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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ αλαβίσζε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο θαη ην αίηεκα ηεο επηζηξνθήο ζην θπζηθφ ηνπ ρψξν έζεζαλ ζε
πξνηεξαηφηεηα ηα δεηήκαηα ησλ ήπησλ επεκβάζεσλ ζηα αξραία ειιεληθά ζέαηξα γηα ηελ
εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ζεαηξηθήο ιεηηνπξγίαο. Όκσο, ηα ζέαηξα ηεο αξραηφηεηαο
ζπληζηνχλ κηα ηδηφηππε πεξίπησζε κλεκείσλ κε πξαγκαηηθή ή δπλεηηθά εθηθηή επαλάρξεζε: ζπρλά,
ε αλαζηήισζε θαη ζηεξέσζε ησλ ζσδφκελσλ θαηαζθεπψλ (νη νπνίεο αλήθνπλ ζε δηαδνρηθέο
νηθνδνκηθέο θάζεηο) δελ αξθνχλ γηα λα εμππεξεηεζεί κηα αμηφπηζηε επαλαιεηηνπξγία ηνπ ζεαηξηθνχ
ρψξνπ (γηα παξαζηάζεηο έξγσλ πνπ ζρεδφλ θαη` απνθιεηζηηθφηεηα αλήθνπλ ζηελ δξακαηηθή
παξαγσγή ηεο θιαζηθήο επνρήο). Παξάιιεια, νη πξνζπάζεηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ζνβαξψλ
αιινηψζεσλ πνπ ππέζηεζαλ εμαηηίαο ησλ θαηά πεξίπησζε ξσκατθψλ επεκβάζεσλ ή δηαρξνληθψλ
θαηαζηξνθψλ, απνδεηθλχνληαη εκηηειείο ρσξίο αληίζηνηρεο αθνπζηηθέο παξεκβάζεηο: ζπλήζσο, νη
ζχγρξνλεο ζθελνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο αδπλαηνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο αθνπζηηθέο δπλαηφηεηεο
ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επηβεβιεκέλε αθνπζηηθή άλεζε. θνπφο ηεο
παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ ζθεληθψλ θαη ζθελνγξαθηθψλ
απαηηήζεσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα ηεο ζσδφκελεο δξακαηηθήο παξαγσγήο ηεο
θιαζηθήο πεξηφδνπ. Ζ αλάιπζε ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο έξεπλεο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή θαη
ηελ αθνπζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ πξνζδηνξίδνπλ έλα πιαίζην αλαθιεηψλ ζθεληθψλ
εθαξκνγψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμππεξεηήζνπλ κηα αμηφπηζηε, ζχγρξνλε επαλαιεηηνπξγία ησλ
αξραίσλ ειιεληθψλ ζεάηξσλ.

1. ΔΙΑΓΧΓΗ
Με ηνλ φξν όςηο ν Αξηζηνηέιεο αλαθέξεηαη ζην 5ν θαηά πνηόλ κέξνο ηεο ηξαγσδίαο. ηελ
«Πνηεηηθή» δηαζψζεθαλ ζπλνιηθά έληεθα (11) ζρεηηθέο αλαθνξέο πνπ παξαπέκπνπλ ζε έλα επξχ
θάζκα δεδνκέλσλ ηεο ζθελήο (ηε ζθεληθή ππνδνκή, ην ρψξν ζηάζεο ησλ ππνθξηηψλ, ηε
ζθελνγξαθία, ην δηάθνζκν ηεο ζθελήο, αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θξνληηζηεξίνπ), θαζψο θαη ζε
ζρφιηα γηα ηηο παξαζηάζεηο ηεο θιαζηθήο επνρήο. Μνινλφηη ην θείκελν γξάθηεθε ηελ πεξίνδν πνπ
νξηζηηθνπνηείηαη ην πέξαζκα ζηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν ηνπ Γηνλπζηαθνχ ζεάηξνπ ησλ Αζελψλ (-334/
-330 παξάιιεια κε ηελ ιίζηλε αλνηθνδφκεζε ηεο επνρήο ηνπ Λπθνχξγνπ) απνηειεί ηε κνλαδηθή
επζεία πξφζβαζε ζηνλ ζεαηξηθφ θφζκν ηεο θιαζηθήο επνρήο, θαζψο φιεο νη ππφινηπεο αλαθνξέο,
ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ησλ εθείλσλ ησλ παξαζηάζεσλ (νη αθεγήζεηο ηνπ Παπζαλία, ηνπ
Πινχηαξρνπ θαη ηνπ ηξάβσλα, νη πεξηγξαθέο ηνπ Η. Πνιπδεχθε, νη αλαιχζεηο ηνπ Βηηξνχβηνπ, ηα
ζρφιηα ηνπ Οξάηηνπ, θαζψο θαη νη απεηθνλίζεηο ζε ζσδφκελα αγγεία ή ζξαχζκαηα) απνηεινχλ
έκκεζεο πιεξνθνξίεο, κεηαγελέζηεξσλ επνρψλ. Λίγα (θαη ακθηιεγφκελα) αξραηνινγηθά επξήκαηα
ζηα ζεκέιηα ησλ θαηαζθεπψλ ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο, αιιά θπξίσο ηα θείκελα πνπ ζψζεθαλ απφ
ηελ δξακαηηθή παξαγσγή ηνπ -5νπ/ -4νπ αηψλα απνηεινχλ ηα κφλα ηεθκήξηα ησλ απαηηήζεσλ
αλαπαξάζηαζεο ηεο θιαζηθήο επνρήο.
Σν αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν, κε αθεηεξία ηηο δηνλπζηαθέο ηειεηέο θαη ηνπο δξακαηηθνχο αγψλεο ζηελ
Αζήλα, δηέγξαςε κηα ηξνρηά επηά αηψλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο παξαθνινχζεζε ηηο πνιηηηθέο
εμειίμεηο θαη ηνπο θνηλσληθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ ειιελφθσλνπ θφζκνπ ηεο αξραηφηεηαο. Ζ
κνξθή ηνπ ζθξαγίζηεθε απφ ην θιαζηθφ αζελατθφ πξφηππν (δεκνθξαηία, θαιιηέξγεηα ηεο ζθέςεο,
ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο), ελψ ζηνπο επηκέξνπο ζεαηξηθνχο ρψξνπο εγγξάθεηαη ε ζπληζηακέλε ησλ
θνηλσληθψλ αηηεκάησλ, ησλ θαιιηηερληθψλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ θάζε
πεξηνρήο θαη πεξηφδνπ.
Ύζηεξα απφ ηηο αξρηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαβίσζε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο θαη ηελ επηζηξνθή
ζην θπζηθφ ηνπ ρψξν (αξρέο 20νπ αηψλα), ην δεκνθηιέο ξεχκα ηεο επαλαιεηηνπξγίαο ησλ αξραίσλ
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ειιεληθψλ ζεάηξσλ (ηδίσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο) έζεζε ζε πξνηεξαηφηεηα ηα δεηήκαηα ησλ ήπησλ
θαη αληηζηξεπηψλ επεκβάζεσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεαηξηθήο ιεηηνπξγίαο. Όκσο ηα αξραία ειιεληθά ζέαηξα, σο παιίκςεζηα δηαδνρηθψλ νηθνδνκηθψλ θάζεσλ (πνπ
αλάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο πεξηφδνπο), ζπληζηνχλ κηα ηδηφηππε
πεξίπησζε κλεκείσλ κε πξαγκαηηθή ή δπλεηηθά εθηθηή επαλάρξεζε. Ζ εξκελεία ησλ εξεηπίσλ θαη ε
θαηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ αλαζηήισζεο / ζηεξέσζεο θάζε ζεαηξηθνχ κλεκείνπ πξνζδηνξίδνπλ έλα
ζχλζεην θαη αληηθαηηθφ πεδίν επηινγψλ, επεηδή νη ζπγθεθξηκέλεο, θαηά πεξίπησζε, δηαρξνληθέο
κεηαηξνπέο (είηε απφ ηππνινγηθέο εμειίμεηο, είηε απν ξσκατθέο θαηαζηξνθέο, είηε απφ πξφζθαηεο
θζνξέο θαη ζπζηεκαηηθή ιηζνζεξία) έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ αμηφπηζηε επαλαιεηηνπξγία ηνπ
ζεαηξηθνχ ρψξνπ γηα παξαζηάζεηο πνπ (ζρεδφλ θαη` απνθιεηζηηθφηεηα) αλήθνπλ ζηελ ζεαηξηθή
παξαγσγή ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ.
