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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο ζήτηµα της προστασίας των αρχαίων θεάτρων συναντώνται τα προβλήµατα διατήρησης 

ενός µνηµείου µε τις απαιτήσεις της λειτουργικής του αποκατάστασης. Η αναβίωση του αρχαίου 

δράµατος, το αίτηµα επιστροφής στο φυσικό του χώρο (από τις αρχές του 20ου αιώνα) και το 

δηµοφιλές ρεύµα που αναπτύχθηκε έκτοτε, έθεσαν σε προτεραιότητα τα ζητήµατα των ήπιων 

επεµβάσεων για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών θεατρικής λειτουργίας. Οι διαφω-

νίες, κατά τη διοργάνωση των παραστάσεων, συνήθως αφορούν τον τρόπο και τις θέσεις εγκα-

τάστασης συγχρόνων υποδοµών, αλλά κυρίως την προστασία της ορχήστρας και των ερειπίων 

της σκηνής από τις σκηνικές διευθετήσεις και τις σκηνογραφικές εφαρµογές.  

Το αρχαίο ελληνικό θέατρο αποτελεί ένα παλίµψηστο διαδοχικών οικοδοµικών φάσεων όπου, 

µε δεδοµένες τις διαχρονικές επεµβάσεις και µετατροπές, η αναστήλωση και στερέωση διαπλέ-

κονται µε την ερµηνεία των ερειπίων και την αξιόπιστη επαναλειτουργία του θεατρικού χώρου. 

Ο θεατρικός σχεδιασµός της αρχαιότητας επέλυσε µε απλότητα και αρτιότητα ένα σύνολο πα-

ραγόντων, όπου συναντώνται η χωροθέτηση, η αρχιτεκτονική σύνθεση, οι τεχνικές  στερέωσης 

-  αποστράγγισης των κοίλων και η θεατρική λειτουργία. Στη διάρκεια µιας µακραίωνης πορείας, 

ανάλογα µε τις πολιτιστικές και κοινωνικές αντιλήψεις κάθε περιόδου, οι επιµέρους ιδιαιτερό-

τητες αντιµετωπίστηκαν µε ευελιξία. Οι θεατρικές, αρχιτεκτονικές και ακουστικές εξελίξεις ήταν 

αλληλένδετες, τα προβλήµατα ενός τοµέα επιλυόταν µε την προσαρµογή και συνδροµή των 

υπολοίπων Το αρχαίο ελληνικό θέατρο εξελίχθηκε συντηρητικά, χωρίς ριζικές αλλαγές και δρα-

στικές παρεµβάσεις. [1], [2]. 

Κατά τη διάρκεια µιας παράστασης, οι απαιτήσεις των ηθοποιών και των θεατών έχουν ως κοι-

νό στόχο την απρόσκοπτη θεατρική επικοινωνία : άνετη οπτική επαφή, ηχοπροστασία, ακουστι-

κή ζωντάνια και διαύγεια, καταληπτότητα του θεατρικού λόγου. Οι θεατρικοί χώροι της αρχαιό-

τητας συνδυάζουν µε επιτυχία δύο αντιτιθέµενες λειτουργικές απαιτήσεις : µεγάλη χωρητικότητα 

µε  άριστη οπτική - ακουστική άνεση. Παλιές και σύγχρονες ακουστικές έρευνες απέδειξαν ότι 

στα αρχαία θέατρα ισχύουν οι βασικές αρχές σχεδιασµού που εξυπηρετούν την ιδιόµορφη 

ακουστική συµπεριφορά των υπαιθρίων χώρων :  

-εξαφάνιση των εξωτερικών, παρασιτικών οχλήσεων, 
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-αρµονική ανάπτυξη του θεατρικού χώρου γύρω από τα δρώµενα, γεωµετρικές συναρ-

τήσεις των λειτουργικών στοιχείων (ακτίνα ορχήστρας, κλίση κοίλου, διαστάσεις σκηνής) στα µέ-

τρα της ανθρώπινης φωνητικής και ακουστικής κλίµακας, 

-ανάδειξη του κατευθείαν ήχου και ενίσχυσή του µε έγκαιρες, θετικές ηχοανακλάσεις, για 

την εξασφάλιση ενός αυτοδύναµου (παθητικού) µεγαφώνου, 

-υποβάθµιση των καθυστερηµένων, βλαπτικών ηχοανακλάσεων και της ηχούς, εκµετάλ-

λευση των ακουστικών πλεονεκτηµάτων της ανοικτής κάτοψης (έλλειψη οροφής,  προσχεδια-

σµένη κατάργηση των συµπαγών πλευρικών τοιχωµάτων) [2], [3]. 

 

2. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

2.1. Το κοίλο και η υπαίθρια ηχοδιάδοση 

Η εµπειρική αξιοποίηση της πλαγιάς ενός λόφου και στη συνέχεια η βαθµιδωτή διάταξη των 

θέσεων ευνοεί τις συνθήκες υπαίθριας ηχοδιάδοσης ως συνάρτηση της θερµότητας, της ατµο-

σφαιρικής πίεσης και της επιρροής του ανέµου. Η σταδιακή υπερθέρµανση της ορχήστρας και 

των εδωλίων στην διάρκεια της ηµέρας (στις αυθεντικές συνθήκες λειτουργίας του θεάτρου κατά 

την αρχαιότητα) συντελεί στην καθ` ύψος εξέλιξη της ηχοδιάδοσης. Ταυτόχρονα, η πτώση της 

θερµοκρασίας µε την αύξηση του υψοµέτρου προκαλεί κύρτωση των ηχητικών ακτίνων  (δη-

λαδή µείωση των ενεργειακών απωλειών) κατά το ανάγλυφο του κοίλου. [4]. 

 

2.2. Χωροθέτηση και πολεοδοµική ένταξη 

Η χωροθέτηση των αρχαίων θεάτρων δεν ακολουθεί κάποιον δεδοµένο προσανατολισµό (π.χ. 

το µεσηµβρινό, όπως διατείνεται ο Βιτρούβιος) [5]. Η διεύθυνση του κύριου θεατρικού άξονα 

διατρέχει όλες τις πιθανές κατευθύνσεις, ανάλογα µε τους πνέοντες ανέµους και τις πιθανές πη-

γές εξωτερικών θορύβων (εγκάρσια στον άξονα µιας κοιλάδας,  πάνω στον άξονα µιας χαρά-

δρας, µέσα στην κοιλότητα ενός όρµου, σε τεχνητή επιχωµάτωση). 

