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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η ανακοίνωση αποτελεί τµήµα ευρύτερης έρευνας αναφορικά µε την ακουστική 
λειτουργία των διαφόρων τύπων του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, τις βασικές 
παραµέτρους του ακουστικού σχεδιασµού και την ακουστική αξιολόγηση των επιµέ-
ρους λειτουργικών στοιχείων του θεατρικού χώρου. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνε-
ται στην ακουστική αξιολόγηση των υπερυψωµένων τµηµάτων της σκηνογραφίας 
(θεολογείο, επισκήνιο), τα οποία συνδέθηκαν µε τις συστηµατικές (αλλά όχι αποκλει-
στικές) εµφανίσεις θεοτήτων & υπερφυσικών πλασµάτων από τον κόσµο του αρχαίου 
δράµατος.  

Για την υπολογιστική αξιολόγηση της σκηνικής ανωδοµής χρησιµοποιείται η µέθο-
δος των ειδώλων-πηγών σε ένα ακουστικό µοντέλο σύµφωνα µε τις γεωµετρικές ανα-
λογίες και τα µεγέθη του αρχαίου θεάτρου των Φιλίππων. Οι υπολογισµένες ηχητικές 
εντάσεις αναλύονται διεξοδικά, ανάλογα µε τη µορφή της σκηνογραφίας και συγκρι-
τικά, σε σχέση µε τις µετακινήσεις ενός ηθοποιού στο προσκήνιο & την ορχήστρα.  
 

ABSTRACT 
 
The paper is part of a wider research concerning the acoustics of the various 

types of the Greek ancient theatre, the basic parameters of its acoustic design and 
the evaluation of the functional elements of the theater space. 

The present research focuses on the acoustic evaluation of the elevated parts of 
the stage building (theologeion, episcenium), which were associated with the 
systematic (while not exclusive) appearances of divinities and supernatural 
creatures from the world of the ancient drama.   

The acoustic evaluation of the upper part of the stage building is made by means 
of the pattern-source method applied in an acoustic model based on the geometric 
ratios and magnitudes of the ancient theatre at Philippi. The resulting sound 
intensities are thoroughly analyzed, accordingly to its scenery type separately and 
comparatively to the others, in relation to the actor’s positions in the orchestra and 
in front of the proscenium. 

  
Εισαγωγή 

Η µελέτη της ακουστικής λειτουργίας των αρχαίων θεάτρων συνδέεται αναπό-
φευκτα µε την διερεύνηση των διαχρονικών εξελίξεων του θεατρικού σχεδιασµού, 
καθώς επίσης και µε την αποσαφήνιση των  απαιτήσεων της θεατρικής αναπαρά-
στασης κάθε ιστορικής περιόδου.  
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Επειδή, γενικά, το θέατρο βρίσκεται στο όριο ετερώνυµων επιστηµονικών θεω-
ρήσεων, η αποσπασµατική µελέτη του αρχαίου θεάτρου, είτε ως χώρου αρχαιολογι-
κών ανασκαφών, είτε ως πεδίου ακουστικών ερευνών, είτε ως αυθύπαρκτης καλλι-
τεχνικής δηµιουργίας συναντά σοβαρά προβλήµατα. Ενίοτε, η ερµηνεία των ερει-
πίων µιας ιστορικής περιόδου ενσωµατώνει αρχαιολογικά ευρήµατα µεταγενέστε-
ρων οικοδοµικών φάσεων, ενώ συχνά, για την προσέγγιση της δραµατικής παραγω-
γής µιας συγκεκριµένης εποχής (ιδίως της κλασικής) επιστρατεύονται οι τεχνικές 
υποδοµές και οι θεατρικές συµβάσεις άλλων ιστορικών περιόδων.  

Η διεπιστηµονική προσέγγιση της αλληλεπίδρασης των σχετικών παραµέτρων, 
αν και µεθοδολογικά ορθή επιλογή, συνιστά δύσβατη απόπειρα ερµηνείας της λει-
τουργίας του αρχαίου θεάτρου, καθώς η διαπραγµάτευση των προβληµάτων οφείλει 
να υπερβεί τις εγγενείς δυσχέρειες της αναγνώρισης των διαχρονικών αρχιτεκτονι-
κών επεµβάσεων, αλλά και της ερµηνείας των αυθεντικών κειµένων του αρχαίου 
δράµατος.  