Ζ όςηο ηεο ζθελήο, ε αθξηβήο ζέζε ηεο πίζσ απφ ηελ νξρήζηξα, ε έθηαζε, ην πιάηνο θαη ην χςνο
ηεο ζθελνγξαθίαο, θαζψο θαη ε πηζαλή εγθαηάζηαζε κηαο ππεξπςσκέλεο εμέδξαο πξνζθελίνπ
ζπγθξνηνχλ έλα αθαλζψδεο πιέγκα εξκελεηψλ πνπ, είηε απαληνχλ ζε αθαδεκατθά εξσηήκαηα, είηε
ππνζηεξίδνπλ ζθελνζεηηθέο πξνηάζεηο, έρνπλ κεηαηξέςεη (απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα) ην ζεαηξηθφ
ρψξν ηεο θιαζηθήο επνρήο ζε πεδίν ζθνδξψλ αληεγθιήζεσλ (Dνerpfeld, 1896:376), (Allen, 1918:
27), (Izenour, 1977:259), (Μπάξθαο, 1993:121), (Γψγνο, 2006:142). Οη δηαθσλίεο, θαηά ηε δηνξγάλσζε ησλ παξαζηάζεσλ, επηθεληξψλνληαη ζπλήζσο ζηνλ ηξφπν θαη ζηηο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ
ζεαηξηθψλ ππνδνκψλ (πξνζβάζεηο, ρψξνη ζηάζκεπζεο, πγξνί ρψξνη θνηλνχ /ζπληειεζηψλ, ζάιακνη
ηερληθήο ππνζηήξημεο, θακαξίληα, απνζήθεο), αιιά θπξίσο ζηελ πξνζηαζία ηεο νξρήζηξαο θαη ησλ
εξεηπίσλ ηεο ζθελήο απφ ηηο ζθεληθέο δηεπζεηήζεηο θαη ηηο ζθελνγξαθηθέο εθαξκνγέο. ηελ ίδηα
θαηεχζπλζε, νη πξνζπάζεηεο ζηεξέσζεο ηνπ θνίινπ θαη απνθαηάζηαζεο ησλ θαηαζηξακκέλσλ
κειψλ ηεο ζθελήο απνδεηθλχνληαη εκηηειείο, ρσξίο αληίζηνηρεο αθνπζηηθέο παξεκβάζεηο, επεηδή νη
δηάθνξεο ζθελνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο, θαηά θαλφλα, αδπλαηνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο θπζηθέο
(παζεηηθέο) αθνπζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβεβιεκέλε
αθνπζηηθή άλεζε γηα παξαζηάζεηο (Canac, 1967:171), (Μπάξθαο, 2004:388), (Chourmouziadou,
2009:27).
2. ΟΙ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΔ ΘΔΧΡΙΔ
Με ηελ θαζηέξσζε ηεο ηξαγσδίαο ζηηο δηνλπζηαθέο γηνξηέο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ -6νπ
αηψλα, ν Θέζπηο εηζάγεη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνλ ππνθξηηή (κνλνινγηθέο αθεγήζεηο θαη δηαινγηθά
κέξε κεηαμχ ρνξνχ / εζνπνηνχ). ηηο αξρέο ηνπ -5νπ αηψλα ν Πεηζίζηξαηνο ζεζκνζεηεί ηε δηνλπζηαθή
ιαηξεία θαη νξγαλψλεη έλα ηεξφ ηνπ Γηφλπζνπ ζηα ξηδά ηεο Αθξφπνιεο. Κνληά ζην πξψην λαφ,
δηακνξθψλεηαη έλα θπθιηθφ αιψλη γηα ηηο ιαηξεπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ελψ νη ζεαηέο
ζπγθεληξψλνληαη ζε πξφρεηξεο βαζκηδσηέο δηαηάμεηο ζηελ λφηηα πιαγία. ηαδηαθά, ζηνπο νηθηζκνχο
ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ φπνπ αιινχ θπξηαξρεί ην ησληθφ ζηνηρεηφ, νξγαλψλνληαη παξφκνηεο
αλαπαξαζηάζεηο θαη ζεαηξηθνί αγψλεο, θαζ` φιε ηε δηάξθεηα ηνπ -5νπ αηψλα (Φσηφπνπινο, 1987:12),
(Εαλλή, 2011:18).
Ζ πνιχλεθξε θαηάξξεπζε κηαο πξφρεηξεο ζεαηξηθήο εγθαηάζηαζεο κε μχιηλα ηθξία (ζε ζεαηξηθνχο
αγψλεο ησλ κεγάισλ Γηνλπζίσλ, κεηαμχ -499 / -496) νδήγεζε ζε κηα κφληκε θαη αζθαιή ζεαηξηθή
ππνδνκή ζην ηεξφ ηνπ Γηφλπζνπ, εμέιημε πνπ ζεκαηνδνηεί ηε γέλλεζε ηνπ αζελατθνχ ή αηηηθνχ
ζεάηξνπ ηεο θιαζηθήο επνρήο θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ κέρξη θαη ηηο πξψηεο δεθαεηίεο πνπ
αθνινχζεζαλ ηελ ππξπφιεζε ηεο Αθξφπνιεο (-480) :
-ε νξρήζηξα - αιψλη (αθηίλαο πεξίπνπ 12m) ζε κηα επηρσκάησζε ζην θαηψηεξν επίπεδν άλνηγκα,
-ε ζπκέιε, ν βαθρηθφο βσκφο πάλσ ζ` έλα βαζκηδσηφ ππφβαζξν κέζα ζηελ νξρήζηξα,
-νη πάξνδνη, δηάδξνκνη πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ θαη θπθινθνξίαο ρνξνχ /ππνθξηηψλ, αλάκεζα ζηα
αλαιήκκαηα ηνπ θνίινπ θαη ην θπζηθφ έδαθνο ηνπ ηεξνχ,
-ην πξαλέο, έλαο ηνίρνο αληηζηήξημεο χςνπο πεξίπνπ 2,5m πίζσ απφ ηελ επηρσκάησζε, πνπ
δηαρψξηδε ηελ νξρήζηξα απφ ην ηεξφ θαη απέθξππηε ηελ άηερλε θαηαζθεπή κηαο ζεαηξηθήο
απνζήθεο (ηα απνδπηήξηα ησλ εζνπνηψλ),

2

Ανακοινώθηκε ζηο ζυνέδριο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2» Ξάνθη 12/2015 – υπό
δημοζίευζη ζηα πρακηικά ηου ζυνεδρίου

-ην θνίιν, κε ιαμεπκέλεο ή μχιηλεο βαζκίδεο γηα ην θνηλφ, ζε δηάηαμε νκφθεληξε ηεο νξρήζηξαο θαη
αλάπηπγκα πεξίπνπ 240 κνηξψλ, πάλσ ζηε θπζηθή θιίζε ηεο πιαγηάο (Αζαλαζφπνπινο, 1976:3035), (Μπάξθαο, 1994:40-44).
Ακέζσο κεηά (-460/ -440), αιιεπάιιειεο επηζηξψζεηο ζηελ πιαγηά ηεο λφηηαο θιηηήο εμαζθάιηζαλ
εληνλφηεξε θιίζε ζην βαζκηδσηφ αλάπηπγκα ηνπ θνίινπ θαη αχμεζαλ ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζεάηξνπ.
Μηα λέα νξρήζηξα (κε αθηίλα πεξίπνπ 9,9m) ζρεκαηίζηεθε ζην εζσηεξηθφ ηεο νξρήζηξαο - αιψλη,
κεηαηνπηζκέλε πξνο ην θνίιν ψζηε λα εθάπηεηαη ζηελ αξρηθή πεξηθέξεηα, αθήλνληαο ειεχζεξν
ρψξν πξνο ην πξαλέο (Dνerpfeld, 1896:130). Σε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εκθαλίδεηαη ν νθνθιήο
πνπ, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, εηζήγαγε ηνλ 3ν ππνθξηηή θαη εθάξκνζε ηε ζθελνγξαθία, νπφηε θαη ε
ηξαγσδία έιαβε ηελ ηειείσζή ηεο. Απφ εηξσλεία ηεο ηχρεο, ηηο ζεαηξηθέο θαηλνηνκίεο εληνπίδνπκε
ζηελ ηξηινγία ηνπ Αηζρχινπ Οξέζηεηα, ζηα ρξφληα ηεο νπνίαο εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε
κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ : ην μχιηλν ζθεληθφ πιαίζην δεκηνπξγεί έλα
δεπηεξεχνληα αξρηηεθηνληθφ άμνλα (εγθάξζηα ζηνλ πξσηεχνληα άμνλα ηνπ θνίινπ), εζηηάδεη ην
δξακαηηθφ ελδηαθέξνλ πίζσ απφ ηελ νξρήζηξα, δηαρσξίδεη ηελ νξαηή πξφζνςε ηεο ζθελήο απφ ην
αζέαην εζσηεξηθφ ηεο θαη πξνζθέξεη έλα ςειφ επίπεδν ζηάζεο ζηε ζηέγε ηεο (Allen, 1918:27-31),
(Fiechter, 1935:15), (Flickinger, 1936:66), (Arnold, 1962: 10).
Σελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο νηθνδνκηθήο αθκήο (θαηά ηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ Πεξηθιή -449/ -429),
ζπληεινχληαη αιιαγέο θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Γηνλπζηαθνχ ζεάηξνπ ησλ Αζελψλ (ε απνηνκή
ζην άλσ αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ θνίινπ γηα ην Ωδείν, νη ιίζηλεο θαηαζθεπέο αληηζηήξημεο ησλ αθξαίσλ
θεξθίδσλ, θαζψο θαη νη πξνζβάζεηο απφ ην νξηδφληην δηάδσκα). ην ειεχζεξν, λφηην ηκήκα ηεο
παιηάο νξρήζηξαο δηακνξθψλνληαη ηα παξαζθήληα (αξρηθά σο νη λέεο ζεαηξηθέο απνζήθεο), δχν
πιάγηεο πξνβνιέο εθαηέξσζελ ηνπ ζθεληθνχ βάζνπο. Σν μχιηλν, ιπφκελν θαη πεξηνδηθφ ζθεληθφ
πιαίζην (θάηνςε ζρήκαηνο Π) νξηνζεηεί έλαλ ηζφγεην πξνζθήλην ρψξν ζηε ζηάζκε ηεο νξρήζηξαο,
πίζσ απφ ην λνεηφ φξην κηαο εθαπηφκελεο ζηε λέα πεξηθέξεηα, θαηά ηε δηεχζπλζε ηνπ εγθάξζηνπ
ζεαηξηθνχ άμνλα (Allen, 1918α:55), (Baldry, 1981:50), (Blume, 1986:68)
Νέεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο ζθεληθήο ππνδνκήο (θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εηξήλεο ηνπ Νηθία -421/ 415) ζεκαηνδνηνχληαη κε ηελ θαηαζθεπή ηεο ζθελνζήθεο, ελφο ζηελνχ, παξαπιεξσκαηηθνχ θηηξίνπ,
ηνπ νπνίνπ ε κελ λφηηα θηνλνζηνηρία εληάζζνληαλ ζηνλ πεξίβνιν ηνπ λεψηεξνπ λανχ, ην δε βφξεηα
επίκεθεο θαη ζπκπαγέο ηνίρσκα (ρσξίο αλνίγκαηα πξνο ην ζέαηξν) αληηζηήξηδε ηνλ ιεγφκελν
πξόβνιν Τ, κηα ζεκέιηα βάζε ζηε ζηάζκε ηεο νξρήζηξαο πνπ δηεπθφιπλε ηελ θχιηζε ηνπ
εθθπθιήκαηνο θαη παξαιάκβαλε ηα βάξε ελφο κηθξνχ μχιηλνπ πξφππινπ ζην κέζνλ ηνπ ζθεληθνχ
πιαηζίνπ. Δπίζεο, εθαηέξσζελ απηήο ηεο βάζεο δηακνξθψζεθαλ δχν ζπκκεηξηθνί, δίδπκνη ζηνίρνη
ιίζηλσλ θσληθψλ νπψλ (θαηά ηα αληίζηνηρα ησλ ζεκειίσλ ππνδνκψλ ηεο θιαζηθήο επνρήο ζηα
ζέαηξα ηεο Πεξγάκνπ, ηνπ Ωξσπνχ θαη ηεο Κνξίλζνπ) ηθαλψλ λα θέξνπλ ηνπο παζζάινπο ζηήξημεο
κηαο μχιηλεο, εθηεηακέλεο θαη δηψξνθεο ζθελήο (Dνerpfeld, 1896:150), (Allen, 1918:15), (Arnold,
1960:15).
ε κηα αξγή θαη ζπληεξεηηθή δηαδηθαζία πεξίπνπ πελήληα ρξφλσλ, κε δηαδνρηθέο αιιαγέο θαη
ζηαδηαθέο ηξνπνπνηήζεηο, νη πεξηνδηθέο θαη ιπφκελεο θαηαζθεπέο ηεο ζθελήο θαηαζηάιαμαλ ζε κηα
μχιηλε εγθαηάζηαζε κε έλα ζρεηηθά ππεξπςσκέλν πξφππιν ζην θεληξηθφ ζχξσκα θαη δχν πιάγηα
ζπξψκαηα ζηελ πξφζνςε, ηηο πξνβνιέο ησλ παξαζθελίσλ, ην επηζθήλην ζηελ αλσδνκή θαη ην
ζενινγείν ζηε ζηέγε. Απηή ε κνξθή απνθξπζηαιιψζεθε ηειηθά ζηε κφληκε, ιίζηλε εθδνρή ηνπ
θηηξίνπ - ζθελή, πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή αλνηθνδφκεζε ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο,
επί ππνπξγίαο Λπθνχξγνπ (-338/ -326) (Dνerpfeld, 1896:28), (Flickinger, 1936:70).
3. ΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΔ ΔΡΔΤΝΔ
Κνηλή απαίηεζε εζνπνηψλ θαη ζεαηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο παξάζηαζεο, είλαη ε απξφζθνπηε
ζεαηξηθή επηθνηλσλία : ερνπξνζηαζία, νπηηθή άλεζε, θαηαιεπηφηεηα ηνπ ιφγνπ, δσληάληα θαη
δηαχγεηα ηνπ κελχκαηνο. Ξεθηλψληαο απφ ηηο επηηφπηεο αθνπζηηθέο έξεπλεο ηνπ Fr Canac, δηαδνρηθέο
αθνπζηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ζηα ζέαηξα ηεο αξραηφηεηαο ηζρχνπλ νη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ
ησλ ππαηζξίσλ ρψξσλ θαη (παξά ηηο δηαρξνληθέο θζνξέο θαη κεηαηξνπέο) εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη
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κηα ηδηφηππε, νηθεία αθνπζηηθή αίζζεζε (Canac, 1967), (Lehmann, 1969), (Βαζηιαλησλφπνπινο,
2004), (Polack, 2011) :
-ήζπρν αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ (εμάιεηςε εμσηεξηθψλ ζνξχβσλ θαη παξαζηηηθψλ νριήζεσλ),
-αξκνληθή αλάπηπμε ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ γχξσ απφ ηα δξψκελα (ζην κέηξν ηεο αλζξψπηλεο
θσλεηηθήο θαη αθνπζηηθήο θιίκαθαο),
-επρεξήο αλάδεημε ηνπ θαηεπζείαλ ήρνπ θαη ελίζρπζή ηνπ κε έγθαηξεο, ζεηηθέο ερναλαθιάζεηο
(ζπκπαγείο ερναλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο θνληά ζηνπο ππνθξηηέο, κηθξέο δηαρπηηθέο επηθάλεηεο θνληά
ζηνπο ζεαηέο),
-αμηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο αλνηθηήο θάηνςεο γηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ,
βιαπηηθψλ ερναλαθιάζεσλ θαη ηεο ερψο (κηθξέο δηαρπηηθέο επηθάλεηεο θνληά ζηνπο εζνπνηνχο,
εμάιεηςε ησλ ζπκπαγψλ ερναλαθιαζηηθψλ επηθαλεηψλ θνληά ζηνπο ζεαηέο) (Barkas, 2011).
Δπίζεο, έρεη αλαιπζεί δηεμνδηθά ε απηφλνκε ή ζπλδπαζηηθή αθνπζηηθή ζπλεηζθνξά ησλ επηκέξνπο
ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ :
-ε ρσξνζέηεζε ζηελ απάλεκε θαη απνκνλσκέλε πιαγηά ελφο ιφθνπ θαη ην θπθιηθφ, κεγάιεο θιίζεο
βαζκηδσηφ αλάπηπγκα ηνπ θνίινπ επλννχλ ηηο ζπλζήθεο ππαίζξηαο ερνδηάδνζεο,
-ην αλάθιαζηξν ηεο νξρήζηξαο εληζρχεη ηνλ θαηεπζείαλ ήρν (θπξίσο ζην θάησ δηάδσκα) κε ζρεδφλ
κεδεληθή ρξνληθή θαζπζηέξεζε (<5 msec),
-έλα ζθεληθφ πιαίζην ζε θαηάιιειε ζέζε πίζσ απφ ηελ νξρήζηξα (ζε κηα αλαθιαζηηθή δψλε χςνπο
πεξίπνπ 3,2m απφ ηε ζηάζκε ηεο νξρήζηξαο) εληζρχεη ηε θσλή ηνπ εζνπνηνχ (θπξίσο ζηηο
ςειφηεξεο βαζκίδεο) κε κηθξέο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο (40~85 msec),
-ε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε ηεο νξρήζηξαο θαη ζθελνγξαθίαο (κε ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο 45~110
msec) ξπζκίδεη ηελ αληήρεζε ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ ζε δηάξθεηα θαηάιιειε γηα ηελ θαηαιεπηφηεηα
ηνπ ζεαηξηθνχ κελχκαηνο (απνξξφθεζε ηνπ βαζηθνχ ελεξγεηαθνχ κέξνπο ησλ αλεπηζχκεησλ ερναλαθιάζεσλ ζηα ζψκαηα ησλ ζεαηψλ θαη ζηελ αηκφζθαηξα) (Μπάξθαο, 2006).
Ζ ζπζζσκάησζε ησλ ζεηηθψλ ερναλαθιάζεσλ ζηνλ θαηεπζείαλ ήρν αλαπιεξψλεη ηηο ελεξγεηαθέο
απψιεηεο ηεο ερνδηάδνζεο (+2,5~+5,5 dB αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ εζνπνηνχ) θαη νκνγελνπνηεί ηελ
αθνπζηηθή άλεζε ησλ ζεαηψλ θαηά ην χςνο (+/-3 dB) θαη θαηά ην πιάηνο (+/-1,5 dB) ηνπ θνίινπ.
Ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα δηαζθαιηζηεί απηή ε επεξγεηηθή επίδξαζε ησλ δηαζέζηκσλ ερναλάθιαζηξσλ είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε θαη ε ζηάζκε ηεο ζθελνγξαθίαο ζε ζρέζε κε ηελ
νξρήζηξα, δειαδή λα ζπγθεληξσζνχλ νη ππνθξηηέο ζηνλ ελδηάκεζν πξνζθήλην ρψξν (ζε έλα ζηελφ
ρψξν πεξίπνπ 3~3,5 m πνπ νη ζχγρξνλεο έξεπλεο νλνκάδνπλ δώλε Haas). Πξφθεηηαη γηα κηα
ζχλζεηε γεσκεηξηθή ζπλάξηεζε (πνπ ν Fr.Canac νλφκαζε θαλνληθή εμίζσζε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ),
πνπ ηείλεη ζην κέγηζην, φζν εθκεδελίδεηαη ε πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ πξνζθελίνπ θαη νξρήζηξαο.
