
Abstract	
It	is	a	fact	that	the	beginning	of	the	acoustic	
design	of	large	auditoriums	is	found	in	the	
ancient	Greek	theaters’	architecture,	which	
were	made	in	the	wider	Mediterranean	area.	
Many	of	these	ancient	monuments	are	used	even	
today	for	theatrical	performances,	speeches	and	
music	concerts,	such	as	the	Ancient	Theater	of	
Epidaurus,	the	Herod	Atticus	Conservatory,	the	
Ancient	Roman	Conservatory	of	Patras	and	
many	others.	In	this	project	we	will	investigate	
the	exact	characteristics	of	the	Epidaurus	
Theater,	which	contributed	to	this	famous	
"good"	acoustics,	and	how	the	ancient	designers	
and	builders	achieved	such	remarkable	results	
that	we	still	admire	after	2,000	years.	The	
acoustic	performance	of	these	open	and	covered	
Theaters	and	Conservatories,	which	have	made	
a	significant	contribution	to	the	evolution	of	art	
and	lively	interpretation,	are	internationally	
recognized.	However,	the	open	theatre	of	
Epidaurus	was	and	will	remain	the	perfect	
example	of	a	large	space	that	is	acoustically	
optimally	tuned	to	support	the	performances	of	
ancient	drama.	
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Introduction	
The	ancient	Greek	theater	as	an	architectural	
project	is	an	open-air	amphitheatrical	
construction,	a	semi-circular	plan	about	a	
circular	square,	which	served	for	religious	
rituals,	music	and	poetry,	theatrical	
performances,	assemblies	of	the	municipality	
or	the	parliament	of	the	state,	even	though	as	
a	market.(fig.01)	
However,	the	acoustics	of	these	ancient	
theaters	have	been	surprising	for	centuries	
now,	not	only	by	the	wide	audience	which	has	
visited	these	theaters,	but	also	by	the	
scientist	researchers.	In	addition,	these	
theaters	are	early	examples	where	their	
acoustic	design	can	support	and	enhance	
speech	and	musical	communication	to	a	fairly	
large	audience,	remaining	functional	until	
nowadays.[1]	

The	architecture	of	the	ancient	greek	
theater	
Simplicity	and	grandeur	are	perhaps	the	most	
succinct	description	of	the	ancient	Greek	
world’s	monument	characteristics.	Similarly,	
theater	is	the	monument	in	which	these	two	
characteristics	are	combined	in	the	best	way.	

THE “GOOD”ACOUSTICS OF THE ANCIENT 
THEATERS. EPIDAURUS PHAENOMENON
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Fig. 1 - General Plan of an ancient theater.

Fig. 2 - Layout of an ancient greek theater.
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The	elements	that	compose	the	ancient	Greek	
theater	are	three:	the	orchestra,	the	hollow	
and	the	stage.(fig.07)[1]	
The	circle	of	the	orchestra	is	the	core	of	the	
form	of	the	ancient	Greek	theater.	Always,	the	
form	of	a	construction	was	primarily	
determined	by	function,	a	reality	redefined	by	
modern	architecture.	Whether	it	is	about	a	
circle	of	dancers	or	a	circle	of	choirs,	the	circle	
is	the	best	shape	for	a	larger	audience	to	see	
and	hear	comfortably.	Even	more,	the	circle	is	
the	natural	shape	which	is	created	today	
around	a	speaker.[1]-[11]	
The	cavea	(koilon)	of	the	theater,	which	was	in	
the	shape	of	a	horseshoe	or	a	semicircle,	