 
1. Οι θεατρικές εξελίξεις την κλασική εποχή  

To σύνολο της σωζόµενης δραµατικής παραγωγής της αρχαιότητας ταυτίζεται 
µε τις αρχιτεκτονικές εξελίξεις του κλασικού αθηναϊκού θεάτρου (Πέρσες 472 π.χ. – 
Πλούτος 392 π.χ.). Ο πρωτογενής θεατρικός χώρος στο ιερό άλσος του ∆ιόνυσου 
Ελευθερέως (αρχές του 5ου αιώνα π.χ.) συγκροτείται από την ορχήστρα – αλώνι µε 
τον βωµό, τις παρόδους, το τεχνητό πρανές της επιχωµάτωσης ανάντη στο παλαιό 
ιερό και το κοίλο, µε ξύλινες βαθµίδες στην φυσική κατωφέρεια της Ακρόπολης [1]. 

Στα πρώιµα έργα του Αισχύλου διαπιστώνουµε τη µεγάλη λειτουργική συµµετο-
χή του χορού, τη χρήση των λίγων σκαλοπατιών του βωµού για την ανάδειξη των 
υποκριτών σε πολυπληθή επεισόδια, καθώς επίσης την εκµετάλλευση  του πρανούς 
για την απόκρυψη των αθέατων κινήσεων του θιάσου, αλλά και για την εξυπηρέτη-
ση των υπερφυσικών αναδύσεων-καταδύσεων (Πέρσες, Προµηθέας ∆εσµώτης) [2]. 
∆ηλαδή, η ακουστική λειτουργία του χώρου βασίστηκε στην ευχερή ανάδειξη του 
άµεσου ήχου (χάρη στην αµφιθεατρική διάταξη των θεατών και στην πολυφωνική 
εκποµπή των χορικών) και στην ενίσχυση της φωνής των υποκριτών από το ανά-
κλαστρο της ορχήστρας [3], [4]. 

Γύρω στα 460 π.χ. στο ∆ιονυσιακό Θέατρο πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές αρ-
χιτεκτονικές αλλαγές όπως αύξηση της κλίσης του κοίλου, περιστροφή του κεντρι-
κού άξονα, µετατόπιση - συρρίκνωση της ορχήστρας και ανάπτυξη µιας σκηνικής 
κατασκευής στον διαθέσιµο χώρο [5]. Ιστορικά, οι καινοτοµίες σχετίζονται µε την 
εφαρµογή της σκηνογραφίας (που εισήγαγε ο Σοφοκλής) και εντοπίζονται στην πα-
ράσταση της Ορέστειας του Αισχύλου (458 π.χ.). Ένα λυόµενο σκηνικό πλαίσιο, µε 
ένα άνοιγµα (για τη µετακίνηση του εκκυκλήµατος) και ένα ψηλότερο επίπεδο στά-
σης (που εκ των υστέρων ονοµάστηκε θεολογείο) στη στέγη, ήταν η αφετηρία ανά-
πτυξης των ξύλινων, περιοδικών κατασκευών της σκηνής, όπου διαδοχικά ενσωµα-
τώθηκαν οι πτέρυγες των παρασκηνίων και τα παράπλευρα θυρώµατα [6].   