Απνδεηθλχεηαη δειαδή φηη, γηα λα δηεπθνιπλζεί αθνπζηηθά (ηδίσο ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο, ςειέο
θαη πιάγηεο ζέζεηο ηνπ θνίινπ) ε θαηαλφεζε ησλ κνλνινγηθψλ θαη δηαινγηθψλ κεξψλ ηνπ δξάκαηνο
(νη κεκνλσκέλεο, πεξηνξηζκέλεο ερεηηθήο ηζρχνο θσλέο ησλ εζνπνηψλ), νη κεηαθηλήζεηο ησλ
ππνθξηηψλ πεξηνξίζηεθαλ ζε έλαλ ηζφγεην ή ειαθξά αλπςσκέλν πξνζθήλην ρψξν, κπξνζηά ζηε
ζθελνγξαθία (Canac, 1967:103-127), (Izenour, 1977:34], (Μπάξθαο, 2004:382 -386).
Ζ θαηάιιειε πξνβνιή ησλ παξαζθελίσλ ζηηο άθξεο ηνπ ζθεληθνχ πιαηζίνπ (κηα γεσκεηξηθή
αλαινγία ηνπ βάζνπο ησλ παξαζθελίσλ σο πξνο ην κήθνο ηεο πξφζνςεο, σο παξάγσγσλ
κεγεζψλ ηεο αθηίλαο ηεο νξρήζηξαο) εμαζθάιηδε ηελ ελίζρπζε ηνπ θαηεπζείαλ ήρνπ ζηηο ρακειέο,
αθξαίεο θεξθίδεο (εμέιημε ηνπ νδήγεζε ζε κεηαγελέζηεξε θάζε ζηελ θαηάξγεζε ησλ αθξαίσλ,
πςειψλ θεξθίδσλ) θαη παξάιιεια δηεπθφιπλε ηε ζπγθέληξσζε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ, πιάγησλ
ερναλαθιάζεσλ (κε εμαζζελεκέλε ερεηηθή έληαζε θαη ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο >200 msec) ζε
εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο (ρακειέο θαη πιάγηεο) δψλεο ηνπ θνίινπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα,
απηέο νη κηθξέο (αιιά νξηαθά θξίζηκεο) πξνβνιέο απνηξέπνπλ ηα ζηάζηκα θχκαηα (θαη ηελ ερψ)
κεηαμχ αλαιεκκάησλ / ζθελήο, εμαζθαιίδνληαο ζηα ππαίζξηα αξραία ζέαηξα φια ηα πιενλεθηήκαηα
ησλ ρψξσλ θιεηζηήο θάηνςεο γηα νκηιία, ρσξίο ηα πιεπξηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπο (Canac, 1967:7880), (Μπάξθαο, 1994:48-51).
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Οη εκθαλίζεηο ησλ ππνθξηηψλ ζην ζενινγείν επέθεξαλ ζεκαληηθή πηψζε ηεο ερεηηθήο έληαζεο ηνπ
σθέιηκνπ ζήκαηνο (ζπλνιηθά πεξίπνπ -3 ~-3,5 dB θαη επηπιένλ -1 ~ -1,5 dB ζηηο ςειέο ή πιάγηεο
βαζκίδεο), ζε ζχγθξηζε κε κηα ζέζε ζην ηζφγεην ηεο ζθελήο. Απηή ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε (ην
ερεηηθφ κεηνλέθηεκα κηαο ζετθήο ή ππεξθπζηθήο εκθάληζεο πνπ γηα λα εμππεξεηεζεί απαηηνχζε ηε
ζπλεηζθνξά ησλ ππνινίπσλ ζπι-ιεηηνπξγνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζεαηξηθνχ θψδηθα) βειηηψλεηαη κε
ηε δηακφξθσζε ηνπ επηζθελίνπ, ράξε ζε κηα αλαθιαζηηθή δψλε ρξήζηκνπ χςνπο πεξίπνπ 2m πίζσ
απφ ηνλ εζνπνηφ (ζπλνιηθά πεξίπνπ -1,5 ~ -3,5 dB θαη επηπιένλ -2 dB ζηηο ρακειέο ή θεληξηθέο
βαζκίδεο), ζε ζχγθξηζε κε κηα ζέζε ζην ηζφγεην ηεο ζθελήο, (Izenour, 1977:34), (Μπάξθαο, 2006:
30-34).
Ζ ζηαδηαθή κεγέζπλζε ηεο ζθεληθήο αλσδνκήο (ην δηψξνθν ή ηξηψξνθν θηίξην-ζθελή ζηα χζηεξα
ειιεληζηηθά θαη ειιελν-ξσκατθά ζέαηξα) θαη ε ελζσκάησζε ησλ παξαζθελίσλ ζε κηα εθηεηακέλε
ζθεληθή πξφζνςε (ζηα ξσκατθά ζέαηξα) ελίζρπζε ηελ επηξξνή ησλ θαζπζηεξεκέλσλ, βιαπηηθψλ
ερναλαθιάζεσλ, κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο αληήρεζεο θαη ηε κείσζε ηεο θαηαιεπηφηεηαο ζηα
ςειφηεξα δηαδψκαηα. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ απηά ηα αλεπηζχκεηα αθνπζηηθά θαηλφκελα, νη
ιίζηλεο ζθεληθέο πξνζφςεηο απέθηεζαλ έλα ηππηθά δηαρπηηθφ δηάθνζκν (κε πνιππνίθηιηεο εζνρέο,
αλάγιπθα θαη γιππηά ζπκπιέγκαηα), θαζψο επίζεο θαη πθαζκάηηλεο, θηλεηέο απεηθνλίζεηο ζηα
πνιπάξηζκα αλνίγκαηα ηνπ πξνζθελίνπ θαη ηνπ ππνζθελίνπ. Ζ δηακφξθσζε κηαο ππεξπςσκέλεο
θαη εθηεηακέλεο εμέδξαο πξνζθελίνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο νξρήζηξαο (ζηα ηέιε ηεο ειιεληζηηθήο
επνρήο) θαη ε ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ ζην ειεχζεξν εκηθχθιην ηεο νξρήζηξαο (ζηνλ ειιελνξσκατθφ ηχπν θαη ζην ξσκατθφ ζέαηξν), νδήγεζε ζε πξφζζεηε ππνβάζκηζε ηεο θαηαιεπηφηεηαο
ηνπ ζεαηξηθνχ κελχκαηνο, εμέιημε πνπ (ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο
αιιαγέο) θαηέιεμε ζηελ αλαγθαζηηθή ζπξξίθλσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ζεάηξσλ. Σέινο, ε
κεηαηφπηζε ησλ ξσκατθψλ ζεάηξσλ ζηα ζνξπβψδε θέληξα ησλ πφιεσλ, επέθεξε ηελ ππεξκεγέζπλζε ηεο ζθεληθήο πξφζνςεο (scenea fronts vs auditorium), επεηδή δηεπθφιπλε ηελ θαηαζθεπή
ελφο εληαίνπ ερνπξνζηαηεπηηθνχ ζψξαθα, ζηελ πεξίκεηξν ηνπ ζεαηξηθνχ νηθνδνκήκαηνο (Canac,
1967:75), (Αζαλαζφπνπινο, 1976: 41), (Izenour, 1977:260), (Blume, 1986).
Ζ παξαπάλσ, ζχληνκε επηζθφπεζε επηβεβαηψλεη πσο νη κεραληθνί ηεο αξραηφηεηαο θαηαλννχζαλ
ηα θαηλφκελα ηεο αληήρεζεο θαη ησλ ερναλαθιάζεσλ θαη είραλ ελζσκαηψζεη εκπεηξηθά αλάινγεο
πξνβιέςεηο, κε ζθνπφ ηε δπλεηηθή ιεηηνπξγία ελφο απηνδχλακνπ (παζεηηθνχ) κεγαθψλνπ ζην ρψξν
ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ. Σα ζρεηηθά δεδνκέλα ηεο θιαζηθήο επνρήο (μχιηλα κέιε πνπ θαηαζηξάθεθαλ
ή ιίζηλα ζηνηρεία πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζε δηαδνρηθέο αλαθαηαζθεπέο), είλαη δχζθνιν λα
ηεθκεξησζνχλ κε αθξίβεηα. Πνιπάξηζκεο έξεπλεο κε ζχγρξνλα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα επηρεηξνχλ
ηελ αθνπζηηθή αμηνιφγεζε ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ, κε αξρηηεθηνληθφ ππφβαζξν ηελ νινθιεξσκέλε
κνξθή κηαο «ηδαληθήο» νηθνδνκηθήο θάζεο, ελψ έλα άιιν εξεπλεηηθφ ξεχκα επηδηψθεη λα απνηηκήζεη
ηηο αθνπζηηθέο παξεκβάζεηο ζηνπο πθηζηάκελνπο ζεαηξηθνχο ρψξνπο, γηα ζχγρξνλεο παξαζηάζεηο
(Αγγειάθεο, 2012). Υσξίο ην δεκνθηιέο θχκα ηεο επηζηξνθήο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο ζην θπζηθφ
ηνπ ρψξν, γηα παξαζηάζεηο έξγσλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηεο θιαζηθήο επνρήο, ην φιν δήηεκα ζα
είρε απιά αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ. Όκσο ε αμηφπηζηε, ζχγρξνλε επαλαιεηηνπξγία ησλ αξραίσλ
ζεάηξσλ ζέηεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ επηβεβιεκέλσλ
αξρηηεθηνληθψλ θαη ζθελνγξαθηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηνλ αθνπζηηθφ ζρεδηαζκφ
θαη ηηο απαηηήζεηο αλαπαξάζηαζεο ηνπ δξάκαηνο ηεο θιαζηθήο επνρήο.