Η ένταξη του θεάτρου στον πολεοδοµηµένο χώρο (αγορά, ιερή τοποθεσία, σύµπλεγµα δηµο-

σίων κτιρίων, οργανωµένο ιερό), δεν υπακούει επίσης σε κάποιο πρότυπο. Με ευέλικτες προ-

σαρµογές και δηµιουργικές επιτόπιες επιλύσεις, η χωροθέτηση του θεάτρου, ανάλογα µε τις πο-

λιτιστικές αντιλήψεις και την κοινωνική οργάνωση µιας περιοχής, εξυπηρετούσε τις θεατρικές, 

αρχιτεκτονικές και ακουστικές απαιτήσεις κάθε ιστορικής περιόδου [6]. 
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2.3. Υπαίθριος χώρος και ορχήστρα 

Η υπαίθρια µορφή και το εκτεταµένο σχήµα του θεατρικού χώρου δεν οδηγούν υποχρεωτικά 

στην υποβάθµιση της καταληπτότητας της οµιλίας. Αντίθετα, η έλλειψη στέγης εξαφανίζει τις 

ανεπιθύµητες ηχοανακλάσεις, περιορίζοντας τη διάρκεια της αντήχησης στα επιβεβληµένα χρο-

νικά όρια σαφήνειας και διαύγειας του θεατρικού λόγου.  

Το ανάκλαστρο της ορχήστρας (µε κατάλληλη συµπύκνωση του εδάφους και λείανση της επι-

φάνειάς της) σε απόλυτη εγγύτητα µε τους υποκριτές και το χορό, ενισχύει τον κατευθείαν ήχο 

µε ελάχιστη χρονική καθυστέρηση [3]. Αξιοσηµείωτο είναι πως οι ηχοανακλάσεις από την ορχή-

στρα ενισχύουν την ένταση του ωφέλιµου ήχου στις βαθµίδες του κάτω διαζώµατος, περιοχή 

όπου κανένα άλλο πιθανό ανάκλαστρο δεν  προσφέρει ουσιαστική βοήθεια.  

 

2.4. Το σκηνικό πλαίσιο και η πρόσοψη της σκηνής 

Η οργάνωση ενός κτιρίου σκηνής δεν αποτέλεσε πρωτογενές στοιχείο του θεατρικού και ακου-

στικού σχεδιασµού. Με αφορµή την παράσταση της “Ορέστειας” του Αισχύλου στο κλασικό 

αθηναϊκό θέατρο του ∆ιόνυσου (458 π.χ.), η λειτουργική ανάπτυξη ενός ξύλινου σκηνικού πλαι-

σίου και η σταδιακή εµπέδωση της αντίστοιχης θεατρικής σύµβασης, εξασφάλιζε έναν εγκάρσιο 

αρχιτεκτονικό άξονα προβάλλοντας τη θεατρική δράση και εστιάζοντας το δραµατικό ενδια-

φέρον πίσω από την ορχήστρα [1], [6]. Με αυτόν τον τρόπο, η φωνή του ηθοποιού (πηγή πε-

ριορισµένης έντασης, σε σχέση µε την πολυφωνική παρουσία του χορού) ενισχυόταν στις ψη-

λότερες βαθµίδες, περιοχή όπου οι ηχοανακλάσεις από την ορχήστρα εξασθενούν σηµαντικά 

(ηχοαπορρόφηση στα σώµατα των θεατών). 

Οι µετέπειτα λίθινες κατασκευές στο χώρο της σκηνής του ∆ιονυσιακού θεάτρου (στη διάρκεια 

του 4ου αιώνα π.χ. πριν την οριστική ανακατασκευή του Λυκούργου), εκτός των άλλων σκοπι-

µοτήτων, προσέφεραν µειωµένη ηχοαπορροφητικότητα σε σχέση µε τις αρχικά υφασµάτινες ή 

ξύλινες εφαρµογές της µόνιµης σκηνογραφίας των κλασικών χρόνων. Όταν τελικά η µεγέθυνση 

της σκηνής στον τύπο του ελληνιστικού και ελληνο-ρωµαϊκού θεάτρου οδήγησε στην ανάπτυξη 

ενός διώροφου ή τριώροφου κτιρίου, εµφανίστηκε ο κίνδυνος της ενίσχυσης των καθυστερηµέ-

νων ηχοανακλάσεων από την ορχήστρα, µε συνέπεια την αύξηση της αντήχησης και τη µείωση 

της καταληπτότητας στα ψηλότερα διαζώµατα.  

Για την αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων ηχοανακλάσεων, η πρόσοψη της λίθινης σκηνής απέ-

κτησε ένα τυπικό διάκοσµο (εσοχές, ανάγλυφα και γλυπτά συµπλέγµατα), ευνοώντας την ηχο-

διάχυση στις µικρές και πολυποίκιλες επιφάνειές της [3]. Στη συνέχεια, για να ελαχιστοποιηθούν 

οι ακουστικές παρενέργειες από τη διαµόρφωση µιας υπερυψωµένης εξέδρας προσκηνίου, 

στον τύπο του ελληνο-ρωµαϊκού θεάτρου και αργότερα στο ρωµαϊκό θέατρο υιοθετήθηκαν 

ανακλητές εφαρµογές σκηνογραφίας, (ηχοαπορροφητικές επιφάνειες από ξύλινα πετάσµατα και 
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υφασµάτινες διακοσµήσεις) στα πολυάριθµα ανοίγµατα της σκηνής και του υποσκηνίου. 

Έρευνες σε ρωµαϊκά θέατρα έδειξαν ότι η µετωπική παράθεση του κτιρίου της σκηνής (scaenea 

frons) µε το αµφιθέατρο (auditorium) και η σύνθεσή τους σε ένα ενιαίο, αυτοφερόµενο κέλυφος 

σχετίζεται µε την εγκατάσταση των θεάτρων στα αστικά κέντρα και την ηχοπροστασία του χώ-

ρου από τους αστικούς θορύβους [7], [8] 

 

2.5. Το προσκήνιο  

Η ταυτόχρονη λειτουργία δύο ισχυρών ανάκλαστρων (ορχήστρα - σκηνικό πλαίσιο) στον τύπο 

του κλασικού θεάτρου έθεσε αναπόφευκτα το πρόβληµα της οµογενοποίησης των 

διακεκριµένων ηχοανακλάσεων και τη συσσωµάτωσή τους στον κατευθείαν ήχο (αποτροπή 

ακουστικού µετεικάσµατος ή ηχούς). Η συνδυασµένη αξιοποίηση των ανάκλαστρων υποχρέωνε 

τους ηθοποιούς να περιορίσουν τις µετακινήσεις στο χώρο της ορχήστρας, παραµένοντας κοντά 

στο σκηνικό πλαίσιο (λογείον).  

Αυτή η εξέλιξη ανέδειξε τη λειτουργική και δραµατική σπουδαιότητα του ενδιάµεσου, προσκή-

νιου χώρου. Η ακριβής έκταση, το πλάτος του και η πιθανή λειτουργία µίας υπερυψωµένης εξέ-

δρας ανάµεσα στην ορχήστρα και τη σκηνογραφία (την όψη της σκηνής) αποτέλεσαν το 

σηµαντικότερο πρόβληµα ερµηνείας του θεατρικού χώρου της κλασικής – ελληνιστικής εποχής. 