Σταδιακά, αυτή η εξελικτική διαδικασία κατέληξε στη εµπέδωση νέων θεατρι-
κών συµβάσεων (ορατό-αθέατο, εξωτερικό-ενδότερο, εγγύς-µακρινό, προσιτό-α-
πρόσιτο) και οδήγησε στον εστιασµό της θεατρικής δράσης µπροστά στη σκηνή, 
εξασφαλίζοντας τη διακριτή προβολή των υποκριτών (πίσω από το πλήθος του χο-
ρού στην ορχήστρα) και την προνοµιακή ενίσχυση της φωνής τους από το ανάκλα-
στρο της σκηνογραφίας [3], [7]. Όµως ταυτόχρονα, το δυνητικό ευεργέτηµα του 
ισόγειου σκηνικού βάθους, περιόρισε τις µετακινήσεις στα στενά όρια του προσκή-
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νιου χώρου (µιας περιοχής που ανταποκρίνεται στο εύρος της ζώνης Ηaas) και άφη-
σε ηχητικά απροστάτευτες τις εµφανίσεις (που δεν είναι αποκλειστικά θεοφάνειες) 
στο υπερυψωµένο επίπεδο της στέγης (Φρουρός και Αθηνά-Αίας, το άρµα του Ήλι-
ου-Μήδεια και της Λύσσας-Ηρακλής Μαινόµενος, Θέτις-Ανδροµάχη, Γυναίκα-Αχαρ-
νής, η απόδραση του Βδελυκλέωνα-Σφήκες, η πτώση της Ευάδνης-Ικέτιδες Ε, η ά-
νοδος του  Τρυγαίου-Ειρήνη, η δίδυµη θεοφάνεια Άρτεµης και Αφροδίτης-Ιππόλυ-
τος) [2]. 

Στη συνέχεια, ύστερα από περίπου τέσσερις (4) δεκαετίες (κατά τη διάρκεια της 
ειρήνης του Νικία, 425 π.χ.), στο χώρο του ∆ιονυσιακού Θεάτρου εντοπίζονται άλ-
λες µετατροπές, όπως µια πρόσθετη επιχωµάτωση της πλαγιάς, η αποκοπή ενός τµή-
µατος  του κοίλου (για την ανέγερση του Ωδείου) και η οικοδόµηση του κτιρίου της 
σκηνοθήκης (κατάντη στο άπλωµα, σε επαφή µε το πρανές), που σχετίζεται µε την 
διαµόρφωση της λίθινης βάσης («θεµέλιο Τ», για την έδραση των θεατρικών µηχα-
νών) και του διπλού στοίχου των θεµελίων οπών (για τη στήριξη των πασσαλόπη-
κτων κατασκευών της σκηνικής υποδοµής) [8]. 

Αυτή η οικοδοµική φάση, εξασφάλισε τη δυνατότητα στήριξης µιας εκτεταµένης 
λυόµενης κατασκευής, την ανάπτυξη της σκηνικής ανωδοµής και τη συµβατική δια-
κόσµηση της όψης (ελαφρά υπερύψωση της κεντρικής εισόδου και πρόπυλο στο 
κεντρικό θύρωµα). Παράλληλα, κατά τη διαδικασία αφοµοίωσης των νέων δεδοµέ-
νων του θεατρικού χώρου, πυκνώνουν οι λεπτοµερείς περιγραφές της πρόσοψης 
(Ίων, Ηλέκτρα Σ), καθώς και οι τυπικές θεοφάνειες στη λύση του δράµατος (Ιφιγέ-
νεια Τ, Ελένη, Ηλέκτρα Ε, Φιλοκτήτης, Ιφιγένεια Α) [2]. Φαίνεται δηλαδή, πως ο πε-
ριορισµός των υποκριτών στον προσκήνιο χώρο, εξέτρεψε διαδοχικά καθ΄ ύψος τη 
θεατρική δράση και εξελικτικά οδήγησε στη διόγκωση της ανωδοµής (το λογείο 
στην εσοχή του επισκηνίου, το θεολογείο στη στέγη του διώροφου σκηνικού πλαι-
σίου), η οποία τελικά αποκρυσταλλώθηκε στις λίθινες κατασκευές της σκηνής (πριν 
από την οριστική ανακατασκευή του Λυκούργου, κατά την ελληνιστική περίοδο, 
430 π.χ.) [9], [6].  

Οι δυνατότητες πολύ-επίπεδης αναπαράστασης, αποκαλύπτονται κατά τη µετά-
θεση θεατρικών επεισοδίων στον όροφο της σκηνής (Λυσιστράτη, Φοίσισσαι, Εκκλη-
σιάζουσαι), αλλά και την ταυτόχρονη χρήση των τεσσάρων (4) διακριτών επιπέδων 
του θεατρικού χώρου (ορχήστρα, προσκήνιο, επισκήνιο, στέγη/ ανυψωτική µηχανή, 
Ορέστης, Ρήσος) [2]. Με αυτόν τον χειρισµό, η ακουστική έλλειψη που επέβαλλε 
την επέκταση του ανάκλαστρου της σκηνογραφίας στην ανωδοµή (προκαλώντας βέ-
βαια ένα σχετικό αποσχηµατισµό των διακεκριµένων ηχοανακλάσεων από την ορ-
χήστρα και το λογείο) µετατέθηκε τελικά σ` ένα ψηλότερο επίπεδο (το θεολογείο). 

