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1. Εισαγωγή
Η σύγχρονη επαναλειτουργία των αρχαίων ελληνικών θεάτρων προϋποθέτει ένα
σύνολο ήπιων και αντιστρεπτών επεµβάσεων ικανών να εξασφαλίζουν τις κατάλληλες
συνθήκες θεατρικής λειτουργίας. Όπως αναλύθηκε σε παλαιότερη δηµοσίευση, στο
πεδίο της προστασίας των αρχαίων ελληνικών θεάτρων συναντώνται δύο κρίσιµες και
συχνά αντιφατικές επιδιώξεις : η ανάδειξη των επιµέρους οικοδοµικών φάσεων του
θεάτρου - µνηµείου και η λειτουργική αποκατάσταση του θεατρικού χώρου [1].
Κατά τις εργασίες αναστήλωσης ανακύπτουν σύνθετες και αντιφατικές επιλογές, επειδή
κάθε θεατρικό µνηµείο, ως παλίµψηστο διαδοχικών οικοδοµικών φάσεων, αποτελεί µια
ιδιόµορφη περίπτωση όπου οι διαχρονικές τυπολογικές εξελίξεις διαπλέκονται µε
ρωµαϊκές επεµβάσεις. Κατά τη διοργάνωση των παραστάσεων (οι οποίες σχεδόν κατ`
αποκλειστικότητα αφορούν τα σωζόµενα δράµατα της κλασικής περιόδου), τα
προβλήµατα επικεντρώνονται στην ορχήστρα και στα ερείπια της σκηνής (που
συνήθως ανήκουν σε µεταγενέστερες της κλασικής περιόδου, οικοδοµικές φάσεις) και
αφορούν τις σκηνογραφικές διευθετήσεις και τις θέσεις εγκατάστασης των σύγχρονων
θεατρικών υποδοµών [2 – 3].
Κατά τη διάρκεια µιας θεατρικής παράστασης, οι απαιτήσεις των ηθοποιών και των
θεατών έχουν ως κοινό παρονοµαστή την απρόσκοπτη θεατρική επικοινωνία που,
όπως έδειξαν πολύχρονες και πολυάριθµες ακουστικές έρευνες, υπό προϋποθέσεις
εξυπηρετείται από την ιδιόµορφη ακουστική συµπεριφορά των υπαιθρίων θεατρικών
χώρων της αρχαιότητας :
-εκµηδενισµός των εξωτερικών ηχητικών οχλήσεων (ηχοπροστασία),
-αρµονική ανάπτυξη του κοινού γύρω από τα δρώµενα (αρχιτεκτονικές µορφές
ανοικτής κάτοψης),
-λειτουργικά µεγέθη στα µέτρα της ανθρώπινης φωνητικής και ακουστικής κλίµακας
(ανάδειξη του κατευθείαν ήχου),
-εξασφάλιση ενός αυτοδύναµου (παθητικού) µεγαφώνου (ενίσχυση των έγκαιρων,
θετικών ηχοανακλάσεων, υποβάθµιση των καθυστερηµένων, βλαπτικών ηχοανακλάσεων και της ηχώς) [4 - 5].
Σε προηγούµενη δηµοσίευση διαπραγµατευτήκαµε τις οριακές ακουστικές συνθήκες
που προσδιορίζουν τη σύγχρονη επαναλειτουργία των αρχαίων ελληνικών θεάτρων :
-αποµείωση της ανθρώπινης φωνής κατά 25 ως 33 dΒ(Α) λόγω του τυπικού µεγέθους
των σωζόµενων αµφιθεάτρων (µέχρι και 37dB σε περιπτώσεις όπου διατηρήθηκε το
τρίτο διάζωµα του κοίλου),
- θετικές ενισχύσεις του άµεσου ήχου κατά max 6,5dB µε από την ορχήστρα, τη σκηνή
και το συνδυασµό τους (κέρδη που περιορίζονται στο µισό, σε συνθήκες παράστασης
µε κακή εφαρµογή ή λανθασµένη τοποθέτηση της σκηνογραφίας),
-ανεκτή έως καλή καταληπτότητα της οµιλίας (ανάδειξη του ωφέλιµου σήµατος κατά
περίπου 20 ως 25dB), σε περιστάσεις θορύβων βάθους *στα όρια των κριτηρίων NC 20 / 25) [2 – 6]