Οι έρευνες και ερµηνείες των αρχαιολογικών ευρηµάτων (η γεωµετρική σχέση της ορχήστρας µε 

τη σκηνή και τις παρόδους), καταλήγουν στο συµπέρασµα ενός στενού ισόγειου χώρου, περιο-

ρισµένου ανάµεσα στην νοητή εφαπτοµένη της ορχήστρας, τα παρασκήνια και το σκηνικό πλαί-

σιο [9], [10]. Πρόκειται για “τη ζώνη Haas”, µία ακουστικά χρήσιµη περιοχή (µπροστά από τη 

σκηνογραφία), έξω από την οποία αρχίζει να γίνεται αισθητή η διάκριση πηγής - ειδώλων [3].  

Επιπλέον, ακουστικά πειράµατα σχετικά µε την αξιολόγηση των ανάκλαστρων απέδειξαν την 

υπεροχή µίας χαµηλής εξέδρας προσκηνίου. ∆ηλαδή επιβεβαίωσαν τις θεατρολογικές αντιλή-

ψεις για τον ισόγειο προσκήνιο χώρο του ∆ιονυσιακού θεάτρου (τέλη του 5ου αιώνα π.χ.), όπου 

σταδιακά διαµορφώθηκε ένα χαµηλό, περιορισµένο βάθρο (σε επαφή µε τον λίθινο πρόβολο, το 

«θεµέλιο Τ»), µπροστά στο τυπικό πρόπυλο του κεντρικού θυρώµατος της περιοδικής, ξύλινης 

σκηνογραφίας [2], [7]. 

 

2.6. Πάροδοι και παρασκήνια 

Οι πάροδοι, εκτός των άλλων τελετουργικών και επικοινωνιακών λειτουργιών, αποτέλεσαν τις 

βασικές χοάνες εκτόνωσης των πλάγιων ηχοανακλάσεων προς το κοίλο (άµεσα µε ηχοαπορρό-

φηση ή έµµεσα µε ηχοδιάχυση - εξασθένιση στη λιθοδοµή των αναληµµάτων). Η λειτουργία 

τους αρχίζει σταδιακά να συρρικνώνεται στον τύπου του ελληνο-ρωµαϊκού θεάτρου (όταν το 

προσκήνιο αρχίζει να εισχωρεί στον χώρο της ορχήστρας), για να οδηγηθούν σε λειτουργικό 
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αδιέξοδο στα ρωµαϊκά θέατρα (όταν η εξέδρα του προσκηνίου καταλαµβάνει ολόκληρη την ηµι-

περιφέρεια της ορχήστρας) [1]. Στη θέση των παρόδων, για τη µερική αντιµετώπιση των σχετι-

κών προβληµάτων αντήχησης, διαµορφώνονται θολωτές στοές (vomitorum, διακοσµηµένες µε 

ακανόνιστη λιθοδοµή στις εµφανείς παρειές) [4]. 

Την πλευρική προστασία της σκηνής εξυπηρετούσαν και τα παρασκήνια, αποτρέποντας την 

ηχώ (µεταξύ αναληµµάτων - σκηνής) και διοχετεύοντας τις καθυστερηµένες ηχοανακλάσεις στις 

παρόδους. Παράλληλα, τα παρασκήνια (οι προεξοχές στις άκρες του κτιρίου - σκηνή) εξασφάλι-

ζαν τον εστιασµό της δέσµης των ηχοανακλάσεων από το σκηνικό πλαίσιο, στοχεύοντας το 

κοίλο. Όπως επιβεβαιώθηκε µε ακουστικά πειράµατα, οι χώροι ανοικτής κάτοψης, χάρη στις µι-

κρές, αλλά οριακά κρίσιµες αυτές προβολές (µία σύνθετη γεωµετρική συνάρτηση της αναλογίας 

του βάθους παρασκηνίου προς το µήκος προσκηνίου), διατηρούν τα πλεονεκτήµατα των σχη-

µάτων κλειστής κάτοψης για οµιλία, χωρίς τα πλευρικά µειονεκτήµατά τους [11]. 

 

2.7. Το κοίλο και η αρχιτεκτονική σύνθεση 

Η οπτική και ακουστική άνεση των θεατών εξαρτάται από την κλίση του κοίλου. Με κατάλληλη 

χάραξη των βαθµίδων (αναλογία πλάτους προς ύψος), τα αρχαία θέατρα εµφανίζουν αξιοπρό-

σεχτα µεγάλες κλίσεις (συχνά µεγαλύτερες στα άνω διαζώµατα) υπερκαλύπτοντας τις ελάχιστες 

απαιτήσεις (210 ως 300, αντί 130) και αποτρέποντας την ηχοαπορρόφηση του χρήσιµου ήχου 

στα σώµατα των θεατών [4], [7], 

Ακουστικές έρευνες απέδειξαν πως η επιτυχής σύνθεση του θεατρικού χώρου (η ταυτόχρονη 

εξασφάλιση κατευθείαν ήχου και θετικών ηχοανακλάσεων) καθορίζεται από την “κανονική εξί-

σωση των αρχαίων θεάτρων”, µια σύνθετη τριγωνοµετρική συνάρτηση στην οποία υπεισέρχεται 

η κλίση και το αξονικό ανάπτυγµα του κοίλου, η ακτίνα της ορχήστρας, το βάθος και το ύψος 

του προσκηνίου, καθώς και η θέση του σκηνικού πλαισίου [3]. 

Σε προηγούµενη µελέτη, αναφορικά µε παραµένουσες δοξασίες για την ακουστική λειτουργία 

του αρχαίου θεάτρου, διερευνήσαµε αναλυτικά τις συνέπειες από την υπερµεγέθυνση του προ-

σκηνίου. Η σταδιακή διόγκωση του κτιρίου της σκηνής σε συνδυασµό µε την αυτονόµηση και 

υπερύψωση της εξέδρας του προσκηνίου επέφερε την υποβάθµιση της ακουστικής λειτουργίας 

και τη συρρίκνωση της χωρητικότητας του θεάτρου κατά τη ρωµαϊκή εποχή [5], [6]. 

 

2.8. Η φυσική µεγαφωνική ενίσχυση και τα οικοδοµικά υλικά του θεάτρου 

Η ακουστική ποιότητα του αρχαίου θεάτρου οφείλεται στην επιτυχηµένη αναλογία της χρήσιµης, 

συνολικής ηχητικής ενέργειας αναφορικά µε την αρχική ένταση του αυθεντικού µηνύµατος. Εκ-

φράζεται από το “συντελεστή µεγαφωνικής ενίσχυσης” (δηλαδή την ικανότητα αναπλήρωσης 
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των ενεργειακών απωλειών εξαιτίας της υπαίθριας ηχοδιάδοσης), ο οποίος εµφανίζεται ιδιαίτερα 

αυξηµένος στις ψηλότερες βαθµίδες του κοίλου [3]. 