 
2. Η µεθοδολογία της ακουστικής προσοµοίωσης 

Για την υπολογιστική προσοµοίωση της ηχοδιάδοσης σε υπαίθριο χώρο ανοι-
κτής κάτοψης χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των ειδώλων – πηγών, µε χρονική µονά-
δα αξιολόγησης των ηχητικών γεγονότων («πέρασµα») τη µέση απόσταση θεατή – 
πηγής /ειδώλων και παραµέτρους ανάλυσης το πλήθος των ειδώλων, τη χρονική κα-
τανοµή των ενεργών ειδώλων - πηγών, καθώς και τη ηχοαπορροφητική ικανότητα 
των εσωτερικών επενδύσεων [3].  

Εκτενείς έρευνες σε παρόµοια µοντέλα και πραγµατικούς χώρους έδειξαν ότι, η 
θαυµαστή ακουστική των αρχαίων ελληνικών θεάτρων οφείλεται στις ιδανικές συν-
θήκες αντήχησης και καταληπτότητας της οµιλίας, χάρη στην ευχερή ανάδειξη του 
άµεσου ήχου, στη συστηµατική ενίσχυση του κατευθείαν ήχου µε έγκαιρες ηχοανα-
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κλάσεις από την ορχήστρα, το σκηνικό πλαίσιο (1ο πέρασµα) ή το συνδυασµό τους 
(2ο πέρασµα), καθώς επίσης και στη ραγδαία πτώση των εντάσεων της υπόλοιπης 
ηχητικής ακολουθίας, (στα µετέπειτα περάσµατα) [3], [6], [7]. 

Στην κατάστρωση ενός γεωµετρικού µοντέλου ειδώλων - πηγών χρησιµοποιήθη-
καν οι γεωµετρικές σχέσεις και τα µεγέθη του αρχαίου θεάτρου των Φιλίππων (πριν 
και µετά τις ρωµαϊκές επεµβάσεις), σύµφωνα µε τις ανασκαφές της Γαλλικής Αρ-
χαιολογικής Αποστολής και τα σχέδια αρχείου του Μουσείου της Καβάλας (από τις 
στερεωτικές εργασίας 1958-60), διασταυρωµένα µε προσωπικές µετρήσεις (από την 
περίοδο λειτουργίας του `80). Σε προηγούµενες έρευνες, αυτό το γεωµετρικό µοντέ-
λο χρησιµοποιήθηκε για την ακουστική αποτίµηση της αποκατάστασης του κοίλου, 
την αξιολόγηση της επιρροής πιθανών πρόσθετων, λυόµενων κατασκευών, καθώς 
και για τη σύγκριση των υπολογιστικών ακουστικών δεδοµένων µε επιτόπιες ηχητι-
κές µετρήσεις σε ποικίλες περιστάσεις λειτουργίας [6], [7]. 

Στην παρούσα έρευνα το µοντέλο περιλαµβάνει τρεις (3) οµάδες µεταβλητών :  
α) τη θέση του θεατή (5 βαθµίδες σε 5 κερκίδες, µε µεταβλητή γωνιακή απόκλι-

ση από τον άξονα της πηγής), 
β) το επίπεδο στάσης του ηθοποιού (2 γειτονικά σηµεία, επί του κεντρικού άξο-

να στην πιθανή προσκήνια περιοχή, είτε στη στάθµη της ορχήστρας, είτε στη στάθ-
µη της στέγης / του επισκηνίου) 

γ) η απουσία ή η εφαρµογή ενός σκηνικού βάθους (µονώροφου µε στέγη ή διώ-
ροφου µε παρασκήνια & ανωδοµή), στη περιοχή όπου συνήθως τοποθετούνται τα 
σκηνικά των σύγχρονων παραστάσεων (εγκάρσια στον κεντρικό άξονα). 

