιο σκληρών υλικών από τη γη στο ξύλο
και την πέτρα ήταν χρήσιμη για δυνατότερες ανακλάσεις. Συνοψίζοντας από τα
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πρώιμα Κλασσικά στα Ελληνιστικά θέατρα το επίπεδο του ήχου και η αντήχηση
αυξήθηκαν και οι ακουστικές συνθήκες βελτιώθηκαν.
Το ρωμαικό θέατρο έχει πιο κλειστή μορφή από τα Ελληνιστικά θέατρα καθώς
παρουσιάζουν
μακρύτερους
χρόνους
αντήχησης
με ένα ευρύ φάσμα
χαρακτηριστικών των υλικών και για συνθήκες με ή χωρίς κοινό. Για συνθήκες με
κοινό οι ακουστικοι δείκτες στα ρωμαικά είναι καλες και κοντά στα μοντέρνα
θέατρα, ενώ σε συνθήκες χωρίς κοινό η αντήχηση είναι περισσότερη και αυτό οδηγεί
σε φτωχή ευκρίνεια του ήχου που εξαρτάται από το έαν είναι το θέατρο με ή χωρίς
κοινό.
Στα Μινωικά θέατρα η διάδοση του ήχου είναι καλύτερη δίοτι το θέατρο έχει μικρό
μέγεθος και τα καθίσματα του είναι κόντα στην ηχητική πηγή, σε αντίθεση με τα
ρωμαικά και ελληνιστικά θέατρα που πάλι έχουμε υψηλές τιμές αλλά κυρίως διότι
έχουμε πολλές έγκαιρες ανακλάσεις. Από την άλλη η στάθμη εντάσεως του ήχου,
SPL (Sound Pressure Level) έχει μια αύξηση της τάξης των 5dB από τα ΠροΑισχύλου θέατρα στα Κλασσικά και στα Ελληνιστικής εποχής που οφείλεται στην
χρήση πιο σκληρών υλικών.(από το ξύλο στην πέτρα και το μάρμαρο). Από την άλλη
μετρήσεις δείχνουν ότι η διάχυση μειώνει το SPL στα 3dB σε κοντινές θέσεις και στα
6 dB σε πιο απομακρυσμένες χωρίς ακροατήριο και με ακροατήριο μειώνεται
παραπάνω. Συγκρινόμενο με τον άμεσο ήχο οι θεατρικοί χώροι παρέχουν μία άυξηση
της τάξης των 4-6dB με ακροατήριο και 7-8db χωρίς ακροατήριο, λαμβάνοντας
υπ’όψιν το όρια σκέδασης του κελύφους. Τα παραπάνω αποδεικνύουν τη
σημαντικότητα παραγόντων όπως τα υλικά και τα μοτίβα ανάκλασης παρά την
απόσταση από την σκηνή. Περαιτέρω ανάλυση δείχνει ότι εκτός από τις ανακλάσεις
από το ρίχτι των καθισμάτων όπου αυξάνουν σημαντικά τον ήχο σε συνθήκες με
ακροατήριο , οι πρώιμες ανακλάσεις από την ορχήστρα και το κτίριο της σκηνής είναι
επίσης σημαντικές.
Στα κλασσικά θέατρα η αντήχηση είναι σχετικά χαμηλή 0.4-1,2s λόγω των μαλακών
ορίων του κελύφους. Σε αντίθεση με τα θέατρα της Ελληνιστικής εποχής που έχουν
πιο σκληρές –πέτρινες επιφάνειες η αντήχηση είναι μεγαλύτερη 0.6-1.5s σε
διαφορετικές θέσεις. Ένας πιθανός λόγος βασιζόμενος σε λεπτομερή ανάλυση , στο
θέατρο της Επιδαύρου είναι ότι το κοίλο κάτω από το διάζωμα λαμβάνει έγκαιρες
ανακλάσεις από το ρίχτι των καθισμάτων καθώς και κάποιες καθυστερημένες
ανακλάσεις, ενώ το πάνω μέρος λαμβάνει ανακλάσεις μόνο από την ορχήστρα και
τον χαμηλό τοίχο την σκηνής. Στα Ρωμαικά η αντήχηση είναι μεγαλύτερη και κυρίως
κοντα στο διάζωμα γύρω στα 1.3-1.9s, καθώς το θέατρο έχει πιο κλειστή μορφή και
δημιουργείται ένα πιο έντονο ανακλαστικό πεδίο μεταξύ του θεάτρου και της
υψηλής σκηνής , από την άλλη η αντήχηση στα θέατρα πρώιμης περιόδου σχετίζεται
με τα διακριτά κενά μεταξύ των ανακλάσεων , αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι χρόνοι
αντήχησης να μην λαμβάνονται υπ’όψιν σε σχέση με αυτούς των πιο κλειστών
χώρων. Σε μετρήσεις που έχουν γίνει με προσομειώματα οι χρόνοι αντήχησης είναι
μεγαλύτεροι αυτό γιατί υπάρχει διαφορά με τις παρούσες θεατρικές συνθήκες καθώς
το κτίριο της σκηνής είτε δεν υπάρχει πια είτε μερικώς έχει κατεστραφεί.
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Επιπρσθέτως οι τιμές της αντήχησης μικραίνουν παρουσία κοινού , πχ στα Μινωικά,
Προ-Αισχύλου και στα Κλασσικά κυμαίνεται στα 0.3-0.6s , στα Ελληνιστικής
περιόδου είναι περίπου στο 0.4s και σε πιο κοντινές θέσεις 0.6-1.3s τα Ρωμαικά έχουν
όπως αναφέραμε υψηλότερη , 1.5s.
Ευκρίνεια του λόγου
Η ευκρίνεια του λόγου επηρεάζεται από την παρουσία κοινού. Με ακροατήριο
αυξάνεται καθώς μειώνεται παράλληλα η αντήχηση και όπως έχει αναφερθεί τα
θέατρα με ακροατήριο υστερούν σε καθυστερημένες ανακλάσεις το οποίο όμως
ενισχύει την ευκρίνεια του λόγου. Χαρακτηριστικές μετρήσεις έγιναν στα 500Hz σε
τυπικές θέσεις αποδέκτη και επιβεβαιώνονται τα παραπάνω πχ στα Μινωικά χωρίς
κοινό ο δείκτης STI είναι 0.42-0.55 ,με κοινό 0.72-0.76, στα Κλασσικά 0.53-0.71 και
αντίστοιχα με κοινό 0.64-0.79, στα Ελληνιστικά 0.47-0.70 και 0.65-0.8 και στα
Ρωμαικά 0.45-0.53 και 0.51-0.70 με κοινό.
Απορρόφηση του κοινού και διάχυση
Για παραστάσεις σε εξώτερικούς ανοικτούς χώρους όπου οι θέσεις των θεατών είναι
μαρμάρινες , στα δεδομένα των μετρήσεων οι συντελεστές απορρόφησης κάτω από
συνθήκες με κοινό είναι περιορισμένοι. Άμεση χρήση των μετρημένων στοιχείων
μπορεί να μην είναι σωστή καθώς στις χαμηλότερες συχνότητες η απορρόφηση
εξαρτάται από τη διαμόρφωση των θέσεων και όχι τόσο από το κοινό. Επιπλέον οι
παραστάσεις γίνονταν χειμώνα και καλοκαίρι επομένως εξαρτάται η απορρόφηση
από τον ρουχισμό. Για να εξετάσουμε το φαινόμενο της διάχυσης του κοινού μια
συγκριση γίνεται μεταξύ κατοπτρικών ανακλάσεων
και εφαρμόζοντας ένα
συντελεστή διάχυσης (0,5) σε όλη την περιοχή συχνοτήτων. Μπορεί να θεωρηθεί ότι
δεν λαμβάνουμε υπόψιν τη διάχυση ανάμεσα στα δεδομένα απορρόφησης η διαφορα
είναι σχεδόν αμελητέα , γύρω στα 0.6-3.8dB ανάλογα με τον συντελεστή
απορρόφησης στις διάφορες συχνότητες. Όταν λαμβάνουμε υπόψιν τον συντελεστή
απορρόφησης ο δείκτης SPL γινεται μικρότερος 0.4-2dB. Συγκρίνοντας το SPL με
ή χωρίς διάχυση έχει μεγάλη διαφορά εάν ο συντελεστής απορρόφησης κοινού είναι
μικρότερος και η μέγιστη διαφορά SPL είναι 2.6dB. Περαιτέρω υπολογισμοί
δείχνουν οι συντελεστές απορρόφησης αλλάζουν από 0.2-0.8 και κυμαίνεται από το
0.2-1.3dB. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο δείχτες απορρόφησης 0.56-0.88 είναι της
τάξης 31-58% (0.2-1.4s) όταν δεν λαμβάνω υπόψιν τη διάχυση και 23-45%(0.2-0.4s)
όταν εφαρμόζω διάχυση όταν εφαρμόζω διάχυση. Ανάμεσα στους συντελεστές 0.560.41 έχω διαφορά 8-40%(0.1-0,6s) όταν δεν λαμβάνω διάχυση. Πάλι λαμβάνοντας
υπόψιν διάχυση προσφέρει μείωση στο RT30 από 18-51%(0.1-0.3s) με α= 0.56 και
10-34%(0.1-0.3s) με α=ο.88. Όταν οι συντελεστές διάχυσης αλλάζουν απο 0.2-0.8 η
αλλάγη στο RT30 είναι 0.1 0.5s. Η ευκρίνεια αλλάζει ομοίως.
Η συστηματική εξέταση της προσομείωσης σε υπολογιστή των αρχαίων θεάτρων έχει
δέιξει ότι με προσεκτική εξέταση της σωστής προσομείωσης των θεάτρων (και
οριακών συνθηκών απορρόφησης ) και των συνθηκών διάχυσης φτάνουμε σε μια
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σωστή σύγκλιση των αποτελεσμάτων μεταξύ της προσομείωσης και των επι τόπου
μετρήσεων. Οι προσομειώσεις με ένα εύρος πιθανών ορίων απορόφησης
και
συντελεστών διάχυσης δείχνουν μια αισθητή επίδραση στους ακουστικούς δείκτες
γεγονός που υποδηλώνει την σημασία της απόκτησης
υλικών με ακριβή
χαρακτηριστικά.
Οι προσομοιώσεις σε υπολογιστή υποδηλώνουν οτι η ακουστική έχει βελτιωθεί με
την εξέλιξη των αρχαίων θεάτρων τόσο όσον αφορά το επίπεδο του ήχου αλλά και
της αντήχησης. Κατά την διαδικασία της εξέλιξης η πιο κλειστή μορφή του , τα πιο
απότομα καθίσματα , η χρήση πιο σκληρών υλικών και η πιο υψηλή σκηνή έχουν
βελτιώσει την ακουστική. Ο δείκτης SPL,στάθμη εντάσεως του ήχου αυξάνεται
σταδιακά παράλληλα με τη εξέλιξη του θεάτρου λόγων των αλλαγών στον
σχεδιασμό και στα υλικά εκτός από τα Μινωικά και Προ-Αισχύλου θέατρα τα οποία
είναι μικρά σε μέγεθος και παρόλα αυτά έχουν υψηλή στάθμη εντάσεως του ήχου
(SPL).Η εξέλιξη αναλογεί σε μια γενική αύξηση της αντήχησης σε συνδυασμό με
την ευρεία χρήση τους στο θεατρικό δράμα.
Υλικά
Τα αρχαία θέατρα ήταν συνήθως χτισμένα από τοπικά υλικά και είναι δύσκολο να
προσδιοριστούν τις ακριβείς ακουστικές τους ιδιότητες.
Η πέτρα είναι κύριο υλικό των Μινωικών , ελληνιστικών και ρωμαικών θεάτρων. Το
μάρμαρο παρότι είναι ήταν πιο ευρέως χρησιμοποιύμενο υλικό αλλά ακουστικά πιο
μαλακά υλικά όπως πέτρα και ξύλο ήταν προτιμώμενα. Η μεταβολή του δείκτη
στάθμη εντάσεως του ήχου (SPL) δεν είναι τόσο σημαντική με την αλλάγη των
συντελεστών απορρόφησης. Όσον αφορά στις μεταβολές του συντελεστή διάχυσης
που ποικίλει ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο υλικό . όταν αυξάνουμε αρχικά τον
συντελεστή απο το 0 στο 0.2 η στάθμη εντάσεως του ήχου (SPL) μειώνεται
σημαντικά ενώ όταν συνεχίζουμε να αυξάνουμε τον συντελεστή η μείωση του δείκτη
είναι λιγότερη (παρόμοιο φαινόμενο συμβαίνει στις πλατείες και στους αστικούς
δρόμους ).
Η μεταβολές στην αντήχηση που οφείλεται στις αλλαγές των συντελεστών
απορρόφησης είναι μεγαλύτερες από ότι η στάθμη εντάσεως του ήχου SPL καθώς το
πρώτο εξαρτάται από τις πολλαπλές ανακλάσεις και το τελευταίο καθορίζεται από
τον άμεσο ήχο και τις πρώιμες ανακλάσεις. Στην περίπτωση της κατοπτρικής
ανάκλασης μόνο μπορεί να διαπιστωθεί ότι αλλάζοντας τον συντελεστή
απορρόφησης από 0.01 σε 0.02 το RT30 μειώνεται περίπου 3-5% και για μεταβολή
από 0,02 σε 0,1 μειώνεται 20-30%, αρκετά μεγάλη μείωση σε σχέση με την πρώτη
μεταβολή. Όταν εφαρμόζουμε συντελεστές διάχυσης είναι χαμηλότερο RT30, η
διαφορά αυξάνεται με τη μειούμενη συχνότητα κυρίως εξ’αιτίας της αύξησης του
συντελεστή διάχυσης. Σε αντίθεση με τη στάθμη εντάσεως του ήχου (SPL) με
περαιτέρω αύξηση στην διάχυση των ορίων του κελύφους η μείωση της αντήχησης
είναι ασήμαντη. Περαιτέρω υπολογισμοί έχουν δείξει ότι στα Ελληνιστικά θέατρα
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υπάρχουν σχετικά μικρές αλλαγές στην αντήχηση μεταβάλλοντας τους συντελεστές,
σε αντίθεση με τα Ρωμαικά λόγω του κλέιστου σχεδιασμού τους . Σημειώνεται ότι το
RΤ30 –αντήχηση θα έπρεπε να είναι μικρότερο στις επί τόπου μετρήσεις από ότι
στην προσομείωση αλλά συμβαίνει να είναι περισσότερη η διάχυση καθώς το κοίλο
έχει κατεστραφεί μερικώς.
Ο δείκτης ευκρίνειας αυξάνεται με την αύξηση του συντελεστή απορρόφησης καθώς
δεν υπολογίζεται ο εξερχόμενος θόρυβος και ο δείκτης ευκρίνειας αναλογεί μόνο
στην αντήχηση.
Όσον αφορά το έδοφος μπορεί να διαπιστωθεί ότι η απορρόφηση του εδάφους
επηρρεάζει σημαντικά η στάθμη εντάσεως του ήχου (SPL) (όταν υπάρχει κατοπτρική
ανάκλαση κυρίως ).

4.4.2 Erato Project
Τα ανοικτά θέατρα που μελετήθηκαν σε αυτα έχουν υποστεί λιγότερη αποδόμηση
μέσα στον χρόνο από οτι τα Ωδεία. Τα υλικά που χρησιμοποιούσαν ήταν κυρίως
σκληρή πέτρα και υπήρχαν και μερικές ξύλινες κατασκευές.
Τα τρία θέατρα του Ασπένδου , των Συρακουσών και της Γεράσας διαφέρουν στο
σχήμα και το μέγεθος καθώς και στην κλίση του κοίλου. Στα ρωμαικά χρόνια όμως
στο θέτρο της Ασπένδου και των Συρακουσών προστέθηκε μία κιονοστοιχεία πίσω
από την τελευταία σειρά του κοίλου και επιπλέον στην Ασπένδο προστέθηκε ένας
ουρανίσκος κατασκευασμένος από πάνι πλοίου.
Προσδιορισμός των
ακουστικών χαρακτηριστικών των αρχαίων
θεάτρων.
Ακουστικα αποτελέσματα από τις μετρήσεις στο Θέατρο Ασπένδου, που είναι ένα
από τα καλύτερα διατηρημένα Ρωμαϊκά θέατρα με τη σκηνή και κιονοστοιχία σε
αρκετά καλή κατάσταση, δείχνουν ότι ο μέσος χρόνος αντήχησης είναι περίπου 1,7 s
με πολύ μικρές διακυμάνσεις κατά την περιοχή συχνοτήτων, με ακροατήριο η
αντήχηση είναι κάπως μικρότερη, αλλά οι χρόνοι αντήχησης είναι πολύ κοντά
στο βέλτιστο για ένα σύγχρονο θέατρο. Στο ανακαινισμένα υπαίθρια θέατρα έχει
διαπιστωθεί ότι η σαφήνεια είναι πολύ υψηλή και ο η ισχύς του ήχου είναι
σχετικά αδύναμη, και μειώνεται με την απόσταση.
Εδώ διακρίνονται οι ακουστικοί παράμετροι για τα τρία θέατρα
Παρατηρούμε ότι η διαφορά στο χρόνο αντήχησης μεταξύ άδειου και γεμάτο από
κόσμο θεάτρου είναι περίπου 0.3-0.4 s και για τα τρία θέτρα, της Γεράσας έχει ίσως
λίγο μεγαλύτερη διαφορά. Ο χρόνος αντήχησης στις ρωμαικές ανακατασκευές
φαίνεται να είναι περισσότερο επαρκής για γεμάτο θέατρο από ότι τα τωρινά
μοντέλα. Φαίνεται ότι η ανακατασκευή στη Γεράσα καταλήγει σε αύξηση του χρόνου
56