2. Η έρευνα
Η παρούσα εργασία αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης έρευνας (που βρίσκεται σε εξέλιξη
από το 2004), µε στόχο την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης (αλλοιώσεις,
καταστροφές, εργασίες προστασίας) των αρχαίων θεάτρων του ελλαδικού χώρου και
την αξιολόγηση της ακουστικής τους ποιότητας, σε συνθήκες σύγχρονης επαναλειτουργίας. Το πλήρες δείγµα της έρευνας περιλαµβάνει ένα σύνολο δεκατεσσάρων
(14) αρχαίων ελληνικών θεάτρων (Άργους, ∆ελφών, ∆ίου, Αθηναϊκό ∆ιόνυσου
Ελευθερέα, ∆ωδώνης, Επιδαύρου, Ερέτριας, Θάσου, Θορικού, Μαρώνειας,
Μεγαλόπολης, Λάρισας, Φιλίππων, Αµφιαράειο Ωρωπού) [7 – 8]
Tα δεδοµένα της έρευνας καταγράφονται συνοπτικά στον ΠΙΝΑΚΑ 1, ο οποίος
περιλαµβάνει:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
-στη στήλη Α την τοποθεσία του θεάτρου,
-στη στήλη Β τη τρέχουσα χρήση του θεατρικού χώρου, µε τις επιµέρους ενδείξεις : Β1
διοργάνωση φεστιβάλ, Β2 ευκαιριακές παραστάσεις, Β3 σε προσωρινή απαγόρευση
για εργασίες στερέωσης και Β4 σε µόνιµη απαγόρευση παραστάσεων,

-στη στήλη Γ την κατάσταση του αµφιθεάτρου, µε τις επιµέρους ενδείξεις : Γ1
λαξευµένο σε βράχο, Γ2 σε πλήρη αποκατάσταση, Γ3 σε πλήρη αποκατάσταση µε
ρωµαϊκές επεµβάσεις, Γ4 µερική αποκατάσταση µε ρωµαϊκές επεµβάσεις, Γ5
κατεστραµµένο από λιθοθηρία, Γ6 κατεστραµµένο από λιθοθηρία - µερική επέµβαση µε
ξύλινες βαθµίδες,
-στη στήλη ∆ την κατάσταση της ορχήστρας, µε τις τυπικές ενδείξεις : ∆1 ρωµαϊκή
µετατροπή σε δεξαµενή, ∆2 ρωµαϊκή επίστρωση, ∆3 κατεστραµµένη, ∆4 µε διατηρηµένο χαρώνειο πέρασµα, ∆5 µε ατελή διαµόρφωση,
-στη στήλη Ε την κατάσταση της σκηνής, µε τυπικές ενδείξεις : Ε1 έλλειψη κτίσµατος,
Ε2 κατεστραµµένο κτίριο, ερείπια θεµελίων, Ε3 ερείπια του υποσκηνίου, Ε4
κιονοστοιχία του προσκηνίου, Ε5 πρόβλεψη κινητής σκηνής,
-στη στήλη Ζ το σύγχρονο περιβάλλον του θεατρικού µνηµείου, µε ενδείξεις : Ζ1
φυσικό περιβάλλον µε ελάχιστες δραστηριότητες, Ζ2 ηµιαστικό περιβάλλον µε
αγροτικές δραστηριότητες και κυκλοφορία, Ζ3 αστικό περιβάλλον µε αστικές
δραστηριότητες και κυκλοφορία
-στη στήλη Η οι στάθµες θορύβου σε dB(A), µε ενδείξεις : H1 απροσδιόριστος θόρυβος
βάθους, Η2 θόρυβοι της φύσης, Η3 θόρυβος από αστικές δραστηριότητες, Η4 θόρυβος
από αγροτικές δραστηριότητες, Η5 θόρυβος οδικής κυκλοφορίας.

3. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα
Για την οικονοµία της παρούσας ανακοίνωσης ακολουθεί η ανάλυση τριών (3)
χαρακτηριστικών παραδειγµάτων της υφιστάµενης κατάστασης και της ηχορύπανσης
στο σύγχρονο περιβάλλον των αρχαίων ελληνικών θεάτρων.
3.1. Το θέατρο του Άργους

Η πόλη του Άργους βρίσκεται στην Πελοπόννησο, χτισµένη µε πυκνή δόµηση στους
πρόποδες του λόφου της αρχαίας ακρόπολης. Στο θέατρο φιλοξενούνται ευκαιριακά
παραστάσεις, διατηρούνται οι λαξευµένες βαθµίδες του κοίλου, τα ερείπια των
θεµελίων της σκηνής και τα ίχνη των ρωµαϊκών επεµβάσεων στη ορχήστρα (τα θεµέλια
µιας δεξαµενής για την αναπαράσταση ναυµαχιών). Για την διευθέτηση της
επιβαρηµένης κυκλοφορίας στο αστικό κέντρο, στα τέλη της δεκαετίας του `90, ο
σύγχρονος δρόµος που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο (παράλληλα στον κύριο άξονα
του θεατρικού χώρου και σε απόσταση περίπου 300m από την ορχήστρα)
µετατράπηκε σε περιφερειακή οδό (2 κύριες και 1 βοηθητική λωρίδα, µε ωριαίο φόρτο
περίπου 600 οχήµατα σε συνθήκες κανονικής κυκλοφορίας).
Πρόσφατες ηχοµετρήσεις έδειξαν ότι απόηχος της αστικής κυκλοφορίας επιβαρύνει το
θέατρο µε ωριαία ισοδύναµη ηχοστάθµη 46dB(A). Επιπροσθέτως, στην περίµετρο του
θεατρικού χώρου συνυπάρχουν µικτές χρήσεις (θόρυβος βάθους 37dB[A]) κατοικίας µε
βιοτεχνικές µονάδες (στάθµες 43dB(A) από Η/Μ εγκαταστάσεις) και περιβόλια.
Πρόκειται για µια διαρκώς κλιµακούµενη επιβάρυνση της ηχορύπανσης (αναµενόµενη
από τη συνύπαρξη αρχαίων και σύγχρονων κατασκευών), εξαιτίας της περικύκλωσης
του θεατρικού χώρου από τυπικές αστικές δραστηριότητες.
3.2. Το θέατρο των ∆ελφών

Το αρχαίο µαντείο των ∆ελφών βρίσκεται στην νότια πλαγιά του Παρνασσού (στη
Φωκίδα), στο εσωτερικό µιας ηµίκλειστης κοιλάδας µε δυτικό άνοιγµα στον Κορινθιακό
κόλπο. Το θέατρο δεσπόζει πάνω από στο σύµπλεγµα του αρχαίου ιερού (σε µια

κοιλότητα προφυλαγµένη από τον σύγχρονο οµώνυµο οικισµό), ανάντι στον επαρχιακό
δρόµο ∆ελφών - Αράχωβας. Ο θεατρικός χώρος φιλοξένησε τις πρώτες προσπάθειες
αναβίωσης του αρχαίου δράµατος (στις αρχές του 20ου αιώνα, από τον Α. Σικελιανό
και την Ε. Πάλµερ), οι οποίες καθιέρωσαν την επιστροφή στο φυσικό του χώρο, αλλά
και επηρέασαν τις σύγχρονες αντιλήψεις, για την αναπαράσταση σε υπαίθριες
συνθήκες (σε αντίθεση µε τις ως τότε απόπειρες σε κλειστούς χώρους, κατά τη
σκηνοθετική φόρµα του γερµανικού κλασικισµού).
Το κοίλο διατηρείται σε καλή κατάσταση (παρά την µερική απαγόρευση που ισχύει για
την αναπόφευκτη στερέωση ενός τµήµατος των βαθµίδων), ενώ χαρακτηριστική είναι η
παρεµβολή του κτιρίου της σκηνής (σώζονται µόνο τα ερείπια των θεµελίων), το οποίο
προφυλάσσει ένα µεγάλο τµήµα των θέσεων από τις δραστηριότητες των επισκεπτών
του ιερού και την οδική κυκλοφορία (κατάντι). Χάρη στη χωροθέτησή και παρά την
τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, το περιβάλλον του θεατρικού χώρου
στους ∆ελφούς διατηρείται σε ανεκτές στάθµες (θόρυβος βάθους 33dB(A), παροδικοί
θόρυβοι της φύσης 38dB(A), περιστασιακή οδική κυκλοφορία 47 dB[A]).
3.3. Το θέατρο της ∆ωδώνης