originally	developed	with	the	help	of	wooden	
structures.	Disasters	demonstrated	the	danger	
of	these	structures	and	led	to	the	contrivance	
of	safer	solutions,	initially	near	hills	for	the	
creation	of	the	cavea	by	excavation	and	finally	
in	the	4th	century	BC,	to	stone	constructions,	
which	are	maintained	till	today.	The	circular	
layout	is	combined	with	the	great	elevation	
between	row	seats	giving	a	unique	
combination	of	seamless	viewing	and	listening.
[1]-[7]	
Two	horizontal	passages,	the	diazomata,	
helped	the	spectators	move	and	divided	the	
cavea	(koilon)	of	a	theatre	into	two	landings	or	
levels:	the	lower	part	was	called	lower	cavea	
or	theatre	and	the	upper	part	was	called	upper	
cavea	or	epitheatre.	The	movement	of	the	
spectators	was	facilitated	by	the	narrow	flights	
of	steps	that	divided	the	cavea	into	fan-shaped	
sectors,	the	tiers.	The	seats	were	made	of	
marble	or	stone	and	were	often	carved	on	the	
natural	rock.	The	first	row	was	intended	for	
the	archons	and	the	priests,	and	was	called	
proedria.	They	were	usually	more	elaborate,	
decorated	with	reliefs	and	inscriptions.	
On	the	contrary	to	the	circle	of	the	orchestra	
and	the	audience,	the	straight	line	is	the	basic	
shape	of	the	stage.	The	scene	is	the	building	in	
which	all	the	preparations	take	place,	and	at	
the	same	time	is	the	background	in	which	the	
theatrical	action	takes	place.	Sometimes	is	a	
normal	stone	building,	sometimes	a	
lightweight	craftwork	scenery,	presenting	
great	variations	in	shape,	size	and	
location,mainly	the	position	of	the	orchestra	
and	the	distance	from	it.	(fig.02)	Judging	from	
the	end	of	the	scene	of	the	stage	building,	as	
presented	in	a	topical	theater	sample,	in	
Epidaurus,	it	seems	that	after	regressions	it	
was	shaped	as	a	two-storey	building	on	the	
tangent	of	the	orchestra	circle,	which	closes	
one	side	of	the	theater.	.[1]-[7]	
The	side	of	the	skene	facing	the	spectators	
usually	represented	the	facade	of	a	palace	or	a	
temple.	The	performers	entered	through	three	
symbolic	passages:	the	middle	was	supposed	
to	lead	to	the	palace,	the	right	to	the	city	or	the	
harbour	and	the	left	to	the	country.	When	
stage	design	was	invented,	the	facade	of	the	
skene	was	covered	with	large	paintings	
depicting	a	forest,	a	seaside	or	even	a	military	
camp.	

The	simple	solution	of	the	three	key	elements	
of	the	theater	is	the	greatness	of	ancient	Greek	
theater.	The	modern	designer	often	loses	the	
meaning,	having	all	the	means	at	his	disposal,	
which	don’t	support	the	performance	but	are	
expended	in	space.	That	is	why	the	ancient	
Greek	theaters’	message	is	still	up	to	date	and	
has	not	been	yet	entirely	understood.[1]		

The	“good”	acoustics	of	the	ancient	theater	
The	acoustic	quality	of	ancient	Greek	theaters	
is	as	well-known	and	remarkable.	However,	the	
success	of	these	theaters	is	due	not	only	to	
acoustics	but	also	to	the	form	of	their	function.	
Although,	acoustics	did	not	exist	as	a	science	
in	ancient	theater,	however,	our	ancestors,	as	
philosophers,	had	the	ability	to	observe	their	
environment,	conducting	conclusions,	
transferring	and	applying	them	to	their	lives.	
So,	they	noted	that	the	circle	is	the	best	shape	
which	contributes	mostly	in	the	field	of	
acoustics.	At	the	same	time,	this	theater’s	
circular	arrangement	forces	an	absolute	
concentration	in	the	events,	which	is	necessary	
for	the	spectators	transfer	from	the	real	to	the	
theatrical	space.(fig.03)	[12]	
The	cavea	(koilon)	cyclical	character	results	
from	the	observation	of	the	almost	uniform	
distribution	of	a	speaker’s	voice	energy,	(a	
remark	that	could	be	verified	innumerable	
times	at	speaker	gatherings	in	the	ancient	
market),	while	the	audience	inclination	is	
obstructing	the	comfortable	listening,	the	
listener	does	not	see	the	speaker,	(a	remark	
that	also	came	from	the	ancient	market).	
Another	observation,	which	has	been	made	in	
nature,	in	front	of	a	rock,	is	reflection.	The	
voice’s	amplification	from	reflection	led	to	the	
actors'	position	back,	in	front	of	the	stage,	
which	rose	in	front	of	the	orchestra,	with	
strong	reflections	back	and	forth,	contributing	
greatly	to	the	field	of	acoustics.(fig.04,05)	The	
last	point	is	the	need	for	silence.	The	long	
silence	makes	the	voice	capable	of	being	heard	
over	long	distances,	so	the	positions	of	the	
ancient	theaters	are	selected	for	the	great	
quietness	of	the	environment	(in	some	cases	
even	today).[5]-[12]	
The	acoustics	of	ancient	theaters,	concerning	
speech	clarity	and	solo	or	unanimous	singing,	
are	based	on	the	architectural	theater	features,	
due	to	the	timely	reflected	sound.	The	first	
reflections	of	the	direct	sound,	reach	the	