αντήχησης περίπου στα 0.3s. Στο θέατρο των Συρακουσών στη ρωμαική εποχή έχει
περίπου 0.6 s παραπάνω αντήχηση από ότι στην παρούσα κατάσταση. Αυτό κυρίως
οφείλεται στη σειρά της κιονοστοιχέιας που προσφέρει περεταίρω αντήχηση καθώς
και στην παρουσία του τοίχου της σκηνής.
Η μεγαλύτερη ισχύ έχει το θέατρο της Γεράσας και χαμηλότερη αυτό των
Συρακουσών κυρίως λόγω της διαφοράς στην κλίση και τη διάμετρο του κοίλου.
Γενικώς η ισχύς είναι μειωμένη 2-3 dB παρουσία κοινού.
Η ευκρίνεια του ήχου είναι πολύ καλή και στα τρία θέατρα παρά τα επίπεδα της
αντήχησης και αυτό διότι δεν έχουν στέγαση και έτσι το πεδίο είναι πιο ελέυθερο
παρά διαχεόμενο. Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι ο δείκτης ευκρίνειας είναι
μεγαλύτερος εάν αγνοήσουμε τον εξωγενή θόρυβο.
Αποτελέσματα από τις προσομειώσεις
Στα θέατρα ο χρόνος αντήχησης είναι αξιοσημείωτα μεγάλος ακόμα και με παρουσία
κοινού γύρω στα 1,6s για τα θέατρα με κιονοστοιχεία. Στη Γεράσα χωρίς την
κιονοστοιχεία ο χρόνος αντήχησης είναι πολύ μικρότερος . Οι υψηλές τιμές της
αντήχησης οφείλονται στα Ρωμαικά θεάτρα στο μεγάλο ύψος της σκηνής και στις
κιονοστοιχείες τριγύρω που του προσδίδουν μια πιο κλειστή μορφή. Αυτο επιτρέπει
και άλλες ανακλάσεις ακόμα και χωρίς στέγαση.
Περαιτέρω η ακουστική των ανακαινισμένων θεάτρων μπορεί να χαρακτηριστεί από
υψηλή ευκρίνεια παρά από υψηλή ισχύ του ήχου. Η ισχύς του ήχου μειώνεται με την
απόσταση και ακόμα περισσότερο με την παρουσία της κιονοστοιχείας.
Οι προσομειώσεις επιβεβαιώνουν ότι τα Ωδεία και τα θέατρα είχαν κατασκευαστεί
για διαφορετικό σκοπό. Τα ανοικτά θέατρα με την υψηλή ευκρίνεια του ήταν άριστα
για θεατρικές παραστάσεις και τα Ωδεία για μουσικές παραστάσεις που παρέχουν
μεγάλη ισχύ του ήχου και περισσότερο αντήχηση που απαιτείται για τα μουσικα
όργανα όπως η λύρα και η κυθάρα που είναι σχετικά αδύναμα όργανα.
Η ανέγερση ενός θεάτρου ήταν σίγουρα πολύ πιο σύνθετη από ότι άλλα δημόσια
κτίρια. κάθε θέατρο θέτει τα δικά του προβλήματα που συνήθως προέκυπταν από την
τοπολογία του. Δεν ήταν μέχρι τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ όπου το ελληνικό θέατρο
έιχα ένα ξεχωριστό αρχιτεκτονικό χώρο στην πόλη. Από τα τέλη του 6 ου αι.π.Χ έως
τον 3ο και 4ο αι υπήρξε μια σταδιακή εξέλιξη προς πιο περίτεχνες δομές του θεάτρου
με τη βασική διάταξη του να παραμένει ίδια. Στην αρχαία Ελλάδα ,το τοπίο και η
φύση με όλες τις τοπογραφικές και περιβαλλοντικές αλλαγές του ήταν μεγάλη
επιρροή στο σχεδιασμό των πόλεων. Τα Ρωμαικά κτίρια ήταν ένα κτίριο μονάδα το
οποίο δίνει αίσθηση της ιδωτικές ζωής αντί του ελληνικού θεάτρου ανοικτό και
αποτελείται από τρία κύρια στοιχεία που διαχωρζονται.
Η θέση των θεάτρων είναι επηρεασμένη από το γενικό σχεδιασμό της πόλης
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Σε γενικές γραμμές η θέση των θεάτρων της πόλης ήταν άμεσα συνδεδεμένη
με τα κύρια στοιχεία της πόλης που αποτελούν τον αστικό ιστό.
Στα ελληνικά και ελληνιστικά θέατρα μεγάλος αριθμός θεάτρων βρίσκονται
εντός των ναών και σε περιοχές με μεγάλη και μαγευτική θέα.
Στην αρχαία Ελλάδα το τοπίο η φύση με όλες τις τοπογραφικές και
περιβαλλοντικές αλλαγές τους ήταν μεγάλη επιρροή στο σχεδιασμό των
πόλεων.
Σημαντικές περιοχές για τα θέατρα ήταν γύρω από τους ναούς. Αυτή η σχέση
ανάμεσα στο θέατρο και το ναό υπογραμμίζει τη χωρική και διαδοχική έννοια
του δραματικού παιχνιδιού στην ελληνιστική και ελληνική περίοδο.
Το ελληνικό θέατρο εμφανίζεται ως μερους του φυσικού τοπιού αλλά η
Ρωμαική εκδοχή επιβάλλεται στην φύση.
Οι Ρωμαίοι έχτισαν θέατρα οπουδήποτε ακόμα και σε επίπεδες πεδιάδες
αυξάνοντας το σύνολο της κατασκευής πανω από το έδαφος.
Από τη μελέτη η σχέση μεταξύ του θέατρου και ναών στην Ιορδανία
μπορούμε να δούμε ότι τα θέατρα της Γεράσας βρίσκονταν κοντά στους
ναούς τηρώντας την ελληνιστική παρλαδιση της Δύσης
Σε γενικές γραμμές θέατρα ρωμαικά έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το
σχηματισμό του τοπίου στην επελεγμένη τοποθεσία. Η θέση και ο
προσανατολισμός των θεάτρων που έχουν διαπιστωθεί εκπροσωπούνται από
τρεις σχεδιαστικές δομές αυτές είναι 1- σε πλαγιά του λόφου2- σε επίπεδη
καθαρά θέση και 3-σε ημιπλαγιά λόφου.

Προσανατολισμός θεάτρου
Από μία μελέτη για τον προσανατολισμό σε 68 θέατρα , από τα οποία 50 θέατρα
(74%) έιναι ρωμαικά και τα ελληνιστικής περιόδου (26%) βρέθηκε ότι:
1. 32(47%) θέατρα ήταν κυρίως προσανατολισμένα προς τα Βόρεια , 29 εκ των
οποίων ρωμαικά.
2. 16 θέατρα (23%) προσανατολισμένα προς την Ανατολή , 8 ρωμαικά.
3. 12 θέατρα (18%) προσανατολισμένα στο Νότο , 8 ρωμαικά.
4. 8 θέατρα (12%) προσανατολισμένα στη Δύση, 8 από αυτά ρωμαικά
Τα Ρωμαικά θέατρα σε γενικές γραμμές ήταν προσανατολισμένα προς τον Βορρά
Τα Ελληνιστικά θέατρα ήταν προς την Ανατολή και τον Νότο.
Οι ρωμαίοι ήταν πιο προσεκτικοί στην επιλογή του προσανατολισμού για τα θέατρα
τους από τους ΄Έλληνες.
Τα περισσότερα από τα θέατρα στη Συρία ήταν προσανατολισμένα στο Βορά ,
επομένως υπήρχαν συνειδητές επιλογές για τον προσανατολισμό των θεάτρων έτσι
ώστε τα μέλη του κοινού θα μπορούσαν να αποφύγουν το άμεσο ηλιακό φως .
Ο προσανατολισμός κατά πόσο έχει ενδιαφέρον με την ακουστική και την φορά του
ανέμου δεν διευκρινίζεται.
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Σχέση μεταξύ Αρχαίου Θέατρου και Κοινωνίας
Το
θέατρο στον
αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό του αντικατόπτριζει
την
πραγματική κοινωνική
δομή της
κοινωνίας, η
θεατρική
παράσταση θεωρήθηκε ως ένα μεγάλο γεγονός.
-Το θέατρο θεωρείται ένα είδος «σχολείου» που ο καθένας έπρεπε να παραστεί στην
ελληνική κοινωνία.
-Το ρωμαϊκή άποψη του θέατρου είναι τελείως διαφορετική από την ελληνική
-Το Ρωμαϊκό Θέατρο ήταν λιγότερο φιλοσοφικό
-Στην πραγματικότητα, οι ηθοποιοί στη Ρώμη ήταν πράγματι υπόκειται σε μια
μορφήταμπού. Παρόλο που οι Ρωμαίοι όλων των τάξεων
απολαμβάνουν τις
παραστάσεις
,
θεωρούσαν
τους
ηθοποιοιούς
περίεργα
άτομα.
Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο ήταν δυνατόν να κατασκευαστούν μεγαλύτερα και
πιο πλούσια κτίρια ,και η κατασκευή μεγαλυτέρων κτιρίων, οδήγησε φυσικά
σε μεγαλύτερη έμφαση
στην αρχιτεκτονική εσωτερικών
χώρων των
κτιρίων, και μεγαλύτερη έμφαση στην διακόσμηση οδήγησαν στην αλλαγή των
κοινωνικών συνηθειών.
-Το κοινό συνήθως ενδιαφέρονταν περισσότερο για τον αγαπημένο του ηθοποιό από
ότι την ίδια την παράσταση.
-Η δημοτικότητα του θεατρικών
πραγματικών

μαχών

έχει

αυξηθεί με

την

μείωση

των

-Οι καλύτεροι ηθοποιοί των Ρωμαϊκών έργων ήταν συνήθως Έλληνες
-Θέατρο ήταν ένας άλλος τρόπος απασχόλησης και ευτυχίας των ανθρώπων ωστε
να μην υπάρχουν σενάρια συνομωσίας κατά του αυτοκράτορα.
4.4.3 Γεωμετρία καθισμάτων[5],[2][34],[30]
Η σημαντικότητα του διαχεόμενου ήχου από το κοίλο υποστηρίζεται σθεναρά τον
δείκτη αρθρώσεως ομιλίας. Η γεωμετρική τελειότητα της Επιδαύρου οφείλεται και
στην έντονη κλίση του κοίλου που είναι εμφανής μόνο σε φωτογραφίες και
δυσδιακριτη σε επί τόπου παρατήρηση επειδή κάποια από τα πέτρινα καθίσματα
έχουν αντικαταστάθηκαν ελαφρώς και άλλα είναι πελεκημένα στα άκρα. Πάνω από
το διάζωμα τα καθίσματα έχουν τεθεί κατα κάποιο τρόπο πιο απότομα από ότι κάτω
και αυτή η γεωμετρία ευνοεί τις πρώτες ανακλάσεις και τη διάχυση του ήχου που
φτάνει στο κοινό κυρίως στο πάνω μέρος του θεάτρου. Όλες οι παρατηρήσεις
υποστηρίζουν την πρόταση ότι οι πρώτες ανακλάσεις λόγω της γεωμετρίας του
κοίλου είναι οι πιο σημαντικές για την εξαίρετη ακουστική. Κάποιοι νωρίτεροι
καθυστερημένοι ήχοι επίσης ανακλώνται από το έδαφος της ορχήστρας και από την
σκηνή αλλά η κύρια συμβολή προέρχεται από τον ήχο που διαχέεται από τα
καθίσματα και τους θεατες του κοίλου. Επι τόπου παρατήρηση στο θέατρο της
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Επιδαύρου επιδεικνύει ότι οι σειρές των καθισμάτων πάνω από το διάζωμα μπορούν
να δεχθούν αλλά λίγο νωρίτερο ανακλώμενο ήχο από τα κάτω καθίσματα.Οι
ακουστικές συνθήκες πέρα από το διάζωμα δεν είναι τόσο καλές όσα αναμένονταν
απλώς στη βάση σε απόσταση από την ορχήστρα και έναι εμφανώς φτωχές από τις
θέσεις ακριβώς από κάτω από το διάζωμα . αυτό βοηθάει στο να κατανικήσουν την
έλλειψη ότι τα καθίσματα πανω από το διάζωμα έχουν τοποθετηθεί πιο απότομα από
τα κάτω. Αυτό το σχέδιο βελτιώνει τις ακουστικές συνθήκες στις ανώτερα ακραίες
σειρές αλλά σε μικρότερο βαθμό για τις θέσεις αμέσως πάνω από το διάζωμα.
Σημειώνοντας αυτή η γεωμετρία η οποία παράγει λιγότερα ευνοικές ακουστικές
συνθήκες αμέσως πάνω από το διάζωμα δεν παρεμβαίνουν στη θέα των θεατών προς
την ορχήστρα. Αυτό υποστηρίζει την θέση ότι δεν κυριαρχούσαν ακουστικά κριτήρια
στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
Δεν υπάρχει γραπτή απόδειξη να υποδεικνύει σκόπιμο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και
στόχους που αφορούν τη γεωμετρία των καθισμάτων και την ακουστική και φαίνεται
πολύ πιθανό ότι ο αρχιτέκτονας περισσότερο ενδιαφερόταν για τις οπτικές
απαιτήσεις. Καλύτερη οπτική θα επιτευχθεί με την σταδιακή αύξηση της κλίσης του
κοίλου από μπροστά προς τα πίσω και αυτό είναι ιδανικό για την ακουστική.

Εικόνα 2 Τυπικά καθίσματα (G.Ιzenour : Theartes of Classical Antiquity)
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4.4.4 Ηχώ [5][27][13]
Στη Επίδαυρο όπως μας ενημερώνει ο R.S.Shankland[5] τα κεντρικά κομμάτια των
καθισμάτων έχουν την συγκεντρωση τους στο κέντρο της ορχήστρας αλλα οι
προβαλλόμενες επεκτάσεις από τις ακτινωτες σκάλες σε κάθε πλευρά από κάτω από
το διάζωμα έχουν τα κομβικά σημεία τοποθετημένα σε κάθε πλευρά πίσω και
μπροστά από το κέντρο της ορχήστρας. Αυτή η διάταξη καθισμάτων μπορέι να
βελτιώνει την οπτική της ορχήστρας από τα πλευρικά καθίσματα . αλλά το ακουστικό
αποτέλεσμα αυτών των τριών εστιών είνα σημαντικό διότι παράγεται λιγότερη ηχώ
παρατηρούμενη στο κέντρο κοντά στο κέντρο της ορχήστρας από το άδειο θέατρο
της Επιδαύρου σε σχέση με τα μεταγενέστερα ρωμαικά θέατρα, όπου όλες οι σειρες
των καθισμάτων είναι τοποθετημένες σε τέλειους κύκλους και έτσι έχουν ένα κοινό
κέντρο καμπυλότητας στη μέση της ορχήστρας.
Η ηχώ παράγεται με επικοδομητική παρέμβαση ηχητικών κυμάτων που διαχέονται
πίσω στην ορχήστρα από τις διαδοχικές καμπύλες σειρες καθισμάτων. Για τελειότερη
γεωμετρία καθισμάτων ο τόνος έιναι πιο σκλήρός λόγω της επικοδομητικής
παρέμβασης των υψηλών αρμονικών. Σε λιγότερο τέλεια θέατρα ο βασικός τόνος
υπερτερεί αλλα όταν το κοινό έιναι εκεί ή όταν η γεωμετρία των καθισμάτων είναι
περιορισμένη ο τόνος έιναι αδύναμος ή δεν υπάρχει. Ωστόσο ακόμα και κάτω από
αυτές τις συνθήκες περισσότερο μη συνεκτικός ήχος διαχέεται πίσω στην ορχήστρα
και την σκηνή , σημαντικό έαν οι ηθοποιόι θέλουν να ακούν τον ευτο τους σωστά.
Κατα τη διαρκεια της πρόβας η ηχώ μπορεί να είναι ενοχλητική από τα κένα
καθίσματα και είναι πιθανό ότι ο αρχιτέκτονας της Επιδαύρου σκοπίμως αφεστίασε
τα τα πλαινά τμήματα των θέσεων από αυτά του κέντρου ώστε να μειώσει την ηχώ
που γίνεται αντιληπτή από την ορχήστρα και έτσι να βελτιώσει τις ακουστικές
συνθήκες κατά τη διάρκεια της πρόβας. Η συνήθη εξήγηση που δίνεται έιναι (
αντικειμενικα για να βελτιώσει την οπτική των πλαινών καθισμάτων) είναι σχεδόν
έγκυρη επειδή η αλλαγή στον προσανατολισμό είναι τόσο μικρή. Παρ’ολα αυτά
υπάρχουν μικρές αλλαγές αλλά είναι ότι χρειάζεται ώστε να υπάρξει μια καλή μείωση
στην ακουστική εστίαση.
Ο Jens Holger Rindel[27] μας αναφέρει οτι μια πιθάνη λύση για τπ πρόβλημα αυτό
είναι η εισαγωγή της απορρόφησης του ήχου από κάθετες , κυρτές επιφάνειες με
παρόμοιο τρόπο όπως περιγράφει ο Βιτρούβιος [20] για τα αντηχούντα αγγεία.
Επίσης μετρήσεις [13] που έγιναν σε προσομειωτη θεάτρου για το Αρχαίο θέατρο της
Ασπένδου παρατηρείται ότι ηχώ υπάρχει έντονη στην οχρήστρα κόντα στη σκηνή
αλλά υπάρχουν και μέρικα μέρη πλευρικά εκτός της περιοχή του κοινού. Ωστώσο
υπάρχουν λίγες θέσεις ακροατών με έντονο κίνδυνο της ηχώ. Εικόνα 3
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Εικόνα 3

4.4.5 Η συμβολή της περίθλασης
Η συμβολή της περίθλασης σε ένα δωμάτιο με πολλά αιχμηρά άκρα τα πέτρινα
καθίσματα παρέχουν έχει σημαντική επιρροή στην ακουστική αυτών των θεάτρων. Ο
ήχος στην περίπτωση αυτή θα αναπηδήσει πίσω και μπροστά μεταξύ των κάθετων
θέσεων και του τοίχου προσκηνίου. Αυτές οι ανακλάσεις θα καταλήξουν σε μια
θέση του ακροατή με μεγάλη καθυστέρηση και εξασθένηση, αλλά παρόλα
αυτά θα συμβάλουν στον
μακρό χρόνο
αντήχησης.
Όταν
το κοίλο
του
θεάτρου διαμορφώνεται ως κεκλιμένες επιφάνειες το θέατρο θα μοιάζει με το
σχήμα ενός κώνου αντίστροφο. Αυτό το σχήμα τείνει να κατευθύνει το μεγαλύτερο
μέρος των
ανακλάσεων στον
ανοικτό
ουρανό και συνεπώς η
ενέργεια θα
διασκορπιστεί γρήγορα αφήνοντας
λίγες
καθυστερημένες
αντανακλάσεις.
Πολλές ισχυρές ανακλάσεις
από τους
πλαινούς
τοίχους και
την οροφή συγκαλύπτουν τις
πολύ
χαμηλότερες ενέργειες που
προέρχεται
από σκέδαση και περίθλαση.
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Αλλά στην περίπτωση των υπαίθριων θεάτρων λιγότερες ισχυρές αντανακλάσεις
παρουσιάζονται και τα κενά μεταξύ ισχυρών αντανακλάσεων πρέπει να
συμπληρώνεται με την περίθλαση, προκειμένου να πάρει μια πιο ομαλή καμπύλη .
4.4.6 Μετρήσεις σε σημαντικά αρχαία θέατρα
4.4.6.1 Επίδαυρος
(Η λέξη Επίδαυρος σημαινει "Δρα Επι της Αυρας")
Ήδη από τον 1ο π.Χ αιώνα, ο Ρωμαίος αρχιτέκτονας Βιτρούβιος[6] θαύμαζε το πώς οι
αρχαίοι Έλληνες είχαν διαρρυθμίσει τα καθίσματα της Επιδαύρου «σύμφωνα με την
επιστήμη της αρμονίας» για να ακούγονται καθαρότερα οι φωνές των ηθοποιών.
Ακόμα και ο παραμικρότερος ψίθυρος στη σκηνή του θεάτρου ακούγεται
πεντακάθαρα στις τελευταίες θέσεις σε απόσταση 60 μέτρων.
Το θέατρο είναι το καλύτερα διατηρημένο κτίσμα του Ασκληπιείου της Επιδαύρου.
Σε αυτό συναντάμε την χαρακτηριστική τριμερή διάρθρωση του ελληνιστικού
θεάτρου στην ιδανική της έκφανση: κοίλο, ορχήστρα, σκηνικό οικοδόμημα. Η
ορχήστρα του είναι απολύτως κυκλική, με δάπεδο από πατημένο χώμα εγκιβωτισμένο
σε λίθινο περιμετρικό δακτύλιο. Έχει διάμετρο 19,5 μέτρα και περιβάλλεται από
ανοιχτό αποχετευτικό αγωγό για την απομάκρυνση των νερών της βροχής που ρέουν
από το κοίλο. Το κοίλο του θεάτρου είναι άριστα προσαρμοσμένο στην φυσική
κοιλότητα της βόρειας πλαγιάς του όρους Κυνόρτιο με κλίση περί τις 26 μοίρες.
Αποτελείται από δύο μέρη που χωρίζονται από περιμετρικό διάδρομο: Ένα των 21
σειρών καθισμάτων για το λαό και το κάτω, από 34 σειρές καθισμάτων, για τους
ιερείς και τους άρχοντες. Στενές κλίμακες ανόδου κατατέμνουν τα δύο μέρη σε
σφηνοειδείς κερκίδες. Σε κάτοψη το κοίλο υπερβαίνει το ημικύκλιο η δε χάραξή του
είναι ελαφρά ελλειψοειδής. Στα δύο άκρα καταλήγει σε ισχυρούς αναλημματικούς
τοίχους. Η χωρητικότητά του θεάτρου ανέρχεται περίπου σε 14.000 θεατές. Το
επίμηκες σκηνικό οικοδόμημα, που εφάπτονταν στην ορχήστρα κλείνοντας απ' άκρου
σε άκρο το άνοιγμα του κοίλου προς βορρά, αναπτυσσόταν σε δύο μέρη. Εμπρός
βρισκόταν το υπερυψωμένο προσκήνιο με όψη ιωνικού ρυθμού και προέχοντα άκρα.
Πίσω ορθωνόταν το διώροφο κτίριο της σκηνής. Η όψη του δεύτερου ορόφου
αρθρωνόταν σε μεγάλα ανοίγματα για την υποδοχή ζωγραφιστών πινάκων
(σκηνικών). Δύο ράμπες οδηγούσαν εκατέρωθεν στο επίπεδο του προσκηνίου.
Πυλώνες ιωνικού ρυθμού, με δύο θύρες συνέδεαν αρχιτεκτονικά την σκηνή με τα
αναλήμματα του κοίλου. Η άριστη ακουστική του Θεάτρου της Επιδαύρου, που
ασφαλώς θα ενισχυόταν από τον ανακλαστήρα του αρχικού σκηνικού
οικοδομήματος, οφείλεται στην τέλεια γεωμετρία του σχεδιασμού.
Η ακουστική λοιπόν στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου έχει το αξιοπερίεργο, ότι έτσι
όπως ακούγονται καθαρά τα Ελληνικά εκεί, δεν μπορούν να ακουστούν άλλες
γλώσσες, υπάρχει δηλ κάποιου είδους συντονισμού του ήχου, της Μαθηματικής
Ελληνικής γλώσσας, του χώρου και της ακουστικής, και αυτό γιατί η Ελληνική
γλώσσα είναι μουσική γλώσσα.
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(γνωστή δε η σχέση μεταξύ μουσικής αρμονίας και των μαθηματικών και των
μαθηματικών με την αρμονία του σύμπαντος, όπως επίσης γνωστό είναι ότι στην
αρχαία Ελλάδα η μουσική, η αριθμητική η γεωμετρία και η αστρονομία ήταν αδελφές
επιστήμες)

