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1. Εισαγωγή
Μετά τις αρχικές προσπάθειες για την αναβίωση του αρχαίου δράµατος και την
επιστροφή στο φυσικό του χώρο (αρχές 20ου αιώνα), το δηµοφιλές ρεύµα της
επαναλειτουργίας των αρχαίων ελληνικών θεάτρων (ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες)
έθεσε σε προτεραιότητα τα ζητήµατα προσδιορισµού και επίλυσης των επεµβάσεων
που εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες θεατρικής λειτουργίας. Έκτοτε, στο πεδίο
της προστασίας των αρχαίων ελληνικών θεάτρων συναντώνται δύο κρίσιµες και συχνά
αντιφατικές επιδιώξεις : η ανάδειξη των επιµέρους οικοδοµικών φάσεων ενός ιστορικού
µνηµείου και η σύγχρονη, λειτουργική αποκατάσταση του µε ήπιες και αντιστρεπτές
επεµβάσεις. Οι διαφωνίες, κατά τη διοργάνωση των παραστάσεων, επικεντρώνονται
συνήθως στον τρόπο και στις θέσεις εγκατάστασης των θεατρικών υποδοµών
(προσβάσεις, χώροι στάθµευσης, καµαρίνια, υγροί χώροι κοινού και καλλιτεχνών,
αποθήκες, θάλαµοι τεχνικής υποστήριξης), αλλά κυρίως στην προστασία της ορχήστρας
και των ερειπίων της σκηνής από τις σκηνικές διευθετήσεις και τις σκηνογραφικές
εφαρµογές. [Μπάρκας, 2004 : 388], [Chourmouziadou, 2009 : 27].
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Η κατεύθυνση των εργασιών αναστήλωσης και στερέωσης των διαφόρων θεατρικών
µνηµείων προσδιορίζει ένα επιπλέον σύνθετο και αντιφατικό πεδίο επιλογών. Το αρχαίο
ελληνικό θέατρο, ως παλίµψηστο διαδοχικών οικοδοµικών φάσεων, συγκροτεί ένα
σύνολο ιδιόµορφων περιπτώσεων όπου η ερµηνεία των ερειπίων από τις συγκεκριµένες,
διαχρονικές µετατροπές (είτε αυτές προέκυψαν ως τυπολογικές εξελίξεις, είτε
αποτελούν ρωµαϊκές επεµβάσεις) διαπλέκεται µε την αξιόπιστη επαναλειτουργία του
θεατρικού χώρου για να εξυπηρετηθούν τα σωζόµενα δράµατα που (σχεδόν κατ`
αποκλειστικότητα) ανήκουν στην θεατρική παραγωγή της κλασικής περιόδου.
Στους θεατρικούς χώρους της αρχαιότητας συνδυάζονται µε επιτυχία η µεγάλη
χωρητικότητα µε την άριστη οπτική και ακουστική άνεση. Ο θεατρικός σχεδιασµός της
αρχαιότητας κατάφερε να επιλύσει µε απλότητα και αρτιότητα ένα σύνολο τεχνικών
εφαρµογών όπως η χωροθέτηση, η αρχιτεκτονική σύνθεση, η στερέωση και αποστράγγιση του κοίλου, η εξυπηρέτηση της θεατρικής λειτουργίας και η ικανοποίηση των
θεατρικών ανέσεων του κοινού. Στη διάρκεια µιας µακραίωνης πορείας (που µε τα
σηµερινά γνωστικά δεδοµένα ξεκινά από τη Μινωική Κρήτη και κλείνει την πρώιµη
Βυζαντινή εποχή), ανάλογα µε τις πολιτιστικές και κοινωνικές αντιλήψεις κάθε
περιόδου, αντιµετωπίστηκαν µε ευελιξία οι επιµέρους ιστορικές και χωρικές
ιδιαιτερότητες. Το αρχαίο ελληνικό θέατρο εξελίχθηκε συντηρητικά, χωρίς ριζικές
αλλαγές και δραστικές παρεµβάσεις Οι θεατρικές, αρχιτεκτονικές και ακουστικές
εξελίξεις παρέµεναν αλληλένδετες, τα επιµέρους προβλήµατα ενός τοµέα επιλυόταν µε
την προσαρµογή και συνδροµή των υπολοίπων [Μπάρκας, 1994 : 40]
Κατά τη διάρκεια µιας θεατρικής παράστασης, οι απαιτήσεις των ηθοποιών και των
θεατών έχουν ως κοινό παρονοµαστή την απρόσκοπτη θεατρική επικοινωνία, δηλαδή
την άνετη οπτική επαφή µε τα δρώµενα, την ακουστική ζωντάνια και διαύγεια του
θεατρικού µηνύµατος, την καταληπτότητα του θεατρικού λόγου. ∆ιαδοχικές ακουστικές
έρευνες επιβεβαίωσαν ότι στα αρχαία ελληνικά θέατρα ισχύουν οι βασικές αρχές
σχεδιασµού που εξυπηρετούν την ιδιόµορφη ακουστική συµπεριφορά των υπαιθρίων
χώρων [Canac, 1967 : 44], [Μπάρκας, 2004 : 378]
-ο υποβιβασµός / η εξαφάνιση των εξωτερικών, παρασιτικών οχλήσεων,
-η αρµονική ανάπτυξη του κοινού γύρω από τα δρώµενα και η εκµετάλλευση των
ακουστικών πλεονεκτηµάτων ενός σχήµατος ανοικτής κάτοψης (έλλειψη οροφής,
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πλευρικές χοάνες των παρόδων, προσχεδιασµένη κατάργηση των συµπαγών
περιµετρικών τοιχωµάτων),
-οι γεωµετρικές συναρτήσεις των λειτουργικών στοιχείων του θεατρικού χώρου
(ορχήστρα, κοίλο, κτίριο σκηνής) στα µέτρα της ανθρώπινης φωνητικής και ακουστικής
κλίµακας, για την ανάδειξη του κατευθείαν ήχου,
-η εξασφάλιση ενός αυτοδύναµου (παθητικού) µεγαφώνου, µε έγκαιρες, θετικές
ηχοανακλάσεις, καθώς επίσης και η υποβάθµιση των καθυστερηµένων, βλαπτικών
ηχοανακλάσεων και της ηχώς.