4. Η ΟΨΙΣ ΣΟΤ ΓΡΑΜΑΣΟ ΣΗ ΚΛΑΙΚΗ ΔΠΟΥΗ
ηνλ Πίλαθα 1 θαηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε κνξθή θαη ηα φξηα
ηεο ζθελνγξαθίαο, θαζψο θαη ηηο ζπκβάζεηο ή παξαδνρέο αλαπαξάζηαζεο ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ,
φπσο θαηαγξάθνληαη ζηα απζεληηθά θείκελα ηεο πνηεηηθήο παξαγσγήο πνπ δηαζψζεθε απφ ηελ
θιαζηθή επνρή.
Οη γξακκέο ηνπ Πίλαθα 1 αληηζηνηρνχλ ζηα ζαξάληα ηέζζεξα (44) ζσδφκελα δξάκαηα (ηξαγσδίεο
θαη θσκσδίεο) ηεο θιαζηθήο επνρήο, ζε κηα θαηάηαμε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ παξαδεθηή
ρξνλνιφγεζε ησλ έξγσλ (ή ηηο ελαιιαθηηθέο εθδνρέο γηα θάζε δξάκα). Γηα ηε ρξνλνινγηθή θαηάηαμε
ησλ έξγσλ δηεξεπλήζεθαλ θαη ζπλεθηηκήζεθαλ ην ηζηνξηθφ/θνηλσληθφ πιαίζην ησλ δηαδνρηθψλ
πεξηφδσλ ηεο θιαζηθήο επνρήο, νη εζσηεξηθέο πεξίνδνη θαη νη θακπέο ζηελ δξακαηηθή παξαγσγή

5

Ανακοινώθηκε ζηο ζυνέδριο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2» Ξάνθη 12/2015 – υπό
δημοζίευζη ζηα πρακηικά ηου ζυνεδρίου

θάζε πνηεηή, ε ρξνληθή ζπλάθεηα ησλ επηκέξνπο έξγσλ θαη νη πηζαλέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ
πνηεηψλ (Kitto, 1975), (Dover, 1981), (Baldry, 1981), (Ηαθψβ, 1982), (Υνπξκνπδηάδεο, 1984), (Blume,
1986), (Μπάξθαο, 1993: 222-223).
Οη ζηήιεο ηνπ Πίλαθα 1 πεξηιακβάλνπλ ελληά (9) παξακέηξνπο αλάιπζεο (θαη΄ αληηζηνηρία πξνο ηα
4 ζεκεία ηνπ ζεαηξηθνχ ζεκεησηηθνχ θψδηθα πνπ αλαθέξνληαη ζην ρψξν) ησλ ιεηηνπξγηθψλ
απαηηήζεσλ αλαπαξάζηαζεο ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ θαη ησλ ζθελνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ
ζεαηξηθνχ ρψξνπ (Puchner, 1986:31-35), (Μπάξθαο, 1993:202-203) :
-ζηήιε 1 : βσκφο (Β) ή ηχκβνο Σ (ζήκαλζε ή ρξήζε, κε +/-)
-ζηήιε 2α : θηίζκα (ζήκαλζε κε +/-)
-ζηήιε 2β : θεληξηθφ ζχξσκα (ζήκαλζε ή θίλεζε πξνο ην εζσηεξηθφ, κε +/-)
-ζηήιε 2γ : εθθχθιεκα (αξηζκφο εκθαλίζεσλ)
-ζηήιε 3α : πξφζζεηα θηίζκαηα (ζήκαλζε κε +/-)
-ζηήιε 3β : παξάπιεπξά ζπξψκαηα (ζήκαλζε ή θίλεζε πξνο ην εζσηεξηθφ, κε +/-)
-ζηήιε 4α : ζηέγε (εκθάληζε ή ρξήζε, κε +/-)
-ζηήιε 4β : φξνθνο (ζήκαλζε ή ρξήζε, κε +/-)
-ζηήιε 5 : ζηνηρεία θαηαθφξπθεο επηθνηλσλίαο (κεηαθίλεζε ζηελ πξφζνςε, κε +/-)
Υξνληθά, νη αλαθνξέο ζηνλ δξακαηηθφ ρψξν εκθαλίδνληαη λα αθνινπζνχλ κηα εμειηθηηθή πνξεία απφ
ηηο ππαηληθηηθέο αλαθνξέο πξνο ηηο ιεπηνκεξείο θαη δηαζαθεληζκέλεο πεξηγξαθέο. ε κηα αδξή
θαηεγνξηνπνίεζε νη ηππηθέο εθδνρέο ηεο κνξθήο ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ, φπσο αλαπαξίζηαληαη ζην
ζπκβαηηθφ ζεαηξηθφ ρψξν, δηαθξίλνληαη ζε :
α) αφξηζην πεξηβάιινλ, κε βσκφ ή ηχκβν (Πέξζεο, Ηθέηηδεο Α [Αηζρχινπ], Δπηά επί Θ[ήβαηο],
Πξνκεζέαο Γ[εζκψηεο]),
β) κηα ζθελή ζε ζηξαηφπεδν ή θαηαπιηζκφ (Αίαο, Δθάβε, Σξσάδεο, Ηθηγέλεηα Α [ελ Απιίδη], Ρήζνο)
γ) κηα ζπειηά αλάκεζα ζε βξάρηα, ζάκλνπο ή δέληξα (Κχθισς, Όξληζεο, Φηινθηήηεο, Οηδίπνπο Κ
[επί Κνισλψ])
δ) έλα θηίξην (παιάηη ή θαηνηθία ή λαφο) κε ζηέγε θαη βσκφ ή ηχκβν (Αγακέκσλ, Υνεθφξνη,
Δπκελίδεο, Σξαρηλίαη, Αληηγφλε, Άιθηζηηο, Μήδεηα, Ζξαθιείδεο, Ζξαθιήο Μ[αηλφκελνο], Οηδίπνπο
Σ[χξαλλνο], Αραξλήο, Ηππήο, Ηππφιπηνο, Ίσλ, Ζιέθηξα Δ [Δπξηπίδε],Ζιέθηξα  [νθνθιή],
Θεζκνθνξηάδνπζαη, Πινχηνο)
ε) έλα δηψξνθν θηίξην, κε βσκφ ή ηχκβν (θήθεο, Ηθέηηδεο Δ [Δπξηπίδε], Φνίληζζαη, Οξέζηεο)
ζη) έλα κνλψξνθν ή δηψξνθν θηίξην κε ζηέγε θαη παξάπιεπξν θηίζκα ή ζπειηά, βσκφο ή ηχκβνο
(Αλδξνκάρε, Νεθέιαη, Δηξήλε, Ηθηγέλεηα Σ [ελ Σαχξνηο], Διέλε, Λπζηζηξάηε, Βάθραη, Βάηξαρνη,
Δθθιεζηάδνπζαη).
Αξρηθά, γηα ηελ πξνβνιή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο κέζα ζηελ νξρήζηξα ρξεζηκνπνηήζεθε ε
ζπκέιε (ζηήιε 1, είθνζη (20) αλαθνξέο ζε βσκφ, απφ ηηο Ηθέηηδεο Α κέρξη ηηο Φνίληζζεο θαη ηέζζεξηο
(4) αλαθνξέο ζε ηχκβν, απφ ηνπο Πέξζεο κέρξη ηηο Βάθρεο). Ο βαθρηθφο βσκφο (θέληξν αλαθνξάο
ησλ αξρέγνλσλ ηειεηνπξγηψλ θαη ζεκείν ζηάζεο ηνπ εμάξρνληνο ζηα δξψκελα ηεο πξν-θιαζηθήο
πεξηφδνπ), ζπλέρηζε λα απνηειεί ηελ εζηία ηνπ δξακαηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα ζσδφκελα δξάκαηα
ηεο πξψηκεο παξαγσγήο ηνπ Αηζρχινπ, εμαζθαιίδνληαο ηελ αλάδεημε ηνπ ππνθξηηή (πάλσ ζε κηα
ππεξπςσκέλε βαζκηδσηή βάζε) απφ ην ρνξφ, ή / θαη ζε αληίζηημε κε ηελ εκθάληζε ελφο άξκαηνο :
-ε έθζηαζε ηνπ ρνξνχ γχξσ απφ ηνλ ηχκβν ηνπ Γαξείνπ (Πέξζεο),
-ν εμνπιηζκφο ηνπ Δηενθιή κπξνζηά ζηα ζχκβνια ησλ εθέζηησλ ζεψλ (Δπηά),
-ε αλαδήηεζε αζχινπ απφ ηηο Γαλαΐδεο θαη ν εγθισβηζκφο ηνπο απφ ηνπο Αηγππηίνπο (Ηθέηηδεο Α).

6

Ανακοινώθηκε ζηο ζυνέδριο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2» Ξάνθη 12/2015 – υπό
δημοζίευζη ζηα πρακηικά ηου ζυνεδρίου

Πίνακας 1 : Τα ζφζόμενα δράμαηα ηης κλαζικής περιόδοσ και οι παράμεηροι ανάλσζης ηφν
λειηοσργικών απαιηήζεφν αναπαράζηαζης ηοσ δραμαηικού τώροσ

Μεηά ηε δηακφξθσζε ελφο ζθεληθνχ πιαηζίνπ πίζσ απφ ηελ νξρήζηξα, ε ζπκέιε ζα δηεπθνιχλεη ηε
ζχλζεζε επεηζνδίσλ γηα :
-ηελ αζρνιίαζηε έλαξμε, πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ ρνξνχ ζηελ ηξαγσδία (Αλδξνκάρε, Ζξαθιείδεο,
Ζξαθιήο Μ, Ηθέηηδεο Δ, Οηδίπνπο Σ),
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-θσκηθέο παξαιιαγέο ηεο ζηελ θσκσδία (Νεθέιεο, θήθεο),
-αλαπαξάζηαζε ηθεζίαο, αλαδήηεζεο αζχινπ ή ζπζίαο (Υνεθφξνη, Αλδξνκάρε, Οηδίπνπο Σ,
Ζξαθιείδεο, Ηθέηηδεο Δ, Ίσλ, Διέλε, Θεζκνθνξηάδνπζαη).