Fig. 3 - Sound reflection from orchestra and skene, 
covering the cavea.

Fig. 5 - Sound transmission in an ancient open theater.

Fig. 4 - a) Actor in front, without sound reflection, b) 
Actor behind, with sound reflection from orchestra 
and skene, c) Actor behind, with sound reflection 
from orchestra and skene, as well double sound 
reflection from orchestra and skene.
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listener	within	50	msec,	which	is	dispersed	by	
the	seats	and	the	listeners	themselves.	When	
the	theater	is	empty,	the	first	reflections	are	
originally	produced	by	the	sound	diffusion	to	
the	stone	seats,	while	when	it	is	full	of	people,	
a	part	of	it	diffuses	from	the	exposed	stone	and	
another	from	the	viewers	themselves.	.[7]-[12]	
Thus,	the	best	ancient	theaters’	acoustic	
perfection	is	mainly	due	to	the	range	of	early	
reflections	that	reaches	the	audience	through	
the	diffusion	of	empty	positions	and	listeners.	
Also,	ancient	theatres	were	famous	for	their	
exceptional	acoustics.	According	to	Vitruvius,	
there	were	‘sound	boxes’,	(fig.09)	big	bronze	
vessels	positioned	in	the	cavea	aiming	to	
amplify	the	sounds	from	the	orchestra.	Such	
vessels	have	been	found	only	in	theatres	of	the	
Roman	period,	although	Vitruvius	reports	that	
some	Hellenistic	theatres	(e.g.	Corinth)	were	
equipped	with	similar	devices	as	well.[12]	

Epidaurus	phaenomenon	
The	Epidaurus	theatre	is	located	on	the	west	
side	of	Mt.	Kynortion	in	northeastern	
Peloponnese	and	was	admired	for	its	excellent	
acoustics,	symmetry	and	beauty.	(fig.06)	The	
Theatre	was	built	in	sections	starting	at	the	
end	of	the	fourth	century	and	continuing	into	
the	Hellenistic	period,	when	additions	were	
made	to	it.	In	1881	the	Theatre	was	discovered	
after	being	earthed	for	centuries	and	
underwent	a	series	of	renovations	to	bring	it	
to	its	present	form.	The	Greek	traveler	
Pausanius	mentions	in	Descriptions	of	Greece	
that	the	architect	of	the	Theatre	was	the	
famous	sculptor	Polykleitos.[10]-[11]	
The	outdoor	Theatre	has	the	three	main	
features	of	a	Greek	theatre:	the	orchestra,	the	
skene,	and	the	cavea.	The	foundation	of	the	
orchestra	is	beaten	earth	surrounded	by	a	
complete	circle	(20	meters	in	diameter)	of	
white	limestone,	while,	in	the	center	of	the	
orchestra	is	a	white	stone,	which	could	have	
been	an	altar,	a	later	Hellenistic	addition	which	
used	to	honor	Dionysus.	[2]-[4]-[8]		
Unfortunately,	only	the	foundation	of	the	skene	
from	the	time	of	Polycleitus	remains	today;	
however,	there	is	enough	to	suggest	its	
structure.	The	fourth	century	remains	had	a	
rectangular	proskenion,	19,5	meters	long	and	
6	meters	deep,	which	was	adjacent	to	the	
orchestra	circle	and	had	a	smaller	room	on	
each	end.	It	was	supported	by	pillars	that	had	
grooves	to	possibly	hold	painted	scenery	
panels.	On	each	side	of	the	proskenion	was	a	