2. Ο ακουστικός σχεδιασµός του αρχαίου ελληνικού θεάτρου
Η τεχνογνωσία του θεατρικού και ακουστικού σχεδιασµού της αρχαιότητας, ως ένα
σύνολο θεωρητικών γνώσεων, εµπειρικών κατακτήσεων και τεχνικών δεδοµένων, δεν
καταγράφηκε ούτε διασώθηκε σε γραπτές µαρτυρίες. Η διακοπή της αρχαιοελληνικής
τεχνικής παράδοσης επέτρεψε να αιωρείται επί αιώνες η λανθασµένη εντύπωση πως τα
οικοδοµήµατα του αρχαίου ελληνικού θέατρα υπήρξαν δηµιουργήµατα ενός
απροσδιόριστου και µυστηριακού σχεδιασµού, πως η περίφηµη ακουστική λειτουργία
τους είναι αποτέλεσµα ερµητικών και απρόσιτων φαινοµένων. Πρόκειται για ένα
σύνολο δοξασιών και εικασιών που αναπτύχθηκαν στο έδαφος των έµµεσων,
παραποιηµένων ή λανθασµένων (κυρίως) ρωµαϊκών πηγών της ευρωπαϊκής
αναγέννησης [Μπάρκας, 1994 : 49]
Μια σειρά µύθων καλλιεργήθηκαν πάνω στα κείµενα του Βιτρούβιου. Για παράδειγµα,
η χωροθέτηση των αρχαίων ελληνικών θεάτρων δεν ακολουθεί κάποιον δεδοµένο προσανατολισµό (π.χ. το µεσηµβρινό) [Vitruvius, 1914 : V, III]. Η ανακάλυψη
πολυάριθµων θεατρικών χώρων στη διάρκεια του 20ου αιώνα, έδειξε πως η διεύθυνση
του κύριου θεατρικού άξονα διατρέχει όλες τις πιθανές κατευθύνσεις του ορίζοντα και
προσδιορίζεται κατά περίπτωση από το µικροκλίµα, τη γεωµορφολογία και το
ανάγλυφο της περιοχής (πνέοντες άνεµοι, πιθανές πηγές ηχορύπανσης, εγκάρσια στον
άξονα µιας κοιλάδας, µιας χαράδρας ή ενός όρµου, ακόµη και σε τεχνητή επιχωµάτωση). Επίσης αποδεικνύεται πως δεν υφίσταται κάποιο τυποποιηµένο πρότυπο ούτε όσον
αφορά την ένταξη του θεατρικού οικοδοµήµατος στον ευρύτερο πολεοδοµηµένο χώρο
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(αγορά οργανωµένο ιερό, σύµπλεγµα δηµοσίων κτιρίων, αποµονωµένη τοποθεσία). Με
µια δέσµη ευέλικτων επιλύσεων και επιτόπιων προσαρµογών, η χωροθέτηση του
θεατρικού χώρου εξυπηρετούσε τις αρχιτεκτονικές και ακουστικές απαιτήσεις µιας
συγκεκριµένης περιοχής, ανάλογα µε τις πολιτιστικές αντιλήψεις και την κοινωνική
οργάνωση κάθε ιστορικής περιόδου [Izenour, 1977 : 34], [ Μπάρκας, 1994 : 49].
Γενικά, η εµπειρική αξιοποίηση της πλαγιάς ενός λόφου, από την οποία προέκυψε το
βαθµιδωτό ανάπτυγµα του κοίλου, διευκολύνει την υπαίθρια ακουστική επειδή µε τη
σταδιακή υπερθέρµανση της ορχήστρας και των εδωλίων στην διάρκεια της ηµέρας
(δηλαδή στις αυθεντικές συνθήκες λειτουργίας του θεάτρου κατά την αρχαιότητα)
ευνοείται η καθ` ύψος ηχοδιάδοση, ενώ ταυτόχρονα η πτώση της θερµοκρασίας από
την αύξηση του υψοµέτρου προκαλεί κύρτωση των ηχητικών ακτίνων κατά το ανάγλυφο του κοίλου (φαινόµενο που εξασφαλίζει την µείωση των ενεργειακών απωλειών του
ωφέλιµου µηνύµατος) [Lehmann, 1983].
Θα υπέθετε κανείς πως ένας υπαίθριος και εκτεταµένος θεατρικός χώρος δεν
εξασφαλίζει την κατάλληλη ακουστική για την καταληπτότητα της οµιλίας. Όµως αυτό
αποτελεί λανθασµένη γενίκευση : η έλλειψη στέγης εξαφανίζει τις ανεπιθύµητες
ηχοανακλάσεις (δηλαδή ρυθµίζει την διάρκεια της αντήχησης). Σε πρώτη προσέγγιση, η
οπτική και ακουστική άνεση των θεατών εξαρτάται από το βαθµιδωτό ανάπτυγµα του
κοίλου (δηλαδή την αναλογία του πλάτους προς το ύψος των βαθµίδων). Ο κατάλογος
των καταµετρηµένων µεγεθών αποκαλύπτει πως οι κλίσεις των κοίλων (συχνά
µεγαλύτερες στα άνω διαζώµατα) υπερκαλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις σχεδιασµού
(από 210 ως 300, µε ελάχιστο όριο 130), αποτρέποντας την ηχοαπορρόφηση της
χρήσιµης ενέργειας στα σώµατα των θεατών. Επιπλέον, οι ακουστικές έρευνες
απέδειξαν πως η επιτυχής σύνθεση του θεατρικού χώρου δεν βασίστηκε απλά στην
κλίση των βαθµίδων, αλλά σε µια σύνθετη τριγωνοµετρική συνάρτηση (τη λεγόµενη
κανονική εξίσωση των αρχαίων θεάτρων) της κλίσης και του αξονικού αναπτύγµατος
του κοίλου, µε την ακτίνα της ορχήστρας, τις διαστάσεις του προσκηνίου και τη θέση
της σκηνής [Canac, 1967 : 155].
Η ορχήστρα αναδεικνύεται σε αναντικατάστατο λειτουργικό κέντρο της αρχιτεκτονικής
σύνθεσης του θεατρικού χώρου. Το εκτεταµένο οριζόντιο ανάκλαστρό της (µε
κατάλληλη συµπύκνωση των εδαφικών στρώσεων και λείανση της επιφάνειάς του)
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ενισχύει τις φωνές του θυµελικού θιάσου (µε ελάχιστη χρονική καθυστέρηση).
Χαρακτηριστικό της απόλυτης χρησιµότητάς του είναι πως οι ηχοανακλάσεις από την
ορχήστρα είναι οι µόνες ικανές να ενισχύσουν την ένταση του κατευθείαν ήχου στις
βαθµίδες του κάτω διαζώµατος, δηλαδή σε µια ζώνη του κοίλου όπου καµία άλλη
ανακλαστική επιφάνεια (όπως η εξέδρα του προσκηνίου ή η πρόσοψη της σκηνής) δεν
είναι ενεργή [Izenour, 1977 : 260], [Μπάρκας, 2004 : 387].
Η οργάνωση ενός κτιρίου σκηνής δεν υπήρξε πρωτογενές στοιχείο του θεατρικού
χώρου, ωστόσο η εφαρµογή της σκηνογραφίας αποτέλεσε µια βασική τοµή στην εξέλιξη
του θεατρικού και ακουστικού σχεδιασµού. Με αφορµή την παράσταση της Ορέστειας
του Αισχύλου στο κλασικό αθηναϊκό θέατρο του ∆ιόνυσου (458 π.χ.), το ξύλινο,
λυόµενο και περιοδικό σκηνικό βάθος της σκηνογραφίας και η σταδιακή εµπέδωση της
αντίστοιχης θεατρικής σύµβασης, δηµιούργησαν έναν εγκάρσιο αρχιτεκτονικό άξονα
για την προβολή της θεατρικής δράσης και τη συγκέντρωση τού δραµατικού
ενδιαφέροντος πίσω από την ορχήστρα. Ταυτόχρονα το κατακόρυφο ανάκλαστρο του
σκηνικού πλαισίου ενίσχυε την ένταση της φωνής του υποκριτή στις ψηλότερες
βαθµίδες του κοίλου (όπου οι ηχοανακλάσεις από την ορχήστρα εξασθενούν σηµαντικά
λόγω της ηχοαπορρόφησης στα σώµατα των θεατών) και βοηθούσε στη κατανόηση των
µονολογικών και διαλογικών µερών του δράµατος (δηλαδή διευκόλυνε τις
µεµονωµένες, περιορισµένης ηχητικής έντασης, φωνές να συναγωνιστούν την ισχύ της
πολυφωνικής λειτουργίας του χορού) [Izenour, 1977 : 34], [Μπάρκας, 1994 : 52].
Οι µετέπειτα, λίθινες κατασκευές στη σκηνή του ∆ιονυσιακού θεάτρου (κατά τη