Η ορχήστρα του είναι ένας τέλειος κύκλος, ενώ το κοίλον του αποτελεί τμήμα
σφαίρας.
•

34 σειρές καθισμάτων στο κάτω διάζωμα και

•

21 σειρές καθισμάτων στο επάνω διάζωμα δίνουν

τον αριθμό 55 (ЭЄ).
•

το άθροισμα των 6 πρώτων αριθμών

(1+2+3+4+5+6) = 21
•

το άθροισμα των 4 τελευταίων

(7+8+9+10) =34.
•

Το άθροισμα των πρώτων 10 αριθμών

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) = 55 (ЭЄ).
Ο χρυσός αριθμός Φ κάνει την εμφάνιση του

μιας και η αναλογία σειρών των δυο διαζωμάτων
21/34=0,618=Φ,
αλλά και η αναλογία του κάτω διαζώματος προς το σύνολο των σειρών
34/55=0,618=Φ.
Δεν υπάρχει αμφιβολία για την εξάιρετη ακουστική υπεροχή όσον αφορά την
ευκρίνεια της ομιλίας συγκρινόμενο με αλλα θέατρα της περιόδου που οφέιλεται
στον βέλτιστο σχεδιασμό του και την άριστη κατάσταση που διατηρεί μέχρι και
σήμερα, κυρίως διότι όλα τα καθίσματα έχουν διατηρηθεί στην αρχική τους
κατάσταση και μόνο κάποιες επεμβάσεις με επιστημονικά κριτήρια μπορούν να
εντοπιστούν.[9]Αν και όχι τέλεια η ακουστική του λοιπόν είναι αξιοθαύμαστη. Έχουν
γινει αναρίθμητα πειράματα διαδοσης του ήχου , ομιλίας και μουσικης. Οι
παρατηρησεις όσον αφορά τη διαδοση του ήχου επιβεβαιώνουν την ομοιόμορφη
διανομή της ηχητικής έντασης, και της συμμετρικής απόσβεσης σε απόσταση από την
πηγή.
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Η επίδραση των διαφορών ήχων και οι ήχοι που δημιουργούνται από την ορχήστρα
σε μια προσωρινή σκηνή και σε τοποθεσίες πίσω και απο το πλαι της σκηνής είναι
αρκετά σημαντική.
Η έρευνα του Shankland [5] προτείνει ότι ο κύριος λόγος της τέλειας ακουστικής του
θεάτρου οφείλεται στην σωστή γεωμετρική διευθέτηση των καθισμάτων σε σχέση με
την ορχήστρα το οποίο οδηγεί στις πολλές πρώτες ανακλάσεις που λαμβάνονται από
όλους τους ακροατές του κοίλου αμέσως σχεδόν που ο αμέσως ήχος ακούγεται.
Μετρήσεις και Ανάλυση της Ακουστικής του Θεάτρου της [16] Επιδαύρου
Η καλή ακουστική του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου, προκαλεί το ενδιαφέρον
τόσο των ειδικών όσο και των απλών επισκεπτών. Κατά καιρούς υπήρξαν μετρήσεις
της ακουστικής του θεάτρου αλλά κυρίως λόγω περιορισμών του εξοπλισμού, οι
μετρήσεις αυτές παρουσίασαν μόνο μερικές πτυχές του θέματος. Εδώ,
παρουσιάζονται νέες αναλυτικές μετρήσεις της ακουστικής του θεάτρου για διάφορες
θέσεις ακρόασης, που θα βοηθήσουν στην πληρέστερη κατανόηση των ακουστικών
χαρακτηριστικών. Ταυτόχρονα, γίνεται και σύγκριση των αποτελεσμάτων με
ακουστικές προσομοιώσεις για τις ίδιες θέσης πηγής - δέκτη .
Αποτελέσματα
-Η διακύμανση της ηχητικής στάθμης
Η ηχητική στάθμη παρουσιάζει την αναμενόμενη για ανοιχτούς χώρους μείωση με
την απόσταση. Μικρές διακυμάνσεις από την ιδανική κλίση εμφανίζονται λόγω του
θορύβου (κυρίως από ρεύματα αέρα), αλλά και της διαφοροποίησης της στάθμης των
διάχυτων ανακλάσεων (για διαφορετικές γωνίες).

Εικόνα 4 Ηχοστάθμη για διαφορετικές αποστάσεις του δέκτη από την πηγή.
-Η χρονική σύνθεση του ηχητικού πεδίου
Το ηχητικό πεδίο του θεάτρου σχηματίζεται από ορισμένες διακριτές ανακλάσεις και
σημαντική ενέργεια από το διάχυτο πεδίο που φθίνει σχετικά σύντομα (περίπου στα
300 msec), στη στάθμη του θορύβου. Με βάση τις μετρήσεις που λήφθηκαν αλλά και
με την υπολογιστική προσομοίωση για τις ίδιες θέσεις (με βάση το γεωμετρικό
μοντέλο του θεάτρου, εξάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα: για τις κοντινές θέσεις
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(R1, R2, R3), η πρώτη ανάκλαση φθάνει περίπου στα 1,7 ms μετά το απευθείας σήμα
και προέρχεται από το δάπεδο της ορχήστρας Η δεύτερη ανάκλαση φθάνει περίπου
στα 6 ms και προέρχεται από την πίσω του ακροατή μέτωπο των εδωλίων. Δεύτερης
τάξης ανακλάσεις φθάνουν επίσης στα 11 msec και 16 msec περίπου. Λόγω του
σχήματος και της κλίσης του κοίλου, στις επάνω θέσεις (R7, R8, R9)(εικόνα ..)
παρατηρείται μία διαφορετική σειρά στην άφιξη των ανακλάσεων: η πρώτη
ανάκλαση φθάνει στα 1,3 ms και προέρχεται από τα εμπρόσθια εδώλια του ακροατή.
Η δεύτερη ανάκλαση φθάνει περίπου στα 3,5 - 4 ms και προέρχεται από το δάπεδο
της ορχήστρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εστιασμός ανακλάσεων για αυτές τις
μακρύτερες αποστάσεις, έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση του πλάτους αυτής της
δεύτερης ανάκλασης, έτσι ώστε να εμφανίζεται σε υψηλότερη στάθμη από το
απευθείας σήμα Όπως είναι αναμενόμενο, όλες αυτές οι πρώιμες ανακλάσεις,
ενισχύουν το απευθείας σήμα της πηγής και την καταληπτότητα, ιδίως για τις
μακρινές θέσεις ακρόασης.

Σχήμα.5.Κάτοψη του αρχαίου θεάτρου και θέσεις πηγής (SN) και δεκτών (RN) [10]

-Η συχνοτική σύνθεση του ηχητικού πεδίου
Παρατηρούμε ότι η συμπεριφορά του χαμηλόσυχνου θορύβου του χώρου (κάτω από
την περιοχή διέγερσης, π.χ. στα 10 Hz) κυρίως λόγω των ρευμάτων του αέρα, στα
οποία στο παρελθόν έχει αναφερθεί ότι εν μέρει συνεισφέρουν στην «καλή
ακουστική» του θεάτρου. Επιλέον είναι πιθανό ότι τα ρεύματα αυτά να συνδυάζονται
με την απόκριση του χώρου (κυρίως μετά τα 100 msec) και να δημιουργούν σύνθετες
διαμορφώσεις της ακουστικής πίεσης οι οποίες μπορεί να συντελούν στην
μεταγενέστερη ομαλοποίηση του φάσματος στις χαμηλές συχνότητες (κοντά στα 200
Hz). Πρακτικά ένα τέτοιο φαινόμενο γίνεται αντιληπτό σαν συνηχήσεις του
χαμηλόσυχνου σήματος, συνδυασμένες με την προαναφερθείσα περιορισμένη
«αντήχηση» στην περιοχή του 1 KHz, η οποία συνεχίζει να παράγεται από το διάχυτο
πεδίο και που σχετίζεται με τη γεωμετρία του κοίλου του θεάτρου.
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-Ακουστική ευκρίνεια (D-50), διαύγεια (C-80) και καταληπτότητα (RASTI)
Εξετάζοντας την Ευκρίνεια D- 50 και τη Διαύγεια ομιλίας C-80 παρατηρείται ότι το
θέατρο παρουσιάζει αξιόλογη απόδοση, ανεξάρτητα της απόστασης πηγής-δέκτη. Το
θέατρο παρουσιάζει ευκρίνεια ομιλίας κοντά στη περιοχή του 95%, η διαύγεια είναι
πάνω από 15dB, ενώ για κεντρικές και μεσαίες θέσεις (θ = 50, θ = 450) η παράμετρος
αυτή αυξάνει με την απόσταση υποδηλώνοντας την ευεργετική ανακατανομή του
λόγου πρώιμης προς καθυστερημένης ενέργειας ανάκλασης. Σημαντικό είναι ότι οι
αντίστοιχες προσομοιώσεις, παρόλο ότι υποδεικνύουν παραπλήσιες τιμές, φαίνεται
ωστόσο να υπολογίζουν σχετικά υποδεέστερη απόδοση, ειδικά για τις πλάγιες θέσεις.
Η μικρή διαφοροποίηση μεταξύ μετρήσεων και προσομοίωσης οφείλεται στο γεγονός
ότι η προσομοίωση βασίζεται σε λείες επιφάνειες και απλοποιημένα μοντέλα
διάχυσης των ανακλάσεων. Σε αντίθεση, οι μετρήσεις έγιναν με διαβρωμένο το υλικό
των επιφανειών του θεάτρου, πράγμα που προσεγγίζει καλύτερα τα αποτελέσματα
προσομοιώσεων με ακροατήριο. Όμοια εξαιρετική είναι και η καταληπτότητα της
ομιλίας RASTI, η οποία εμφανίζεται στις μετρήσεις να είναι ανεξάρτητη της
απόστασης και γωνίας και σε όλες τις περιπτώσεις κοντά στο ιδανικό (κοντά 100%).
Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την εξαιρετική ακουστική συμπεριφορά του
θεάτρου για ομιλία.
-Η ακουστική αίσθηση χώρου (spatial impression)
Όπως είναι γνωστό η βέλτιστη κατανομή της ενέργειας των πλευρικών ανακλάσεων
(Lateral Energy Fraction, LEF) συμβάλει στη αναβάθμιση της αντίληψης του
μεγέθους (όγκου) της πηγής και εισάγει την αίσθηση της ακουστικής άνεσης και
οικειότητας του χώρου. Από τα αποτελέσματα προσομοιώσεων συνάγεται ότι τέτοιες
ανακλάσεις επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ακουστική της Επιδαύρου, αφού
φαίνεται να φτάνουν στους ακροατές με προοδευτικά οξύτερες γωνίες, με την αύξηση
της απόστασης από την πηγή. (σχήμα ...)Αυτό το αποτέλεσμα συνδυαζόμενο με
πρώιμους χρόνους έλευσης, επιδρά ευεργετικά για την ευκρίνεια λόγου και την
καταληπτότητα σε αυτές τις περισσότερο μακρινές θέσεις δεκτών. Η κατανομή της
LEF με τη συχνότητα δείχνει επίσης ότι ο κύριος όγκος της διάχυτης ενέργειας στην
περιοχή «συντονισμού» της απόκρισης του θεάτρου (δηλαδή κοντά στο 1 KHz),
προέρχεται από τις πλευρικές ανακλάσεις. Η τιμή της IACC (Inter Aural Cross
Correlation, δείχνει ότι σε όλες τις συχνότητες, η διάσταση της πηγής παραμένει
περιορισμένη στο ηχητικό πεδίο, επιτρέποντας τον καλό εστιασμό του ομιλητή.
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Σχήμα 6.Ποσοστό ενέργειας πλευρικών ανακλάσεων (LEF) συναρτήσει της
απόστασης για τις κεντρικές θέσεις του δέκτη (από προσομείωση)[16]

