
 
 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18 
 
 
 
 

 

 
             ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Γ2 ΚΑΙ Β2 Γυμνασίου Βελβεντού 
 

  Η ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΩ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ 



 
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
Φραγγούδης Αλέξανδρος 
Μπγιάλας Νικόλαος  
Χατζήνα Αθηνά 



Τι είναι η ακουστική; 

Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής 

που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του 

ήχου, καθώς επίσης και τις εφαρμογές του. 

Μεταξύ των άλλων μελετά την παραγωγή, τη 

μετάδοση, τη λήψη και την αλληλεπίδραση του 

ήχου με τα διάφορα υλικά μέσα, καθώς επίσης και 

τις τεχνικές ελέγχου και επεξεργασίας για την 

εκμετάλλευση του ήχου σε εξειδικευμένες 

εφαρμογές. 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η βασική ιδιότητα της δομής του θεάτρου στο να 

καταφέρει  τις άριστες ακουστικές συνθήκες 

εμφανίζεται στα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του 

που παράγουν μια αφθονία του «έγκαιρου 

ανακλώμενου ήχου»,  δηλαδή του ήχου που φτάνει 

στους ακροατές μέσα στα 50ms του άμεσου ήχου ο 

οποίος διασκορπίζεται από τα καθίσματα και τους 

ίδιους τους ακροατές.  



  
Όταν οι πρώτες ανακλάσεις του άμεσου ήχου  

φτάνουν στον ακροατή μέσα στα 50 msec 

συνδυάζοντας την έλλειψη της ηχούς,  σχηματίζεται 

στην συνείδηση του ακροατή μια μοναδική 

ακουστική εικόνα μεγαλύτερης έντασης και 

αυξημένης ποιότητας από τον άμεσο ήχο από μόνο 

του. 

 Οι πρώτες ανακλάσεις σε ένα άδειο θέατρο 

παράγονται αρχικά από τη διάχυση του ήχου στα 

πέτρινα καθίσματα . Από την άλλη όταν το θέατρο 

είναι γεμάτο ένα μέρος του ήχου διαχέεται από την 

εκτιθέμενη πέτρα και ένα άλλο από τους ίδιους τους 

θεατές κυρίως από τα γυμνά κεφάλια τους , αν και 

από τα άδεια καθίσματα διαχέεται περισσότερο ο ήχος. 



  

Επιπλέον η διάχυση από το κοινό παράγει πολύ λιγότερο 

οπισθοδιαχεόμενο ήχο από την σκηνή και τα μπροστινά 

καθίσματα. Αυτό διότι ο ήχος (κυρίως οι υψηλές 

συχνότητες χρήσιμες για την ευκρίνεια του ήχου) 

περιθλάται από τα κεφάλια του κοινού κυρίως μέσω 

μικρών γωνιών ενώ αυτός που διαχέεται από τα 

καθίσματα περιέχει πολύ μεγαλύτερη ενέργεια ήχου 

ανακλώμενη μέσω μεγάλων γωνιών. Η διάχυση με 

μεγάλες γωνίες έχει σαν αποτέλεσμα πιο φτωχές 

ακουστικές συνθήκες στα καθίσματα μπροστά και στις 

πολύ ακριανές θέσεις σε ένα άδειο θέατρο από ότι σε ένα 

γεμάτο. 



  
 Έτσι η ακουστική τελειότητα των καλύτερων αρχαίων 
θεάτρων οφείλεται κυρίως στο φάσμα των έγκαιρων 
ανακλάσεων που φτάνει στον ακροατή από την διάχυση 
των άδειων θέσεων και των ακροατών 

 Επειδή δεν υπάρχουν ηχοανακλώμενοι πλευρικοί τοίχοι 
και ταβάνια σε αυτές τις κατασκευές , δεν υπάρχει 
πρώτος ανακλώμενος ήχος , που είναι εξέχον σε 
συναυλιακούς χώρους όπου μπορεί να φτάσει στον 
ακροατή 

Εξαιρέσεις υπάρχουν όταν η σκηνή έχει εκτενή και 
λεπτομερή αρχιτεκτονικό σχεδιασμό όπως στο Ωδείο 
Ηρώδη του Αττικού αλλά γενικά η σκηνή  είτε λείπει 
είτε είναι εγκατεστημένη προσωρινά για καλοκαιρινά 
προγράμματα, δεν είναι όμως πρωτεύον παράγοντας για 
τον άμεσο ήχο που φτάνει στο κοινό. 

 



  Ολα ξεκίνησαν όπως φαίνεται από την εισαγωγή των 

μαθηματικών και της θεωρίας των αριθμών από 

τους Πυθαγόρειους στην αρχιτεκτονική.  