Η ακουστική εξυπηρέτηση υπαιθρίων θεάτρων µεγάλης χωρητικότητας, χωρίς ηλεκτρακουστική 

ενίσχυση, επιβάλλει τη µεγιστοποίηση της ηχοανακλαστικής ικανότητας των διαθέσιµων επιφα-

νειών κοντά στην πηγή, σε συνδυασµό µε τη συρρίκνωση κάθε αποµακρυσµένου, πιθανού ηχο-

ανάκλαστρου (ή τη µεγιστοποίηση της ηχοαπορροφητικής ικανότητας των υλικών της επιφά-

νειάς του) για την αποτροπή καθυστερηµένων ηχοανακλάσεων. Σχηµατικά, για να αναπληρωθεί 

η έλλειψη τεχνητής ενίσχυσης, οι οικοδοµικές επιλογές οδηγήθηκαν στα ακρότατα : 

 -υπαίθριος χώρος ανοικτής κάτοψης (ηχοαπορρόφηση στην ατµόσφαιρα), 

-µεγάλες, λείες επιφάνειες µε υλικά χαµηλής ηχοαπορροφητικής ικανότητας (ορχήστρα, 

σκηνικό πλαίσιο), 

 -ηχοδιαχυτικά στοιχεία µικρών διαστάσεων, ακανόνιστου σχήµατος στα αναλήµµατα, 

στις περιµετρικές στοές της στέψης του κοίλου, στα υπερυψωµένα τοιχώµατα της σκηνής. 

Ιδιαίτερη µέριµνα εµφανίζει η κατασκευή των βαθµίδων (το σύµπλεγµα των εδωλίων και των 

κλιµάκων). Τα ρίχτια τους, (λείες, καµπύλες ή επίπεδες επιφάνειες 17 ως 35 cm από 

τυποποιηµένους λίθους, µονοκόµµατους ή συναρθρωµένους, µε ή χωρίς κονίαµα) ανταπο-

κρίνονται σε συχνότητες µέγιστης ακουστικής ευαισθησίας και υψηλής φωνητικής διακριτότητας 

(800 - 2500 Hz). Αυτή η πρόβλεψη (µακριά από την πηγή, κοντά σε κάθε θεατή)  εξασφαλίζει 

την προνοµιακή ενίσχυση (ηχοδιάχυση) ενός κρίσιµου συχνοτικού φάσµατος [12].  

 

3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

3.1. Υπαίθριοι χώροι ανοικτής κάτοψης 

Η γεωµετρική προσοµοίωση της ηχοδιάδοσης µε τον υπολογισµό της διαδροµής των ηχητικών 

ακτίνων και της επίδρασης των ειδώλων - πηγών αποτελεί µία επιστηµονικά δόκιµη και τεχνικά 

εύχρηστη µέθοδο αξιολόγησης της ακουστικής των αιθουσών. Κατά την εξέλιξη ενός ακουστι-

κού γεγονότος, οι διαδοχικές ηχοανακλάσεις στα εσωτερικά τοιχώµατα του χώρου προκαλούν 

µιαν ακολουθία ειδώλων της αυθεντικής πηγής και των ειδώλων πηγών της, δηµιουργώντας ένα 

δίκτυο κόµβων ηχητικής ενέργειας και αναπαράγοντας, στο διηνεκές, ενεργές εικόνες του αρ-

χέτυπου χώρου.  

Ως χρονική µονάδα προσδιορισµού των γεγονότων της ηχοδιάδοσης ορίζεται το «πέρασµα», 

ανάλογα µε την απόσταση της πηγής από τον θεατή. Μέτρο αξιολόγησης των επιδράσεων κάθε 

ειδώλου είναι η απόστασή του από τον θεατή (αθροίζοντας τις επιµέρους ηχοδιαδροµές), το 

πλήθος και η χρονική κατανοµή των ενεργών ειδώλων - πηγών, καθώς και η ηχοαπορροφητική 

ικανότητα των εσωτερικών επενδύσεων [3]. Εκτενείς έρευνες σε µοντέλα υπαιθρίων χώρων, 



7 

 

ανοικτής κάτοψης, έδειξαν πως ο ακουστικός σχεδιασµός των αρχαίων ελληνικών θεάτρων επι-

τυγχάνει ιδανικές συνθήκες αντήχησης και καταληπτότητας της οµιλίας, ενισχύοντας συστηµα-

τικά την ένταση του κατευθείαν ήχου µε έγκαιρες ηχοανακλάσεις, καθώς εµφανίζονται : -κατά 

το 1ο πέρασµα, ισχυρές ηχοανακλάσεις από την ορχήστρα ή το σκηνικό πλαίσιο (µπροστά ή 

πίσω από τον ηθοποιό), 

 -κατά το 2ο πέρασµα, έντονες ηχοανακλάσεις από τη συνδυασµένη επίδραση της ορχή-

στρας και της σκηνογραφίας (διαδοχικές ηχοανακλάσεις πίσω και µπροστά από τον ηθοποιό), 

-ραγδαία πτώση των εντάσεων στα υπόλοιπα περάσµατα (δηλαδή υποβάθµιση της επί-

δρασης των αποµακρυσµένων ειδώλων - πηγών) [11]. 

 

3.2. Θόρυβος βάθους 

Θόρυβος βάθους ονοµάζεται κάθε µόνιµη ή παροδική ηχητική παρενόχληση της ακουστικής 

επικοινωνίας. Στους υπαίθριους χώρους κυριαρχεί ο κυκλοφοριακός θόρυβος, ο θόρυβος από 

γειτονικές µηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι θόρυβοι της φύσης, ενώ ειδικά στα θέατρα παρει-

σφρύουν οι απρόβλεπτες ή σπασµωδικές αντιδράσεις του κοινού (ψίθυροι, βηξίµατα, κινήσεις). 

Ο θόρυβος βάθους καλύπτει ένα τµήµα του ωφέλιµου σήµατος παρεµβάλλοντας σταθερά ή ευ-

καιριακά ένα είδος ηχητικής καλύπτρας, “µάσκας”.  

Η επίδραση κάθε θορύβου εξαρτάται από το συχνοτικό φάσµα και την ηχητική έντασή του. Η 

βαρύτητα του φαινοµένου είναι ανάλογη της στάθµης όχλησης και µεγεθύνεται επικίνδυνα στη 

ζώνη της δεσπόζουσας ή των αρµονικών συχνοτήτων του παρασιτικού σήµατος. Γενικά οι θό-

ρυβοι παραµορφώνουν τις υψηλές συχνότητες, αλλά οι συνεχείς θόρυβοι σαρώνουν ολόκληρο 

το φάσµα του µηνύµατος. Οι ακουστικές έρευνες έδειξαν ότι η µέγιστη αποτελεσµατικότητα ενός 

θορύβου εµφανίζεται στις µέσες συχνότητες (700 - 1000 Hz). Ειδικά στο θέατρο, το φιλτράρισµα 

της οµιλίας εξελίσσεται σε µια ψυχοακουστική διαδικασία σύνθετης αποτίµησης (ανάλογα µε τη 

δυνατότητα οπτικής επαφής ή αλλαγής της κατεύθυνσης ακρόασης κάθε θεατή) [12]. 