-Συμπεράσματα
(α) Οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν την εξαιρετική ακουστική του θεάτρου για ομιλία
και την άριστη καταληπτότητα λόγου, ανεξάρτητα της θέσης του ακροατή.
(β) Οι πρώιμες ανακλάσεις από το δάπεδο της ορχήστρας και τα μέτωπα των
εδωλίων, συνεισφέρουν σε χρήσιμη για την ομιλία ενέργεια. Για θέσεις στο επάνω
μέρος του κοίλου, υπάρχει και εστιασμός πρώιμων ανακλάσεων
(γ) Σημαντική συνιστώσα του πεδίου, μέχρι περίπου τα 300 msec, παράγεται από
διάχυτες ανακλάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται εντονότερα από τις πλευρές του
κοίλου και τις οριζόντιες επιφάνειες. Η γωνία άφιξης των ανακλάσεων αυτών γίνεται
οξύτερη, για τις απομακρυσμένες θέσεις ακρόασης.
(δ) Η συχνοτική απόκριση του θεάτρου τονίζει την περιοχή 800Hz – 1 KHz, και
αυτός ο συντονισμός διαρκεί για 300 msec περίπου. Το φάσμα γίνεται περισσότερο
επίπεδο μετά τα 100 msec περίπου, ενώ παρουσιάζεται και θόρυβος υπό μορφή
χαμηλόσυχνων ρευμάτων αέρα.
(ε) Οι εξαιρετικές τιμές C-80, D-50, RASTI που συχνά βελτιώνονται για μακρινές
θέσεις, δείχνουν τη θετική συνεισφορά των πρώιμων ανακλάσεων, αλλά και την
ευεργετική επίδραση του διάχυτου πεδίου που δεν μπορεί να προβλεφθεί πλήρως από
γεωμετρικά ακουστικά μοντέλα του θεάτρου.
Περαιτέρω ανάλυση και πιο πρόσφατες μετρήσεις στο θέατρο της Επιδαύρου και
συγκρινόμενες με προσομειώσεις σε υπολογιστή, ( G.Cambourakis, A. Sotiropoulou,
A. Savvopoulou, G. Poulakos ,J. Tzouvadakis, A. Stamos[36]) επιβεβαιώνουν με τις
απαιτούμενες τιμές του δείκτη STI ότι η ευκρίνεια του ήχου είναι καλή έως πολύ
καλή. Ο μετρόυμενος μέσος χρόνος αντήχησης καθώς και το μετρούμενο φάσμα του
ήχου υποδεικνύουν αρχικά μια σαφή ενίσχυση του ήχου στις μεσαίες συχνότητες
(στις οποίες υπάγεται το φάσμα της ομιλίας) και δεύτερον μια εξασθένηση των ήχων
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χαμηλής συχνότητας (όπου οι πιο ανεπιθύμητοι θόρυβοι παράγονται). Έτσι η καλή
σύγκλιση που επιτυγχάνουμε μεταξύ μετρήσεων και προσομείωσης επιβεβαιώνουν
την καλή ευκρίνεια σε όλο το θέατρο. Επίσης υποστηρίζεται ότι η κλίση του κοίλου
λαμβάνεται υπ΄όψιν στην ακουστική. Η χρήση της μάσκας από τους ηθοποιούς
μπορεί να θεωρηθούν σαν πρωτόγονα ηχεία. Οι σειρές των καθισμάτων
ασβεστολίθου στην Επίδαυρο λειτουργόυσαν και σαν ένα φίλτρο ακουστικής όπου
αποβάλλονται οι χαμηλής συχνότητας θάρυβοι , όπως το μουρμουρισμα του κοινού ,
και από την άλλη αντανακλά τις υψηλές συχνότητες όπου έτσι ενισχύονται οι ήχοι
των ηθοποιών στις πίσω θέσεις . τέλος ο κύριος λόγος που συμβάλει στην εξαίρετη
ακουστική είναι η αρχιτεκτονική συμμετρία και το φαινόμενο της διάχυσης από τη
επιφάνεια του κοίλου.
Αρχαιο θέατρο της Δωδωνης σύγκριση με την Επίδαυρο[18]
Το θέατρο της Δωδώνης είναι από τα μεγαλύτερα και καλύτερα σωζόμενα αρχαία
ελληνικά θέατρα, με χωρητικότητα περίπου 18.000 ατόμων. Αποτελούσε
αναπόσπαστο τμήμα του ιερού της Δωδώνης και για τον επισκέπτη, που έφθανε από
το νότο, ήταν το εμφανέστερο μνημείο, που δέσποζε στο χώρο με τις καμπύλες
επιφάνειες και τους επιβλητικούς αναλημματικούς τοίχους του. Κατασκευάσθηκε τον
3ο π.Χ. αιώνα, στο πλαίσιο του φιλόδοξου οικοδομικού προγράμματος που
πραγματοποίησε ο Πύρρος, βασιλιάς της Ηπείρου, προκειμένου να αναμορφώσει το
πανελλήνιο ιερό και να του δώσει μνημειακό χαρακτήρα.
Το τεράστιο κοίλο του θεάτρου διαμορφώθηκε σε φυσική κοιλότητα στους πρόποδες
του όρους Τόμαρος. Επειδή ήταν μεγαλύτερο σε διαστάσεις, δημιουργήθηκε
επίχωση, την οποία συγκρατούσαν αναλημματικοί τοίχοι, κτισμένοι κατά το
ισοδομικό σύστημα και ενισχυμένοι με έξι πύργους, που προσδίδουν στην πρόσοψη
του θεάτρου μνημειακό χαρακτήρα. Οι δύο πλησιέστεροι προς την ορχήστρα πύργοι
ήταν μεγαλύτεροι από τους άλλους, καθώς χρησίμευαν και ως κλίμακες για την
άνοδο των θεατών στο άνω διάζωμα. Το κοίλο χωριζόταν με τέσσερις οριζόντιους
διαδρόμους σε τρία τμήματα (19 σειρές εδωλίων το κάτω, 15 το μεσαίο και 21 το
επάνω) και με δέκα κλίμακες σε εννέα κερκίδες. Η κατώτερη σειρά εδωλίων ήταν η
λεγόμενη προεδρία, είχε λίθινα καθίσματα και προοριζόταν για τα επίσημα ή
τιμώμενα πρόσωπα. Η πρόσβαση των θεατών στο κοίλο γινόταν με μεγάλες
κλίμακες, που ξεκινούσαν από τις παρόδους, και η αποχώρησή τους από πλατιά
έξοδο στην κορυφή της κεντρικής κερκίδας. Η ορχήστρα δεν αποτελούσε ολόκληρο
κύκλο και είχε διάμετρο 18,70 μ. Στο κέντρο της ένας λαξευμένος βράχος
αποτελούσε τη βάση του βωμού του Διονύσου, της θυμέλης. Η σκηνή του θεάτρου
ήταν διώροφο, ορθογώνιο κτήριο με ισοδομική τοιχοποιία και διαστάσεις 31,20 x
9,10 μ. Στις άκρες του υπήρχαν δύο τετράγωνες αίθουσες, τα παρασκήνια, και μεταξύ
αυτών τέσσερις πεσσοί. Στη νότια και βόρεια πλευρά της σκηνής διαμορφώθηκαν
δωρικές στοές, οι οποίες περιέβαλλαν το δρόμο που οδηγούσε προς το ιερό, ενώ στο
ανατολικό και δυτικό άκρο υπήρχαν οι πάροδοι, από τις οποίες εισέρχονταν οι θεατές
και οι ηθοποιοί στην ορχήστρα.
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Έχει διαπιστωθεί ότι αν και αυτοί οι χώροι δεν παράγουν ένα τόσο καλό
αντηχητικό[18] πεδίο και σαν συνέπεια η ορθή κατανομή πίεσης του ήχου είναι
μειωμένη καθώς απομακρύνεσαι από την πηγή, οι ανακλάσεις που παράγονται από
την ορχήστρα και το κοίλο παράγουν ένα ενισχυμένο πεδίο ήχου από την πήγη. Ως εκ
τούτου το πεδίο ηχητικής του θεάτρου είναι ένας συνδυαμός του άμεσου ήχου των
πρώιμων κατοπτρικών ανακλάσεων και της ευρείεας διάχυσης και σε κάποιες
περιπτώσεις διακριτικές χαμηλού εύρους μη έγκαιρων ανακλάσεων.(καταλήγοντας σε
μια γενική τιμή αντήχησης 0.2s). Αυτό το ηχητικό πεδίο είναι ευεγερτικό για την
ευκρίνεια τπυ λόγου την ποιότητα της ακουστικής καθώς και της καλής αισθησης
της επικοινωνίας και της οικειότητας. Πορ’όλα αυτά είναι γεγονός ότι η έλλειψη ένος
έντονου πεδίου αντήχησης το καθιστά ακατάλληλο για μουσικές παραστάσεις.
Νωρίτερες ανακλάσεις διάχυσης έχουν σημαντικό ρόλο στην αντίληψη της
ακουστικής σε αυτά τα θέατρα. Αυτές δημιουργούνται από την αρχική διάχυση των
πρώιμων κατοπτρικών ανακλάσεων πρώτα από το πάτωμα της ορχήστρας και
δεύτερον από το ρίχτι των καθισμάτων που δεν έχουν κοινό και είναι κοντα στην
πηγή, ή παρουσία κοινού τα κεφάλια των ακροατών παράγουν πολλαπλά πρώιμα
στοιχεία διάχυσης σε πιο παρακείμενες περιοχές, γύρω από κάθε θέση ακροατή.
Κάτω από συγκεκριμένους συνδυασμους πρώιμων γωνιών ανάκλασης ,
σχετιζόμενους με τη συγκεκριμένη τοποθεσία του δέκτη, ένα μέρος από αυτους τους
δευτερεύοντες διαχεόμενους ήχους ξαναεστιάζονται στην αντίστοιχη θέση του
δέκτη. Γενικά αυτό καταλήγει σε μία στενότερη γωνία πρόσπτωσης για τις θέσεις των
ακροατών που είναι στα ψηλότερα σημεία του κοίλου. Σαφώς τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά του κάθε θεάτρου επηρρεάζει την μικροδομή αυτών των
διαχεόμενων ανακλάσεων και κατά συνέπεια την ακουστικη ποιότητα. Είναι απόροια
όλων των τεστ ότι τα στοιχεία διάχυσης που φτάνουν από μεγαλύτερες γωνίες στις
θέσεις κοντα στην ορχήστρα (όπου η ακουστική ποιότητα υποφέρει έντονα από αυτό
το φαινόμενο) καθιστούν μια πιο ευρέια εικόνα της πηγής και ο τόνος είναι πιο
χρωματισμένος. Σε αντίθεση με τις θέσεις πιο ψηλά στο κοίλο η εικόνα γίνεται πιο
συγκεντρωμένη, καθώς το παραπάνω φαινόμενο μειώνεται , και η ενέργεια της
διάχυσης βοηθάει στην ευκρίνεια και την επικοινωνία του ήχου.
Αυτά τα θέατρα καθώς διαφέρουν όσον αφορά το σχήμα το μέγεθος έχουν
μετρήσιμες διαφορές στην επίδοση και την αντίληψη της ποιότητας του ήχου. Η
Επίδαυρος με τη διπλή κλίση του κοίλου, τις πλευρικές επεκτάσεις του κοίλου και
την καλή αναλογία του σχήματος της ορχήστρας ,τις διαστάσεις και κλίσης του
κοίλου καθώς και της θέσης της ορχήστρας (όπου αυτή υπάρχει) επιβεβαιώνουν τη
φήμη της για την άριστη ακουστική καθώς εμφανίζει μία ισορροπία μεταξύ
αρχιτεκτονικής και λειτουργίας του λόγου.
Σε σύγκριση η Δωδώνη είναι πιο μέγαλο θέατρο και με μεγαλύτερη ακτίνα κοίλου
και ύψος και σκηνή τοποθετημένη πιο μακριά από την ορχήστρα. Αν και η συνολική
SPL στάθμη εντάσεως του ήχου και το επίπεδο της ανακλώμενης ενέργειας είναι
όμοια με την Επίδαυρο η αντίληψη και η επικοινωνία του ήχου είναι καλύτερη στην
Επίδαυρο. Αυτές οι διαφορές μπορούν να εντοπιστούν στο μέγεθος του κοίλου και
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στις διαστάσεις των διαδρόμων που είναι υπεύθυνες για τις αναλογικά μεγάλες
καθυστερήσεις από το κέντρο στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό καταλήγει σε
λιγότερη ομοιόμορφη διάχυση για τις περιοχές των ακροατών έτσι ώστε η ευκρίνεια
και η ποιότητα του ήχου είναι κατώτερη από αυτήτης Επιδαύρου. Σε αντίθεση στο
θέατρο της Δοδώνης έχει καλύτερη ακουστική επίδοση στις ακραίες θέσεις εφόσον η
πιο κλειστή μορφή του κοίλου της Επιδαύρου παράγει μεγαλύτερες καθυστερήσεις
από τις πολλαπλές ανακλάσεις και προκαλούν ένα «θόλωμα» της πηγής.
Επισημαίνοντας η καλή ενσωμάτωση της σκηνής στην Επίδαυρο ,σε αντίθεση με
αυτής στη Δωδώνη που είναι πιο απομακρυσμένη , εξασφαλίζει
θεαματικά πλεονεκτήματα του πρώτου θεάτρου για τα ηχεία που βρίσκονταν σε αυτή
τη δομή.
Άλλα στοιχεία της μελέτης [18] είναι











όταν ο εξωτερικός ήχος εισβάλει στις συχνότητες μεσαίας τάξης η ευκρίνεια
του ήχου μειώνεται κυρίως για τις θέσεις των ακροατών που βρίσκονται στο
πάνω μέρος του θεάτρου.
Οι εκτός άξονα και στην πλευρά του τόξου θέσεις λαμβάνουν έναν αριθμό
καθυστερημένων , πολλαπλών ανακλάσεων οι οποίες κάτω από ορισμένες
συνθήκες (πολύ δυνατα αποσπάσματα ομιλίας ) μπορούν να ακούγονται
πάνω από το επίπεδο του θορύβου, υπό την προϋπόθεση ότι ο θόρυβος και
η απορρόφηση του κοινού δεν είναι σοβαρή.
σε όλες τις περιπτώσεις και ειδικά για την Επίδαυρο, υποθέτοντας ότι
το ηχείο που βρίσκεται στο κέντρο της ορχήστρας, που ‘βλέπει’ τον άξονα του
θεάτρου, οι πλευρικές θέσεις ακροατών έχουν κατώτερη ακουστική.
αυξάνοντας την απορροφητικότητα του ακροατηρίου βελτιώνεται η ευκρίνεια
του λόγου κυρίως για τις πιο απομακρυσμένες θέσεις.
Η χρήση του κτιρίου της σκηνής έχει διαφορετικό αποτέλεσμα στην
ακουστική στην Επίδαυρο και στην Δοδώνη. Για τους ηθοποιούς που
μιλούσαν από την ορχήστρα, και για τα δυο θέατρα και κυρίως της
Επιδαύρου, η ακουστική φαίνεται να επηρρεάζεται δυσμενώς από τις
ανακλάσεις που προέρχονται από την σκηνή. Αυτό αντιστρέφεται σημαντικά
για τους ηθοποιούς που ήταν πάνω στην σκηνή (μεταγενεστερης περιόδου
δραματικές παραστάσεις )όπου η Επίδαυρος επιδεικνύει το προτέριμα της από
όλα τα άλλα θέατρα, κυρίως όταν είναι γέματη με την ευκρίνεια να
βελτιώνεται σημαντικά ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες θέσεις.
Στην Επίδαυρο μια πιο ομοιόμορφη μείωση της πλευρικής ανακλώμενης
ενέργειας παρατηρήθηκε σε σχέση με τα άλλα θεάτρα εκτός από τις πιο
ακραίες θέσεις , αυτό οφείλεται στα ασυνηθιστα κλειστά πλευρικά τμήματα
του κοίλου.

Επομένως καλύτερη ακουστική συμπεριφορά έχει η Επίδαυρος και λιγότερο η
Δωδώνη σαν συνέπεια της γεωμετρίας του θεάτρου. Το σχήμα αυτό προκαλεί
πρώιμες ανακλάσεις και μια ομοιόμορφη αλλοίωση πρώιμης διάχυσης η οποία αν
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και χαμηλή σε γενικό επίπεδο ενισχύει το άμεσο ήχο και αυξάνει την ποιότητα της
αντίληψης του ήχου. Επιπλέον είναι σχεδόν δεδομένο ότι για τις περισσότερες θέσεις
ακροατών η μείωση του ολικού δείκτης SPL με την απόσταση αναλογεί και στην
μείωση της πλευρικής συνισταμένης ανακλώμενης ενέργειας,ως εκ τούτου όμως
βοηθάει στην αντίληψη και τη εστίαση του ακουστικού σήματος στις πιο
απομακρυσμένες περιοχές ακροατών.
Για αυτό τα παραπάνω θέατρα έχουν αυτή την εξαίρετη ακουστική και μπορούν να
θεωρηθούν σαν ένα επίτευγμα της τεχνολογίας της ακουστικής , καθώς ήθελαν να
συνδυάσουν την τότε εποχή την άριστη ακουστική και οπτική άισθηση για
παραστάσεις με τόσο μεγάλο ακροατήριο. Καθώς επισημαίνεται ότι και άλλα κλειστά
κτίρια για το κοινό υπήρχαν αλλά δεν είχαν τοσο βελτιωμένη ακουστική.
Οι Declercq και Dekeyser [34](: Acoustics at Hellenistic amphitheater of Epidaurus )
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Τζόρτζια, οι οποίοι είχαν ήδη μελετήσει την
ακουστική σε αρχαία θέατρα των Μάγια στο Μεξικό, αποφάσισαν να διερευνήσουν
τη θαυμάσια ακουστική της Επιδαύρου και επιβεβαιώνουν με περαιτέρω μετρήσεις
και ανάλυση ότι η καλή ακουστική οφείλεται στο γεγονός ότι οι ανακλάσεις από το
προσκήνιο του θεάτρου καταλήγουν σε μία καλύτερη διανομή του ήχου μέσω του
κοίλου έτσι ώστε όλες οι περιοχές να είναι ηχητικά παρόμοιες. Η εγκατάσταση
σειρών καθισμάτων σε ένα πιο ‘ομαλο’ κοίλο παράγει φαινόμενα περίθλασης τα
οποία αλλάζουν τις ακουστικές ιδιότητες του θεάτρου. Oι υπολογισμοί τους έδειξαν
ότι οι κλιμακωτές θέσεις του θεάτρου λειτουργούν ως ηχητικό φίλτρο, καθώς το
σχήμα τους είναι ιδανικό για να καταστέλλει τους ήχους χαμηλής συχνότητας, κύριο
συστατικό του θορύβου. Η διάταξη των θέσεων, που θυμίζει τα πάνελ ηχομόνωσης
σε σχήμα αβγοθήκης, φιλτράρει τις συχνότητες κάτω από 500 Hertz, όπως το
μουρμούρισμα του κοινού και το θρόισμα των φύλλων.Η εξασθένιση των χαμηλών
συχνοτήτων επιτρέπει να ακούγονται πλουσιότερες οι φωνές των ηθοποιών, που
αποτελούνται κυρίως από υψηλές συχνότητες. Η αφαίρεση των χαμηλών τόνων από
τις φωνές δεν δημιουργεί πρόβλημα, καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να
συμπληρώνει τις συχνότητες που λείπουν -ένα φαινόμενο που αξιοποιείται σε ηχεία
μικρού όγκου τα οποία ακούγονται στο αφτί πολύ μεγαλύτερα.Οι ερευνητές
παραδέχονται ότι η παρουσία κοινού στο θέατρο πιθανότατα θα άλλαζε την
ακουστική του με τρόπο που δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί, λόγω του περίπλοκου
σχήματος και της ανομοιογένειας του ανθρώπινου σώματος.Υποστηρίζουν όμως ότι
τα συμπεράσματά τους για το θέατρο της Επιδαύρου θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν
στο σχεδιασμό σταδίων με καλύτερη, φυσική ακουστική.
4.4.6.2 Θέατρο του Κούριον [34],[37]
Την σημασία της περίθλασης στην πρόβλεψη της ακουστικής του θεάτρου μας
αναλύει με μεθόδους προσομείωσης ο κ.Οικονόμου[37] και οι συνεργάτες του, στην
έκθεση του αναφέρει ότι ενώ ότι η επίδραση της περίθλασης στην ακουστική είναι
γνώστη παρα ταυτα δε έχει τεκμηριωθεί ποσοτικά. Με έμφαση στο αρχαίο θέατρο
του Κούριου (1ος αι.πΧ) όπου έγιναν προσομοιώσεις και επί τόπου μετρήσεις
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μοντελοποίηση του αρχαίου θέατρο του Κουρίου ήταν ένα
κρίσιμο μέρος της διαδικασίας προσομοίωσης ακουστικής όπως η
ακρίβεια του γεωμετρικού μοντέλου καθορίζει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων
καθώς υπάρχουν περιορισμοί για την ακρίβεια του μοντέλου, καθώς, όπως δείχνει η
εικόνα παρακάτω, επιφάνειες μοντελοποιούνται ως λείες ενώ στην πραγματικότητα
είναι πολύ άνισες εξαιτίας της διάβρωσης(Σχήμα 8)

(Panos Oikonomou :The significance of Sound Diffraction effects in predicting
acoustics) (εικόνα 8)

Πολλοί παράγοντες έπρεπε να ληφθούν υπ’όψιν, όπως το είδος της πηγής του
θορύβου στην μέτρηση, η ακρίβεια των μοντέλων ως προς μια πραγματική δομή, η
ακρίβεια του ήχου στις μετρήσεις σε σχέση με τις προσομοιώσεις, και σε ποιο
βαθμό θα μπορούσαν οι μετεωρολογικές συνθήκες
να επηρεάζουν τα
αποτελέσματατης μέτρησης του ήχου. Οι μετερεολογικές συνθήκες τελικώς
αποδείχθηκαν να μην είναι σημαντικός παράγοντας ,
Η διάβρωση
επίσης αποδείχθηκε ότι δεν επηρρεάζει τόσο όσο είχε αρχικά πιστευόταν. Μετρήσεις
που
λαμβάνονται και
οι προσομοιώσεις από
τα
πρώτα
βήματα του
θεάτρου, φτιαγμένα από τις αυθεντικές πέτρες οι οποίες σε μεγάλο βαθμό έχουν
διαβρωθεί, έδειξαν τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο πιο κρίσιμος παράγοντας, στον
οποίο όλα τα αποτελέσματα είναι πολύ ευαίσθητα είναι η γεωμετρική σχέση μεταξύ
δομών , πηγών και δεκτών.
Με βάση μετρήσεων και προσομειώσεων παρατηρούμε στο θέατρο του Κούριον
εξάγονται τα εξής :


Η καταληπτότητα της ομιλίας μειώνεται σημαντικά όταν το ακροατήριο είναι
θορυβώδες. Επιπλέον όταν η πηγή βρίσκεται πιο πίσω ,όχι στο κέντρο της
ορχήστρας , αυξάνεται ο δείκτης RASTI σε κάποιες από τις μπροστινές θέσεις
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του ακροατηρίου. Ακόμη η καταληπτότητα δεν παρουσιάζει ομοιογένεια στις
πλευρικές θέσεις.
Οι δείκτες ευκρίνειας και διαύγειας είναι σαφώς βελτιωμένοι όταν στο θέατρο
εισέρχεται ακροατήριο , με μεγαλύτερους συντελεστές απορρόφησης από την
πέτρα. Οι υπολογισμοι με την χρήση μιας κατευθυντικής πηγής προς το
κέντρο , για τους δέκτες των μπροστινών , στην ορχήστρα θέσεων είναι
καλύτεροι. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με την κατευθυντικότητα της πηγής η
οποία στοχεύει προς το κέντρο της κερκίδας.
Η ηχοστάθμη (SPL) έχει υψηλότερες τιμές απουσία ακροατηρίου και όταν η
πηγή βρίσκεται κοντά στο ακροατήριο.