 
3. Η ανάλυση των υπολογιστικών δεδοµένων 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι 
γραµµές αναφέρονται στον αύξοντα αριθµό της βαθµίδας και οι άξονες στη διχοτό-
µο της αντίστοιχης κερκίδας. Οι στήλες Ι καταγράφουν αρνητικές στάθµες (δηλαδή 
αποµειώσεις της αρχικής) ηχητικής έντασης. Οι τιµές σε παρένθεση αφορούν περι-
στάσεις, όπου τουλάχιστον µία ενεργειακή συνιστώσα της συνολικής ηχητικής έν-
τασης έχει µικρή γωνία ακρόασης (> 40).  

 

dB (-) Ι 1 Ι 2 Ι 3 Ι 4 Ι 1 Ι 2 Ι 3 Ι 4 Ι 1 Ι 2 Ι 3 Ι 4 

 Κεντρικός άξονας Ενδιάµεσος άξονας Πλάγιος άξονας 

Θ4 25,6 23,1 26,3 23,1 25 22,5 24,9 22,5 23,1 20,1 25 20,1 

Θ10 27 24,5 27,6 24 26,5 23,5 26,4 24 24,9 21,9 (26,7) 22 

Θ12 28,1 25,6 28,7 25,6 27,9 24,9 (29,6) 25 26,4 23,4 (28,1) 23,4 

Θ17 29,3 26,3 (31,1) 26,3 28,5 26 (30,7) 26 27,8 24,8 (30,8) 24,8 

Θ22 30,3 27,3 (32,1) 27,3 29,9 26,9 (31,6) 27,5 (30,4) (27,4) (32) (29) 
 
3.1 Άµεσος ήχος & ηχοανακλάσεις από την ορχήστρα (χωρίς σκηνή, στήλη Ι1) 

Όπως είναι αναµενόµενο, το κυκλικό σχήµα και η βαθµιδωτή διάταξη του κοί-
λου περιορίζουν τις αρνητικές συνέπειες του µεγάλου χωρικού αναπτύγµατος και ο-
µογενοποιούν την κατανοµή του άµεσου ήχου µεταξύ ψηλών /χαµηλών βαθµίδων 
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(απoκλίσεις max +/-3dB) και κεντρικών /πλαγίων κερκίδων (αποκλίσεις max +/-1,5 
dB). Οι ηχοανακλάσεις από την ορχήστρα περιορίζουν τις αρχικές (γωνιακές και 
υψοµετρικές) αποκλίσεις (κατά 0,5 ως 1dB) και ενισχύουν τις συνολικές εντάσεις 
στο µεγαλύτερο µέρος του κοίλου (σταθερά +3dB). 

Ο συνολικός ήχος αναπληρώνει τις ενεργειακές απώλειες του άµεσου ήχου 
(αποκλίσεις max +/-2,5dB), µε εξαίρεση τις ψηλές βαθµίδες των ακραίων κερκίδων, 
όπου εντοπίζονται µικρές γωνίες ακρόασης (+/- 3,5 dB, λόγω υποχώρησης της πη-
γής στο βάθος της ορχήστρας). 

 
3.2 Η επίδραση του σκηνικού βά-
θους (πηγή σε ισόγεια στάθµη, 
στήλη Ι2) 

Όπως είναι αναµενόµενο, σε 
ολόκληρο το κοίλο εµφανίζονται 
απόλυτα κέρδη ακουστικής έντα-
σης (+3 ως +6dB), σε σχέση µε τον 
άµεσο ήχο. Το ανάκλαστρο του 
σκηνικού βάθος αναπληρώνει τις 
ενεργειακές απώλειες (λόγω από-
στασης) και συσσωµατώνει ικανο-
ποιητικά τα είδωλα 1ου & 2ου περά-
σµατος στον κατευθείαν ήχο. 