ramp.	The	ramps	leading	to	the	proskenion	
suggest	that	during	the	Hellenistic	period	they	
may	have	been	used	more	frequently	as	a	stage	
than	as	background	scenery	for	the	orchestra.	
During	the	Hellenistic	period,	additional	
rooms	were	developed	behind	the	ramps	and	
the	proskenion.	Behind	the	proskenion	there	
was	another	rectangular	room	that	was	
supported	by	several	columns.	This	structure	
may	have	been	high	enough	for	a	two-storey	
skene.	If	so,	the	second	storey	could	have	been	
used	to	create	a	background	for	the	
proskenion	when	it	was	used	more	as	a	stage.	
On	both	sides	of	the	skene	was	a	gateway	that	
had	two	openings:	one	being	the	parodoi	that	
led	to	the	orchestra,	and	the	other	to	the	ramp,	
which	led	to	the	proskenion.[3]-[4]-[13]	
The	cavea	is	116	meters	in	diameter	and	is	
sunk	into	a	hillside.	Unlike	the	theatre	in	
Athens,	the	Theatre	of	Epidaurus	had	no	
obstructions	with	other	buildings	or	cliffs,	so	
the	auditorium	could	be	perfectly	symmetrical.	
This	symmetry	is	what	helped	create	the	
Theatre's	well-known	acoustics.	The	rounded	
cavea	has	two	seating	sections	that	can	hold	a	
total	of	around	14,000	spectators;	the	lower	
section	has	13	stairways	with	34	rows	of	
benches,	while	the	upper	section	has	23	
stairways	with	21	rows	of	benches.	The	
wedge-shaped	benches,	made	of	local	
limestone,	enveloped	two-thirds	of	the	
orchestra.	Spectators	near	the	end	of	the	
auditorium	had	a	difficult	view	of	the	skene,	
but	everyone	could	see	the	orchestra.	The	
lowest	seats	had	back	supports	and	were	the	
seats	of	honor,	called	proedria.	When	the	two-
story	skene	was	developed,	the	proedria	was	
moved	to	the	second	section	to	give	the	
honored	a	better	view.[4]-[6]-[8]-[9]	
Initially,	the	Epidaurus	theatre	was	mainly	
designed	and	used	for	staging	theatrical	
performances,	so	“good	acoustics”	first	
dictates	that	listeners	can	perceive	with	
perfect	intelligibility	what	the	actors	and	the	
chorus	are	saying	or	singing	when	they	
perform	on	the	stage	building	or	in	the	
orchestra,	in	front	of	it.	Secondly,	the	term	
indicates	that	the	quality	of	the	received	voices	
and	sounds	retains	all	their	natural	
characteristics.	It	must	be	noted	that	during	
the	ancient	theatrical	performances,	the	actors	
were	performing	wearing	head-enclosing	
theatrical	masks	(fig.08)	from	a	raised	stage	of	
a	currently	non-existent	backstage	building,	
whilst	the	chorus	was	performing	from	the	
updated	orchestra	floor.	These	differences	
between	the	theatre’s	ancient	and	current	