Σημειώνουμε επίσης ότι για τους μηχανικούς 1/3rd ή 1/1 της οκτάβικής μπάντας
μπορεί να είναι επαρκής, όμως, για τους σκοπούς της ανάλυσης ήχου,σε υψηλότερη
ευκρίνεια είναι υποχρεωτική. Η μελέτη των ανοιχτών χώρων, όπως τα αρχαία
θέατρα με τη μέθοδο της προσομοίωσης, είναι πολύ πιο απαιτητική από ότι σε
κλειστούς χώρους καθώς οι ακουστικές επιπτώσεις είναι πιο εμφανής, λόγω του ότι
τα
κύματα
δεν επιστρέφουν
αλλά
διαφεύγουν
στο περιβάλλον, δηλαδή, δεν καθυστερούν και να καλύψουν τα στοιχεία στην
απάντηση του ήχητικού πεδίου. Περίθλαση του ήχου ενισχύει τον ήχο διάχυσης και
έχει μεγαλύτερη
επίδραση στις
χαμηλές
και
όχι
από υψηλές συχνότητες.
4.4.6.3 Θέατρο του Διονύσου[17]
Το αρχαίο θέατρο του Διονύσου είναι έχει περάσει τρεις τουλάχιστον φάσεις
ανακατασκευής[21] Όσον αφορά στο σκηνικό οικοδόμημα, οι δύο σημαντικές φάσεις
του που ενδιαφέρουν η προελληνιστική μονώροφη και η ελληνιστική διώροφη σκηνή,
καθώ επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ακουστική συμπεριφορά του θέατρου. Η
προσομείωση του θεάτρου μέσω ηλεκτρονικού μοντέλου [18] μας δίνει τη δυνατότητα
να μελετήσουμε την ακουστική και την καταληπτότητα του. Τα συμπεράσματα είναι
αρκέτα ενδιαφέροντα αν και προκύπτει τελικώς ότι όσον αφορά στην καταληπτότητα
του θεάτρου της Επιδαύρου είναι πολύ καλύτερη από εκείνη του Διονυσιακού,
πράγμα που δείχνει για ακόμα μία φορά την υπεροχή της ακουστικής του. Όπως και
στα περισσότερα θέατρα της εποχής εκείνης (προελληνιστικη έως ελληνιστική) η
γεωμετρία του αρχαίου θεάτρου υπαγορεύεται κυρίως από τις βασικές και αναγκαίες
λειτουργίες του θεατή να βλέπει και να ακούει. Η διάταξη των εδωλίων (στην
εσωτερική επιφάνεια τμήματος κώνου) εξασφαλίζει και τις δύο αυτές λειτουργίες
αφού φέρνει το ακροατήριο κοντά στον ομιλητή (περισσότερο από άλλα γεωμετρικά
σχήματα) και η κλίση της κωνικής επιφάνειας εξασφαλίζει την απαιτούμενη
ορατότητα. Επιπλέον η παρουσία του σκηνικού οικοδομήματος
όπως έχουμε
αναφέρει συμπεριφέρεται σαν ένας μεγάλος διαχυτής ήχου, όπου όταν όλα τα κύματα
του ήχου πέφτουν πάνω του ανακλώνται προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως προς
το κοίλο.
Επομένως τα συμπεράσματα που προκύπτουν
αρχικά για την
καταληπτότητα του λόγου όπου είναι ανεμπόδιστη για το μεγαλύτερο μέρος των
θέσεων του θεάτρου και εξαρτάται κυρίως από την δύναμη φωνής του ηθοποιού και
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την καλή του άρθρωση. Ουσιαστικά ο ηθοποιός είναι καταληπτός όταν η φωνή του
είναι τουλάχιστον δυνατή (≈ 70-75 dB). Για να είναι καλή η καταληπτότητα λόγου, ο
θόρυβος πλήθους θα πρέπει να είναι χαμηλός. Το πρόβλημα του αυξημένου θορύβου
διαφοροποιείται με το μέγεθος του θεάτρου. Όταν το θέατρο είχε μικρότερο μέγεθος
(και χωρητικότητα) μπορούσε να λειτουργήσει με μεγαλύτερες στάθμες θορύβου. Η
προσθήκη του μεσαίου και άνω τμήματος του κοίλου (την εποχή του Λυκούργου)
απαιτούσε χαμηλότερες στάθμες θορύβου ώστε να εξασφαλίζεται ανεκτή
καταληπτότητα στις τελευταίες σειρές εδωλίων.

Οι θέσεις των πηγών S5, S1, S7, που βρίσκονται στον κεντρικό άξονα συμμετρίας της
ορχήστρας προσφέρουν καταληπτότητα που κυμαίνεται από άριστη έως καλή στο
μεγαλύτερο μέρος του θεάτρου. Επίσης οι θέσεις S4, S8 (συμμετρικές ως προς την
S1) και με στροφή 90 μοιρών ως προς τον κεντρικό άξονα δίνουν καταληπτότητα που
επιτρέπει στον ηθοποιό να μιλά χωρίς να κραυγάζει. Οι θέσεις S2, S3, S9
τοποθετήθηκαν στο υπερυψωμένο λογείο του ελληνιστικού διώροφου σκηνικού
οικοδομήματος για να εκτιμηθεί η δυνατότητα χρήσης τους με κριτήριο την
καταληπτότητα. Διαπιστώθηκε ότι οι θέσεις αυτές θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν σπανίως και σε ειδικές περιπτώσεις (χαμηλού θορύβου, ηθοποιός
με πολύ δυνατή φωνή), αν και τα αποτελέσματα που δίνουν είναι πολύ χειρότερα από
τις θέσεις της ορχήστρας. Η ησυχία στο κοινό, σύμφωνα με αρχαίες
πηγές,αστυνομευόταν. Σημειώνουμε επίσης ότι ο χορός από την ορχήστρα είχε
καταληπτότητα σε όλο τον χώρο του θεάτρου, έστω και αν ο θόρυβος πλήθους είναι
αυξημένος. Δεδομένου ότι ο χορός είναι πολυμελής, η στάθμη ηχητικής πίεσης που
παράγει μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη του μεμονωμένου
ηθοποιού. Επίσης ο χορός λόγω της κατανομής του στην ορχήστρα έχει διαφορετική
κατευθυντικότητα (περισσότερο ομοιόμορφη) από τον μεμονωμένο ηθοποιό.) Λόγω
του μικρού χρόνου αντηχήσεως του θεάτρου (όταν είναι πλήρες), μουσικά όργανα
δεν ευνοούνται ιδιαίτερα από το ακουστικό περιβάλλον του θεάτρου. Τα πνευστά
όργανα αποδίδουν καλύτερα από τα κρουστά σε αυτό το περιβάλλον. Αν οι μουσικοί
βρίσκονταν μέσα στο σκηνικό οικοδόμημα, τα όργανα θα είχαν πιο πλούσιο ήχο και
μικρότερη ένταση από ότι έξω από αυτό. Η περίπτωση όμως να μιλούσαν οι ηθοποιοί
μέσα από το σκηνικό οικοδόμημα δεν είναι καθόλου πιθανή (ιδιαίτερα από το
εσωτερικό του σκηνικού οικοδομήματος του άνω ορόφου της ελληνιστικής εποχής).
Θα μπορούσαν όμως να ακουστούν θόρυβοι, κραυγές ή άλλοι μεμονωμένοι ήχοι
μέσα από το σκηνικό οικοδόμημα.
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Η προσθήκη του δευτέρου ορόφου στο σκηνικό οικοδόμημα δεν αλλάζει δραματικά
την ακουστική του θεάτρου. Η αποτίμηση της επίδρασής του με ειδική προσομοίωση
των ανακλάσεων στις θέσεις C1-C11 δείχνει ότι οι ανακλάσεις που προκύπτουν από
το κτίσμα του ορόφου είναι ευνοϊκές για τις πηγές που βρίσκονται στον δεύτερο
όροφο (S2, S3, S9) και πολύ λιγότερο για τις άλλες (της ορχήστρας), λόγω μεγάλης
χρονικής καθυστερήσεως στην άφιξή τους στο κοίλο.

Σχ. 9. Θέσεις θεατών για τις οποίες έγινε ειδική προσομοίωση
Σχ. 10. Κεντρική εγκάρσια τομή του Διονυσιακού Θεάτρου, όπου φαίνονται οι
κλίσεις των κερκίδων και η ακουστική απόσβεση με αναφορά τον ομιλητή στο
κέντρο της ορχήστρας.
Το Διονυσιακό Θέατρο (λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους του) έχει αρκετά καλή
ακουστική. Λόγω αρχιτεκτονικών περιορισμών - έλλειψη συμμετρίας, μη
συμπλήρωση των κερκίδων- δεν έχει τόσο καλή ακουστική όσο το Θέατρο της
Επιδαύρου, το οποίο έχει πλήρη συμμετρία και λίγο μικρότερη χωρητικότητα από το
Διονυσιακό Θέατρο. Η διαφορά επομένως στην ποιότητα της ακουστικής έγκειται
κυρίως στη γεωμετρία τους.
Σε σύγκριση με το Θέατρο των Οινιαδών* , διαφέρει σημαντικά στον όγκο. Το
Θέατρο των Οινιαδών έχει χωρητικότητα περίπου αντίστοιχη με το πρώτο (κάτω)
τμήμα του Διονυσιακού και κατά συνέπεια η καταληπτότητα που προσέφερε ήταν
από πολύ καλή έως άριστη διότι η μέση απόσταση ομιλητή – ακροατή είναι μικρή,
και δεν υπάρχουν φυσικές επιφάνειες γύρω του που να δημιουργούν ενοχλητικές
ανακλάσεις.

*Χαρακτηριστικά θεάτρου Οινιάδων .
Το κοίλο του θεάτρου είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος λαξευμένο στο φυσικό βράχο,
ενώ το υπόλοιπο είναι κτισμένο από ασβεστολιθικές λιθοπλίνθους. Από αυτές
διατηρούνται οι κατώτερες τρεις σειρές που φέρουν απελευθερωτικές επιγραφές.
Διακρίνονται 28 σειρές εδωλίων που χωρίζονται με 12 κλίμακες σε 11 σφηνοειδείς
ενότητες (κερκίδες). Περιμετρικά της ορχήστρας, διαμέτρου 16, 14 μ., υπάρχει λίθινο
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κράσπεδο και αποχετευτικός αγωγός απορροής ομβρίων υδάτων. Από το σκηνικό
οικοδόμημα διατηρούνται θεμέλια τοίχων του προσκηνίου, των παρασκηνίων και της
σκηνής. Το θέατρο έχει μελετηθεί από τον καθηγητή Σάββα Γώγο, ο οποίος στη μελέτη
του υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο φάσεις οικοδόμησή του, μία στον 4ο και μία στον 3ο
αι. π.Χ.

Εικόνα 11
4.4.6.4 Θέατρο των Συρακουσών [37]
Κτίσθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ.,. Σημειώνεται ότι στη θέση του υπήρχε από το 550 π.Χ.
παλαιότερο πρόχειρο θέατρο που αντικαταστάθηκε από το νέο αυτό του Δημοκόπου.
Η αρχική λάξευση του βράχου είχε τραπεζοειδές σχήμα. Στο τέλος του 4ου αιώνα
π.Χ. διασκευάστηκε και απέκτησε το τελικό ημικυκλικό σχήμα, όπως διασώζεται
σήμερα. Η διάμετρός του είναι 150 μ. επί του οποίου και ξεχωρίζουν 59 καλώς
διατηρημένες σειρές εδωλίων από τις οποίες οι 11 χαμηλότερες καλύπτονταν
παλαιότερα από μάρμαρο. Το όλο κοίλο του θεάτρου χωρίζονταν σε εννέα κερκίδες,

που κάθε μία έφερε ιδιαίτερη ονομασία.
εικόνα 13
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Ανατολική πλευρά, ορχήστρα, τμήμα της σκηνής
Το θέατρο αυτό υπολογίσθηκε πως είχε χωρητικότητα 10.000 καθήμενων θεατών ή
24.000 όρθιων. Περί το μέσον έφερε ευρύ διάζωμα που χώριζε αυτό στο κατώτερο
και ανώτερο τμήμα. Πίσω από το ανώτερο τμήμα του θεάτρου υφίσταται βραχώδες
συνεχές παραπέτασμα που φέρει ίχνη επιστεγάσματος. Προς δε το μέρος της σκηνής
που ελάχιστα σώζεται υπάρχουν ίχνη θεμελίων κτιρίων, που μαρτυρούν ότι όλη η
σκηνή πρέπει να ήταν ξύλινη. Είχε άριστη ακουστική και γενικά θεωρούνταν
αριστούργημα αρχιτεκτονικής σε όλη την ευρύτερη περιοχή στην εποχή του.
Λειτούργησε ακατάπαυστα επί μία χιλιετία.
Ακουστική συμπεριφορά [36]
Όπως είναι γνωστό ο ήχος συμπεριφέρεται διαφορετικά σε ένα κλειστό χώρο από ότι
σε έναν ανοικτό χώρο. Έτσι σε ένα ανοικτό χώρο ,όπως τα αρχαία θέατρα η ενέργεια
του ήχου δεν οριοθετείται εύκολα και είναι ελεύθερη να διαδοθεί , έτσι τα
αρχιτεκτονικά στοιχεία του θεάτρου έχουν σημαντικό ρόλο , καθώς το μέγεθος της
σκηνής η κλίση και το μέγεθος του κοίλου επηρεάζουν όπως έχουμε αναφέρει
σημαντικά την ακουστική συμπεριφορά. Ιδεατά δε ένα τελείως ελεύθερο περιβάλλον
δεν υπάρχει αντήχηση και μόνο ο άμεσος ήχος διαδίδεται (free field condition).
Επομένως στις Συρακούσες το κέρδος του θεάτρου για ένα ελεύθερο πεδίο είναι
κατά μέσο όρο περίπου 3dB ενώ ο ρυθμός εξασθένησης με την απόσταση είναι
περίπου ανάλογος (-6dB, διπλασιάζοντας της απόσταση μεταξύ πηγής δέκτη).
Υπάρχει γενικά ένα μικρό πεδίο αντήχησης και σχετικά υψηλές τιμές αντήχησης
εμφανίζονται σε μεσαίες-ψηλές συχνότητες. Η ενέργεια του ήχου εμφανίζεται κυρίως
στις πρώτες εκατοντάδες των δευτερολέπτων έτσι αυτές οι ισχυρές έγκαιρες
ανακλάσεις δημιουργούν ένα αδύναμο πεδίο αντήχησης . Τα αποτελέσματα όπως
παρατηρούμε είναι κοινά σε σχέση με τα υπόλοιπα ανοικτά αρχαία θέατρα. Με ένα
ασθενές πεδίο αντήχησης επαρκεί για θεατρικές παραστάσεις και όχι για μουσικές
(απαιτείται πιο κλειστή μορφή). Η ενέργεια του ήχου οφείλεται στην άμεση μετάδοση
από την πηγή και στις έγκαιρες ανακλάσεις , αυτό διπλασιάζει την ενέργεια. (3dΒ
κέρδος στο ελεύθερο πεδίο)
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4.4.6.5 Ταορμίνα, Δελφοί, Έγεστα, Άσπενδος,Γεράσα
Οι Andrea Farnetani, Nicola Prodi, και Roberto Pompoli συγκρίνοντας και κανόντας
μετρήσεις
στα
παρακάτω
θέατρα
καταλήγουν

Plans of selected ancient theaters: a) Aspendos, b) Jerash, c) Taormina, d) Delphi, and
e)Segesta. Εικόνα 15
Ότι τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης της ακουστικής των θεάτρων
βασίζεται και στην αρχιτεκτονική εξέλιξη τους και στις λεπτομέρειες αυτής και
μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με ακουστικές μετρήσεις . στο πλαίσιο αυτής τη έρευνας
έχουν απομονωθεί συγκεκριμένα , ο τοίχος της σκηνής , η ανώτερη περίστυλη στοά
και η κλίση του κοίλου. Η αλληλεπίδραση τους είναι ικάνη να περιγράψει τις
ακουστικές ιδιότητες των διάφορων τύπων των αρχαίων θεάτρων. Επιπλέον τα
ευρήματα επιτρέπουν την δημιουργία ενός συνόλου αναμενόμενων τιμών για τις
κύριες παραμέτρους της ακουστικής, βασιζόμενα πάντα στα αρχιτεκτονικά τους
στοιχεία.
Ο χρόνος αντήχησης έχει περιορισμένη διακύμανση, ώστε η εκτίμηση αυτής της
παραμέτρου σε άλλα θέατρα με παρόμοιο
σχεδιασμό
θα
πρέπει
να
είναι μάλλον ακριβής. Στο πλαίσιο αυτό ήταν επίσης
δυνατόν να κατατάξουν
διάφορα στοιχεία
που εξετάζουν πώς
επηρεάζουν
την αντήχηση σε
ένα
αρχαίο θέατρο. Στην πραγματικότητα, διαπίστωσε ότι οι συνολικές διαστάσεις του
χώρου φαίνεται να έχουν λιγότερο σημασία από ό, τι αφορά την πληρότητα του
θεάτρου στα διαφορετικά μέρη του. Αυτή η συμπεριφορά διαφέρει από την κλασική
θεωρία της αντήχησης σε κλειστούς χώρους, όπου η αντήχηση είναι ευθέως ανάλογη
με τον όγκο του δωματίου. Επιπλέον, το ανώτερο μέρος φαίνεται να είναι το κύριο
στοιχείο για να κρατήσει την ενέργεια του ήχου σε κυκλοφορία μέσα
στο κοίλο παράτείνοντας την αντήχηση, ενώ η κλίση του κοίλου δεν είναι
σημαντική για τον χρόνο αντήχησης. Επιπλέον όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι τιμές
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τις ακρίβειας έχουν άμεση σχέση με την ανάκλαση της σκηνής Η
παράμετρος αλλάζει ελαφρώς κατά την αφαίρεση της του πάνω μέρους , αλλά, όταν ο
τοίχος της σκηνής αφαιρείται, οι τιμές της έχουν υπερδιπλασιαστεί. Οι μετρήσεις
έδειξαν ότι δεν μπορούν να αγνοηθούν τα αποτελέσματα των ηχητικών κυμάτων από
τις ανακλάσεις της ορχήστρας αλλά κυρίως από αυτά που προκαλούνται από την
διάχυση του κοίλου.
4.5 Ακουστικά τεχνάσματα
4.5.1 Συμβολή των αρχαίων ελληνικών μασκών στην ακουστική του θεάτρου. [15,14]