Η αρχαίο ιερό της ∆ωδώνης βρίσκεται στην Ήπειρο (κοντά στα Ιωάννινα), στο
εσωτερικό µιας κλειστής κοιλάδας. Ο θεατρικός χώρος του φιλοξένησε, για περίπου 50
χρόνια, φεστιβάλ µε θεατρικές και µουσικές εκδηλώσεις, αλλά τα τελευταία χρόνια
(εξαιτίας προβληµάτων στερέωσης στο κοίλο) βρίσκεται σε προσωρινή απαγόρευση
των παραστάσεων. Το ακουστικό περιβάλλον της ∆ωδώνης τέθηκε σε κίνδυνο στις
αρχές της δεκαετίας του `90, κατά τις διαδικασίες µελέτης της νέας Εγνατίας Οδού, της
οποίας η αρχική χάραξη προέβλεπε την διέλευση µέσα από την κοιλάδα και τον
ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο. Η ορθότητα της ακουστικής µελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων αµφισβητήθηκε µε αποτέλεσµα, ύστερα από µια σθεναρή τοπική και
πανευρωπαϊκή κινητοποίηση, η τελική χάραξη µετατοπίστηκε βορειότερα και υλοποιήθηκε µέσω µιας κλειστής σήραγγας µεγάλου µήκους, η έξοδος της οποίας δεν διατηρεί
οπτική επαφή µε την περίµετρο του θεάτρου [9].
Όπως έδειξαν πρόσφατες ηχοµετρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας, σε
συνθήκες µέτριας οδικής κίνησης (κλειστός αυτοκινητόδροµος ταχείας κυκλοφορίας µε
4 κύριες, 2 βοηθητικές λωρίδες και ωριαίο φόρτο περίπου 540 οχήµατα), ο απόηχος
της κυκλοφορίας παραµένει σε χαµηλές στάθµες όχλησης 40dB(A). Ταυτόχρονα, το
ακουστικό περιβάλλον του θεάτρου (χάρη στη χωροθέτησή του) διατηρείται σε
εξαιρετικές συνθήκες ησυχίας (θόρυβος βάθους 27 dB[A], παροδικοί θόρυβοι της
φύσης 36dB[A], ευκαιριακές αγροτικές εργασίες 34 dB[A]).
4. Επεξεργασία δεδοµένων
Στην Εικόνα 1, εµφανίζονται τα 14 θέατρα του δείγµατος ( τα σηµεία Α1, Α2, κλπ στον
οριζόντιο άξονα) ιεραρχηµένα σε αύξουσα σειρά ως προς τον θόρυβο του περιβάλλοντος (ηχητικές εντάσεις σε dB(A) στον κατακόρυφο άξονα). Με άσπρο κύκλο
απεικονίζεται η ένδειξη του θορύβου βάθους, µε Χ σε κύκλο η ένδειξη των
περιστασιακών θορύβων (φύση, υπαίθριες δραστηριότητες, κλπ) και µε σκούρο κύκλο
η ένδειξη των σχετικά µόνιµων οχλήσεων (κυκλοφορία, αστικοί θόρυβοι). Όπως εύκολα
διακρίνουµε σε πρώτη προσέγγιση, τις τελευταίες (τις πλέον υποβαθµισµένες από
πλευράς ηχορύπανσης) θέσεις καταλαµβάνουν οι θεατρικοί χώροι που έχουν ενταχθεί
σε αστικό περιβάλλον ή βρίσκονται εγγύς οδικών αξόνων µεγάλου φόρτου και ταχείας
κυκλοφορίας (Α1, Α3, Α4, Α7, Α10, Α13).