form	and	use	are	responsible	for	subtle	
changes	in	the	observed	acoustic	properties	
today.	Furthermore,	during	modern	
performances	of	ancient	drama,	some	
backstage	theatrical	scenery	is	employed	
which	assists	the	actor’s	voices	and	functions	
acoustically-up	to	a	degree-in	a	comparable	
fashion	to	the	ancient	backstage	structure.	
Also,	it	is	worth	noted,	that	Epidaurus	is	
located	at	a	peaceful	location	that	even	today	
has	low	background	environmental	noise,	so	as	
a	result,	low-level	speech	signals	are	not	
obstructed	by	such	interference	and	hence	the	
acoustic	response	of	the	theatre	becomes	more	
evident.[5]-[11]	
Recent	measurements	reveal	that	the	
Epidaurus	theatre	has	excellent	acoustics	and	
perfect	speech	intelligibility	at	all	listening	
positions	for	an	audience	capacity	of	up	to	
14500	people.	With	perfect	speech	
intelligibility	assigned	a	mark	of	100%,	the	
measured	results	for	Epidaurus	have	values	
between	85%	and	95%	for	all	listener	
positions	even	at	distances	of	60	meters	from	
the	speaker,	where	the	speaker’s	voice	power	
in	normal	direct	path	radiation,	diminishes.[5]	
Except	the	fact	that	the	Epidaurus	theatre	is	
well-isolated	from	the	pollution	created	by	the	
noisy	modern	activities	and	comparing	to	most	
other	ancient	theaters	has	been	preserved	in	
an	extremely	good	state.	His	design	has	also	
contributed	in	his	good	acoustics.	So,	the	
design	of	the	koilon	semi-enclosing	the	stage	
(orchestra)	and	having	3	centres	of	curvatures,	
improves	audience	visual	and	acoustic	
proximity	to	the	sources	on	the	stage,	
especially	for	the	more	problematic	side	
seating	positions.	It	is	clear,	that	from	any	
sound	produced	in	the	orchestra,	the	
geometric	shape	of	the	theatre	generates	
reflected	and	scattered	sound	energy	which	
comes	initially	from	the	orchestra	floor	and	
then	periodically,	from	the	hard	reflecting	

Fig. 6 - The ancient theater of Epidaurus.

Fig. 7 - Perspective view of an ancient greek 
theater.

Fig. 8 - Head enclosing theatrical masks

Fig. 9 - “Sound boxes” for enhancement 
acoustics in ancient theaters.
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limestone	surfaces	at	the	top	and	back	of	a	
number	of	seat	rows	around	the	listener	
position.[1]-[5]	
The	width	of	the	seating	rows	(0,746	m)	and	
the	height	of	the	seat	backs	(0,367m),	as	well	
as	the	cavea	slope	(26,20	for	the	lower	rows	
and	26,50	for	the	upper	rows),	result	to	fine	
tuning	of	the	frequencies	of	in-phase	and	out-
of-phase	combinations	of	these	direct	and	
periodic	reflected	sounds.	Also,	the	resulting	
tonal	character	can	be	observed	in	an	
exaggerated	way	when	the	visitors	clap	their	
hands	at	the	orchestra	and	hear	the	response	
from	periodic	in-phase	and	out-phase	
reflections	which	create	a	distinct	metallic-
sounding	effect.[5]	

Conclusion	
The	ancient	theater’s	architectural	progress	
was	the	cause	of	the	natural	phaenomenon	of	
acoustics	discovery,	thanks	to	which	ancient	
Greek	theaters	are	so	famous	throughout	the	
world.	Furthermore,	the	open	theatre	of	
Epidaurus	was	and	will	remain	the	perfect	
example	of	a	large	space	that	is	acoustically	
optimally	tuned	to	support	the	performances	
of	ancient	drama.	
Today,	in	order	to	achieve	such	exceptional	
acoustic	coverage	for	similar	large	audiences	
and	long	source-listener	distances,	e.g.	in	
open-air	concerts	or	speeches	or	in	large	
auditoria,	we	rely	solely	on	electroacoustic	
sound	systems	that	are	expensive,	need	many	
hours	of	labour	work	to	be	properly	set-up	and	
consume	many	kilowatts	of	electric	power.		
On	the	contrary,	the	ancient	theatre	of	
Epidaurus	remains	acoustically	functional	for	
more	than	2000	years	and	is	ecological	both	in	
terms	of	fully	utilizing	the	sound	energy	of	the	
human	speakers	and	also	of	being	in	perfect	
harmony	with	its	environment.	
To	conclude,	the	ancient	theater,	despite	its	
meager	resources	had	managed	to	become	a	
modern	acoustical	science	teacher,	suggesting	
ways	and	methods	to	once	again	highlight	the	
greatness	of	the	ancient	Greek	spirit.	
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Η «καλή»ακουστική των αρχαίων θεάτρων. Το 
φαινόμενο της Επιδαύρου.