Εικόνα 14
Οι θεατρικές μάσκες είναι θεμελιώδη στοιχεία της αρχαίας ελληνικής θεατρικής
παράδοσης, και έχουν σημαντική επίδραση στην καλλιτεχνική παράσταση. Εκτός από
την προφανή αλλαγή στην εμφάνιση των ηθοποιών, οι μάσκες, επίσης,
αλλάζουν τα ακουστικά χαρακτηριστικά στις φωνές τους. Ως εκ τούτου, τόσο από το
μέρος του θεατή και του ηθοποιού οι μάσκες επηρρέασαν σημαντικά τα ακουστικά
γεγονότα και μεταμόρφωσαν συνολικά τη θεατρική εμπειρία. Καθώς η τέχνη του
θεάτρου εξελισσόταν, τα φυσικά χαρακτηριστικά των μασκών άλλαζαν όσον
αφορά το μέγεθος των ανοιγμάτων, στο στόμα και το αυτί και στα υλικά
κατασκευή τους. Η λειτουργία της μάσκας ήταν ζωτικής σημασίας για τους αρχαίους
Έλληνες και η μάσκα ήταν κάτι παραπάνω από ένα τυπικό θεατρικό στοιχείο. Κατά
την
κλασική
περίοδο οι
αρχαίοι
Έλληνες
χρησιμοποιούσαν την
ίδια λέξη για τη μάσκα και το πρόσωπο: πρόσωπον. Και αυτό δεν άλλαξε μέχρι το
δεύτερο
μισό του 4ου αιώνα π.Χ., όταν ο Θεόφραστος χρησιμοποιεί για πρώτη φορά η λέξη
προσωπείον για να περιγράψει τη μάσκα. Μια μάσκα θεάτρου έδινε στον ηθοποιό
ένα νέο πρόσωπο, βοηθώντας τον να δημιουργήσει μια νέα ταυτότητα,ιδανική για τον
ρόλο του. Από την άλλη πλευρά του προσέδιδε εκτός από ένα νέο πρόσωπο και μια
νέα φωνή , μια νέα ακουστική αντίληψη της φωνής του. Οι κλασσικές μάσκες είχαν
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μορφή κράνους και τα ανοίγματα στο στόμα και τα μάτια ήταν μάλλον μικρά. Μια
τέτοια κατασκευή αναπόφευκτα αλλάζει τα ακουστικά χαρακτηριστικά της φωνής
του ηθοποιού, τόσο από την άποψη του θεατή όσο του ηθοποιού.
Η μάσκα ενισχύει σημαντικά την ομιλία του σήματος, ακόμη και όταν τα αυτιά του
ομιλητή δεν καλύπτονται τελείως από το κράνος- μάσκα.( Σημειώστε, ότι δεν είναι
σαφές αν οι μάσκες κάλυπταν ή όχι τα αυτιά του ηθοποιού). Μια ενίσχυση
στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων που σημειώνεται που πιθανώς θα ήταν
μικρότερη αν κάποια τεχνητά μαλλιά προσαρμόστηκαν στη μάσκα,(όπως στις
περισσότερες μάσκες που απεικονίζονται σε αρχαία έργα ζωγραφικής).
Αναφέρεται επίσης ότι εμφανίζεται το φαινόμενο της αντήχησης με την χρήση
μασκών. Επίσης το πως θα τοποθετούσε ο ηθοποιός τη μάσκα πάνω στο πρόσωπό του
επηρέαζε το τρόπο που ακούγονταν καθώς έπρεπε να προσαρμόσει τις εγκοπές της
μάσκας πάνω στο πρόσωπο , για αυτό το λόγο οι κατασκευαστές μασκών έφτιαχναν
μάσκες που εφάρμοζαν στο πρόσωπο του συγκεκριμένο ηθοποιού ή οι ηθοποιοί θα
έπρεπε να συντονίσουν τη φώνη τους στην εκάστοτε μάσκα. Σημειώνουμε ότι οι
χρήση μασκών ενίσχυε κυρίως τις υψηλές συχνότητες. Παρατηρείται επίσης ότι
υπάρχει αντιστοιχία της ακουστικής ακτινοβολίας της μάσκας και των συχνοτήτων
των φωνηέντων, (σημειώνουμε ότι τα φωνήεντα αυτά αντιστοιχούν στην ανάδειξη
σημαντικών δραματικών στιγμών, κταυγές) επομένως τα φωνήεντα αυτά σε γενικές
γραμμές ενισχύονται. Φαίνεται ότι οι μάσκες ανάλογα με τη γωνία τους ως προς τον
δέκτη επηρρέαζαν το φιλτράρισμα της ηχητικού κύματος ως αποτέλεσμα σε γενικές
γραμμές ενίσχυε την προβολή και ενδεχομένως,την ευκρίνεια της ομιλίας
για τις εκτός άξονα γωνίες (απόσταση πηγής –δέκτη ) ειδικά για τις περιοχές
συχνοτήτων που αντιστοιχούν τα περισσότερα φωνήεντα. Επιπλέον μεταβάλουν
σημαντικά το πως αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο ηθοποιός τη φωνή του και για αυτό το
λόγο έπρεπε να ήταν πολύ καλά προετοιμασμενοι και προπονημένοι για τη χρήση της
μάσκας καθώς ήταν μια χρονοβόρα προσαρμογή. Παρ’ολα αυτά υπάρχουν ακόμα
κάποια αναπάντητα ερωτήματα όπως πώς αντιλαμβάνονταν η φώνη του ένος
ηθοποιού ως προς τον άλλο , ποιά ήταν τα ακριβή υλικά κατασκευής τους ,ποια ήταν
η ακριβής ακουστική σύζευξη μάσκας και αρχαίων θεάτρων. Σίγουρα όμως η χρήση
μασκών ενίσχυε την ομιλία αν και δεν είναι σιγουρο αν χρησιμοποιούνταν καθάρα
για θεατρικούς σκοπούς ή απλά σαν ένα ακουστικό τέχνασμα όπου ενίσχυε τη φωνή
όπως ένα μεγάφωνο [28] ώστε να μπορεί να ακουστεί ο ηθοποιός σε όλες τις θέσεις
του κοίλου.
4..5.2 Το μυστικό της ηχητικής των αρχαίων θεάτρων, αντηχούντα αγγεία

[12,13],[31]

Η ηχητική των αρχαίων θεάτρων που θαυμάζουμε σήμερα εξασφαλιζόταν με τα
αντηχούντα αγγεία που βρίσκονταν κάτω από τα σκαλιά του κοίλου...;
Όπως αναφέραμε στον 5ο αιώνα , οι βασικές αρχές σχεδίασης του Ελληνικού
θεάτρου είχαν φτάσει σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα π.χ.
χαρακτηριστική είναι η είσοδος των μαθηματικών (θεωρία αριθμών των
Πυθαγωρείων) στις γεωμετρικές χαράξεις και γενικότερα στον αρχιτεκτονικό
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σχεδιασμό των κτιρίων και ειδικότερα των θεάτρων. Όπως αναφέρεται ο σχεδιασμός
τους επηρεάστηκε από την ακουστική η οποία κατά τον 4ο αιώνα αρχίζει ίσως να
διαμορφώνεται σαν επιστήμη. Ιδιαίτερα από το τέλος του 4ου αιώνα συμβαίνει η
μεταπήδηση από τις θεωρίες των Πυθαγορείων στις Αριστοτελικές θεωρίες , η οποία
δίνει ώθηση στην εξέλιξη των επιστημονικών θεωρίων της μουσικής και της
ακουστικής. Χαρακτηριστική μορφή της περιόδου μεταπήδησης είναι αυτή του
Αριστόξενου του Ταραντίνου στου οποίου οι μουσικές θεωρίες οφείλεται και ο
μετέπειτα διαχωρισμός του μουσικού κόσμου στους Κανονικούς (οπαδούς του
Πυθαγωρείου ) και στους Αρμονικούς (οπαδούς της θεωρίας του Αριστόξενου
σύμφωνα με την οποία καθοριστικός παράγοντας της μουσικής αρμονίας είναι η ακοή
και ο τελικός κριτής είναι το αφτί).Την εποχή αυτή λοιπόν αρχίζει η χρήση
ακουστικών αγγείων για τη βελτίωση της ακουστικής και οι σχετικές θεωρίες
αναφέρονται από τον Λατίνο Βιτρούβιο στα κεφάλαια 4 και 5 , του 5ου βιβλίου του με
τίτλο «De Architecture», στο οποίο ενσωμάτωσε όπως ο ίδιος αναφέρει τις θεωρίες
του Αριστόξενου.
Ο Αριστοτέλης στο κεφ 8 του έργου του «Προβλήματα 2 –όσα περί φωνής» ,
αναφέρει χαρακτηριστικά για τα« άδεια δοχεία από πυλό » τα εξής :
« 8. Γιατί , αν θάψει κανείς πιθάρι ή άδεια δοχεία από πηλό και τα σκεπάσει με πώμα ,
τα κτίρια αποκτόυν καλύτερη ακουστική , καθώς επίσης αν υπάρχει μέσα στο σπίτι
πηγάδι ή στέρνα; Ή μήπως επειδή η ηχώ είναι ανάκλαση , πρέπει να είναι
συγκεντρωμένος ο περιεχόμενος αέρας , και να έχει επιφάνεια πυκνή και λεία πάνω
στην οποία θα ανακλαστεi; πράγματι έτσι παράγεται κατ΄εξοχήν ήχος .Το πηγάδι λοιπόν
, και η στέρνα διαθέτουν τη στενότητα και την ιδιότητα να συγκεντρώνουν [τον αέρα] ,
τα πιθάρια και τα δοχεία διαθέτουν επίσης την πυκνότητα των τοιχωμάτων τους, οπότε
και από τα δύο προκύπτει το αποτέλεσμα. Τα κοίλα επίσης μέρη ηχούν καλύτερα , για
τούτου και ο χαλκός ηχεί καλύτερα από τα υπόλοιπα . Όσο για το ότι είναι θαμένα , δεν
υπάρχει τίποτα παράξενο , διότι η φωνή φέρεται εξ ίσου προς τα κάτω. Γενικά ,
φαίνεται πως διαδίδεται προς όλες τις κατευθύνσεις και κυκλικά»
«τα αντηχούντα αγγεία τοποθετούνταν σύμφωνα με έναν μαθηματικό
υπολογισμό σε κόγχες κάτω από τα σκαλιά του κοίλου, διηρημένα σε αγγεία
τέταρτης, πέμπτης, όγδοης και διπλής όγδοης, σύμφωνα με τις αντηχήσεις
τους στις διάφορες νότες. Οταν η φωνή των ηθοποιών, περιβάλλοντας τα
αγγεία, που είναι στον ίδιο τόνο με αυτήν, προκαλεί την αντήχησή τους, γίνεται
πιο δυνατή, πιο καθαρή και πιο μεγαλεπήβολη».
•

Ολα ξεκίνησαν όπως φαίνεται από την εισαγωγή των μαθηματικών και της
θεωρίας των αριθμών από τους Πυθαγόρειους στην αρχιτεκτονική.

•

Τότε χρησιμοποίησαν γεωμετρικές χαράξεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
των κτιρίων και ειδικότερα των θεάτρων.

82

•

«Ειδικά ο σχεδιασμός των θεάτρων επηρεάστηκε σημαντικά από την
ακουστική, η οποία διαμορφώνεται σε επιστήμη από τον Αριστόξενο τον
Ταραντίνο.

•

Ο Βιτρούβιος στο πέμπτο βιβλίο του αναλύει την αρμονική θεωρία του
Αριστόξενου και παραθέτει μουσικό διάγραμμα του Αριστόξενου.

•

Το διάγραμμα αυτό δεν έχει σωθεί. Είναι όμως εύκολο να το
αναπαραστήσουμε με βάση τις περιγραφές του Βιτρούβιου.

•

Ο Αριστόξενος μας δίνει τις ακριβείς θέσεις και τις προδιαγραφές των
"ηχείων", δηλαδή των αντηχούντων αγγείων».

•

Εκτός από τις αρχαίες πηγές, «σύγχρονες ακουστικές έρευνες αποδεικνύουν
ότι στα αρχαία θέατρα έχουν εφαρμοστεί βασικές αρχές σχεδιασμού που
εξασφαλίζουν ηχοπροστασία, ακουστική ζωντάνια, διαύγεια και
καταληπτότητα του θεατρικού λόγου.

•

Μια από τις βασικότερες αρχές είναι η ενίσχυση της φωνής με έγκαιρες,
θετικές ηχοανακλάσεις επάνω σε στοιχεία του θεάτρου (δάπεδο ορχήστρας,
πρόσοψη κτιρίου σκηνής, λογείο), για την εξασφάλιση ενός φυσικού,
αυτοδύναμου (παθητικού) μεγαφώνου, που αναπληρώνει τις ενεργειακές
απώλειες, κυρίως στα υψηλότερα καθίσματα του κοίλου».

Στο κεφάλαιο 4 του 5ου βιβλίου του Βιτρούβιου στο οποίο παρουσίαζεται η
αρμονική θεωρία του Αριστόξενου όπου στο τέλος του βιβλίου υπάρχει το
μουσικό διάγραμμα του Αριστόξενου , που όμως δεν έχει διασωθεί αλλά δεν είναι
δύσκολο να αναπαρασταθεί με τις περιγραφές του Βιτρούβιου.
Στην περιγραφή του παρουσιάζονται δύο τρόποι παραθέσεων μπρούτζινων
ακουστικών αγγείων. Η πρώτη παράθεση αφορά τα θέατρα μικρών και μεσαίων
διαστάσεων και η δεύτερη αφορά θέατρα μεγάλων διαστάσεων. Η τοποθέτηση
των αγγείων σε μικρό θέατρο γίνεται σε οριζόντιο διάδρομο που διατρέχει όλο το
μήκος των κερκίδων του θεάτρου και βρίσκεται στη μέση περίπου του κοίλου . οι
θέσεις που τοποθετούνται τα αγγεία προκύπτει από τον διαχωρισμό του
οριζόντιου διαδρόμου σε 12 ίσα διαστήματα τα οποία δημιουργούν 13
συμμετρικές θέσεις σε όλο το επίπεδο και σε κάθε μία από αυτές τοποθετείται ένα
αγγείο με συγκεκριμένη φυσική συχνότητα.{Εικονα 15}
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Αναπαράσταση του μουσικού διαγράμματος του Αριστόξενου για τη θέση των
αντηχούντων αγγείων με βάση την περιγραφή του Βιτρούβιου. Εικονα 15.

Εικόνα 15,Αναπαράσταση ηχείων σε μικρό-μεσαίο θέατρο

Στη περίπτωση των μεγάλων θεάτρων το ύψος του κοίλου διαχωρίζεται όπως πριν
αλλά και επιπροσθέτως σε τρία διαζώματα με 4 ορίζοντες fascia trasversale. Η
πρώτη προς την ορχήστρα παράθεση αντιστοιχεί πάλι στο «εναρμόνιο» γένος , η
δεύτερη στο «χρωματικό» και η Τρίτη στο «διατονικό». Η παράθεση της πρώτης
σειράς αγγείων είναι όμοια με αυτή των μικρών θεάτρων. Σημειώνουμε ότι η
διατονική λειτουργία είναι η πιο κοινή στην Αρχαία και Ρωμαική μουσική καθώς
ενίσχυαν τις πιο σημαντικές νότες της , ενώ η εναρμόνια είναι πιο πολύπλοκη
έχοντας δύο μόνο μουσικά διαστήματα.[31]
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Εικόνα 16 Αναπαράσταση ηχείων σε μεγάλο θέατρο[31]

Εικόνα 17, Κυριάρχες συχνότητες των αντηχούντων ηχείων
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Τα κείμενα του Βιτρούβιου αναφέρουν ότι η τοποθέτηση στο κοίλο των χάλκινων
σκευών,ανάμεσα
στο
ακροατήριο,
ενισχύει τον
ήχο που
εκπέμπεται
από τους ηθοποιούς μέσω του φυσικού συντονισμού των αγγείων και να βελτιώσει το
ακουστικό πρόβλημα. Κύριο παράδειγμα που ανφέρεται είναι αυτό του θετρου της
Κορίνθου στο οπόιο χρησιμοποιήθηκαν χάλκινα αγγεία για να βελτιώσουν την
ακουστική.
Έτσι με βάση εργαστηριακών μετρήσεων που έγιναν και λαμβάνοντας υπ΄όψιν τη
βιβλιογραφική έρευνα προκύπτει ότι σχετικές πηγές αναφέρουν ότι η ευρεία χρήση
χάλκινων και μπρούτζινων συντηχητών ηχείων χρησιμοποιούνταν για την βελτίωση
της ακουστικής , το φαινόμενο αυτό που περιγράφεται από τον Βιτρούβιο μπορεί να
αναπαραθεί με χρήση ακουστικών αγγείων ειδικών χαρακτηριστικών (υλικών και
γεωμετρικών). Κατά την εξέταση των συνηχητών αυτών, κατασκευασμένοι από
άργιλο παρατηρήθηκε ότι συντελούν στο να απορροφηθεί ο ήχος παρά να ενισχυθεί
λόγω των υλικών κατασκευής των συνηχητών. Κατά την εξέταση όμως συνηχητών
από γυαλί έχουμε έντονα φαινόμενα σύζευξης , ενίσχυσης του ήχου με σημαντική
επιρροή στους χώρους ανάλογη είναι και συμπεριφορά συνηχητών από λεπτό
μέταλλο. Επίσης σημαντική επίδραση των συνηχητών αγγείων στην περίπτωση που
είναι «κουρδισμένα» πάνω στο γένος που θα εκτελούνταν το μουσικό-θεατρικό θέμα.
Πράγμα το οποίο ενίσχυε την τη διέγερση της πηγής και δεύτερον διότι απορροφά
ακουστική ενέργεια από τις όμορες , μη συντονισμένες συχνότητες .
Παρ΄όλα αυτά υπάρχει έντονα και η άποψη ότι δεν βελτίωναν την ακουστική, ο
Ισπανός μεταφραστής του 18ου αι. Οrtiz y Sanz[31] αμφιβάλει για την επιρροή αυτών
των χάλκινων αγγείων και ο ακουστικός μηχανισμός τους δεν βοηθούσε στην
βελτιώση της ακουστικής. O G.Izenour[2] θεωρεί ότι η επίδραση τους ήταν πού φτωχή
και στο βιβλίο του μας ενημερώνει για τις κοιλότητες που βρέθηκαν στο Beath Shean
theatre (Israel) οι οποίες μπορεί να υπήρχαν για να τοποθετηθούν τα αγγεία.

Εικόνα 18 Διανομή των κοιλοτήτων στο Beth Shean (G.Izenour)
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Εικόνα 19 Ανακατασκευή μιας κοιλότητας με ένα χάλκινο αγγείο (Beath Sean,
Izenour)
Tέλος ο Jens Holger Rindel [31] συμπεραίνει ότι όντως η ιδέα και οι κατευθυντήριες
γραμμές για αυτά τα ηχεία τα ανάγονται στο Αριστόξενο ,όπου είχε μια άριστη γνώση
της θεωρίας της μουσικής όπου ο σκοπός τους όπως περιγράφεται ήταν να μετριάσει
τις ανακλάσεις του ήχου από μια κοίλη επιφάνεια που δημιουργεί μια έντονη ηχό
(circumsonant =focused echo) . Στη θεωρία, είναι λογικό να χρησιμοποιούνται
συνηχητές συντονισμένοι με διαφορετικές συχνότητες, καθώς καλύπτουν μια σειρά
από δύο οκτάβες (220 - 880 Hz),αλλά τελικώς στην πράξη αυτά τα αντηχούντα
αγγεία δε θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ακουστική.