Ωζηφζν, κε ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο ζθελήο (ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο πνηθίισλ πξνβεβιεκέλσλ
ζέζεσλ γηα ηε ζηάζε ησλ ππνθξηηψλ), ν βσκφο ζα κεηαηξαπεί είηε ζε αζρνιίαζην ζηνηρείν ηνπ
ζθεληθνχ ρψξνπ (ηδίσο ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ζηξαηνπέδσλ ή ππαίζξησλ ρψξσλ), είηε ζε θηλεηφ
ζθεληθφ αληηθείκελν (γηα ηελ ηππηθή, παλεγπξηθή έμνδν ζηηο θσκσδίεο) κε εμαίξεζε :
-ην πξνβεβιεκέλν δεχγνο ησλ βσκψλ ζηνλ Ηππφιπην (θαη` αλαινγία πξνο ηε δίδπκε ζενθάλεηα),
-ηε ζρνιηαζκέλε έιιεηςε βσκνχ ζηνπο Βαηξάρνπο (ε αλαπαξάζηαζε ηεο Αρεξνπζίαο ιίκλεο ζηελ
νξρήζηξα).
4.1. ΣΟ ΚΖΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Ζ πξψηε, νπζηαζηηθή ηνκή ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ρψξνπ γίλεηαη θαλεξή ζηνλ πξφινγν ηεο
Οξέζηεηαο : ν Φξνπξφο πάλσ ζηε ζηέγε ηνπ παιαηηνχ αλακέλεη ην ζήκα ηεο ληθεηήξηαο θξπθησξίαο
θαη πξνζηξέρεη γηα λα αλαγγείιεη ην επράξηζην κήλπκα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, απ` φπνπ
εμέξρεηαη ζησπειά ε Κιπηαηκλήζηξα γηα λα πξνζθέξεη ζπζίεο. Πξφζθεηηαη γηα έλα ζχλνιν απφ
ζπκβαηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζθεληθνχ ρψξνπ :
-ε δξάζε απνθηά φξηα (κπξνζηά ζηε ζθεληθή ππνδνκή),
-ην ζθεληθφ βάζνο δηαζέηεη πιηθή νληφηεηα (ηελ πξφζνςε, ηε ζηέγε θαη ην ζχξσκα ελφο θηηξίνπ),
-ν δξακαηηθφο ρψξνο δηαζέηεη επδηάθξηηεο πεξηνρέο (ηα εκθαλή, ηα ελδφηεξα, ηα ππεξθείκελα) θαη
-ν πεξηβάιισλ ρψξνο πξνζαλαηνιίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο (ε αγνξά, ε πφιε, ε αθηή).
Απηή ε ζχλζεηε αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία, ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο ε
νπνία ζα θαηαιήμεη ζηε εκπέδσζε θαηλνηφκσλ ζεαηξηθψλ ζπκβάζεσλ (πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα
νδεγήζνπλ ζε κηα ζπεηξνεηδή πνξεία ζεαηξηθψλ αλαδεηήζεσλ) θαη ζε κηα πνηθηιία ησλ κνξθψλ ηνπ
δξακαηηθνχ ρψξνπ, πνπ δηεχξπλαλ ηηο αλαπαξαζηαηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρψξνπ,
αχμαλαλ ζπλερψο ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο ζθεληθήο ππνδνκήο θαη νδήγεζαλ ζε λέα
αθνπζηηθά δεδνκέλα (ζηήιε 2α).
Οη φπνηεο απνθιίζεηο ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ εληνπίδνληαη θαηά ηα ηέιε ηνπ -5νπ αηψλα
(Ηθέηηδεο Δ, Όξληζεο, Φηινθηήηεο, Οηδίπνπο Κ), δελ ζηνηρεηνζεηνχλ πξνθαλψο ηελ αηθληδηαζηηθή
εμαθάληζε ηεο ζθεληθήο ππνδνκήο, αιιά απνθαιχπηνπλ ην εχξνο ησλ ζεαηξηθψλ ζπκβάζεσλ,
θαζψο θαη ηνλ επξεκαηηθφ ρεηξηζκφ κηαο πθηζηάκελεο, ηππηθήο ζθελνγξαθίαο πνπ δηέζεηε ηε
ζπκβαηηθή κνξθή ελφο θηηξίνπ :
-ζηηο Ηθέηηδεο Δ, πνπ δελ πξνβιέπεηαη νπδεκία θίλεζε απφ / πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ζθελήο, ε
δξάζε εζηηάδεηαη κπξνζηά ζηνλ λαφ ηεο Γήκεηξαο ζηελ Διεπζίλα,
-ζηνπο Όξληζεο, ζην βάζνο ηνπ νξίδνληα, αλάκεζα ζηα βξάρηα θξχβεηαη ε θσιηά ηνπ Έπνπα,
-ζηνλ Φηινθηήηε, ζε κηα βξαρψδε πιαγηά ππάξρεη ε ζπειηά ηνπ ήξσα θαη δχν δηαθξηηά, πςειφηεξα
επίπεδα ζηάζεο,
-ζηνλ Οηδίπνδα Κ, ε δξάζε ζπγθεληξψλεηαη ζην ηεξφ άιζνο, κπξνζηά ζην άδπην ησλ Δπκελίδσλ,
φπνπ απνζχξεηαη ν ήξσαο γηα ηελ απνζέσζή ηνπ.
4.2. ΠΑΡΑΚΖΝΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΠΛΔΤΡΑ ΘΤΡΩΜΑΣΑ
Ζ έθηαζε ηεο φςεσο, ν αξηζκφο ησλ αλνηγκάησλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο, νη φξνθνη θαη ε ζηέγε ηεο
ζθελήο απνηεινχλ κηα θξίζηκε νκάδα πξνβιεκάησλ, αλαθνξηθά κε ηηο αλαπαξαζηαηηθέο απαηηήζεηο
ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ζθεληθήο ππνδνκήο θαηά ηελ θιαζηθή
επνρή.
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Ζ ιεηηνπξγία ελφο θαη κνλαδηθνχ αλνίγκαηνο - ζπξψκαηνο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο απφ / πξνο ην
εζσηεξηθφ ηεο ζθελήο (ζηήιε 2β) θαη ηηο εκθαλίζεηο ηνπ εθθπθιήκαηνο (ζηήιε 2γ) εληνπίδνληαη θαη
πάιη γηα πξψηε θνξά ζηελ Οξέζηεηα : ζηηο Υνεθφξνπο, θαηά ην επεηζφδην ησλ δηαδνρηθψλ θφλσλ
ζην εζσηεξηθφ ηνπ παιαηηνχ (ε ζχληνκε αλαγγειία ηνπ πξψηνπ θφλνπ απφ έλαλ δνχιν, ν
εγθισβηζκφο ηεο Κιπηαηκλήζηξαο θαη ε ζξηακβεπηηθή επαλεκθάληζε ηνπ Οξέζηε κε ην εθθχθιεκα
πάλσ απφ ηα δχν πηψκαηα), ν επηκειεκέλνο πεξηνξηζκφο ησλ δξακαηηθψλ θηλήζεσλ πξνυπνζέηεη
ηελ απζηεξή ρξήζε ελφο αλνίγκαηνο.
Έθηνηε ε ζήκαλζε απηνχ ηνπ κνλαδηθνχ (θιεηζηνχ ή κπινθαξηζκέλνπ) αλνίγκαηνο ηεο
ζθελνγξαθίαο ηνλίδεηαη ζπρλά θαη απνιχησο πξνζρεκαηηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά
ππαηληθηηθψλ (θαη ακθίζεκσλ) αλαθνξψλ (κέρξη πεξίπνπ ην -427/ -425) :
-ζηελ Άιθεζηε, ην ηέρλαζκα ηεο απφθξπςεο ηνπ πέλζνπο ζην παιάηη θαη ε αθήγεζε ελφο δνχινπ
γηα ηηο παξεθηξνπέο ηνπ θηινμελνχκελνπ εκίζενπ ζηνλ μελψλα, αθήλνπλ ηελ ππφλνηα γηα θάπνην
παξάπιεπξν θηίζκα κε αλεμάξηεην άλνηγκα,
-ζηνλ Ηππφιπην, πξηλ ηελ ζεακαηηθή έμνδν ηνπ εθθπθιήκαηνο κε ηελ απηφρεηξα Φαίδξα, ε
Θεξαπαηλίδα (ίζσο απφ θάπνην παξάπιεπξν ζχξσκα) αλαθνηλψλεη ηηο δξακαηηθέο εμειίμεηο κέζα
ζηε ζθελή, ελψ ζηε ζπλέρεηα ν Θεζέαο δηαπηζηψλεη ηελ θιεηδσκέλε πχιε ηνπ παιαηηνχ,
-ζηελ Αλδξνκάρε, κε ηελ έλαξμε ηνπ δξάκαηνο ε εξσίδα ηθεηεχεη ζηνλ βσκφ δίπια ζην παιάηη ηνπ
Νενπηφιεκνπ, φπνπ αξλείηαη πεηζκαηηθά λα εηζέιζεη, κέρξη ηε ζχιιεςε ηεο,
-ζην Οηδίπνδα Σ, γίλεηαη ζαθέο ζρφιην γηα ηελ θιεηζηή πχιε, ζηε ζπλέρεηα ν εμάγγεινο απφ ην
παιάηη εμηζηνξεί ηα δξακαηηθά γεγνλφηα ηεο ηχθισζεο ηνπ ήξσα θαη ηειηθά ν ρνξφο αλαγγέιιεη ην
ζνξπβψδεο άλνηγκα ηνπ ζπξψκαηνο.