Περίληψη	
Είναι γεγονός ότι η απαρχή του ακουστικού 
σχεδιασμού χώρων μεγάλων ακροατηρίων, 
βρίσκεται στην αρχιτεκτονική των αρχαίων 
ελληνικών θεάτρων, που κατασκευάζονταν 
στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο.	Πολλά από 
αυτά τα αρχαία μνημεία χρησιμοποιούνται 
ακόμα και στις μέρες μας για θεατρικές 
παραστάσεις, ομιλίες και μουσικές συναυλίες, 
όπως για παράδειγμα το Αρχαίο Θέατρο της 
Επιδαύρου, το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, το 
Αρχαίο Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας και πολλά 
άλλα. Σε αυτήν την εργασία θα διερευνηθούν 
τα ακριβή χαρακτηριστικά του θεάτρου της 
Επιδαύρου, που συνέβαλαν  σε αυτή τη 
φημισμένη «καλή» ακουστική και πως οι 
αρχαίοι σχεδιαστές και κατασκευαστές 
πέτυχαν τέτοια αξιοσημείωτα αποτελέσματα, 
που εξακολουθούμε να θαυμάζουμε μετά από 
2.000 και περισσότερα χρόνια. Οι ακουστικές 
επιδόσεις αυτών των ανοιχτών όσο και 
στεγασμένων θεάτρων και Ωδείων, τα οποία 
έχουν σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη της 
τέχνης και της ζωντανής ερμηνείας είναι 
διεθνώς αναγνωρισμένες.	Όμως, το ανοικτό 
θέατρο της Επιδαύρου ήταν και θα παραμένει 
το τέλειο παράδειγμα ενός μεγάλου χώρου, 
που είναι ακουστικά βέλτιστα προσαρμοσμένο 
για να υποστηρίζει τις παραστάσεις του 
αρχαίου δράματος.	
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Εισαγωγή	
Το αρχαίο ελληνικό θέατρο ως αρχιτεκτόνημα 
είναι μια υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή, 
ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική 
πλατεία, η οποία χρησίμευε για θρησκευτικές 
τελετουργίες, αγώνες μουσικής και ποίησης, 
θεατρικές παραστάσεις, συνελεύσεις του 
δήμου ή της βουλής της πόλης κράτους, ακόμα 
και ως αγορά.(fig.01)	
Όμως, η ακουστική αυτών των αρχαίων 
θεάτρων εκπλήσσει αιώνες τώρα, όχι μόνο το 
ευρύ κοινό που έχει επισκεφθεί τα θέατρα 
αυτά, αλλά και τους επιστήμονες ερευνητές. 
Επιπλέον, τα θέατρα αυτά αποτελούν πρώιμα 
παραδείγματα, όπου ο ακουστικός τους 
σχεδιασμός μπορεί να υποστηρίξει και να 
ενισχύσει τον λόγο και τη μουσική επικοινωνία 
σε ένα αρκετά μεγάλο κοινό, παραμένοντας 
ακουστικά λειτουργικά μέχρι τις μέρες μας.[1]	