Εικόνα 20 Αγγεία από πυλό , βρέθηκαν σε ένα θέατρο στην Σαρδηνία το 1958
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4.6 Ακουστική αντίληψη αρχαίων θεάτρων
Ο Barry Blesser [8]στο άρθρο του «An Analysis of the Aural Experience in Ancient
Spaces» υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο ειδών γνωστικά αντικείμενα που υπακούουν
στην μελέτη της ακουστικής αρχαιολογίας, πρώτον μετρώντας τις φυσικές
παραμέτρους του ήχου και δεύτερον εικάζοντας πάνω στην βιώματα του αρχαίου
θεάτρου που είχαν οι τότε θεατές. Είναι δύσκολο να συνδυάσει κανείς αυτές τις δύο
επιστήμες διότι η κάθε μια χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά πρόσωπα. Η σύγχρονη
εμειρική επιστήμη και η τεχνολογία έχουν άμεση εφαρμογή στην μέτρηση των
φυσικών παραμέτρων. Αντιθέτως το να εικάσουμε τηνηχητική εμπειρία σε τέτοιους
χώρους είναι θέμα αντιληπτικής ανθρωπολογίας (sensory anthropology) και
πολιτισμικής ιστορίας (cultural history). Αυτές οι δύο επιστήμες βρίσκονται σε
ίσσονα θέση εφόσον δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία ή επιστημονικά τεκμήρια (sonic
artifacts) . δεν υπάρχει αντιμετώπιση πειραματική , εφόσον οι τότε αρχαίοι θεατές δεν
είχαν τα ίδια ερεθίσματα με τους σύγχρονους , δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την
δικής του αντικειμενική αντίληψη. Επομένως όταν είναι ανέφικτο μοια υπόθεση να
βασιστεί σε πραγματικά δεδομένα μια φαινομενολογική προσέγγιση μπορεί να
προσφέρει εύλογη ερμηνεία. Πρόσφατη επιστημονική έρευνα (cognitive science)
σχετικά με τη λειτουργία του εγκεφάλου (brain plasticity) προτείνει ότι ενώ οι
αρχαίοι άνθρωποποι ήταν βιολογικά σχεδόν ίδιοι με το σύγχρονο άνθρωπο ο
εγκέφγαλος τους προσαρμόζοταν στις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις. Έτσι λόγω
της ύπαρξης της επιστημινικής δουλειάς για τις εμπειρίες ανθρώπων μέχρι και 200
χρόνια πριν ίσως μπορούμε να προβλέψουμε των αρχαίων.
Αυτό που ονομάζουμε ποιότητα ακουστικής είναι μια καθοριστική συνιστώσα του
πως ακούμε τις αίθουσες παραστάσεων. Αυτός ο όρος ακουστική ποιότητα
χρησιμοποιείται συχνά αλλά δεν είναι άρτια προσδιορισμένος. Παρατηρούμε ότι η
ποιότητα της ακουστικής είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Όταν αναλύουμε η
κατασκευάζουμε μοντέλα για τη σύσταση της ακουστικής ποιότητας πολλά ποιοτικά
και χαρακτηριστικά στοιχεια πρέπει να ληφθούν υπόψην ανάλογα με τη βαρύτητα
τους στο θέμα. Στην παρούσα διάλεξη ο Blauert[9] παρουσιάζει τη δομή της
αντίληψης της ακουστικής προσδιορίζοντας κατηγορίες βιβλιογραφίας με το θέμα
είτε ψυχοακουστική ,ψυχολογία της αντίληψης (sensory psychology), φυσική
ψυχολογία κτλ. Ο ίδιος συνεχίζει και αναφέρει ότι σε όλο αυτό το θέμα σημαντικό
είναι πόσο αντικειμενικά είναι το αποτέλεσματα και σκοπεύει να κατασκευάσει ένα
μοντέλο ανεξάρτητο εποχής και πολιτισμού και θα έχει παγκόσμια ισχύ και θα
αποτελεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για να αναλύουμε και να προσδιορίσουμε την
ποιότητα της ακουστικής σε μια μεγάλη γκάμα χώρων παράσταεων από την
αρχαιότητα έως σήμερα.
Ο Canac[10,24] θέλει να εισχωρήσει στην αντίληψη της ακουστικής όσον αφορά τον
θεατή και τον ηθοποιό. Από τη μία ο ηθοποιός θέλει να αισθάνεται ότι η φωνή του
φτάνει δυνατά στον ακροατή χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια (ambiance) από την άλλη ο
ακροατής θέλει να κατανοέι και να ακούει με άνεση(comprehension). Επίσης μας
τονίζει ότι το πόσο γρήγορα μιλάει ο ηθοποιός συνδέεται με το χρόνο αντήχησης ,
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πρέπει να μιλάει αργά για να ακούμε καλύτερα και ο μεγάλος χρόνος αντήχησης μας
οδηγεί σε χαμηλή απορρόφηση έτσι η στάθμη της φωνής είναι δυνατή. Τέλος
σημειώνουμε ότι ο Canac κάνει μια πρόβλεψη για αυτά που λείπουν σήμερα πάνω
στην μελέτη της ακουστικής των θεάτρων όπως η αντικειμενική αντίληψη.

Συνοψίζοντας το κεφάλαιο της ακουστικής εξέλιξης επισυνάπτονται δύο πίνακες με
σημαντικά αποτελέσματα.
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ
Α/Α

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ/ΘΕΑΤΡΑ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**, [Μax - Min (Μέση Τιμή)]
Α.Ι (% )

1

2

3
4

Shankland[14]
Επιδαύρου, Δελφών, Διονύσου,
Συρακουσών, Ταορμίνας, Εγέστης

SPL (dB)

RASTI (% )

-

Χουρμουζιάδου[29]
αρχιτεκτονική εξέλιξη από τα Μινωικά
έως Ρωμαικά
Erato project[18]
Γεράσης, Συρακουσών, Ασπένδου

38-53 (42,2) *

,2

-

-

Βασιλαντωνόπουλος et al[20,21]
Επιδαύρου

3

60-83 (71)
-

47,3-62,2 (54)* 1 ,4

RT (s)

80msE-to-L (dB)

50msEEF(% )

Βασιλαντωνόπουλος et al[21]
Δωδώνης

-

6

Πολυκάρπου [25]
Κουρίου

-

7

Καμπουράκης et al[22]
Επιδαύρου

-

8

Καμπουράκης et al[16]
Διονύσου

-

-

1

-

42-78 (68)*
40-72 (60)*

-

53-88 (65)* 1
61-93 (72) *

0,6-1,7 (0,94)*
0,3-0,9 (0,5)*

-

-

-

-

1

1,21-1,95 (1,63) * 1 1,17-12,88 (5,0)* 1
0,86-1,59 (1,30) * 4,08-18,12 (8,6)*

70-93 (84)*
92-100 (94)

-

10-20 (13,0)*
15-20 (17,7)

75-100 (91) *
90-100 (97)

7,1-19,6 (13,5) * 1
9,7-21,3 (16,8)*

75-97 (91) *
87-98 (95)*

-

-

77-93 (86) * 1
85,7-95,5 (92)*

-

-

9,9-20,3 (14,2)* 1
13-23,5 (17,3)*

85-97 (85)*
91-99 (96)*

53-63 (57)*5

81-95 (83)* 1
55-79 (67)*

-

-

12-33 (19,4)* 1
16-30 (24,5)*

86-98 (95)* 1
94,7-99,8 (99)*

60-72 (64) *6

74-20 (56)*

46,7-60,6 (53)* ,4
5

STI (% )

74-96 (85)

51,1-61,9 (55) * 1,4
47,9-61,9 (54,2)*,4

-

69,8-92,3 (85)* 1
79,2-98 (91,8)*

55-72 (64)

46-74 (55)*

-

0,2-0,3 (0,27)
0,1-0,5 (0,3)* 1

25,24-5,84 (14,3)*

1

1

-

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ:
*: προσομοιώσεις, 1: χωρίς ακροατήριο
**: βλέπε ενότητα 2.1, 2: στάθμη αναφοράς του ήχου 76dB (SWL, στα 500Hz οct.band) , 3: στάθμη αναφοράς του
ήχου 1m από την πηγή 105dB(A), 4: στάθμη αναφοράς του ήχου στην πηγή 73dB (linear : από 125Hz έως 4000Hz oct.band), 5:σήμα αναφοράς 1m από την πηγή 64dB (125Hz)
,67dΒ(250 Hz), 70dB(500Hz), 73dB(1000Ηz), 76dB(2000Hz), 79dB(4000Hz) με ποικίλο συντελεστή κατευθυντικότητας. Η μέτρηση έγινε από 125Ηz έως 4000 Hz oct.band, 6: σήμα
αναφοράς στην πηγή, μοντέλο ανδρικής φωνής της βιβλιοθήκης πηγών του EASE 4.1.

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α/Α Θέατρο

Χρονολογία

Xωρητικότητα Τοποθεσία
(ακροατές)

Ερευνητές

1

Διονύσου

600 π.Χ

15000

Αθήνα

Shankland[14], Canac[10], Καμπουράκης et al[16]

2

500 π.Χ
400-500 π.Χ

10000
4600

Συρακούσες, Σικελία (Ιταλία)

3

Συρακουσών
Οινιάδων

Gullo[17], Erato[18], Shankland[14]
Kαμπουράκης et al[16]

4
5

Δελφών
Εγέστης

400 π.Χ
400 π.Χ

5000
3000

6

Επιδαύρου

340-330 π.Χ

13000-14000

Δελφοί, Νομός Φωκίδας
Έγεστα, αρχαία πόλη Σικελίας
(Ιταλία)
Eπίδαυρος, Νομός Αργολίδας

7

300 π.Χ

18000

Δωδώνη, Ιωάννινα

8

Δωδώνης
Tαορμίνας

Canac[10], Shankland[14], Izenour[12],
Βασιλαντωνόπουλος et al[20,21], Καμπουράκης et
al[22], Declercq et al[23], Gade A.C et al [24]
Βασιλαντωνόπουλος et al[21]

Ταορμίνα, Σικελία (Ιταλία)

Shankland[14], Izenour[12], Farnetari et al[19]

9
10

Κουρίου
Γεράσης

300 π.Χ
100 π.Χ
91-100 μ.Χ

5000
3500
3000

Κούριον, αρχαία πόλη Κύπρου
Γεράσα, αρχαία πόλη Ιορδανίας

11

Ασπένδου

161-180 μ.Χ

7000

Οινιάδες, αρχαία πόλη Ακαρνανίας

Shankland[14], Izenour[12], Farnetari et al[19]
Shankland[14], Izenour[12], Farnetari et al[19]

Πολυκάρπου[25], Οικονόμου et al[26]
Εratο[18], Lisa M. et al[27], Farnetari et al[19], Gade
et al A.C[24]
Άσπενδος, αρχαία πόλη Αττάλειας, Εrato[18], Gade A.C. et al[24,28], Farnetari[19] et al,
Canac[10]
Μικρά Ασία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥ ΖΗΤΗΣ Η
5.1 Συζήτηση
Πρώτα δείγματα αναφοράς στα αρχαία θέατρα είναι τα κείμενα του Βιτρούβιου,
μεταγενέστερα κατά τον 17ο αιώνα με τον Διαφωτισμό μελετάται ο ήχος σαν φυσικό
φαινόμενο στην συνέχεια υπάρχει μια πιο επιστημονική προσέγγιση όπου
οδηγούμαστε στο τέλος 19ου αιώνα όπου εμφανίζεται η μελέτη της ακουστικής στον
χώρο και η αρχιτεκτονική ακουστική γίνεται επιστήμη με την παρουσία του Sabine
και αυτό αποτελεί την απαρχή ώστε να ερμηνευθεί η ακουστική των αρχαίων
θεάτρων με απιστημονικό τρόπο. Ο Canac[25] ήταν ο πρώτος που ανέφερε και
τοποθετήθηκε επιστημονικα στην ακουστική των αρχαίων θεάτρων. Ο G.Ιzenour[2]
επίσης έχει αξιόλογες τοποθετήσεις πάνω στο θέμα με εκτεταμένη έρευνα και
βιβλιογραφία πάνω στην αρχιτεκτονική ακουστική και αρχαιών χώρων.
Μεταγενέστερα ο Shankland[5] εμβαθύνει περισσότερο στην ακουστική των αρχαίων
θεάτρων και κυρίως της Επιδαύρου. Έτσι καταλήγουμε στην τελευταία
δεκαπενταετία όπου η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για την προσομοίωση
χρησιμοποιείται και δίνει μεγάλο προβάδισμα στην μελέτη και την κατανόηση της
ακουστικής των.
Η διαδοχή της πέτρας από το ξύλο (Χουρμουζιάδου[19]) είναι μια τυπική μαρτυρία
της εξέλιξης του θεατρικού οικοδομήματος η οποία παράγει την ακουστική.
Πειραματικές μελέτες επιβεβαιώνουν την σχετικά βελτιωμένη ακουστική των
πέτρινων θεάτρων έναντι των ξύλινων.Η αντήχηση είναι ουσιώδες κομμάτι της
ακουστικής του θεάτρου και αυξάνεται με την παροδική εξέλιξη της μορφής ενός πιο
κλειστού θεάτρου. Τα πρώτα κλειστά θέατρα είναι τα Ωδεία, αντιπροσωπευτικά είναι
το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού,- ίσως το πιο μεγάλο κλειστό θεάτρο- και το Ωδείο της
Πάτρας (170μ.Χ)
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Εικόνα 1, Ωδείο της Πάτρας, (πηγή, εικόνες Google)
Άξιο αναφοράς είναι και ο σχολιασμός των μετρήσεων των φυσικών παραμέτρων της
ακουστικής ,το πώς έχουν γίνει και το πόσο μας έχουν βοηθήσει ώστε να
κατανοησούμε τη λειτουργία των αρχαίων θεάτρων. Οι ερευνητές κάνουν μετρήσεις
επί τόπου, οι δυσκολίες των μετρήσεων αυτών μειώνονται με την εξέλιξη της
τεχνολογίας ,αφενώς με καλύτερα και ακριβέστερα όργανα μετρήσεων αλλά και
αφετέρου με τις προσομοιώσεις σε υπολογιστή όπου υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια. Η
σύγκριση αυτών των δύο προσεγγίσεων συμφύει με το είδος της μέτρησης
(μεγάλυτερη δυσκολία οι επί τόπου μετρήσεις λόγω καιρικών συνθηκών ,ευαισθησία
οργάνων ,τοπικές συνθήκες δυσκολίες πρόσβασης , μεταφορές οργάνων,αλλοίωση
θεατρικών στοιχείων). Επομένως με την εξέλιξη της τεχνολογίας η προσομοίωση
αποτελεί μια πρόσφορη μέθοδο μελέτης των αρχαίων θεάτρων αυτό όχι μόνο διότι
ξεπερνά τα παραπάνω προβλήματα συνυφασμένα με τις επί τόπιες μετρήσεις αλλά
και τυχόν διότι κατεστραφέντα μέρη του θεάτρου μπορούν να συμπληρωθούν στον
οιονεί χώρο. Όμως το μειωνέκτημα συνυφασμένο με την προσομοίωση της μεθόδου
είναι ότι τα υλικά εν γένει και η περιβαλλοντική πολυπλοκότητα του πραγματικού
χώρου
δεν
μπορούν
να
μεταφερθούν
επακριβώς
στον
οιονεί
[19]
[19]
[16,18]
χώρο.(Χουρμουτζιάδου , Kang , Σ.Βασιλαντωνόπουλος
, Μουρτζόπουλος
[16,18]
, Ερατώ project[29], Martin Lisa[28],Rindel,C.L.Christensen[28]). Η σύγκριση
μεταξύ αυτών των δύο μεθόδων είναι κάτι που έχουν επικαλεστεί πολλοί ερευνητές
(όπως οι Martin Lisa, Rindel,C.L.Christensen[28], F.Bisegna[7], M.Navvab[7],
T.Papadopoulos[6], A.Politis[6] , Α.Σωτηροπούλου[17,36], Γ.Καμπουράκης[17,36]),για να
επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης με τις επί τόπου μετρήσεις.
Επομένως η σύγκριση έχει προσφέρει στη γνώση από τη μία βελτίωση της μεθόδου
της προσομοίωσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή , δηλαδή πιο αξιόπιστες μέθοδοι και
προγράμματα και από την άλλη ο ακριβής προσδιορισμός της αρχιτεκτονικής
ακουστικής τους καθώς και η επιτυχής ανακαίνιση τους για μελλοντική χρήση (Erato
project [29]). Μια άλλη παράμετρος που λαμβάνεται υπόψην στις μετρήσεις είναι η
παρουσία ή όχι ακροατηρίου [Χουρμουτζιάδου[19], Βασιλαντωνόπουλος[16,18] κτλ]
Στις επί τόπου μετρήσεις συνήθως απουσιάζει τον ακροατήριο (μειώνεκτημα των επί
τόπου μετρήσεων) Εν τούτις στις προσομοιώσεις αιρείται αυτό το πρόβλημα καθώς
δίνεται η δυνατότητα μέσω συντελεστών να εισάγουμε ακροατήριο στον οιωνή χώρο.
Κάθε μια από τις μεθόδους βοηθάει ουσιαστικά στο να κατανοήσουμε και να
μετρήσουμε την ακουστική των χώρων αυτών καθώς η μια συμπληρώνει την άλλη ,
επιβεβαιώνοντας συγκρίνοντας τα αποτελέσματα τους.Χωρίς τις μετρήσεις αυτές δεν
θα είμασταν σε θέση να κατανοήσουμε την ακουστική λειτουργία τους και την
εφαρμογή και την υιοθέτηση της σε νεότερα αρχιτεκτονήματα. Η προσομοίωση
έδωσε επίσης τη δυνατότητα να έχουμε μια παραπάνω επισκόπηση των δομών καθώς
ανεδείχθησαν οι αρχιτεκτονικές αρετές του θεάτρου, και η συσχέτιση της γεωμετρίας
με την ακουστική.
Το βέλτιστο θέατρο όλων κατά κοινή παραδοχή είναι το θέατρο της Επιδαύρου με
άρτια ακουστική και αρκετά μεγάλη χωρητικότητα (14,000 άτομα). Όσον αφορά την
χωρητικότητα υπάρχουν και μεγαλύτερα όπως της Δωδώνης (18-20,000 άτομα) που
όμως δεν έχουν την ίδια ακουστική, παρόλο που η αρχιτεκτονική εξέλιξη του
μεγέθους συνάδει με την ακουστική.Mπορούμε λοιπον να αναφέρουμε ότι είναι
αμφίβολο έαν θα πετύχει ακουστικά ,κατασκευαστικά ένα θέατρο όπως της
Επιδαύρου χωρίς τεχνητά μέσα για παράδειγμα το Βεάκειο θέατρο στο Πειραιά
θέατρο μικρης χωρητικοτητας ανοικτό αλλά λειτουργεί με ενισχυση , μπορούμε να
πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει αξιόλογη προσπάθεια κατασκευής θεάτρου με χωρίς
τεχνητά μεσα.
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Ελάχιστοι έχουν θίξει το θέμα της ακουστικής από την πλευρά των θεατών και
συγκεκριμένα οι κ.Blauert [9] και Blesser[8]. O Blesser θεωρεί ότι ο ακροατής της
αρχαιότητας με τις δικές του εμπειρίες και κουλτούρα και γνώσεις είναι εξαιρετικά
δύσκολο να προσομοιωθεί με έναν σύγχρονο ακροατή που θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί αναδρομικά σε διερεύνηση της ακουστικής αντίληψης. Αντίθετα ο
Blauert θεωρεί ότι πρέπει να κατασκευάσουμε ένα μοντέλο που να είναι ανεξάρτητο
ακροατών , εποχής και συγκεκριμένων θεάτρων. Το κοινό ανάμεσα στον Blauert
είναι ότι αναγνωρίζουν πως η ακουστική των αρχαίων θεάτρων για να κατανοηθεί
δεν μπορεί να περιοριστεί παρά μόνο στη διερεύνηση της φυσικής υπόστασης του
ήχου δηλαδή είναι απαραίτητο να υπάρξουν μελέτες και στην κατεύθυνση της
αντίληψης της ακουστικής ποιότητας του ακροατή. Ήδη τις πρόσφατες δεκαετίες
χάριν στις μεθόδους της ψυχολογίας που δανείστηκαν οι μηχανικοί για να
διερευνήσουν την αντίληψη του δομημένου περιβάλλοντος έχει καταστεί δυνατή η
μελέτη και η ανάλυση της ακουστικής ποιότητας μουσικού ακροάματος αυτό για
παράδειγμα έχει σημαντικές εφαρμογές έως και σήμερα στην ανοικοδόμιση
σύγχρονων αιθουσών συναυλιών-διαπιστώνουμε ότι μπορούν να εφαρμοστούν
κάλλιστα υπάρχουν μέθοδοι και ανάλογες εφαρμογές και στα αρχαία θέατρα.
Όσον αφορά τον Canac[25] επεδίωξε να κατανοήσει τις ακουστικές ιδιότητες του
θεάτρου , όπως το γεγονός ότι μπορούσε να φιλοξενήσει πολλούς ακροατές με καλή
ακουστική σε όλες τις θέσεις του θεάτρου, έτσι διατύπωσε μια μαθηματική σχέση για
το αρχαίο θέατρο πράγμα το οποίο για την εποχή εκείνη ήταν πολύ σημαντικό βήμα
για τη μελέτη της ακουστικής. Οι τεχνικές που είχε ο Canac για να οδηγηθεί σε αυτήν
την εξίσωση καταλήγουν σε διδάγματα της ακουστικής από την αρχαιότητα έως και
σήμερα. Τέλος καθώς μπαίνει στην αντίληψη της ακουστικής αναφέρει το πώς πρέπει
να αισθάνεται ο ακροατής και ο ηθοποιός μέσα στον θεατρικό χώρο, πράγμα
προτοπώρο για την εποχή εκείνη καθώς μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει
εμπεριστατωμένη έρευνα.
Παρόλα αυτά έχουν μείνει κάποια αναπάντητα ερωτήματα , όπως το γεγονός ότι η
έρευνα έχει χρησιμοποιήσει ακουστικές παραμέτρους αλλά δεν υπάρχουν μελέτες
που να αξιολογούν την αντίληψη της ακουστικής του θεάτρου δηλαδή την ακουστική
όπως την αντιλαμβάνεται ο ακροατής δεν αναφέρεται στην επιστημονική
βιβλιογραφία (Canac[25], Blesser[9], Blauert[8]). Δεν υπάρχει αξιόλογηση της
ακουστικής αντίληψης καθώς τα ακουστικά ερεθίσματα έχουν μεταβληθεί από τότε
(ηχορύπανση, τεχνητή ενίσχυση ήχου). Ενα άλλο ερώτημα είναι οι φυσικές
παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση των αρχαίων θεάτρων ή πρέπει
να αναζητήσουμε άλλες έαν αυτές είναι επαρκείς ή πλεονάζουν ενώ κάποιες άλλες
λείπουν. Πρέπει να προσδιορίσουμε τι θα πει καλή ακουστική και ερευνα θέλει κάτι
περεταίρω που λέιπει. Επιτακτική ανάγκη είναι να εξετάσουμε υποκειμενικά τι θέλει
ο θεατής και τι θέλει ο ηθοποιός (Canac[25]). Τέλος απομένει να εξετάσουμε την
τυχόν εξάρτηση της ακουστικής από τη γλωσσική μορφή. Τα Ελληνικά είναι μια
πολύ εύηχη γλώσσα ,μια υποσταση που αξιζει να ερευνηθει.
Εάν η ερευνα είχε τελειωσει θα μπορούσε να χτιστεί ένα παρόμοιο θέατρο με την
τελεια ακουστική αρα χρειάζεται παραπάνω διερευνηση ,η επιστημη δεν εχει
απαντήσει ακομα σημαντικά ερωτηματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ











Πρώτες αναφορές σε γραπτά κείμενα για την ακουστική των αρχαίων θεάτρων
είναι του Βιτρούβιου. Κατά τα μέσα του 20ου αιώνα οι έρευνες των Canac[25],
Izenour[2], Shanklad[5] παρουσιάζουν την δική τους άποψη επί του θέματος και
τείνουν να την συμπληρώσουν με τις επι τόπου μετρήσεις. Με την εξέλιξη των
τεχνολογικών μέσων στο τέλος του 20ου αιώνα η προσομοίωση γίνεται πιο
ενδελεχής και έτσι έχουμε πιο επιστημονικό τρόπο τεκμηρίωσης των
αποτελεσμάτων ανωτέρω πειραματικές όμως αντιμετωπίζουν τον περιορισμό ότι
η προσομοίωση είναι ατελής καθώς υπάρχει διαφορά στις επί τόπου μετρήσεις
και στις προσομοιώσεις αφενός διότι έχουν καταστραφεί μέρη του θεάτρου και
αφετέρου διότι δεν μπορούν να προσομοιωθούν με ακριβώς τα ίδια υλικά και τις
συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή. Επίσης υπάρχει αισθητή διαφορά
παρουσία
ή
όχι
ακροατηρίου
(Χουρμουτζιάδου[19],
Kang[19]
,
[16],[18]
[18],[16]
[29]
Βασιλαντωνόπουλος
,
Μουρτζόπουλος
,
Erato
Project ,
Παπαδόπουλος et.al[6], Bisegna et.al [7],Anders et.al[32]). Αυτό δημιουργεί το
ερώτημα κατά πόσο τα ευρήματα των μελετών που ακολουθόυν αυτή τη
μεθοδολογία εκφράζουν το αρχαίο θέατρο στην αρχική του μορφή.
Μέσα από πειραματικές μελέτες και προσομοιώσεις ή μετρήσεις επί τόπου
καταλήγουν οι ερευνητές (κυρίως μετά τα μέσα του 20ου αιώνα) ότι η εξέλιξη της
ακουστικής των αρχαίων θεάτρων συνάδει με την αρχιτεκτονική εξέλιξη του
θεατρικού οικοδομήματος. (μεγαλύτερα θέατρα, πιο έντονη κλίση κοίλου,
υψηλότερη σκηνή) (Χουρμουτζιάδου[18],[16] Kang[19], Βασιλαντωνόπουλος[18],[16]
Μουρτζόπουλος[18],[16],Shankland[5])
Οι τιμές των κρίσιμων ακουστικών παραμέτρων βελτιώνονται στο χώρο (θέατρο)
με την εξέλιξη του θεατρικού οικοδομήματος , πχ η στάθμη εντάσεως του ήχου
(SPL) και η ευκρίνεια του λόγου βελτιστοποιούνται κυρίως με τη χρήση σχετικά
σκληρών υλικών κατάλληλα τοποθετημένων έτσι ώστε να προκύπτουν πλούσιες
έγκαιρες ανακλάσεις. Αποτέλεσμα πειραματικής εργασίας από το δεύτερο ημισυ
του 20ου
αιώνα και επί τόπου μετρήσεων.(Χουρμουτζιάδου[19],Kang[19],
[5])
Shankland
Επιπλέον οι μελέτες (μετά τα μέσα του 20ου αι.) καταλήγουν στο γεγονός ότι ο
χρόνος αντήχησης αυξάνεται σταδιακά όσο η μορφή του θεάτρου γίνεται πιο
κλειστή. Έτσι έχουμε μεγάλους χρόνους αντήχησης σε πιο κλειστά θέατρα καθώς
το κτίριο της σκηνής γίνεται ψηλότερο όπου καταλήγουμε στα κλειστά θέατρα,
τα Ωδεία (χώροι όπου είναι ικανοί και για μουσικές παραστάσεις όπου
απαιτούνται
μεγάλοι
χρόνοι
αντήχησης)
(Βασιλαντωνόπουλος[18],[16],
Μουρτζόπουλος[18],[16], Shankland[5]).
Κάποιες μελέτες ασχολήθηκαν με τη συσχέτιση αρχιτεκτονικών μορφών στο
θέατρο, διερευνούν την καλη ακουστική σε συνάρτηση με τη γεωμετρική σχέση
μεταξύ ηθοποιών (πηγή του ήχου) και ακροατών (δέκτες). (Πολυκάρπου[35],
Blesser[8],Erato Project[29], Οικονόμου[34],Lisa et.al[28])
95











Πολλές έρευνες έχουν εστιάσει στο θέατρο της Επιδαύρου λόγω της φήμης του
για την τελειότητα του. Σημαντικότεροι μεταξύ αυτών είναι Shankland[5],
Canac[25], Βασιλαντωνόπουλος[16] et.al, Σωτηροπούλου et.al[36], Ιzenour
[2]
,Declerq[30] , Dekeyser[30] . Καταλήγουμε λοιπόν ότι το θέατρο της Επιδαύρου
αρτιότερο όλων (μεγάλη ενίσχυση απευθείας ήχου και άριστη ποιότητα
ήχου).Συνδυάζει άριστα την ακουστική και οπτική αίσθηση για μεγάλο κοινό.
Mερικοί ερευνητές (Blauert[9], Blesser[8], Canac[25]) εστιάζουν στην ακουστική
αντίληψη και κρίνουν κατά την άποψή τους ότι η ακουστική αντίληψη έχει
αλλάξει από τότε καθώς δεν υπήρχαν τα ίδια ακουστικά ερεθίσματα. (δεν υπήρχε
τεχνητή ενίσχυση ήχου, ηχορύπανση) Δεν υπάρχει όμως μια τεκμηριωμένη
επιστημονική ολιστική θεώρηση της αντίληψης στις σύγχρονες μελετες.Οι
έρευνες που έχουν θέμα την αντίληψη της ακουστικής στο αρχαίο θέατρο είναι
ελάχιστες.
[15]
Σύγχρονοι
ερευνητές
(Καραμπατζάκης
et.al[11],[20],Βοβόλης
,
Πολυχρονόπουλος et.al [12], Εrato[29], Τσιφλίδης et.al[14], Rindel[13], Sevillano
et.al[31]) μέσα από πειραματική διερεύνηση αναφέρονται στα ακουστικά
τεχνάσματα που είναι οι μάσκες και συνηχητές και τονίζουν τη θετική
συνεισφορά στην ακουστική ποιότητα του θεατρικού λόγου.
Αναπάντητα ερωτήματα υπάρχουν και στο γεγονός της τυχόν εξάρτησης της
γλωσσικής μορφής του θεατρικού λόγου (τα ελληνικά είναι πιο εύηχη γλώσσα),
την εύρεση νέων υποκειμενικών σημαντικών φυσικών παραμέτρων που να
αντιστοιχούν στην ποιότική ακουστική καθώς και εάν κάποιες από τις ήδη
υπάρχουσες είναι περιττές για την περιγραφή της καλής ακουστικής στο θεατρικό
χώρο.
Η έρευνα δεν έχει τελειώσει καθώς δεν ξέρουμε εάν θα μπορούσε να
εφαρμοστούν αυτές οι τεχνικές σχεδιασμού σε ένα σύγχρονο ανοικτό θέατρο με
αποτέλεσμα την άρτια ακουστική , χωρίς τεχνιτή ενίσχυση.

96

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] Σωτηροπούλου Α. , Εμβάθυνση στο σχεδιασμό χώρων ακρόασης,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα (1996)
[2] George C. Izenour ,Roofed Theatres of Classical Antiquity,Yale University
Press, (1992)
[3] Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Aθήνα (1975) τόμος
Γ2,σελ.367-370
[4] Aριστοδήμου Γεωργία, Encyclopaedia of Hellenic World, Asia Minor «Θέατρα
στην Μ.Ασία» (2005), Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού,
http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4474
[5] R.Shankland, ‘Acoustics of Greek Theatres’, Physics Today, pp.30-35,1973
[6] Timos Papadopoulos, Simeon Delikaris-Manias, Archontis Politis,
Comparative study of computer simulation methods for the acoustical modeling
of ancient theatres, International Conference “The acoustics of ancient
Theatres” ,University of Patras,(2011)
http://www.ancientacoustics2011.upatras.gr/extra.html
[7] Mojtaba Navvab, Fabio Bisegna, Gunnar Heilmann, Acoustic Performances of
Ancient Theatres: Real Ancient versus Virtual Architecture , International
Conference “The acoustics of ancient Theatres” ,University of Patras,(2011)
http://www.ancientacoustics2011.upatras.gr/extra.html
[8] Barry Blesser, An Analysis of the Aural Experience of Ancient Spaces,
International Conference “The acoustics of ancient Theatres”, University of
Patras, (2011) http://www.ancientacoustics2011.upatras.gr/extra.html
[9] Jens Blauert,Cognitive aspects of listening in performance spaces ,
International Conference “The acoustics of ancient Theatres”, University of
Patras, (2011) http://www.ancientacoustics2011.upatras.gr/extra.html
[10] Jean-Dominique Polack, The acoustics of antique theatres: Canac’s life work
revisited, International Conference “The acoustics of ancient Theatres”,
University of Patras, (2011)
http://www.ancientacoustics2011.upatras.gr/extra.html
[11] Panagiotis Karampatzakis, Vassilios Zafranas , Spyros Polychronopoulos,
Georgios Karadedos, A study on Aristoxenus acoustic urns (The Vitruvian
secret), , International Conference “The acoustics of ancient Theatres”,
University of Patras, (2011)
http://www.ancientacoustics2011.upatras.gr/extra.html
97

[12] Spyros Polychronopoulos , Dimitris Kougias , Polykarpos Polykarpou,
Dimitris Scarlatos, «The use of resonators in ancient Greek Theatres» ,
International Conference “The acoustics of ancient Theatres”, University of
Patras, (2011)

[13] Jens Holger Rindel, Echo Problems in ancient theatres and a comment to
the ‘sounding vessels’ described by Vitruvius, International Conference “The
acoustics of ancient Theatres”, University of Patras, (2011)
http://www.ancientacoustics2011.upatras.gr/extra.html
[14] Alexandros Tsiflidis , Thanos Vovolis , Eleftheria Georganti , Peter Teubner,
John Mourjopoulos, Acoustic radiation properties of ancient Greek theatre
masks, International Conference “The acoustics of ancient Theatres”,
University of Patras, (2011)
http://www.ancientacoustics2011.upatras.gr/extra.html
[15] Thanos Vovolis, ‘Mask,Actor Theatron and Landscape in Classical Greek
Theatre’, International Conference “The acoustics of ancient Theatres”,
University of Patras, (2011)
http://www.ancientacoustics2011.upatras.gr/extra.html
[16] Βασιλαντωνόπουλος Σταμάτης, Παναγίωτης Χατζηαντωνίου, Δημήτρης
Σκαρλάτος , Τηλέμαχος Ζακυνθινός , Νικόλαος Αλέξανδρος Τάτλας ,
Ιωάννης Μουρτζόπουλος, Mετρήσεις και Ανάλυση της Ακουστικής του
Θεάτρου της Επιδαύρου, International Conference “The acoustics of ancient
Theatres”, University of Patras, (2011)
http://www.ancientacoustics2011.upatras.gr/extra.html
[17] Γ.Καμπουράκης , Α.Σωτηροπούλουυ, Σ.Α. Δαλιάνης, ‘’Η Ακουστική και η
Καταληπτότητα του Διονυσιακού Θεάτρου της Ακρόπολης’’ , International
Conference “The acoustics of ancient Theatres”, University of Patras, (2011)
http://www.ancientacoustics2011.upatras.gr/extra.html
[18] Σ.Βασιλαντωνόπουλος, Γ.Μουρτζόπουλος.’’ A study of Ancient Greek and
Roman Theater Acoustics’’ , Αcoustica Vol.89(2003), pp.123-136
[19] K.Chourmouziadou, J.Kang ,’’Acoustic evolution of ancient Greek and
Roman theatres’’, Applied Acoustics Vol.69(2008) pp.514-529
[20] Π. Καραμπατζάκης, Β. Ζαφρανάς, Γ. Καραδέδος , «Χαλκός Ηχών»
Ακουστικά αγγεία και «ακουστική ενίσχυση» Από τον Αριστόξενο και τον
Βιτρούβιο έως τις πρώτες μετρήσεις, Συνέδριο Ακουστικής 2010, Αθήνα
(2010).
[21] Leacroft Richard ,Theatre and playhouse : an illustrated survey of theatre
building from Ancient Greece to the present , Paperback (1985)
[22] G.Izenour,’’ Theater design / by George C. Izenour ; With two essays on the
Room Acoustics of Multiple-Use’’ New York [etc.], McGraw-Hill, (1977)
98

[23] Roderick Ham ,’’Theatre planning / Association of British Theatre
Technicians’’, (1974)
[24] Horst-Dieter Blume ‘’Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο’’ , (1993)
[25] Francois Canac ‘’L'Acoustique des theatres antiques : ses enseignements’’
Paris (1967)
[26] Benoit Beckers & Nicoletta Borgia, ‘’The Acoustic model of Greek
Theatre’’ , Urban Systems Engineering Department, Compiègne University
of Technology , France (2007) www.heliodon.net
[27] Ν.Χουρμουζιάδης,«Αρχαίο Αμφιθέατρο , μια χαρακτηριστική μορφή που δεν
ξεπεράστηκε» , Αφιέρωμα (2-32) Καθημερινή , 25/07/1999
[28] Martin Lisa, Holger Rindel, Claus Lynge Christensen, ‘’Predicting the
Acoustics of Ancient Open-Air Theatres: The importance of calculation
methods and geometrical details’’,Joint Baltic-Nordic Acoustics Meeting
2004, 8-10 June 2004, Mariehamn, Αland
[29] Erato website: http://www.at.oersted.dtu.dk/~erato/index.htm
[30] Niko F.Declerq , Cindy S.A.Dekeyser ,’’ Acoustic diffraction effects at the
Hellenistic amphitheater of Epidaurus: Seat rows responsible for the
marvelous acoustics’’, Journal of Acoustical Society of America, Vol 121,
April 2007 pp.(2011-2022)
[31] A.Barba Sevillano, R.Lacatis, A.Gimenez , J.Romero, ‘’Acoustics vases in
ancient theatres:disposition analysis from the ancient tetracordal musical
system’’, Acoustics 2008, Paris June 29-July 4 (2008) , www.acoustics08paris.org
[32] Anders Chr.Gade, Martin Lisa, Claus Lynge, Jens Holger Rindel ,’’Roman
Theatre Acoustics; Comparison of acoustic measurement and simulation
results from Aspendos Theatre, Turkey’’, The 18th International Congress on
Acoustics ICA 2004, April 4 to 9, 2004 Kyoto, Japan
http://www.odeon.dk/pdf/ICA_2004_ASPENDOS_rev.pdf
[33] Angelo Farina,’’Acoustic quality of theatres: correlations between
experimental measures and subjective evaluations’’, Applied Acoustics Vol
62 (2001), pp(889-916)
[34] Panos Economou, Panagiotis Charalampous, Stefanos Ioannides, Polykarpos
Polykarpou,’’ The significance of sound diffraction effects in predicting
acoustics in ancient theatres’’,International Conference “The acoustics of
ancient Theatres”, University of Patras, (2011)
http://www.ancientacoustics2011.upatras.gr/extra.html

99

[35] Πολύκαρπος Πολυκάρπου ,’’Ακουστικος Σχεδιασμός του Αρχαίου Θεάτρου
Κουριου της Λεμεσού Κύπρου’’, Διπλωματική εργασία, τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Πατρών , Φεβρουάριος 2011, Πάτρα
[36] George Cambourakis, Alexandra Sotiropoulou, Anastasia Savvopoulou, George
Poulakos, Jannis Tzouvadakis, Athanasios Stamos,’’Investigation of the
Acoustics of the ancient theatre of Epidauros’’, International Conference “The
acoustics of ancient Theatres”, University of Patras, (2011)
http://www.ancientacoustics2011.upatras.gr/extra.html
[37] Marco Gullo ,’’Acoustic Characterization of the Ancient Theatre at Syracuse’’,
DREAM, University of Palermo, Acoustics 2008, Paris June 29-July 4 (2008) ,
www.acoustics08-paris.org
[38] http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A
%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1

[39] Andrea Farnetani, Nicola Prodi, and Roberto Pompoli, On the Acoustics of
ancient Greek and Roman Theatres, J. Acoust. Soc. Am. Vol. 124, Issue 3, pp.
1557-1567 (2008)
[40] http://research.mediterraneanacoustics.com/Projects/DiffractioninAncientTheate
rs/KourionTheater.aspx
[41] http://mistikiellada.blogspot.gr/2011/04/blog-post.html
[42] http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/03/blog-post_7777.html
[43] http://www.asda.gr/lyk11per/Computer_Lab/Theater/theater.htm
[44] http://www.artmag.gr/art-articles/media-keyhole/1656-ancient-theatersacoustics
[45] http://www.diazoma.gr/200-Stuff-15-Paratiritirio/DataSheet-AitoloakarnaniaOiniadon.pdf
[46] http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=4932
[47] http://www.serrelib.gr/theatra.html
[48] http://www.oiniades.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=65&It
emid=68
[49] http://www.whitman.edu/theatre/theatretour/home.htm
[50] Μάρας Θεόδωρος ,Λιάκου Ελένη, ‘’Φως στο μυστήριο της ακουστικής των
αρχαίων θεάτρων’’ http://www.kerpini.gr/theatry.ppt

100

101