διάρκεια του 4ου αιώνα π.χ., δηλαδή πριν και µετά την ανακατασκευή του Λυκούργου),
δεν µετέβαλαν ουσιαστικά τη λειτουργία του κατακόρυφου ανάκλαστρου της
σκηνογραφίας, αλλά οπωσδήποτε επεδίωξαν τη µείωση της σχετικής ηχοαπορρόφησης
(δηλαδή αύξησαν την ηχοανακλαστική ικανότητα του) συγκριτικά µε τις αρχικά υφασµάτινες ή ξύλινες εφαρµογές των κλασικών χρόνων. Κρίσιµες διαφοροποιήσεις
προέκυψαν µε την ανάπτυξη ενός διώροφου ή τριώροφου κτιρίου σκηνής στον τύπο
του ελληνιστικού και ελληνο-ρωµαϊκού θεάτρου, µια µεγέθυνση των ανακλαστικών
επιφανειών ικανή να προκαλέσει ενίσχυση των καθυστερηµένων, διαδοχικών
ηχοανακλάσεων από την ορχήστρα και το προσκήνιο (µε αναπόφευκτή συνέπεια την
αύξηση της αντήχησης και τη µείωση της καταληπτότητας στις ψηλές βαθµίδες). Για να
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αντιµετωπιστούν οι συγκεκριµένες, ανεπιθύµητες και βλαπτικές ηχοανακλάσεις, η
πρόσοψη της λίθινης σκηνής απέκτησε ένα τυπικό ηχοδιαχυτικό διάκοσµο από
πολυποίκιλες επιφάνειες µικρών διαστάσεων (εσοχές, ανάγλυφα, γλυπτά συµπλέγµατα)
[Canac, 1967 : 74], [Μπάρκας, 2007 : 196].
Με τους ηχοδιαχυτές στην πρόσοψη, όπως ήταν αναµενόµενο, βελτιώθηκε η ακουστική
αποτελεσµατικότητα του κτιρίου της σκηνής στο ηχητικό φάσµα των µεσαίων υψηλών συχνοτήτων. Όµως για να ελαχιστοποιηθούν οι ακουστικές παρενέργειες των
χαµηλών συχνοτήτων και ιδίως των καθυστερηµένων ηχοανακλάσεων από την
υπερυψωµένη εξέδρα του προσκηνίου, στον τύπο του ελληνο-ρωµαϊκού θεάτρου και
αργότερα στο ρωµαϊκό θέατρο, υιοθετήθηκαν ανακλητές εφαρµογές σκηνογραφίας
(ηχοαπορροφητικές επιφάνειες µε ξύλινα πετάσµατα και υφασµάτινες διακοσµήσεις)
στα πολυάριθµα ανοίγµατα της σκηνής και του υποσκηνίου [Izenour, 1977 : 263].
Ο συνδυασµός δύο ισχυρών ανάκλαστρων (το οριζόντιο της ορχήστρας και το
κατακόρυφο του σκηνικού βάθους) στον τύπο του κλασικού θεάτρου ανέδειξε το
πρόβληµα της οµογενοποίησης των διακεκριµένων ηχοανακλάσεων (δηλαδή την
ανάγκη συσσωµάτωσή τους µε τον κατευθείαν ήχο) ώστε να αποτραπούν τα δυσάρεστα
επακόλουθα του ακουστικού µετεικάσµατος (όπως η µείωση της καταληπτότητας και η
ηχώ). Η ανάγκη συνδυασµένης αξιοποίησης των ανάκλαστρων υποχρέωνε τους
ηθοποιούς να περιορίσουν τις µετακινήσεις στο χώρο της ορχήστρας και να
παραµένουν κοντά στο σκηνικό πλαίσιο (σε µια στενή περιοχή ανάµεσα στα
παρασκήνια που αργότερα ονοµάστηκε λογείον), εξέλιξη που ανέδειξε τη λειτουργική
και δραµατική σπουδαιότητα αυτού του ενδιάµεσου, προσκήνιου χώρου [Μπάρκας,
2004 : 380]. Η ακριβής έκταση, το πλάτος και το ύψος µιας πιθανά υπερυψωµένης
εξέδρας ανάµεσα στην ορχήστρα και στη σκηνογραφία (την όψη της σκηνής)
συγκροτούν το σηµαντικότερο πρόβληµα ερµηνείας του θεατρικού χώρου της κλασικής
/ ελληνιστικής εποχής και µετατράπηκαν (στις αρχές του 20ου αιώνα) σε πεδίο σφοδρών
αντεγκλήσεων των µελετητών του αρχαίου θεάτρου [Dοerpfeld, 1896 : 376], [Allen,
1918 : 27].
Τα αρχαιολογικά ευρήµατα (κυρίως η γεωµετρική σχέση της ορχήστρας µε τη σκηνή
και τις παρόδους), προσδιορίζουν έναν αβαθή, ισόγειο χώρο (περιορισµένο ανάµεσα
στο σκηνικό πλαίσιο και στη νοητή εφαπτοµένη από την πρόσοψη των παρασκηνίων
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στην περιφέρεια της ορχήστρας), που λειτουργεί ως ζώνη Haas, δηλαδή συγκροτεί την
ακουστικά χρήσιµη περιοχή (µπροστά από τη σκηνογραφία), έξω από την οποία αρχίζει
να γίνεται αισθητή η διάκριση άµεσου και έµµεσου ήχου [Canac, 1967]. Ακουστικά
πειράµατα σχετικά µε την ποιοτική αξιολόγηση των επιµέρους ηχοανάκλαστρων του
αρχαίου θεάτρου έδειξαν πως η χρησιµότητα αυτής της ζώνης συναρτάται µε την
διαφορά στάθµης από το επίπεδο της ορχήστρας, είναι δηλαδή ακουστικά βέβαιον ότι ο
ισόγειος προσκήνιος χώρος ή έστω µια χαµηλή εξέδρα προσκηνίου υπερέχουν κάποιας
υπερυψωµένης σκηνικής πλατφόρµας. Το παραπάνω συµπέρασµα επιβεβαιώνει τις
θεατρολογικές αντιλήψεις αναφορικά µε τη µορφή και τη λειτουργία του σκηνικού
χώρου στο ∆ιονυσιακό Θέατρο (στα τέλη του 5ου αιώνα π.χ.) όπου, σε επαφή µε το
λίθινο πρόβολο (το θεµέλιο Τ), διαµορφώθηκε το κεντρικό θύρωµα της περιοδικής
ξύλινης σκηνογραφίας και σταδιακά αναπτύχθηκε ένα χαµηλό βάθρο, µπροστά από το
τυπικό πρόπυλο του κεντρικού ανοίγµατος [Izenour, 1977 : 597], [Μπάρκας, 1994 : 42].
Οι πάροδοι (εκτός από τις τελετουργικές και κυκλοφοριακές εξυπηρετήσεις που
επιτελούσαν) αποτελούν τις βασικές χοάνες εκτόνωσης των πλάγιων ηχοανακλάσεων
προς το κοίλο (µέσω ηχοαπορρόφησης ή έµµεσα µέσω ηχοδιάχυσης στην ακανόνιστη
λιθοδοµή των αναληµµάτων του). Η λειτουργία τους αρχίζει σταδιακά να
συρρικνώνεται στον τύπου του ελληνο-ρωµαϊκού θεάτρου (όταν το προσκήνιο εισχωρεί
στην περιοχή της ορχήστρας), για να καταλήξουν ουσιαστικά αδιέξοδα στο ρωµαϊκό
θέατρο (όταν η εξέδρα του προσκηνίου καταλαµβάνει ολόκληρη την ηµιπεριφέρεια της
ορχήστρας). Στη θέση τους, για τη µερική αντιµετώπιση των βλαπτικών ανακλάσεων
διαµορφώθηκαν θολωτές στοές (vomitorum), διακοσµηµένες µε ακανόνιστη λιθοδοµή
[Lehmann, 1983].
Σε παρόµοια αποτρεπτική λειτουργία, τα παρασκήνια εξυπηρετούσαν την πλευρική
προστασία του θεατρικού χώρου, αποτρέποντας την παλµική ηχώ (ανάµεσα στα
αναλήµµατα του κοίλου και το κτίριο της σκηνής) και διοχετεύοντας τις
καθυστερηµένες ηχοανακλάσεις στις παρόδους. Επιπλέον, οι προεξοχές των
παρασκηνίων στις άκρες του προσκηνίου χώρου κατεύθυναν τις ηχοανακλάσεις από το
σκηνικό πλαίσιο προς το κοίλο, εξασφαλίζοντας το ανάπτυγµα και τον εστιασµό της
δέσµης τους. Όπως επιβεβαιώθηκε µε ακουστικά πειράµατα, αυτές οι µικρές αλλά
οριακά κρίσιµες προβολές (µέσω µιας γεωµετρικής αναλογίας του πλάτους ως προς το
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µήκος του προσκηνίου) εξασφαλίζουν