Η αρχιτεκτονική των αρχαίων θεάτρων	
Η απλότητα και το μεγαλείο αποτελούν, ίσως, 
τη συνοπτικότερη περιγραφή των 
χαρακτηριστικών των μνημείων του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου. Ομοίως, και το θέατρο 
αποτελεί το μνημείο εκείνο στο οποίο τα δύο 
αυτά χαρακτηριστικά συνδυάζονται με τον 
καλύτερο τρόπο. Τα στοιχεία που συνθέτουν το 
αρχαίο ελληνικό θέατρο είναι τρία: η 
ορχήστρα, το κοίλο και η σκηνή.(fig.07)	[1]	
Ο κύκλος της ορχήστρας είναι ο πυρήνας της 
μορφής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. 
Ανέκαθεν τη μορφή μιας κατασκευής καθόριζε 
πρωταρχικώς η λειτουργία, μια πραγματικότητα 
που επαναπροσδιορίστηκε από τη μοντέρνα 
αρχιτεκτονική. Είτε, λοιπόν, πρόκειται για 
κύκλο χορευτών, είτε για κύκλο χορωδών, ο 
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.[1]-[11]	
Το κοίλον του θεάτρου, δηλαδή το ίδιο το 
θέατρο, το οποίο είχε σχήμα πετάλου ή 
ημικυκλίου, αναπτύχθηκε αρχικά με τη βοήθεια 
ξύλινων κατασκευών. Καταστροφές κατέδειξαν 
το επικίνδυνο των κατασκευών αυτών και 
οδήγησαν στην επινόηση πιο ασφαλών λύσεων, 
αρχικά κοντά σε λόφους για τη δημιουργία του 
κοίλου με εκσκαφή και τελικά μόλις τον 4ο 
αιώνα π.Χ., σε κατασκευές από πέτρα, που 
διασώζονται μέχρι τις μέρες μας. Η κυκλική 
διάταξη σε συνδυασμό με τη μεγάλη 
υπερύψωση μεταξύ σειρών καθισμάτων δίνει 
έναν μοναδικό συνδυασμό απρόσκοπτης θέας 
και ακρόασης.[1]-[7]	
Δύο οριζόντιοι διάδρομοι, τα διαζώματα, 
εξυπηρετούσαν την κίνηση των θεατών και 
χώριζαν το κοίλο σε δύο μέρη: το κάτω τμήμα 
ονομάζεται κάτω κοίλο ή θέατρο και το επάνω 
άνω κοίλο ή επιθέατρο. Τη μετακίνηση των 
θεατών εξυπηρετούσαν στενές κλίμακες που 
διέκοπταν το κοίλο σε σφηνοειδή τμήματα, τις 
κερκίδες. Τα καθίσματα των θεατών 
ονομάζονταν εδώλια, ήταν μαρμάρινα ή λίθινα 
και συχνά λαξεύονταν στο φυσικό βράχο. Η 
πρώτη σειρά εδωλίων προοριζόταν για τους 
άρχοντες και τους ιερείς, και ονομαζόταν 
προεδρία και συνήθως ήταν πολυτελή, με 
ανάγλυφη διακόσμηση και επιγραφές.	
Αντίθετα με τον κύκλο της ορχήστρας και του 
κοίλου η ευθεία αποτελεί το βασικό σχήμα της 
σκηνής. Η σκηνή είναι το κτίσμα μέσα στο 
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οποίο συντελούνται όλες οι προετοιμασίες και 
ταυτόχρονα είναι το φόντο μπροστά στο οποίο 
διαδραματίζεται η θεατρική δράση. Άλλοτε 
κανονικό πέτρινο κτίριο, άλλοτε πρόχειρο 
ελαφρύ κατασκεύασμα, σκηνικό, παρουσιάζει 
μεγάλες διαφοροποιήσεις ως προς τη μορφή, 
το μέγεθος και τη θέση. Κυρίως τη θέση ως 
προς την ορχήστρα και την απόσταση από 
αυτή.(fig.02) Κρίνοντας από την κατάληξη της 
μορφής του κτιρίου της σκηνής, όπως 
παρουσιάζεται σε ένα κορυφαίο δείγμα 
θεάτρου, στην Επίδαυρο, φαίνεται ότι μετά από 
παλινδρομήσεις διαμορφώθηκε ως ένα 
διώροφο κτίσμα στην εφαπτομένη του κύκλου 
της ορχήστρας, με το οποίο κλείνει η μία 
πλευρά του θεάτρου.[1]-[7]	
Η πλευρά της σκηνής που έβλεπαν οι θεατές 
απεικόνιζε συνήθως την πρόσοψη ανακτόρου ή 
ναού. Οι τρεις πόρτες από όπου έβγαιναν οι 
ηθοποιοί είχαν συμβατική αξία: υποτίθεται ότι 
η μία οδηγούσε σε ανάκτορο, η δεύτερη στην 
εξοχή, η τρίτη στο λιμάνι. Όταν επινοήθηκε η 
σκηνογραφία, στην πρόσοψη της σκηνής 
τοποθετούνταν μεγάλοι ζωγραφικοί πίνακες 
που απεικόνιζαν π.χ. δάσος, ακρογιαλιά ή 
στρατόπεδο.	
Η απλή επίλυση των τριών καθοριστικών αυτών 
στοιχείων του θεατρικού χώρου, αποτελεί το 
μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Με 
όλα τα μέσα στην διάθεση του, ο σύγχρονος 
σχεδιαστής χάνει πολλές φορές αυτό το νόημα 
και οδηγείται σε λύσεις θεατρικών χώρων που 
δεν στηρίζουν την παράσταση αλλά 
αναλίσκονται στο χώρο. Γι’ αυτό το μήνυμα που 
μας μεταφέρουν τα αρχαία ελληνικά θέατρα 
εξακολουθεί να είναι επίκαιρο και δεν έχει 
γίνει ακόμη κατανοητό στο σύνολο του.[1]	