 

3.3. Η ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος 

“Ανάδυση” ονοµάζεται η διαφορά ηχητικής στάθµης µεταξύ των εντάσεων ενός µηνύµατος και 

του θορύβου. Πρόκειται για το τµήµα της ηχητικής ενέργειας που παραµένει ευδιάκριτο, µετά 

την ακύρωση του υπολοίπου τµήµατος που αντισταθµίζεται από το θόρυβο. Σχηµατικά, σε διά-

γραµµα χρόνου - έντασης, η ανάδυση του µηνύµατος εµφανίζεται σαν τη κορυφή του παγόβου-

νου πάνω από τη θάλασσα του θορύβου. 

Το µέγεθος της ανάδυσης, σε σφαιρικές και συχνοτικές τιµές, χαρακτηρίζει την ευκρίνεια της α-

κουστικής επικοινωνίας και αποτελεί το πρώτιστο µέληµα του ακουστικού σχεδιασµού στα υπαί-
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θρια θέατρα. Ποιοτικά διαπλέκεται µε τη φασµατική πυκνότητα, το “χρωµατισµό” της οµιλίας (τη 

χροιά, τα συχνοτικά ιδιοχαρακτηριστικά της ανθρώπινης φωνής), τη “δυνατότητα διαχωρισµού" 

(την αναγνώριση των επιµέρους τµηµάτων της γλωσσικής αλυσίδας), καθώς επίσης και την 

αντήχηση, την “επιµήκυνση” της οµιλίας (το ρυθµό απόσβεσης της ηχητικής ενέργειας του εκφε-

ρόµενου λόγου) [13], [14]. 

Θόρυβοι καθαρού τόνου έχουν αµελητέα επίδραση στην οµιλία, ακόµη και όταν υπερβαίνουν 

την ένταση της (έως +10dB). Αν το φάσµα ενός θορύβου µετατοπιστεί από τις υψηλές προς τις 

χαµηλές συχνότητες, οι επιπτώσεις της επικάλυψης καθίστανται σηµαντικές για διαφορικά µι-

κρότερα µεγέθη ανάδυσης. Θόρυβοι συνεχούς φάσµατος εκµηδενίζουν την καταληπτότητα της 

οµιλίας ακόµα και σε ισχυρές στάθµες ανάδυσης (µέχρι -20dB χαµηλότερα από την ένταση του 

ωφέλιµου σήµατος) [12]. 

 

3.4. Κριτήρια ακουστικής άνεσης 

Τα κριτήρια θορύβου (‘Noise Criteria”, ΝC) είναι οι πρότυπες συχνοτικές καµπύλες που υιοθε-

τούν οι διεθνείς κανονισµοί (και τα σχέδια του ΕΛΟΤ) για να χαρακτηρίσουν τις διακεκριµένες 

συνθήκες ακουστικής άνεσης και τα επιβεβληµένα όρια ησυχίας, σε µέση ωριαία, στατιστικά 

ισοδύναµη ηχοστάθµη [15]. Τα µεγέθη ακουστικής άνεσης του Ελληνικού Κτιριοδοµικού Κανονι-

σµού (άρθρο 12), αναφορικά µε τη µέγιστη επιτρεπόµενη όχληση στις προσόψεις των κτιρίων, 

αντιστοιχίζονται (αλλά δεν ταυτίζονται) µε τα διεθνή κριτήρια. Η διεθνής πρακτική, για µια συντη-

ρητικά ασφαλή θεώρηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων σε χώρους υψηλής σπουδαιότητας 

(αρχαιολογικά σύνολα ή πολιτιστικά κέντρα), προτείνει τη διόρθωση της µέσης, ισοδύναµης 

ηχοστάθµης θορύβου (Leq) από τη µέγιστη αναµενόµενη τιµή όχλησης (Lmax) [16]. 

Βαθµονοµώντας τις στάθµες ανάδυσης του ωφέλιµου σήµατος, για την αξιολόγηση θεατρικών 

και συναυλιακών χώρων, οι ακουστικές έρευνες υιοθετούν τις παρακάτω ταξινοµήσεις [2], [14] :  

 -άριστη συµπεριφορά ( > 25 dB), καλή συµπεριφορά ( 20 - 25 dB) 

 -µέτρια συµπεριφορά (15 - 20 dB), µη ικανοποιητική συµπεριφορά ( < 15 dB) 

 

4. Η ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ  

4.1 Το γεωµετρικό µοντέλο 

Στην κατάστρωση ενός γεωµετρικού µοντέλου ηχητικών ακτίνων και ειδώλων - πηγών στο αρ-

χαίο θέατρο των Φιλίππων αξιοποιήθηκαν γεωµετρικές σχέσεις και µεγέθη (πριν και µετά τις 

ρωµαϊκές επεµβάσεις), όπως εµφανίζονται στις αποτυπώσεις των αρχικών ανασκαφών της 

Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής και διασταυρώθηκαν µε σχέδια από το αρχείο του Μουσείο-

υ της Καβάλας και προσωπικές επιτόπιες µετρήσεις (την περίοδο 1985 –1987) [17].  
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Σε προηγούµενη έρευνα, χρησιµοποιήσαµε αυτό το γεωµετρικό µοντέλο για την ακουστική απο-

τίµηση της αποκατάστασης του κοίλου (στην υφιστάµενη µορφή του, από την περίοδο 1958 –

1960 µε αφορµή την έναρξη των παραστάσεων αρχαίου δράµατος), την αξιολόγηση των 

διαστάσεων του προσκηνίου (βάθος και ύψος πιθανής εξέδρας), καθώς και για τη σύγκριση των 

υπολογιστικών ακουστικών δεδοµένων µε τις επιτόπιες ηχητικές µετρήσεις σε ποικίλες περιστά-

σεις (άδειο ή γεµάτο θέατρο, πρόβα ή θεατρική παράσταση, µε ή χωρίς εξέδρα συναυλιών, µε 

λειτουργία ή διακοπή της κυκλοφορίας στην εγγύς εθνική οδό) [2].  

Στην παρούσα έρευνα (για συγκριτικούς λόγους και επειδή η µορφή του θεατρικού χώρου, 

όπου τις τελευταίες δεκαετίες δίνονται παραστάσεις, παραµένει σταθερή) συνεχίζουµε να χρησι-

µοποιούµε τα ίδια σχέδια και υπολογιστικά δεδοµένα, µολονότι πλέον υπάρχουν πρόσφατες 

αποτυπώσεις, µε σύγχρονες µεθόδους [18]. 