ΕΙΚΟΝΑ 1
Για την ακουστική αξιολόγηση των αρχαίων ελληνικών θεάτρων, σε περιστάσεις
δυνητικής επαναλειτουργίας (όταν στην πραγµατικότητα ο θόρυβος του περιβάλλοντος
απαλλάσσεται από τις περιστασιακές ή ευκαιριακές οχλήσεις) καταστρώσαµε ένα
αριθµητικό µοντέλο υπολογισµού της ανάδυσης του ωφέλιµου σήµατος (Ra, raising), η
οποία ορίζεται ως η διαφορά ηχητικής στάθµης µεταξύ των εντάσεων του µηνύµατος
και του θορύβου. Πρόκειται για ένα ποιοτικό µέγεθος - κριτήριο που αντιστοιχεί στο
ευδιάκριτο τµήµα της ηχητικής ενέργειας (το οποίο σχετίζεται µε την καταληπτότητα της
οµιλίας), σε αντιδιαστολή µε την ακύρωση, το µασκάρισµα (την αντιστάθµιση) της
υπόλοιπης ενέργειας του ωφέλιµου σήµατος από την αρνητική ηχητική όχληση (το
θόρυβο). Κατά τους υπολογισµούς, στο µοντέλο προσοµοίωσης έγιναν οι εξής
παραδοχές :
-ο ηθοποιός βρίσκεται στο βάθος της ορχήστρας (στο σηµείο επαφής µιας πιθανής
σκηνογραφίας µε τον κεντρικό άξονα του κοίλου, 1,7m πάνω από το επίπεδο της
ορχήστρας),
-η αρχική ένταση της ανθρώπινης φωνής Lο είναι 87 dB (στο 1m) και η ηχοδιάδοσή της
ακολουθεί τις συνθήκες σφαιρικού κύµατος (χωρίς ηλεκτρακουστική ενίσχυση),
-ο θεατής βρίσκεται σε µέγιστη απόσταση 36 ως 45m από τον ηθοποιό (δηλαδή σε
πλάγιες ή κεντρικές θέσεις που αντιστοιχούν στο 90 - 95% των θέσεων του κοίλου, µε
εξαίρεση τις περιπτώσεις τρίτου διαζώµατος, 1,1m πάνω τη βαθµίδα της θέσης του),
-η αποµείωση του κατευθείαν ήχου εξαιτίας της απόστασης, Ld, είναι 31 ως 33dB(A),
-το ανάκλαστρο της ορχήστρας είναι τέλειο (ενίσχυση +3dB, χωρίς ηχοαπορρόφηση),
-ο κατά περίπτωση θόρυβος βάθους Nbf ενισχύεται (+5dB) εξαιτίας της παρουσίας του
κοινού κατά τη διάρκεια της παράστασης,
-η ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος είναι min 20dB,
-οι τελικές τιµές της ανάδυσης δίδονται σε σφαιρικές τιµές decibel σύµφωνα µε τον
τύπο
Ra = Lο – { Ld } + 3 - (Nbf + 5) ≥ 20dB

Όπως φαίνεται στο σχήµα 2. τα θέατρα του δείγµατος του διαβαθµίζονται ως εξής :
-δύο (2) σε πολύ καλές ακουστικές συνθήκες (Ra > 20dB) : ∆ωδώνη, Επίδαυρος (φυσικό περιβάλλον µε περιορισµένες και περιστασιακές δραστηριότητες)
-έξι (6) σε οριακά καλές συνθήκες (Ra ≈ 20dB) : ∆ελφοί, Θάσος, Θορικός, Μαρώνεια,
Μεγαλόπολη, Αµφιαράειο Ωρωπού (φυσικό ή ηµιαστικό περιβάλλον µε περιστασιακές
αγροτικές / τουριστικές δραστηριότητες) και
-έξι (6) σε µη αποδεκτές συνθήκες (Ra << 20dB) : Άργος ,∆ίον, Αθηναϊκό ∆ιονύσου,
Ερέτρια, Λάρισα, Φίλιπποι (αστικό ή ηµιαστικό περιβάλλον, κυκλοφορία)