στους χώρους ανοικτής κάτοψης τα

πλεονεκτήµατα των σχηµάτων κλειστής κάτοψης για οµιλία, χωρίς τα πλευρικά µειονεκτήµατά τους [Canac, 1957].
Συνοψίζοντας, η φηµισµένη ακουστική του αρχαίου ελληνικού θεάτρου είναι
αποτέλεσµα της συνδυασµένης αξιοποίησης των λειτουργικών και αρχιτεκτονικών
στοιχείων του θεατρικού χώρου. Η ακουστική άνεση και η επιτυχής επικοινωνία των
θεατών µε τα δρώµενα οφείλεται στην αυτόνοµη, παθητική µεγαφωνική ενίσχυση του
δραµατικού λόγου, δηλαδή σε ένα σύνολο θετικών προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν :
-την απρόσκοπτη διάδοση του άµεσου ήχου,
-την ικανότητα αναπλήρωσης των ενεργειακών απωλειών (εξαιτίας της υπαίθριας
ηχοδιάδοσης), ιδίως στις ψηλότερες βαθµίδες του κοίλου,
-τη µεγιστοποίηση της θετικής ηχοανακλαστικής ικανότητας των διαθέσιµων
επιφανειών κοντά στην πηγή,
-τη συρρίκνωση κάθε αποµακρυσµένου, πιθανού ανάκλαστρου (ή τη µεγιστοποίηση της
ηχοαπορρόφησης των επιστρώσεών του) για την αποτροπή βλαπτικών καθυστερηµένων
ηχοανακλάσεων.
Πρόκειται για µια σειρά από ακραίες οικοδοµικές επιλογές, οι οποίες επιτυγχάνουν την
ακουστική