Για τη συγκρότηση του καταλόγου των µεταβλητών της παρούσας έρευνας επιλέχθηκαν τρεις 

οµάδες :  

 α) η θέση του θεατή (τέσσερα σηµεία, µεταβαλλόµενη γωνιακή απόκλιση από τον κύριο 

άξονα του κοίλου, ανάλογα µε τη θέση της πηγής), 

Στον προσδιορισµό της θέσης των θεατών συνυπολογίστηκε το περιµετρικό ρωµαϊκό στηθαίο, 

οι υψοµετρικές και καµπύλες ασυµµετρίες των κερκίδων (το σχήµα της ρωµαϊκής αρένας), κα-

θώς και η καταστροφή του βαθµιδωτού αναπτύγµατος στις χαµηλές βαθµίδες (εξαιτίας ρωµαϊ-

κών µετατροπών), επεµβάσεις που διατηρήθηκαν κατά την αποκατάσταση του κοίλου,  

β) η στάση του ηθοποιού (τρία σηµεία, µεταβαλλόµενη απόσταση πηγής - δέκτη), 

Η θέση των ηθοποιών µετακινείται πάνω στον κύριο άξονα του θεάτρου, στο πίσω ηµικύκλιο 

της ορχήστρας (προς τα ερείπια της σκηνής),  

γ) η εφαρµογή σκηνογραφίας (ενεργοποίηση του ανάκλαστρου ανάλογα µε τη διεύθυνση 

της σχετικής απόστασης πηγής - δέκτη). 

Η υποτιθέµενη σκηνογραφία (ένα χαµηλό, επίµηκες σκηνικό βάθος µε τις προεξοχές των παρα-

σκηνίων στα άκρα) τοποθετήθηκε µπροστά από τα ερείπια της σκηνής (στη περιοχή όπου συ-

νήθως τοποθετούνται οι σκηνογραφίες των σύγχρονων παραστάσεων), µε το όριο του προσκη-

νίου (τη νοητή πρόσοψη των παρασκηνίων) στην εφαπτόµενη της υφιστάµενης ορχήστρας - 

αρένας, εγκάρσια στον κύριο άξονα του χώρου. 

 

4.2. Η αξιολόγηση της σκηνογραφίας 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρατίθενται στον Πίνακα 1. Ο άξονας 1 αφορά τις κεντρι-

κές κερκίδες, τα σηµεία Θ1 & Θ2 τις θέσεις στο κάτω & άνω διάζωµα. Ο άξονας 2 αφορά τις 

πλάγιες κερκίδες, τα σηµεία Θ3 & Θ4 τις θέσεις στο κάτω & άνω διάζωµα. Η θέση Κ της πηγής 
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τοποθετήθηκε 13,8m πίσω από το ρωµαϊκό στηθαίο, η θέση Π της πηγής τέθηκε στο νοητό όριο 

του προσκηνίου της παράστασης (24,4m πίσω από το ρωµαϊκό στηθαίο), ενώ η θέση Ε της πη-

γής στην ενδιάµεση απόσταση. Οι τιµές των τεσσάρων αρχικών στηλών καταγράφουν αποστά-

σεις πηγής (ή ειδώλου) - δέκτη. Οι υπόλοιπες στήλες περιγράφουν αρνητικές στάθµες (δηλαδή 

αποµειώσεις της αρχικής) ηχητικής έντασης.  

4.2.1. Ο κατευθείαν ήχος (στήλη Ιαη) 

Το κυκλικό σχήµα και η βαθµιδωτή διάταξη του κοίλου περιορίζει τις αρνητικές συνέπειες των 

µεγάλων διαστάσεων του χώρου. Οµογενοποιείται η κατανοµή των ακουστικών εντάσεων, µετα-

ξύ ψηλών και χαµηλών θέσεων (µέγιστες αποκλίσεις 3 ως 4 dB). Οι αποκλίσεις καθίστανται εν-

τονότερες όσο η πηγή προσεγγίζει το κέντρο της ορχήστρας – αρένας (0,5 ως 1 dB) και αυ-

ξάνουν στις πλάγιες θέσεις (ως 1 dB). Στην περίπτωση τοπικών ανωµαλιών (στο βαθµιδωτό ή 

στην καµπυλότητα των κερκίδων), η εξέλιξη των ηχητικών εντάσεων εµφανίζει ακουστικές κηλί-

δες, καταστρέφοντας την οµαλή κατανοµή σε µία ευρύτερη περιοχή (0,5 ω1 dB). Όσο η πηγή 

υποχωρεί προς τη σκηνογραφία, οι αποκλίσεις τονίζονται. 

4.2.2. Συσχέτιση του κατευθείαν µε τον συνολικό ήχο (στήλες Ιαη - ΣΙ) 

Σε ολόκληρο το κοίλο εµφανίζονται απόλυτα κέρδη ακουστικής έντασης (+3 ως +6 dB). Το µέγε-

θος του κέρδους συναρτάται µε την υποχώρηση της πηγής, δηλαδή µε την επιρροή του ανάκλα-

στρου της σκηνογραφίας. Η αναπλήρωση των ενεργειακών απωλειών (λόγω απόστασης) γίνε-

ται ιδιαίτερα αισθητή στις ψηλές και πλάγιες θέσεις. 

4.2.3. Συσχέτιση του κατευθείαν ήχου & των ηχοανακλάσεων από την ορχήστρα µε τον συνολικό ήχο 

(στήλες Ιαη+ο - ΣΙ) 

Η ορχήστρα ενισχύει αποφασιστικά το σύνολο των θέσεων, για το σύνολο των µετακινήσεων 

της πηγής (σταθερά +3 dB). Χάρη στις ηχοανακλάσεις από την ορχήστρα, η κατανοµή του συ-

νολικού ήχου επιτυγχάνει µια εµφανή αποµείωση των αρχικών αποκλίσεων µεταξύ κεντρικών 

και πλάγιων κερκίδων (0,5 ως 1dB). Η βελτίωση του τελικού αποτελέσµατος είναι θεαµατική στο 

άνω διάζωµα, όσο η πηγή υποχωρεί προσεγγίζοντας τη σκηνογραφία (0,5 ως 2 dB). 