ΕΙΚΟΝΕΣ 2 - 3
Σε µια εναλλακτική προσέγγιση, για συνθήκες περιορισµένης ακουστικής άνεσης, το
µοντέλο υπολογισµού της ανάδυσης τροποποιήθηκε σύµφωνα µε τις παραδοχές :
-για τις ανάγκες της παράστασης τοποθετείται ανακλητό σκηνικό πλαίσιο πίσω από την
ορχήστρα (συνολική ενίσχυση min +5dB, από την ορχήστρα, τη σκηνογραφία και το
συνδυασµό τους),
-η ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος είναι min 17dB.
Όπως είναι αναµενόµενο, η διαβάθµιση των θεάτρων του δείγµατος βελτιώνεται πλέον,
σύµφωνα µε το σχήµα 3, ως εξής :
-δύο (2) σε πολύ καλές ακουστικές συνθήκες (Ra >> 17dB) : ∆ωδώνη, Επίδαυρος,
-έξι (6) σε καλές συνθήκες (Ra > 17dB) : ∆ελφοί, Θάσος, Θορικός, Μαρώνεια, Μεγαλόπολη, Αµφιαράειο Ωρωπού,
-τέσσερα (4) σε αποδεκτές ή οριακά αποδεκτές συνθήκες (Ra ≈ 17dB) : Άργος, ∆ίον,
Ερέτρια, Φίλιπποι (αστικό ή ηµιαστικό περιβάλλον µε µέτρια ή βαριά κυκλοφορία σε
απόσταση) και
-δύο (2) σε µη αποδεκτές συνθήκες (Ra << 17dB) : Αθηναϊκό ∆ιονύσου, Λάρισα (αστικό περιβάλλον και κυκλοφορία).

5. Συµπεράσµατα
Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν σηµαντικές αστικές πιέσεις και
καταγράφηκαν έντονοι κυκλοφοριακοί θόρυβοι που ασκούν σοβαρές οχλήσεις στο
ακουστικό περιβάλλον των θεατρικών µνηµείων της αρχαιότητας. Οι εγγενείς
δυνατότητες τους για φυσική (παθητική) µεγαφωνική ενίσχυση, σε συνδυασµό µε τα
φυσιολογικά, φωνητικά και ακουστικά δεδοµένα µιας θεατρικής παράστασης δεν
επιτρέπουν την εύρυθµη θεατρική λειτουργία σε συνθήκες ευδιάκριτων οχλήσεων ( >35
dB). Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν τα διεθνή όρια για την επιβεβληµένη

ησυχία σε πολιτιστικούς χώρους (καµπύλη NC - 25) και προσδιορίζουν την ευθύνη της
Ελληνικής Πολιτείας η οποία οφείλει να θεσπίσει επιτέλους ένα κριτήριο ησυχίας, να
επιβάλλει αναγκαστικά µέτρα ηχοπροστασίας (από αστικές ή άλλες δραστηριότητες)
και να υιοθετήσει προσωρινά ή ευκαιριακά µέτρα προστασίας σε µία ευρεία αρχαιολογική ζώνη (µέχρι την οριστική αποµάκρυνση των πηγών όχλησης).
Εξίσου σηµαντικό πρόβληµα συνιστά η συστηµατική καταστροφή της σκηνής των
αρχαίων ελληνικών θεάτρων. Για την αντιµετώπιση αυτής της έλλειψης, η πρόβλεψη
ενός χαµηλού και λιτού σκηνικού βάθους κατά την περίοδο των παραστάσεων (ενός
αισθητικά ουδέτερου και κατασκευαστικά ανακλητού φόντου), σε σωστή θέση και
κατάλληλο ανάπτυγµα, θα µπορούσε να συνεισφέρει και ως ευεργετικό ανάκλαστρο (µε
κέρδος +2 ως 3,5dB), αλλά και ως ηχόφραγµα (µε περιορισµένη έστω αποτελεσµατικότητα + 1 ως +3dB). Αυτή η κρίσιµη αύξηση της ανάδυσης του ωφέλιµου σήµατος θα
βελτίωνε την ακουστική άνεση σε εκτεταµένο τµήµα των θέσεων (ιδίως στο δεύτερο
διάζωµα του κοίλου).
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