εξυπηρέτηση

υπαιθρίων

θεάτρων

µεγάλης

χωρητικότητας

(χωρίς

ηλεκτρακουστική ενίσχυση) και θα µπορούσαν σχηµατικά να αποδοθούν µε τις ακραίες
τονικότητες της χρωµατικής κλίµακας [Canac, 1967 : 69] :
-υπαίθριοι χώροι ανοικτής κάτοψης (ηχοαπορρόφηση στην ατµόσφαιρα),
-λείες επιφάνειες, µεγάλων διαστάσεων, µε υλικά χαµηλής απορροφητικής ικανότητας
(ορχήστρα, σκηνικό πλαίσιο),
-µικρά ηχοδιαχυτικά στοιχεία ακανόνιστου σχήµατος (στα αναλήµµατα, στις
περιµετρικές στοές της στέψης του κοίλου, στα υπερυψωµένα τοιχώµατα της σκηνής).
Το ακουστικό επίτευγµα του θεατρικού σχεδιασµού των αρχαίων ελληνικών θεάτρων
αποκτά µεγαλύτερες διαστάσεις υπό το πρίσµα της συγκριτικής αξιολόγησης του µε τα
δεδοµένα του ρωµαϊκού πολιτισµού, ο οποίος (ως µεταγενέστερος) διέθετε περισσότερο
εξελιγµένα τεχνικά µέσα :
-η υπερµεγέθυνση του ρωµαϊκού προσκηνίου, ως συνδυασµός της αυτονόµησης /
υπερύψωσης της εξέδρας του και της σταδιακής διόγκωσης του κτιρίου της σκηνής
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(εξέλιξη που χαρακτηρίζει ήδη τον ελληνο-ρωµαϊκό τύπο) οδήγησε στη ελάττωση της
χωρητικότητας του θεατρικού χώρου και στη συρρίκνωση των δυνατοτήτων µιας
ανοικτής κάτοψης,
-η µετωπική παράθεση του κτιρίου της σκηνής (scaenea frons) µε το αµφιθέατρο
(auditorium) και η σύνθεσή τους σε ένα ενιαίο, αυτοφερόµενο κέλυφος (µε στόχο την
ηχοπροστασία του θεάτρου από τους αστικούς θορύβους), κατέληξε στην ακύρωση των
πλεονεκτηµάτων του υπαίθριου χώρου και τελικά στην υποβάθµιση της ακουστικής
λειτουργίας του [Izenour, 1977 : 259], [Hunningher, 1956].
Τα παραπάνω εξαγόµενα θέτουν ένα δυσµενές µέτρο αξιολόγησης των οικοδοµικών
µετατροπών, επεµβάσεων και αλλοιώσεων που βρίσκονται ενσωµατωµένα στα ερείπια
των αρχαίων ελληνικών θεάτρων και προσδιορίζουν το πλαίσιο αναφοράς της
σύγχρονης επαναλειτουργίας των θεατρικών χώρων της αρχαιότητας.

3. Κριτήρια και µέθοδοι αξιολόγησης της ακουστικής άνεσης
Το επίπεδο ακουστικής άνεσης κατά τη θεατρική επικοινωνία προσδιορίζεται από δύο
ανεξάρτητες ηχητικές στάθµες : την ένταση του ωφέλιµου µηνύµατος και το θόρυβο
του περιβάλλοντος.
Οι διεθνείς κανονισµοί (και τα σχέδια του ΕΛΟΤ) για να χαρακτηρίσουν τις
διακεκριµένες συνθήκες ακουστικής άνεσης και τα επιβεβληµένα όρια ησυχίας ενός
χώρου υιοθετούν τις πρότυπες καµπύλες θορύβου ΝC (Noise Criteria), που εκφράζουν
τη µέση ωριαία, στατιστικά ισοδύναµη ηχοστάθµη των θορύβων του περιβάλλοντος
[Αθανασόπουλος, 1991 : 183]. Τα αντίστοιχα µεγέθη ακουστικής άνεσης του
Ελληνικού Κτιριοδοµικού Κανονισµού (άρθρο 12) αντιστοιχίζονται (αλλά δεν
ταυτίζονται) µε τα διεθνή κριτήρια. Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, για µια
συντηρητικά ασφαλή θεώρηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων σε χώρους υψηλής
σπουδαιότητας (αρχαιολογικά σύνολα ή πολιτιστικά κέντρα), αντί της µέσης,
ισοδύναµης ηχοστάθµης (Leq) είναι σκόπιµο να λαµβάνεται υπόψη η µέγιστη
αναµενόµενη τιµή ηχητικής όχλησης (Lmax) [Stryjenski, 1975].
Θόρυβος βάθους ονοµάζεται κάθε µόνιµη ή παροδική ηχητική παρενόχληση της
ακουστικής επικοινωνίας. Στους υπαίθριους θεατρικούς χώρους κυριαρχεί ο
κυκλοφοριακός θόρυβος, οι θόρυβοι της φύσης και οι αναπόφευκτοι / απρόβλεπτοι
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θόρυβοι µιας συνάθροισης (ψίθυροι, βηξίµατα, κινήσεις). Ο θόρυβος βάθους καλύπτει
ένα τµήµα του ωφέλιµου µηνύµατος παρεµβάλλοντας µόνιµα ή ευκαιριακά ένα είδος
ηχητικής καλύπτρας (µάσκας) [Lehmann, 1969 : 108].
Ανάδυση ονοµάζεται η διαφορά ηχητικής στάθµης µεταξύ των εντάσεων του µηνύµατος
και του θορύβου. Ουσιαστικά η ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος περιλαµβάνει το
τµήµα της ηχητικής ενέργειας που παραµένει ευδιάκριτο (δηλαδή δεν ακυρώνεται από
την ενέργεια του θορύβου) και σχηµατικά αποτελεί τη κορυφή του παγόβουνου πάνω
από τη θάλασσα του ηχητικού περιβάλλοντος. Η ανάδυση του θεατρικού µηνύµατος
αποτελεί το πρώτιστο µέληµα του ακουστικού σχεδιασµού στα υπαίθρια θέατρα, καθώς
συνδέεται άµεσα µε την ευκρίνεια της ακουστικής επικοινωνίας και την καταληπτότητα
του θεατρικού λόγου [Μπάρκας, 1992 : 10].
Με βάση τις στάθµες ανάδυσης του ωφέλιµου σήµατος, η αξιολόγηση της ακουστικής
ποιότητας των θεατρικών και συναυλιακών χώρων υιοθετεί τις παρακάτω διακρίσεις
[Liepp, 1981] :
-άριστη συµπεριφορά ( > 25 dB), καλή συµπεριφορά (20 - 25 dB)
-µέτρια συµπεριφορά (15 - 20 dB), µη ικανοποιητική συµπεριφορά ( < 15 dB)