4.2.4. Η ενίσχυση του κατευθείαν ήχου από τη σκηνογραφία (στήλες Ιαη - Ισκ)  

Η συσσωµάτωση των ηχοανακλάσεων από τη σκηνογραφία στον κατευθείαν ήχο γίνεται ακου-

στικά εφικτή και αριθµητικά ουσιώδης, όταν η  πηγή αποµακρύνεται από την κεντρική περιοχή 

της ορχήστρας (+1 ως +2dB). Αντίθετα, όσο η πηγή προωθείται, οι πλάγιες προεξοχές των πα-

ρασκηνίων και οι πάροδοι αναλαµβάνουν την εξουδετέρωση  πλάγιων ηχοανακλάσεων από λο-

ξές διευθύνσεις. Η ενίσχυση των ακουστικών εντάσεων επικεντρώνεται στις θέσεις του άνω δια-

ζώµατος (+0,5 ως +1 dB). Η βελτίωση περιορίζεται στις κεντρικές κερκίδες, ενώ στις πλάγιες 

κερκίδες εµφανίζονται αποκλίσεις (ως 1 dB). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 Lαη Lο Lσκ Lo+σκ Ι αη Ι ο Ι σκ Ιο+σκ Ι αη+ο Ι σκ+συν ΣΙ 

 m m m m dB (-) dB (-) dB (-) dB (-) dB (-) dB (-) d B (-) 

            

 Άξονας 1          

Πηγή Κ           

Θ1 19,7 20,3   25,9 26,1   22,9  22,9 

Θ2 31,8 32,8   30,0 30,3   27,0  27,0 

Πηγή E           

Θ1 23,3 23,9 46 46,3 27,3 27,6 33,3 33,3 24,3 30,3 23,8 

Θ2 35,5 36,5 57,9 58,4 31,0 31,2 35,3 35,3 28,0 32,2 27,0 

Πηγή Π           

Θ1 28,4 28,8 43,7 44 29,1 29,2 32,8 32,9 26,1 29,8 24,6 

Θ2 40,4 41,1 55,5 56 32,1 32,3 34,9 35,0 29,1 31,9 27,1 

            

 Άξονας 2          

Πηγή Κ           

Θ3 19,2 19,9     25,7 26,0   22,7  22,7 

Θ4 31,4 32,4     29,9 30,2   26,9  26,9 

Πηγή E           

Θ3 20,19 20,85 57,83 58,13 26,1 26,4 35,2 35,3 23,1 32,2 23,1 

Θ4 32,4 33,32 63,6 70,14 30,2 30,5 36,1 36,9 27,2 33,1 26,7 

Πηγή Π           

Θ3 22,14 22,74 44,87 45,18 26,9 27,1 33,0 33,1 23,9 30 23,9 

Θ4 34,38 35,3 56,79 57,35 30,7 31,0 35,1 35,2 27,7 32,1 26,7 

 

4.2.5. Η ενίσχυση του κατευθείαν ήχου από τη συνδυασµένη επιρροή ορχήστρας και σκηνογραφίας 

(στήλες Ιαη - Ιο+σκ) 

Η δυνατότητα αξιοποίησης των διαδοχικών ηχοανακλάσεων στην ορχήστρα και στη σκηνογρα-

φία αυξάνει, όσο η πηγή υποχωρεί προς το προσκήνιο (+2 ως +3 dB). Η ενίσχυση του κατευ-

θείαν ήχου είναι εντυπωσιακή στην κεντρική περιοχή του κοίλου. Μεταξύ κεντρικών και πλαγίων 

κερκίδων (όσο αυξάνει η απόκλιση από τον κεντρικό άξονα) οι διαφορές στην κατανοµή των 

ηχητικών εντάσεων γίνονται κρίσιµες ( 0,5 ως 2 dB). 

4.2.6. Ο συνολικός ήχος (στήλη ΣΙ) 

Η συνάθροιση των χρήσιµων ηχοανακλάσεων και η συσσωµάτωσή τους στον κατευθείαν ήχο 

αναπληρώνει τις αρχικές ενεργειακές απώλειες (λόγω απόστασης ή γωνιακής απόκλισης) σε ο-
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λόκληρο το κοίλο και για όλες τις θέσεις της πηγής. Ο υπαίθριος θεατρικός χώρος αποκτά ακου-

στική οµοιογένεια, µε µικρές αποκλίσεις (max +/-3 dB) µεταξύ χαµηλών - ψηλών ή κεντρικών - 

πλαγίων θέσεων.  

 

4.3. Ηχοπροστασία & ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος 

Σε προηγούµενη έρευνα, µε επιτόπιες ηχοµετρήσεις σε ποικίλες χρονικές περιστάσεις, καταγρά-

ψαµε στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων τις παρακάτω χαρακτηριστικές στάθµες θορύβων,: 

-περιβάλλον µε δυνατό άνεµο (58 ως 62 dB), άπνοια µε τζιτζίκια ή γρύλους (50 ως 55 dB). 

-κυκλοφοριακός θόρυβος στην εγγύς εθνική οδό (60 ως 64 dB), περάσµατα φορτηγών ή αγροτι-

κών µηχανηµάτων (68 ως 78 dB) 

-αγροτικές εργασίες, κυκλοφορία σε παρακαµπτηρίους αγροτικούς δρόµους (κατά τη διακοπή 

της κυκλοφορίας στην εθνική οδό, 46 ως 52 dB) [2]. 

Αυτός ο κατάλογος αποκαλύπτει πως, µε τη δεδοµένη οργάνωση της περιοχής, το θέατρο των 

Φιλίππων παρενοχλείται από κυκλοφοριακό θόρυβο αντίστοιχο της καµπύλης ΝC - 55 (σταθερή 

και µόνιµη όχληση, µε ισχυρές υπερβάσεις εξαιτίας της πυκνότητας των βαρέων οχηµάτων). Εί-

ναι επίσης φανερό ότι, παρά τα αστυνοµικά µέτρα κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, οι ανα-

πόφευκτες διαταράξεις της φύσης (περιορισµένης διάρκειας και συχνοτικής έκτασης) και οι 

οχλήσεις του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (παραµένουσας διάρκειας και εκτεταµένου φά-

σµατος) επιβαρύνουν τη λειτουργία του θεατρικού χώρου µε θόρυβο βάθους αντίστοιχο της 

καµπύλης ΝC – 30. 

Στην παρούσα έρευνα, για να µελετήσουµε τις συνέπειες του θορύβου βάθους στην ανάδυση 

του ωφέλιµου σήµατος, χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα της παραπάνω (4.2) προσοµοίωσης, στη 

περίπτωση στάσης του ηθοποιού στην κεντρική περιοχή της ορχήστρας – αρένας (πηγή Κ).   

Αρχικά στο σχήµα 1 εµφανίζεται η κατανοµή των εντάσεων του συνολικού ήχου (κατευθείαν ή-

χος και ηχοανακλάσεις από την ορχήστρα και τη σκηνογραφία) στο κοίλο, µε πηγή στάθµης 

87dB στο 1m (οµιλία δυνατής έντασης). Περιλαµβάνει διακυµάνσεις της έντασης από 68dB χα-

µηλά ως 59 dB ψηλά, στις κεντρικές κερκίδες, µε αποµειώσεις από 64dB χαµηλά ως 55dB ψη-

λά, στις ακραίες κερκίδες 

Στη συνέχεια, η ανάδυση του ωφέλιµου ήχου (οι διαφορές στάθµης από τον θόρυβο βάθους) 

απεικονίζεται µε διαφορετική γραµµοσκίαση (ανάλογη της ακουστικής διαύγειας) σε τρεις διακρι-

τές περιπτώσεις, αντίστοιχες των διεθνών κριτηρίων ακουστικής άνεσης και ησυχίας : 

α) στο σχήµα 2, µε στάθµη θορύβου 45 dB[Α] (αντίστοιχη της καµπύλης θορύβου ΝC-

35), για µέτριες ακουστικές συνθήκες, 
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β) στο σχήµα 3 µε στάθµη θορύβου 40 dB[Α] (αντίστοιχη της καµπύλης θορύβου ΝC-

30), για καλές ακουστικές συνθήκες, 

γ) στο σχήµα 4 µε στάθµη θορύβου 35 dB[Α] (αντίστοιχη της καµπύλης θορύβου ΝC-

25), για πολύ καλές ακουστικές συνθήκες [15]. 