Η αύξηση του συνολικού ήχου 
(συγκριτικά µε την απουσία σκη-

νής) είναι εντυπωσιακή στην κεντρική περιοχή του κοίλου (+2,5 ως +3dB), αλλά 
περιορισµένη (+1 ως +1,5dB) στις ψηλές πλάγιες θέσεις, εξαιτίας των µικρών 
γωνιών ακρόασης από ηχοανακλάσεις της ορχήστρας. Αυτή η εξέλιξη, ενώ γενικά 
συµβάλλει στην ακουστική οµογε-
νοποίηση του χώρου (αποκλίσεις 
max +/-2dB), τονίζει τα µειονεκτή-
µατα των ακραίων κερκίδων του 
πάνω διαζώµατος (αποκλίσεις max 
+/-4,5dB), οι οποίες συνήθως κα-
ταργούνται στα αµφιθέατρα της 
ελληνιστικής εποχής.  

 
3.3 Η επίδραση της υπερύψωσης 
(στήλη Ι3) 

Η στάση του ηθοποιού στο θεο-
λογείο (στη στέγη της σκηνής) ορί-
στηκε σε κοντινή απόσταση από την προηγούµενη θέση στον προσκήνιο χώρο 
(περίπου 4m πίσω, επί του κεντρικού άξονα), ώστε τα αποτελέσµατα να είναι συγ-
κρίσιµα. Ο άµεσος ήχος ενισχύεται µόνο από το ανάκλαστρο της ορχήστρας, αλλά 
µε περιορισµένη επιτυχία στις ψηλές /πλάγιες βαθµίδες (λόγω µικρών γωνιών ακρό-
ασης).  

Οι αποκλίσεις µεταξύ κεντρικών /ακραίων κερκίδων οµογενοποιούνται (max +/-
3 ως +/-3,5dB), ενώ παρατηρείται µια σταθερή πτώση της ηχητικής έντασης (-1 ως  
-1,5dB) στις ψηλές κεντρικές και στις χαµηλές πλάγιες θέσεις, συγκριτικά µε την 
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αντίστοιχη διάταξη της ισόγειας στάσης στην ορχήστρα. Παράλληλα, η απενεργο-
ποίηση του ανάκλαστρου της σκηνογραφίας, καταγράφεται µε σηµαντικές απώλειες 
(-3 ως -5dB) στο σύνολο του κοίλου. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι το θεολογείο είναι 
εξαιρετικά µειονεκτικό επίπεδο στάσης, σε σχέση µε τις ισόγειες περιοχές του προ-
σκήνιου χώρου και της ορχήστρας. 

 
3.4 Η επίδραση της ανωδοµής 
(στήλη Ι4) 

Η στάση του ηθοποιού στο επι-
σκήνιο (στην ανωδοµή ενός διώρο-
φου κτιρίου) ορίστηκε στην ίδια 
στάθµη και θέση µε την προηγού-
µενη διάταξη, ώστε τα αποτελέσµα-
τα να είναι συγκρίσιµα. Όπως ανα-
λύθηκε (3.2), στον άµεσο ήχο εν-
σωµατώνονται ηχοανακλάσεις από 
την ορχήστρα, το σκηνικό βάθος 
(κατά το 1ο πέρασµα) και το συνδυ-
ασµό τους (κατά το 2ο πέρασµα). 

 Οι αποκλίσεις µεταξύ κεντρικών & ακραίων κερκίδων µεγεθύνονται (max +/-2 
dB), µολονότι βελτιώνεται η κατα-
νοµή των ηχητικών εντάσεων (+1,5 
ως +3dB), σε σχέση µε τη στάση 
στην ορχήστρα. Όπως ήταν επίσης 
αναµενόµενο, η τελική ενίσχυση 
των συνολικών εντάσεων να περιο-
ρίζεται στις κεντρικές κερκίδες. Σε 
σχέση µε την διάταξη του θεολο-
γείου (3.3), η διαµόρφωση του επι-
σκηνίου βελτιώνει σηµαντικά τις 
συνολικές εντάσεις (+3 ως +5dB), 
χάρη στον περιορισµό των ενεργει-
ακών απωλειών στις κεντρικές και 
χαµηλές πλάγιες κερκίδες (περίπου +1dB), χωρίς ωστόσο να αποφεύγει την επιδεί-
νωση των απωλειών στις ψηλές πλάγιες θέσεις (περίπου -2dB), συγκριτικά µε την 
ισόγεια θέση στο προσκήνιο.  