Γηαδνρηθέο δξακαηηθέο πεξηζηάζεηο, ινηπφλ, πξνζδηνξίδνπλ ηελ εγθάξζηα επέθηαζε ηεο φςεσο, κηα
ρξνλνινγηθά αζαθή (φκσο ιεηηνπξγηθά ζπγθεθξηκέλε) δεχηεξε ηνκή πνπ αθνινχζεζε ηελ εθαξκνγή
ηνπ ζθεληθνχ βάζνπο. ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ πεξίπνπ ηξηψλ δεθαεηηψλ, ε ζηαδηαθή
ελζσκάησζε ηεο άηερλεο ζεαηξηθήο απνζήθεο (γηα ηηο κεηακθηέζεηο ησλ ππνθξηηψλ θαη ην
θξνληηζηήξην ησλ ζεαηξηθψλ ζθεπψλ) ζην ζπκειηθφ ρψξν θαη ζηε ζπλέρεηα ε εκπέδσζε κηαο
αληίζηνηρεο ζχκβαζεο γηα ην ζχξσκα ηεο, δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο θάπνησλ
πιεπξηθψλ απνζεθψλ κε βνεζεηηθά αλνίγκαηα, γηα ηηο αζρνιίαζηεο εκθαλίζεηο θαη ηηο ζπκβαηηθά
αζέαηεο κεηαθηλήζεηο ησλ θξνληηζηψλ ηεο παξάζηαζεο. Πξφθεηηαη γηα εθείλα ηα ηκήκαηα ηεο
ζθεληθήο ππνδνκήο πνπ ηειηθά, σο παξαζθήληα, ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ζθελνγξαθία.
Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη απαηηήζεηο πνπ εληνπίδνληαη αλαθνξηθά κε ηελ επέθηαζε ηνπ δξακαηηθνχ
ρψξνπ (κεηά ην -430) :
-ελληά (9) αλαθνξέο ζε παξάπιεπξν θηίζκα (ζηήιε 3α : Αλδξνκάρε, Αραξλήο, Νεθέιαη, Δηξήλε,
Λπζηζηξάηε, Φηινθηήηεο, Βάθραη, Βάηξαρνη, Δθθιεζηάδνπζαη) θαη
-δέθα (10) πεξηπηψζεηο θηλήζεσλ απφ / πξνο παξάπιεπξα ζπξψκαηα (ζηήιε 3β : Οηδίπνπο Σ,
Ζξαθιήο Μ, Αραξλήο, Νεθέιαη, Δηξήλε, Σξσάδεο, Λπζηζηξάηε, Βάθραη, Βάηξαρνη, Δθθιεζηάδνπζαη)
Ο παξαπάλσ θαηάινγνο παξέρεη ίζσο ηηο ελδείμεηο πσο, ε εκπέδσζε νξηζκέλσλ λέσλ ζεαηξηθψλ
ζπκβάζεσλ ζην δξακαηηθφ ρψξν ηεο ηξαγσδίαο ζπλερίζηεθε κε ηελ δηαθσκψδεζε ηνπο θαη πσο, ε
ζηαδηαθή επέθηαζε ησλ αλαπαξαζηαηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο ζθεληθήο ππνδνκήο ελζσκαηψζεθε
ζηελ επνκέλε θάζε ηεο κεξηθήο αλαθαηαζθεπήο ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εηξήλεο ηνπ Νηθία.
4.3 Ζ ΚΖΝΗΚΖ ΑΝΩΓΟΜΖ
Ζ αζθαιήο εγθαηάζηαζε κηαο μχιηλεο, ιπφκελεο θαη πεξηνδηθήο θαηαζθεπήο πξφζθεξαλ ηε
δπλαηφηεηα γηα νξηζκέλεο ζπκβνιηθέο θαη αθαηξεηηθέο εηθαζηηθέο απνδφζεηο ζηελ (θαηά ηα ινηπά
ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε) ζθελνγξαθία θάζε ζεαηξηθήο πεξηφδνπ.
ηε δξακαηηθή παξαγσγή ηεο ακέζσο επφκελεο πεξηφδνπ, ζηνπο πξνιφγνπο ηνπ νθνθιή θαη ηνπ
Δπξηπίδε (Ίσλ, Ζξαθιήο Μ. Ηθηγέλεηα Σ, Διέλε, Φνίληζζαη, Οξέζηεο) ππθλψλνπλ νη ιεθηηθέο
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πεξηγξαθέο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ θεληξηθνχ ζπξψκαηνο ηεο ζθελνγξαθίαο. Πξφθεηηαη γηα ιεπηνκεξείο
πεξηγξαθέο (είηε θαηά ζχκβαζε νξαηέο, είηε εηθαζηηθά αλέθηθηεο) νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε
ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά νηθνδνκήκαηα ή ζε ηππηθά δεκφζηα θηίξηα ηεο επνρήο, πνπ φκσο δελ ζα
κπνξνχζαλ λα δεισζνχλ παξά κφλν κε ηελ εκπέδσζε κηαο αθφκε ζεαηξηθήο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε
ηελ φςε ηεο ζθελήο. Παξάιιεια πιεζαίλνπλ νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο γηα έλα ζρεηηθά
ππεξπςσκέλν θεληξηθφ πξφππιν, έλα ζπκβνιηθά δηαθξηηφ θαη πεξηνξηζκέλν επίπεδν ζηάζεο ζηνλ
πξνζθήλην ρψξν πίζσ απφ ηελ νξρήζηξα, γηα ηελ αλαπαξάζηαζε αλεθφξαο (Ίσλ), δχζβαηνπ
κνλνπαηηνχ (Φηινθηήηεο), ή ελδηάκεζσλ κεηαθηλήζεσλ (θήθεο, Λπζηζηξάηε, Δθθιεζηάδνπζαη).
Ζ Σξίηε, ινηπφλ (εμίζνπ ρξνλνινγηθά αζαθήο, αιιά ιεηηνπξγηθά ζπγθεθξηκέλε) ηνκή ζηελ ζήκαλζε
ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ, αθνξά ηελ θαζ` χςνο επέθηαζε ηεο ζθελνγξαθίαο. Απφ ηελ εκθάληζε ηνπ
Φξνπξνχ ζηε ζηέγε ηνπ παιαηηνχ ησλ Αηξεηδψλ (Αγακέκλσλ) θαη κε εμαίξεζε ηελ πξνηξνπή ηνπ
Γηθαηφπνιε γηα ηελ Γπλαίθα ζηα θεξακίδηα (Αραξλήο), ε δξακαηηθή παξαγσγή πνπ δηαζψζεθε
πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο ζενηήησλ ή ππεξθπζηθψλ πιαζκάησλ (Αίαο, Μήδεηα, Αλδξνκάρε,
Ηππφιπηνο, Ηθέηηδεο Δ, Ζξαθιήο Μ) πνπ εκθαλίδνληαη (κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο αλπςσηηθήο
ζεαηξηθήο κεραλήο) ζηε δηζηεγία ηεο ζθελήο (πνπ αξγφηεξα έιαβε ην πξνζσλχκην ζενινγείν, ζηήιε
4α). Όκσο, κηα ζεηξά απφ αλάινγεο αλαθνξέο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ δεθαεηηψλ
απνθαιχπηνπλ ηε ρξήζε ελφο αθφκε, επδηάθξηηνπ επηπέδνπ ζηάζεο, αλάκεζα ζηελ νξρήζηξα θαη ην
ζενινγείν :
-νη δηαδνρηθά αλεπηηπρείο απφπεηξεο απφδξαζεο ηνπ Φηινθιένλα (θήθεο),
-ε άλνδνο ηνπ Σξπγαίνπ ζηελ θαηνηθία ησλ ζεψλ (Δηξήλε) θαη
-ε ηεηρνκαρία ησλ γπλαηθψλ ηνπ ρνξνχ (Λπζηζηξάηε).
Ο αλαιπηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζθεληθψλ απαηηήζεσλ δείρλεη κηα ηάζε γηα
πξφζζεηεο ζεαηξηθέο ζπκβάζεηο ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ. Μεηά ηελ θαζηέξσζε
ηεο ζηέγεο γηα ηηο (ζρεδφλ απνθιεηζηηθέο) ζενθάλεηεο πνπ ζπλέβαιαλ ζε κηα ηππηθή ιχζε ηνπ
δξάκαηνο (Ηθηγέλεηα Σ, Διέλε, Ζιέθηξα Δ, Φηινθηήηεο, Ηθηγέλεηα Α), ρξεηάζηεθε έλα πξφζζεην,
ππεξπςσκέλν επίπεδν ζηάζεο ζηνλ φξνθν (πνπ αξγφηεξα νλνκάζηεθε ινγείν, ζηήιε 4β), ψζηε ε
δξάζε λα εμειίζζεηαη δηαδνρηθά ή ηαπηφρξνλα ζε 3 δηαθξηηά επίπεδα, ςειφηεξα απφ ηελ νξρήζηξα :
-ε ηεηρνζθνπία ηνπ Παηδαγσγνχ θαη ηεο Αληηγφλεο (Φνίληζζαη),
-ε ζσηεξία ηεο Δξκηφλεο θαη ε απνζέσζε ηεο Διέλεο (Οξέζηεο),
-ε δηαγσληζκφο ησλ γπλαηθψλ γηα ηνλ δηεξρφκελν λέν (Δθθιεζηάδνπζαη) θαη
-ε απνζέσζε ηνπ ήξσα (Ρήζνο).