4. ∆ιερεύνηση και αξιολόγηση της ακουστικής άνεσης
Τα ερευνητικά στοιχεία της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν τµήµα µιας ευρύτερης
πανεπιστηµιακής έρευνας [Νικάκη - Σακκούλης, 2005] µε στόχο την καταγραφή της
υφιστάµενης κατάστασης και των προβληµάτων επανάχρησης (µετατροπές, αλλοιώσεις,
καταστροφές) ενός δείγµατος δέκα (10) αρχαίων ελληνικών θεάτρων :
-το ∆ιονυσιακό Αθηναϊκό θέατρο,
-το θέατρο του Θορικού,
-το θέατρο του Αµφιαράειου Iερού στον Ωρωπό,
-το θέατρο του Άργους,
-το θέατρο της Επιδαύρου,
-το θέατρο της Ερέτριας,
-το θέατρο της Θάσου,
-το θέατρο του ∆ίου,
-το θέατρο των Φιλίππων και
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-το θέατρο της ∆ωδώνης.
Στις παραµέτρους της έρευνας περιλαµβάνονται η ενσωµάτωση των θεατρικών
µνηµείων στη σύγχρονη πολεοδοµική πραγµατικότητα, η δοµική κατάσταση και οι
πιθανές εργασίες στερέωσης των µελών του θεατρικού οικοδοµήµατος (κοίλο,
ορχήστρα, σκηνή), οι δυνατότητες σύγχρονης επαναλειτουργίας και οι υφιστάµενες
θεατρικές υποδοµές. Επιχειρούµενος στόχος της έρευνας ήταν η αποτίµηση του
σύγχρονου ηχητικού περιβάλλοντος των αρχαίων θεάτρων (διάκριση των βασικών
πηγών ηχητικής όχλησης, επίπεδα θορύβου), καθώς επίσης και η ακουστική
αξιολόγηση της τρέχουσας ή δυνητικής επαναλειτουργίας τους (µε κριτήριο ακουστικής
άνεσης την ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος).
Για την οικονοµία της ανακοίνωσης στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται τα
αναλυτικά στοιχεία της έρευνας τριών (3) αρχαίων ελληνικών θεάτρων, καθώς επίσης
και η συνοπτική απεικόνιση του συνόλου των δεδοµένων του δείγµατος.

Πίνακας 1

Αθηναϊκό θέατρο ∆ιόνυσου Ελευθερέα

Τύπος /

Η µήτρα του κλασικού θεατρικού τύπου, ένα παλίµψηστο διαδοχικών

Γενικά σχόλια

οικοδοµικών φάσεων, µε πυκνό ιστορικό διαχρονικών µετατροπών και
επεµβάσεων. Τα σηµερινά ερείπια ανάγονται στην ανακατασκευή του
Λυκούργου (4ος αιώνας π.χ.) και σε ρωµαϊκές επεµβάσεις.

Χωροθέτηση και

Στη νότια πλαγιά της ακρόπολης, στο χώρο του ιερού άλσους.

πολεοδοµική ένταξη

Κεντρικός άξονάς µε νότιο προσανατολισµό.

Σηµερινή λειτουργία

Αρχαιολογικός χώρος - απαγόρευση παραστάσεων

Κατάσταση

Σώζεται η πλακόστρωση των ρωµαϊκών χρόνων - αποκατάσταση ορισµένων

ορχήστρας

κατεστραµµένων τµηµάτων της.

Κατάσταση κοίλου

Σώζονται τµήµατα από τις πρώτες βαθµίδες και οι περισσότεροι θρόνοι της
Προεδρίας - εργασίες για αποκατάσταση του αναλήµµατος της ανατολικής
παρόδου.

Κατάσταση σκηνής

Σώζονται υπολείµµατα θεµελίων και χαµηλών τοιχωµάτων της σκηνής.
Σώζεται επίσης τµήµα της πρόσοψης του ρωµαϊκού προσκηνίου.

Θόρυβος βάθους -

Αστικός απόηχος (44 dB, κυρίως από κυκλοφοριακό θόρυβο), ανθρωπογενές

Πηγές όχλησης

και φυσικό περιβάλλον ( < 50 dB). Παρά την πεζοδρόµηση της ∆ιονυσίου
Αρεοπαγίτου καταγράφονται παράνοµες διελεύσεις οχηµάτων (65 dB)
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Πίνακας 2

Θέατρο Φιλίππων

Τύπος / Γενικά σχόλια

Ελληνιστικός τύπος µε έντονες ρωµαϊκές επεµβάσεις

Χωροθέτηση και

Σε φυσική κοιλότητα κάτω από την ακρόπολη.

πολεοδοµική ένταξη

Κεντρικός άξονας µε βορειοδυτικό προσανατολισµό, εγκάρσια σε κοιλάδα,

Σηµερινή λειτουργία

Αρχαιολογικός χώρος - από το καλοκαίρι του 1961 διεξάγεται θεατρικό
φεστιβάλ

Κατάσταση ορχήστρας

Σε εξέλιξη εργασίες ανασκαφής και ανακατασκευής του περιµετρικού
αγωγού απαγωγής των οµβρίων (ρωµαϊκές επεµβάσεις).

Κατάσταση κοίλου

Ελάχιστα µέλη των κατώτερων βαθµίδων - το υπόλοιπο κοίλο συµπληρώθηκε µε εργασίες στερέωσης (1960) κατά τις οποίες αποκαταστάθηκε το
ρωµαϊκό θωράκιο της αρένας και η εµβόλιµη εξέδρα των επισήµων. Σε
εξέλιξη εργασίας στερέωσης των αναληµµατικών τοίχων

Κατάσταση σκηνής

Σώζονται τα θεµέλια της ελληνιστικής σκηνής και ερείπια των χαµηλών
τοιχωµάτων του ρωµαϊκού προσκηνίου.

Θόρυβος βάθους -

Φυσικοί περιβάλλον (40 dB) και αγροτικές εργασίες (46 - 52 dB). Θόρυβος

Πηγές όχλησης

από την κυκλοφορία στη γειτονική επαρχιακή οδό (60 - 64 dB) – περιστάσεις
διέλευσης βαρέων οχηµάτων (72 - 78 dB).
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Πίνακας 3

Θέατρον Επιδαύρου

Τύπος /

Κλασικός / ελληνιστικός τύπος (4ος αιώνας π. Χ.). Θεωρείται έργο του

Γενικά σχόλια

Πολύκλειτου - µοναδική περίπτωση θεατρικού χώρου ανέπαφου από
ρωµαϊκές επεµβάσεις.

Χωροθέτηση και

Σε φυσική κοιλότητα του Κυνόρτιου όρους, κλειστή ως προς το ευρύτερο

πολεοδοµική ένταξη

ιερό του Ασκληπιού. Κεντρικός άξονας µε δυτικό προσανατολισµό

Σηµερινή λειτουργία

Μνηµείο παγκόσµιου αρχαιολογικού, θεατρικού, ακουστικού ενδιαφέροντος.
Από το 1955 διεξάγεται θεατρικό φεστιβάλ.

Κατάσταση ορχήστρας

Σε πολύ καλή κατάσταση. Σώζεται η περίµετρος, το σύστηµα απαγωγής των
όµβριων υδάτων και η βάση της θυµέλης.