 

 

 

4.3.1. Θόρυβος βάθους ΝC - 35, η ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος κυµαίνεται από +22 ως +10 dB. 

Η εξασθένιση της ανάδυσης (κάτω από την κρίσιµη στάθµη +20 dB) εκτείνεται από τα πλάγια 

του κάτω διαζώµατος µέχρι την κεντρική περιοχή του άνω διαζώµατος. Σηµαντική έκταση του 

κοίλου στα πλάγια του άνω διαζώµατος κυριαρχείται από χαµηλή ανάδυση (< +15 dB). Το επι-

γενόµενο αυτής της κατάστασης είναι η συρρίκνωση της πραγµατικής χωρητικότητας του θεά-

τρου και οι δικαιολογηµένες δυσχέρειες των ηθοποιών στη φάση της πρόβας (άδειο κοίλο). Η α-

κουστική του χώρου υποβαθµίζεται από την επικράτηση πλευρικών ηχοανακλάσεων (µειωµένη 

ηχοαπορροφητική ικανότητα), την επιλεκτική αύξηση της αντήχησης και, κατά συνέπεια, τη µεί-

ωση της καταληπτότητας . 

4.3.2. Θόρυβος βάθους ΝC - 30, η ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος κυµαίνεται από +27 ως +15 dB. 
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Η πτώση της ανάδυσης κάτω από το κρίσιµο όριο (+20 dB) περιορίζεται στα άκρα και τις ψηλό-

τερες βαθµίδες του άνω διαζώµατος. Οι υψηλές στάθµες ανάδυσης, σε εκτεταµένη περιοχή του 

κοίλου, εξασφαλίζουν κατάλληλες ακουστικές συνθήκες για θεατρική παράσταση. Αυτή η  εξέ-

λιξη οφείλεται σε µία κρίσιµη επαύξηση των εντάσεων του συνολικού ήχου (ιδίως στο άνω διά-

ζωµα) χάρη στην ευεργετική λειτουργία της σκηνογραφίας. Στην περίπτωση απουσίας ενός τέ-

τοιου ανάκλαστρου, η κατανοµή της ανάδυσης εκπίπτει στην προηγούµενη, δυσµενή  κατάστα-

ση 

4.3.3. Θόρυβος βάθους ΝC - 25, η ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος κυµαίνεται από +32 ως +20 dB. 

Σε όλο το κοίλο επικρατεί ισχυρή ανάδυση (στάθµες πάνω από το κρίσιµο όριο +20 dB). Η κα-

τάσταση χαρακτηρίζεται από συνθήκες µειωµένων οχλήσεων (σε σχέση µε το υφιστάµενο θο-

ρυβικό περιβάλλον), δηλαδή την εφαρµογή αυξηµένων µέτρων ηχοπροστασίας που διευκολύ-

νουν τη σύγχρονη θεατρική λειτουργία και αποκαθιστούν, παρά τα όποια προβλήµατα κατα-

στροφών και επεµβάσεων, την περίφηµη ακουστική ποιότητα του αρχαίου θεάτρου  

 

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η υπολογιστική διερεύνηση της ακουστικής συµπεριφοράς ενός ανάκλαστρου σκηνογραφίας 

αποδεικνύει τη λειτουργική του σπουδαιότητα. Η διαµόρφωση ενός σκηνικού πλαισίου (µε στενό 

προσκήνιο και τις προεξοχές των παρασκηνίων στο νοητό όριο της εφαπτοµένης) πίσω από την 

ορχήστρα ενισχύει τις αποµακρυσµένες βαθµίδες του άνω διαζώµατος, επαυξάνει τη θετική 

επίδραση του ανάκλαστρου της ορχήστρας και εξασφαλίζει την ακουστική οµογενοποίηση του 

θεάτρου. 

Η εφαρµογή ενός χαµηλού, λιτού και αισθητικά ουδέτερου σκηνικού βάθους, ενός ελαφρού και 

ανακλητού ανάκλαστρου, σε σωστή θέση και κατάλληλο ανάπτυγµα, αποτελεί ήπια επέµβαση 

στο χώρο του µνηµείου, κατά την περίοδο των παραστάσεων, µέτρο που σε τίποτε δεν µειώνει 

την καλλιτεχνική ελευθερία για επιλογή σκηνογραφίας ή άλλης σκηνικής κατασκευής (αναρτηµέ-

νης ή τοποθετηµένης µπροστά στο φόντο), ή την υιοθέτηση ελάχιστων σκηνογραφικών παρεµ-

βάσεων µε σκηνικά αντικείµενα, ή την απόλυτη απουσία σκηνογραφίας. Σε τελευταία ανάλυση, 

η καλλιτεχνική δηµιουργία στις αναπαραστατικές τέχνες κρίνεται καταβάλλοντας το τίµηµα του 

λειτουργικού αποτελέσµατος. 

Τα γεωµετρικά µεγέθη των θεάτρων, η φυσική (παθητική) µεγαφωνική δυνατότητα του θεατρι-

κού χώρου και τα φυσιολογικά, φωνητικά - ακουστικά δεδοµένα δεν επιτρέπουν την εύρυθµη 

θεατρική λειτουργία µε οχλήσεις περιβάλλοντος υψηλότερες της καµπύλης NC - 30. Η παρα-

πάνω εκτίµηση είναι συντηρητική, επειδή χωρίς το ανάκλαστρο της σκηνογραφίας, η απαίτηση 

ησυχίας στο περιβάλλον των αρχαίων θεάτρων δεν µπορεί να υπολείπεται του διεθνούς κρι-

τηρίου NC - 25.  
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Η προστασία της λειτουργίας των θεατρικών χώρων της αρχαιότητας επιβάλλει την θέσπιση 

κριτηρίου ησυχίας στην περιοχή του µνηµείου, την επιβολή αναγκαστικών µέτρων ηχοπροστα-

σίας (για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή άλλες οχλούσες χρήσεις) σε ακτίνα 1 - 2 Km και την υιο-

θέτηση προσωρινών ή ευκαιριακών µέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε µία ευρύτερη 

ζώνη 3 ως 10 Km, µέχρι την οριστική αποµάκρυνση του άξονα ταχείας κυκλοφορίας από την 

περιοχή. 
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