Ο παξαπάλσ θαηάινγνο απνθαιχπηεη πσο ν ζηαδηαθφο απνζρεκαηηζκφο ρνξνχ / ππνθξηηψλ θαη ν
πεξηνξηζκφο ησλ εζνπνηψλ ζηνλ πξνζθήλην ρψξν, εμέηξεςε ηελ δξάζε ζηα δηαδνρηθά επίπεδα ηεο
ζθεληθήο αλσδνκήο. Υαξαθηεξηζηηθά ζηνλ Οξέζηε, ν ρνξφο απνηξαβηέηαη ζηηο παξφδνπο θαη
ηαπηφρξνλα ν Μελέιανο πξνζπαζεί λα ζπάζεη ην θιεηδσκέλν θεληξηθφ ζχξσκα γηα λα
απειεπζεξψζεη ηελ θφξε ηνπ, ηελ νπνία θξαηά φκεξν ν ήξσαο κε ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ ζην ινγείν,
ελψ αθφκε ςειφηεξα ν Απφιισλ αξπάδεη ηελ Διέλε θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ γεξαλνχ απνγεηψλεηαη.
Μάιηζηα, γηα ηελ εμππεξέηεζε επεηζνδίσλ κε πνιχ-επίπεδε δξάζε (φπσο θαίλεηαη ζηηο 7 απφ ηηο 8
πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ θαηαιφγνπ, κε εμαίξεζε ηνλ Ρήζν), ε θαζηέξσζε ελφο δηψξνθνπ
ζθεληθνχ ζα πξέπεη λα ζπλδπάζζεθε κε θαηάιιειεο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ απξφζθνπηε κεηαθίλεζε
ησλ ππνθξηηψλ θαηά ην χςνο ηεο πξφζνςεο (ζηήιε 5). Υαξαθηεξηζηηθά ζηνπο θήθεο, ν Φηινθιέσλ
πξνζπαζεί λα βγεη κέζα απφ ηελ θαπλνδφρν ηεο ζηέγεο, εκθαλίδεηαη ζηνλ φξνθν θαη ηειηθά γιηζηξά
ζην ηζφγεην κ΄ έλα ζρνηλί, επεηδή έλα δίρηπ πεξηζθίγγεη ηελ αλσδνκή ηνπ θηηξίνπ θαη εκπνδίδεη ηελ
πξφζβαζε ζηηο κεηαιιηθέο βαζκηδσηέο ζθήλεο πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ ηνίρν ηεο πξφζνςεο,
5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΑΝΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Οη εμειηζζφκελεο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ζθεληθήο ππνδνκήο απνθαιχπηνπλ κηα ζπληεξεηηθή
δηαδηθαζία αξγήο θαη ζηαδηαθήο νινθιήξσζεο ελφο θηηξίνπ - ζθελή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιαζηθήο
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επνρήο (ην ζθεληθφ πιαίζην κε ηηο πξνβνιέο ησλ παξαζθελίσλ, ην βαζκηδσηφ πξφππιν ζην
θεληξηθφ ζχξσκα, ην ινγείν ζηελ εζνρή ηνπ επηζθελίνπ θαη ην ζενινγείν ζηε ζηέγε), ζην νπνίν
απνθξπζηαιιψζεθε ε 80ρξνλε αλαδήηεζε ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη ησλ αλαπαξαζηαηηθψλ
ζπκβάζεσλ ζην ρψξν ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο.
ε πξφζθαηε αλαθνίλσζε, ζρεηηθή κε ηελ αθνπζηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζχγρξνλεο (πξαγκαηηθήο ή
δπλεηηθήο) επαλαιεηηνπξγίαο ελφο δείγκαηνο 17 αξραίσλ ειιεληθψλ ζεάηξσλ, θαηαγξάθνληαη
εξεπλεηηθά θαη ππνινγηζηηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ζεκαληηθέο αζηηθέο πηέζεηο θαη έληνλνπο
(θπξίσο θπθινθνξηαθνχο) ζνξχβνπο πνπ αζθνχλ ζνβαξέο νριήζεηο ζην ζχγρξνλν αθνπζηηθφ
πεξηβάιινλ ησλ ζεαηξηθψλ κλεκείσλ ηεο αξραηφηεηαο (Barkas, 2013). Κνκβηθφ πξφβιεκα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζπληζηά ε ζπζηεκαηηθή θαηαζηξνθή ηεο ζθελήο. Ζ γεληθεπκέλε
έιιεηςε ηεο δηπιήο ζπλεηζθνξάο ηεο, ζεηηθά σο επεξγεηηθνχ αλάθιαζηξνπ (min +3 ~ +5 dB), αιιά
θαη απνζεηηθά σο (έζησ πεξηνξηζκέλνπ) ερνθξάγκαηνο (min -2 ~ -4 dB) ζην εθηεζεηκέλν ηκήκα ηεο
αλνηθηήο θάηνςεο ησλ ζεαηξηθψλ ρψξσλ ηεο αξραηφηεηαο, έρεη σο ζπλέπεηα κηα θξίζηκε
ζπξξίθλσζε ηεο αλάδπζεο ηνπ ζεαηξηθνχ κελχκαηνο (δειαδή ηεο δηάθξηζεο ηνπ σθέιηκνπ ζήκαηνο
πάλσ απφ ην ζφξπβν βάζνπο) ε νπνία ππνβαζκίδεη ηελ πεξίθεκε αθνπζηηθή ησλ αξραίσλ
ειιεληθψλ ζεάηξσλ (Barkas, 2011). πλνπηηθά νη ρψξνη ηνπ δείγκαηνο :
-ζε πνζνζηφ 65% βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη ζε αζηηθέο ή εκη-αζηηθέο πεξηνρέο (κφλν 6/17 ησλ
πεξηπηψζεσλ παξακέλνπλ ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ),
-ζε πνζνζηφ 59% βξίζθνληαη ζε αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ κε ζεκαληηθέο, κφληκεο ή παξνδηθέο,
ζηαζεξέο ή πεξηνδηθέο νριήζεηο (min ζηάζκεο ζνξχβνπ >35 dB[A])
-ζε πνζνζηφ 35% έρνπλ ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ησλ πθηζηάκελσλ (πξνβιεκαηηθψλ) αθνπζηηθψλ
ζπλζεθψλ, κε ηελ εθαξκνγή ελφο ιπφκελνπ θαη αληηζηξέςηκνπ ζθεληθνχ βάζνπο,
-ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 76% είλαη εθηθηή ε εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο αλάδπζεο (Ra ≥ 17,5 dB) κε
ηελ πξφβιεςε κηαο θαηάιιειεο ζθελνγξαθίαο (κφλν 4/17 ησλ πεξηπηψζεσλ ζα ρξεηαζηνχλ
ζπλζεηφηεξεο, θπξίσο πνιενδνκηθέο, παξεκβάζεηο).
Ζ παξνχζα δηαπξαγκάηεπζε επηρείξεζε λα αλαδείμεη ηηο δηεπηζηεκνληθέο πηπρέο ηεο ζχγρξνλεο θαη
αμηφπηζηεο επαλαιεηηνπξγίαο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζεάηξσλ. Ζ έθηαζε θαη ην κέγεζνο ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ζε ππαίζξηεο ζπλζήθεο ζπλαξηψληαη κε ηα
αλζξσπνκεηξηθά (θσλεηηθά θαη αθνπζηηθά) δεδνκέλα κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη εμαξηψληαη
άκεζα απφ ηελ απηφλνκε ε ζπλδπαζηηθή ζπλεηζθνξά ηεο ζθελνγξαθίαο ζηε θπζηθή (παζεηηθή)
κεγαθσληθή ελίζρπζε ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ.
Βέβαην είλαη πσο ε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο ζχγρξνλεο επαλαιεηηνπξγίαο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ
ζεάηξσλ πξέπεη λα μεθηλήζεη κε ηελ νθεηιφκελε ζέζπηζε ελφο θξηηεξίνπ εζπρίαο, αληίζηνηρνπ ησλ
δηεζλψλ νξίσλ γηα ηελ επηβεβιεκέλε εζπρία ζε ππαίζξηνπο πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο (noise criteria
NC-25). Όκσο ζηε ζπλέρεηα θαη θαηά πεξίπησζε, ζηνπο ζεαηξηθνχο ρψξνπο φπνπ είλαη εθηθηή θαη
επηζπκεηή ε ζχγρξνλε επαλαιεηηνπξγία, είλαη απαξαίηεηε ε πξφβιεςε κηαο θαηαζθεπαζηηθά
αλαθιεηήο θαη αηζζεηηθά νπδέηεξεο ζθελνγξαθίαο, ζε ζσζηή ζέζε θαη θαηάιιειν αλάπηπγκα. Ζ
πξνζζήθε ελφο ιηηνχ ζθεληθνχ βάζνπο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ παξαζηάζεσλ, κπνξεί λα πξνζθέξεη
έλα θξίζηκν επηθνπξηθφ αλάθιαζηξν /ερφθξαγκα, ρσξίο λα πεξηνξίδεη ηελ θαιιηηερληθή ειεπζεξία
ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ, αιιά θαη ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δηαρξνληθή
πξνζηαζία ησλ ζεαηξηθψλ κλεκείσλ ηεο αξραηφηεηαο.
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