Τότε χρησιμοποίησαν γεωμετρικές χαράξεις στον 

αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των κτιρίων και 

ειδικότερα των θεάτρων. 

Ειδικά ο σχεδιασμός των θεάτρων επηρεάστηκε 

σημαντικά από την ακουστική, η οποία 

διαμορφώνεται σε επιστήμη από τον Αριστόξενο 

τον Ταραντίνο 



  Ο Βιτρούβιος στο πέμπτο βιβλίο του αναλύει την αρμονική 

θεωρία του Αριστόξενου και παραθέτει μουσικό διάγραμμα 

του Αριστόξενου. 

Το διάγραμμα αυτό δεν έχει σωθεί. Είναι όμως εύκολο να το 

αναπαραστήσουμε με βάση τις περιγραφές του Βιτρούβιου. 

Ο Αριστόξενος μας δίνει τις ακριβείς θέσεις και τις 

προδιαγραφές των "ηχείων", δηλαδή των αντηχούντων 

αγγείων» 

Τα κείμενα του Βιτρούβιου αναφέρουν ότι η τοποθέτηση στο 

κοίλο των χάλκινων σκευών, ανάμεσα στο ακροατήριο, 

ενισχύει τον ήχο που εκπέμπεται από τους ηθοποιούς μέσω 

του φυσικού συντονισμού των αγγείων και  βελτιώνει το 

ακουστικό πρόβλημα. Κύριο παράδειγμα που αναφέρεται 

είναι αυτό του θεάτρου της Κορίνθου στο οποίο 

χρησιμοποιήθηκαν χάλκινα αγγεία για να βελτιώσουν την 

ακουστική. 

 



  

Εκτός από τις αρχαίες πηγές, 

σύγχρονες ακουστικές 

έρευνες αποδεικνύουν ότι 

στα αρχαία θέατρα έχουν 

εφαρμοστεί βασικές αρχές 

σχεδιασμού που 

εξασφαλίζουν 

ηχοπροστασία, ακουστική 

ζωντάνια, διαύγεια και 

καταληπτότητα του 

θεατρικού λόγου. 



   Μια από τις βασικότερες αρχές είναι η 

ενίσχυση της φωνής με έγκαιρες, 

θετικές ηχοανακλάσεις επάνω σε 

στοιχεία του θεάτρου (δάπεδο 

ορχήστρας, πρόσοψη κτιρίου σκηνής, 

λογείο), για την εξασφάλιση ενός 

φυσικού, αυτοδύναμου (παθητικού) 

μεγαφώνου, που αναπληρώνει τις 

ενεργειακές απώλειες, κυρίως στα 

υψηλότερα καθίσματα του κοίλου». 

 



Σε τι οφείλεται η ακουστική του 

αρχαίου θεάτρου; 

i.Στο σχήμα του 

ii.Στα αγγεία 

iii.Στις μάσκες 

iv.Στη διάταξη των θέσεων 
 



 ΣΧΗΜΑ 

O κύκλος αποτελεί το 

βέλτιστο σχήμα για να 

μπορεί να βλέπει και να 

ακούει άνετα ένας 

μεγαλύτερος αριθμός 

θεατών. Ακόμη 

περισσότερο ο κύκλος 

αποτελεί το φυσικό σχήμα 

που δημιουργείται και 

σήμερα γύρω από έναν 

ομιλητή. 



ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 

Οι κλιμακωτές θέσεις του θεάτρου 

λειτουργούν ως ηχητικό φίλτρο, 

καθώς το σχήμα τους είναι 

ιδανικό για να καταστέλλει τους 

ήχους χαμηλής συχνότητας, κύριο 

συστατικό του θορύβου. Η 

διάταξη των θέσεων, που θυμίζει 

τα πάνελ ηχομόνωσης σε σχήμα 

αβγοθήκης, φιλτράρει τις 

συχνότητες κάτω από 500 Hertz, 

όπως το μουρμούρισμα του 

κοινού και το θρόισμα των 

φύλλων. 



ΑΝΤΗΧΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΙΑ 

Τα αντηχούντα αγγεία τοποθετούνταν σύμφωνα με έναν 

μαθηματικό υπολογισμό σε κόγχες κάτω από τα σκαλιά 

του κοίλου, διηρημένα σε αγγεία τέταρτης, πέμπτης, 

όγδοης και διπλής όγδοης, σύμφωνα με τις αντηχήσεις 

τους στις διάφορες νότες. Όταν η φωνή των ηθοποιών, 

περιβάλλοντας τα αγγεία, που είναι στον ίδιο τόνο με 

αυτήν, προκαλεί την αντήχησή τους, γίνεται πιο δυνατή, 

πιο καθαρή και πιο μεγαλεπήβολη. 