∆ηλαδή σφαιρικά, η ανάπτυξη της σκηνικής ανωδοµής εντείνει τις αποκλίσεις 
του κοίλου, αφού διατηρεί τα πλεονεκτήµατα του ισόγειου σκηνικού πλαισίου στο 
κάτω διάζωµα (περίπου +/-0dB), εµφανίζει µικρές απώλειες στις ψηλές κεντρικές 
κερκίδες (περίπου -0,5dB), αλλά και επιδεινώνει τα προβλήµατα στις ψηλές ακραίες 
κερκίδες (περίπου -1,5dB), καθώς πυκνώνουν οι µικρές γωνίες ακρόασης από το 
ανάκλαστρο της ορχήστρας (άµεσος ήχος & είδωλα σκηνικού βάθους). 
 
4. ∆ιαπιστώσεις 

Η διαπραγµάτευση του θέµατος ανέδειξε τις µεγάλες σκηνικές δεσµεύσεις που 
προέκυψαν, κατά τις εξελίξεις του αρχαίου θεάτρου της κλασικής εποχής, από τη 
συγκέντρωση της θεατρικής δράσης κοντά στο σκηνικό πλαίσιο. Οι θέσεις στα υπε-
ρυψωµένα επίπεδα της σκηνικής ανωδοµής δηµιουργούν προβληµατικές γωνίες α-
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κρόασης (για ηχοανακλάσεις από την ορχήστρα) στο άνω διάζωµα και ενισχύουν τις 
ενεργειακές αποκλίσεις (µεταξύ χαµηλών /ψηλών βαθµίδων, κεντρικών /ακραίων 
κερκίδων), αποδιοργανώνοντας την οµογενή διάταξη του κοίλου. 

Συγκριτικά µε την ισόγεια θέση του ηθοποιού µπροστά από το σκηνικό βάθος, η 
εµφάνιση στο θεολογείο (στη στέγη της σκηνής) επιφέρει σηµαντική πτώση των 
ηχητικών εντάσεων (περίπου -3,5dB), κατάσταση που βελτιώνεται (χωρίς να ισο-
σκελίζεται) µε τη διαµόρφωση του επισκηνίου (περίπου -1dB). Αποδεικνύεται 
λοιπόν, αναφορικά µε την αρχική υπόθεση εργασίας, πως οι θεοί του αρχαίου δρά-
µατος, όταν εµφανίζονται στα υπερυψωµένα επίπεδα της σκηνής, είναι ηχητικά ασ-
θενείς, σε σχέση µε τους θνητούς που στέκονται κοντά στο προσκήνιο.  

Η παραπάνω ακουστική λειτουργία είναι το απτό αποτέλεσµα µιας ανθρωποκεν-
τρικής, φιλοσοφικής αντίληψης (στα τέλη του 5ου αιώνα π.χ,), αλλά και ενός τυπι-
κού θεατρικού χειρισµού για τη λύση του δράµατος (ο «από µηχανής» θεός). Η ανά-
λυση των θεατρικών απαιτήσεων στο σύνολο της κλασικής δραµατικής παραγωγής 
δείχνει πως η σκηνική ανωδοµή δεν µονοπωλείται από υπερφυσικές παρουσίες, ενώ 
ταυτόχρονα, οι θεοί του αρχαίου δράµατος δεν εµφανιζόταν αποκλειστικά στο θεο-
λογείο (η διπλή θεοφάνεια στον πρόλογο των Τρωάδων είναι χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα µιας διαφορετικής, θεατρικής /δραµατικής λειτουργίας). ∆εν πρέπει να αγνο-
ούµε ότι τα ακουστικά µειονεκτήµατα της σκηνικής ανωδοµής αντισταθµίζονται 
από την ενότητα των εκφραστικών µέσων της ίδιας της παράστασης : η ένταση του 
δραµατικού ενδιαφέροντος (η µείωση του θορύβου στο κοίλο) δύναται να εξισορρο-
πήσει τη σχετική ανάδυση του θεατρικού λόγου, όπως επίσης η καταληπτότητα της 
θεατρικής οµιλίας µπορεί να ενισχυθεί χάρη στη συνέργεια των υπολοίπων συλλει-
τουργούντων στοιχείων του θεατρικού κώδικα. 
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