Κατάσταση κοίλου

Σε καλή κατάσταση (ύστερα από µεγάλης κλίµακας εργασίες µερικής
ανακατασκευής και αποκατάστασης, 1954 - 1963).

Κατάσταση σκηνής

∆ιασώζονται τα θεµέλια και η χαµηλή λιθοδοµή της σκηνής.
Πάνω στα ερείπια τοποθετήθηκε προστατευτικό στέγαστρο για τα σκηνικά
των σύγχρονων παραστάσεων.

Θόρυβος βάθους -

Απουσία αστικών θορύβων (πλην των τουριστών), απάνεµο φυσικό

Πηγές όχλησης

περιβάλλον (< 30 dB).
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Πίνακας 4. Συνοπτικά ∆εδοµένα της Έρευνας
ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αθηναϊκό

Απαγόρευση

∆ιονύσου

ΚΟΙΛΟ

ΟΡΧΗΣΤΡΑ

ΠΕΡΙ-

Θ. Β.

ΒΑΛΛΟΝ

dB(A)

Θεµέλια

Αστικό

45 - 55

Ατελής

∆εν υπήρξε

Ηµιαστικό

35 - 45

Ελλειπτική

Θεµέλια -

Ηµιαστικό

35 - 45

Θεµέλια

Αστικό

35 - 45

Υποσκήνιο

Ηµιαστικό

35 - 45

Θεµέλια

Φυσικό

< 35

Θεµέλια

Ηµιαστικό

35 - 45

Θεµέλια

Ηµιαστικό

35 - 45

Θεµέλια

Ηµιαστικό

35 - 45

Κυκλοφορία

65 - 75

Φυσικό

< 35

Λιθοθηρία -

Ρωµαϊκή

µερική

επίστρωση

ΣΚΗΝΗ

αποκατάσταση
Θορικού

Ευκαιριακά

Μερική
αποκατάσταση

Ωρωπού

Ευκαιριακά

Λιθοθηρία

Κιονοστοιχία
προσκηνίου
Άργους

Ευκαιριακά

Λαξευµένο

Ρωµαϊκή
δεξαµενή

Ερέτριας

Απαγόρευση

Λιθοθηρία

Χαρώνειο
πέρασµα

Επιδαύρου

Φεστιβάλ

Αποκατάσταση

Θάσου

Απαγόρευση

Λιθοθηρία -

Ρωµαϊκή

αποκατάσταση

επίστρωση

∆ίου

Φεστιβάλ

Λιθοθηρία

Φιλίππων

Φεστιβάλ

Λιθοθηρία -

Ρωµαϊκή

αποκατάσταση

επίστρωση

∆ωδώνης

Απαγόρευση Αποκατάσταση

Ρωµαϊκή

Υποσκήνιο

επίστρωση

Για να αποτιµηθούν τα δεδοµένα των επιτόπιων ηχοµετρήσεων, παραθέτουµε ένα
µαθηµατικό µοντέλο υπολογισµού της ανάδυσης του ωφέλιµου σήµατος σε περιστάσεις
θεατρικής επαναλειτουργίας, το οποίο µας επιτρέπει να αξιολογήσουµε την έκταση και
την βαρύτητα των ηχητικών οχλήσεων, οι οποίες ασκούνται στο ακουστικό περιβάλλον
των αρχαίων ελληνικών θεάτρων κατά τη σύγχρονη εποχή. Το µοντέλο εφαρµόστηκε
παραδειγµατικά στο ∆ιονυσιακό Αθηναϊκό θέατρο, στο θέατρο των Φιλίππων και στο
θέατρο της Επιδαύρου, που επιλέχθηκαν ως χαρακτηριστικές περιπτώσεις :
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-έντονων αστικών δραστηριοτήτων (∆ιόνυσος),
-µέτριων αγροτικών δραστηριοτήτων ή κυκλοφοριακού φόρτου βαρέων οχηµάτων
(Φίλιπποι),
-µηδενικών ανθρωπογενών οχλήσεων, εξαιρετικών υπαίθριων συνθηκών (Επίδαυρος).
Κατά την κατάστρωση του υπολογιστικού µοντέλου προσοµοίωσης έγιναν οι παρακάτω
παραδοχές :
-ο ηθοποιός βρίσκεται στο κέντρο της ορχήστρας (πηγή 1,7m πάνω από τη στάθµη της),
-η ηχητική στάθµη αναφοράς της πηγής (η εκφορά του θεατρικού λόγου) είναι 87dΒ
(στο 1m) και η ηχοδιάδοση της ανθρώπινης φωνής ακολουθεί τις συνθήκες σφαιρικού
κύµατος (χωρίς ηλεκτρακουστική ενίσχυση),
-το ηχοανάκλαστρο της ορχήστρας είναι τέλειο (+3dΒ, χωρίς ηχοαπορρόφηση),
-ο καταγεγραµµένος θόρυβος βάθους αυξάνει (+5dΒ) εξαιτίας της παρουσίας του
κοινού κατά τη διάρκεια της παράστασης,
-ο καθισµένος θεατής βρίσκεται επί του κεντρικού άξονα (1,1m πάνω από τη στάθµη
της δεδοµένης βαθµίδας),
-η θέση αξιολόγησης βρίσκεται (κατά περίπτωση, ανάλογα µε τα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά κάθε θεάτρου) σε διαφορετική βαθµίδα, αλλά σε σταθερή απόσταση
από τον ηθοποιό (ώστε να προκύψουν συγκρίσιµα αποτελέσµατα).
Κατά την γραφική απεικόνιση της ανάδυσης του ωφέλιµου σήµατος γίνεται χρήση
διαγράµµατος χρόνου / ηχητικής έντασης (sec / dBA), µε εκποµπή σταθερού σήµατος
(διάρκειας 2 sec) σε συνθήκες απόκρισης γεµάτου θεάτρου (αδράνεια 1/10 s, χρόνος
αντήχησης 0,9 sec), όπως προέκυψαν (κατά µέσο όρο και σε σφαιρικές τιµές) από
αναλυτικές ηχοµετρήσεις στο θέατρο των Φιλίππων [Μπάρκας, 1994 : 53].
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4.1 Αθηναϊκό Θέατρο ∆ιονύσου Ελευθερέα

Πίνακας 5. Το µοντέλο ανάδυσης στο Αθηναϊκό θέατρο ∆ιονύσου
Θέση αξιολόγησης στη 18η βαθµίδα

dB

Αποµείωση λόγω απόστασης

28

Άµεσος ήχος

59

Με ενίσχυση από την ορχήστρα

62

Θ. Β κατά τη διάρκεια παράστασης

49

Ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος

13 < 15

µη ικανοποιητική ανάδυση
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4.2 Θέατρο Φιλίππων