  



ΜΑΣΚΕΣ 

Τόσο από το μέρος του θεατή και του 

ηθοποιού οι μάσκες επηρέασαν 

σημαντικά τα ακουστικά γεγονότα και 

μεταμόρφωσαν συνολικά τη θεατρική 

εμπειρία. Το πως θα τοποθετούσε ο 

ηθοποιός τη μάσκα πάνω στο πρόσωπό 

του επηρέαζε τον  τρόπο που 

ακουγόταν, καθώς έπρεπε να 

προσαρμόσει τις εγκοπές της μάσκας 

πάνω στο πρόσωπο. Για αυτό το λόγο 

οι κατασκευαστές μασκών έφτιαχναν 

μάσκες που εφάρμοζαν στο πρόσωπο 

του συγκεκριμένου ηθοποιού ή οι 

ηθοποιοί θα έπρεπε να συντονίσουν τη 

φωνή τους στην εκάστοτε μάσκα.  



ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΘΕΑΤΡΩΝ  

Θέατρο Δωδώνης 

 

 

 

Θέατρο Ηρωδείου 



  

Θέατρο Αιγείρας Θεάτρο Γυθείου 



  

Θέατρο Δελφών Θέατρο Πλευρώνας 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας μπόρεσαν να 

πραγματοποιηθούν τεκμηριωμένες έρευνες. Τα 

αποτελέσματα των ερευνών αυτών είναι ατελή διότι 

έχουν καταστραφεί μέρη των αρχαίων θεάτρων και 

δεύτερον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ίδια 

ακριβώς υλικά μιας παράστασης. Επίσης παρατηρείται 

διαφορά στην ακουστική με την παρουσία ή όχι του 

κοινού. Πειραματικές μελέτες και έρευνες επί τόπου σε 

αρχαία και ρωμαϊκά θέατρα καταλήγουν πως η εξέλιξη 

της ακουστικής των αρχαίων θεάτρων συνάδει με την 

αρχιτεκτονική εξέλιξη του θεατρικού οικοδομήματος. 



  

    Oι μελέτες (μετά τα μέσα του 20ου αι.) 

καταλήγουν στο γεγονός ότι ο χρόνος αντήχησης 

αυξάνεται σταδιακά όσο η μορφή του θεάτρου 

γίνεται πιο κλειστή. Έτσι έχουμε μεγάλους 

χρόνους αντήχησης σε πιο κλειστά θέατρα καθώς 

το κτίριο της σκηνής γίνεται ψηλότερο. Τα Ωδεία 

είναι χώροι κατάλληλοι   και για μουσικές 

παραστάσεις όπου απαιτούνται μεγάλοι χρόνοι 

αντήχησης. 



  
   Οι περισσότερες έρευνες έγιναν στο αρχαίο θέατρο 

της Επιδαύρου λόγω της φήμης του για την 

τελειότητά του, αλλά και της διατήρησης του στο 

πέραμα του χρόνου.  Το θέατρο της Επιδαύρου είναι 

το αρτιότερο όλων καθώς έχει άριστη ποιότητα ήχου 

αλλά και οπτικής επαφής για μεγάλο κοινό. 



    Ερευνητές όπως ο Francois Canac, θεωρούν πως η 

ακουστική αντίληψη έχει αλλάξει από τότε καθώς 

είναι διαφορετικά τα ερεθίσματα της σημερινής 

εποχής. Δεν υπήρχε τεχνική ενίσχυση ήχου και 

ηχορύπανση. Δεν υπάρχει όμως τεκμηριωμένη 

επιστημονική έρευνα πάνω σε αυτή τη θεωρία. 

     Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς δεν έχει 

αποδειχθεί αν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι 

τεχνικές αυτές σε ένα σύγχρονο θέατρο με άρτια 

ακουστική απόδοση, χωρίς τεχνική ενίσχυση του 

ήχου. 



Φωτογραφίες από την 
επίσκεψή μας στην Αθήνα 

Θέατρο Διονυσίου Αρεοπαγείτου 





Ωδείο Ηρώδη του Αττικού 



Παίζουμε θέατρο  έξω από  το  
Διονυσίου Αρεοπαγείτου 







προσωπεία 





Η έκθεση των έργων μας 





Ομαδικές και ατομικές εργασίες 































Κατασκευή αρχαίου θεάτρου από 
φελιζόλ και γύψο 





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!! 