Πίνακας 6. Το µοντέλο ανάδυσης στο θέατρο των Φιλίππων
Θέση αξιολόγησης στη 16η βαθµίδα

dB

Αποµείωση λόγω απόστασης

28

Άµεσος ήχος

59

Με ενίσχυση από την ορχήστρα

62

Θ. Β κυκλοφορία επαρχιακής οδού

57

Ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος

5 << 15

κακή ανάδυση
Θ. Β κατά τη διάρκεια της παράστασης
Ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος
ανεκτή ανάδυση

45
17 > 15
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4.3 Θέατρον Επιδαύρου

Πίνακας 7. Το µοντέλο ανάδυσης στο θέατρο της Επιδαύρου (1)
Θέση αξιολόγησης στη 18η βαθµίδα

dB

Αποµείωση λόγω απόστασης

28

Άµεσος ήχος

59

Με ενίσχυση από την ορχήστρα

62

Θ. Β κατά τη διάρκεια παράστασης

35

Ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος

27
άριστη ανάδυση

Αξιοσηµείωτο είναι πως οι υψηλές τιµές ανάδυσης εξαπλώνονται σε ολόκληρο το
θεατρικό χώρο, όπως αποδεικνύεται από τον έλεγχο της πλέον αποµακρυσµένης θέσης.
Γίνεται λοιπόν φανερό πως η περίφηµη ακουστική του θεάτρου της Επιδαύρου
βασίζεται στην ευκρινή ανάδυση του ωφέλιµου ήχου, χάρη στην απουσία αστικών
οχλήσεων και στο προφυλαγµένο φυσικό περιβάλλον του θεάτρου.
Πίνακας 4.8. Το µοντέλο ανάδυσης στο θέατρο της Επιδαύρου (2)
Θέση αξιολόγησης στη 56η βαθµίδα

dB

Αποµείωση λόγω απόστασης

35

Άµεσος ήχος

52

Με ενίσχυση από την ορχήστρα

55

Θ. Β κατά τη διάρκεια παράστασης

35

Ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος

20

πολύ καλή ανάδυση
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5. Συµπεράσµατα
O υπολογισµός της ανάδυσης µας επιτρέπει να αξιολογήσουµε τα προβλήµατα του
ακουστικού περιβάλλοντος των αρχαίων θεάτρων, κατά τη σύγχρονη εποχή. Πρόκειται
για µια κρίσιµη παράµετρο του ευρύτερου προβλήµατος της επαναλειτουργίας. Η
συστηµατική καταγραφή των θορύβων του περιβάλλοντος µας επιτρέπει να
προσδιορίσουµε µε σαφήνεια τη δυνατότητα αξιόπιστης εξυπηρέτησης της θεατρικής
επικοινωνίας, την καταληπτότητα του θεατρικού µηνύµατος, καθώς επίσης και την
ακουστική άνεση στις διάφορες θέσεις του κοίλου.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν σηµαντικές αστικές πιέσεις και
καταγράφηκαν έντονοι κυκλοφοριακοί θόρυβοι που ασκούν σοβαρές οχλήσεις στο
ακουστικό περιβάλλον των αρχαίων θεατρικών µνηµείων. Πρόσθετο πρόβληµα συνιστά
η συστηµατική καταστροφή της σκηνής, δηλαδή ενός ευεργετικού ανάκλαστρου, αλλά
και ενός (έστω περιορισµένου) ηχοφράγµατος στο εκτεθειµένο τµήµα της ανοικτής
κάτοψης των χώρων. Αυτή η γενικευµένη έλλειψη έχει ως συνέπεια µια κρίσιµη
αποµείωση της ανάδυσης : χωρίς την ενίσχυση του άµεσου ήχου (+3 ως +5dB) και
χωρίς την υποβάθµιση των θορύβων του περιβάλλοντος (-2 ως -4dB κατ` ελάχιστον), η
ακουστική ποιότητα επιδεινώνεται σε µεγάλο τµήµα των θέσεων.
Τα παραπάνω υπολογιστικά συµπεράσµατα, πιθανό να υποεκτιµούν τη σοβαρότητα του
προβλήµατος. Ενίοτε, οι ηθοποιοί µιας σύγχρονης παράστασης κινούνται αυθόρµητα
προς το κοίλο, προσπαθώντας να αναπληρώσουν τις ηχητικές απώλειες από την
έλλειψη ενός αποτελεσµατικού σκηνικού βάθους, µε αποτέλεσµα να ακυρώνεται το
κύριο ανάκλαστρο του θεατρικού χώρου, δηλαδή η ορχήστρα. Αντίθετα, η πρόβλεψη
ενός χαµηλού και λιτού σκηνικού βάθους (ως αισθητικά ουδέτερης και κατασκευαστικά
ανακλητής σκηνογραφίας), σε σωστή θέση και κατάλληλο ανάπτυγµα κατά την περίοδο
των παραστάσεων, θα εξασφαλίζει ένα επικουρικό κατακόρυφο ανάκλαστρο, χωρίς να
µειώνει την καλλιτεχνική ελευθερία, όσον αφορά την επιλογή ή την απουσία της όποιας
σκηνικής κατασκευής.
Όπως αποδεικνύεται από τα γεωµετρικά και ακουστικά στοιχεία του δείγµατος, η
φυσική (παθητική) µεγαφωνική δυνατότητα του θεατρικού χώρου και τα φυσιολογικά,
φωνητικά και ακουστικά δεδοµένα µιας θεατρικής παράστασης δεν επιτρέπουν την
εύρυθµη θεατρική λειτουργία σε συνθήκες ευδιάκριτων οχλήσεων ( > 35dB). Η
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παραπάνω υπολογιστική εκτίµηση επιβεβαιώνει τα διεθνή όρια για την επιβεβληµένη
ησυχία σε πολιτιστικούς χώρους (καµπύλη NC – 25).
Η προστασία των αρχαίων ελληνικών θεάτρων και η κατοχύρωση της σύγχρονης
επαναλειτουργίας τους επιβάλλει στην Ελληνική Πολιτεία τη θέσπιση ενός κριτηρίου
ησυχίας στις περιοχές των θεατρικών µνηµείων, την επιβολή αναγκαστικών µέτρων
ηχοπροστασίας (από αστικές ή βιοµηχανικές δραστηριότητες) και την υιοθέτηση
προσωρινών ή ευκαιριακών µέτρων απαγόρευσης της όχλησης σε µία ευρύτερη
πολεοδοµική ζώνη, µέχρι την οριστική αποµάκρυνση των πηγών του περιβαλλοντικού
θορύβου από την περιοχή.
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