Η «καλή» ακουστική των αρχαίων θεάτρων	
Η ακουστική ποιότητα των αρχαίων ελληνικών 
θεάτρων είναι τόσο γνωστή όσο και 
αξιοθαύμαστη. Όμως, η επιτυχία των θεάτρων 
αυτών οφείλεται όχι μόνο στην ακουστική αλλά 
και στη μορφή της λειτουργίας του. Παρόλο 
που η ακουστική δεν υπήρχε ως επιστήμη στο 
αρχαίο θέατρο, οι πρόγονοί µας όμως, ως 
φιλόσοφοι, είχαν την ικανότητα να παρατηρούν 
το περιβάλλον τους, να βγάζουν 
συμπεράσματα, να τα μεταφέρουν και να τα 
εφαρμόζουν στη ζωή τους. Έτσι διαπίστωσαν 
ότι ο κύκλος αποτελεί το καλύτερο σχήμα για 
να μπορεί να βλέπει και να ακούει άνετα ένας 
μεγαλύτερος αριθμός θεατών. Παράλληλα 
αυτή η κυκλική διάταξη του θεάτρου 
υποχρεώνει σε µια απόλυτη συγκέντρωση όλου 
του θεάτρου στα δρώμενα, απαραίτητη για τη 
μεταφορά των θεατών από τον πραγματικό στο 
θεατρικό χώρο.(fig.03)	[12]	
Ο κυκλικός χαρακτήρας του κοίλου προέκυψε 
από την παρατήρηση της σχεδόν ομοιόμορφης 
κατανομής της ηχητικής ενέργειας της φωνής 
γύρω από ένα ομιλητή, μια παρατήρηση που 
μπορούσε να επαληθευτεί αμέτρητες φορές σε 
συγκεντρώσεις ομιλητών στην αγορά, ενώ η 
κλίση του κοίλου από την παρεμπόδιση της 
άνετης ακρόασης, όταν ο ακροατής δεν βλέπει 
τον ομιλητή, παρατήρηση που προήλθε επίσης 
από την αγορά. Μια ακόμα παρατήρηση που 
γίνεται στη φύση, μπροστά σε ένα βράχο είναι 
η ανάκλαση. Η ενίσχυση της φωνής από την 
ανάκλαση, οδήγησε στη θέση των ηθοποιών 
πίσω, μπροστά από στη σκηνή, η οποία 
υψωνόταν μπροστά από την ορχήστρα, με 
ισχυρές ανακλάσεις μπρος και πίσω, 
συμβάλλοντας τα μέγιστα στον τομέα της 
ακουστικής.(fig.04,05) Η τελευταία παρατήρηση 
είναι η ανάγκη για ησυχία. Η μεγάλη ησυχία 
καθιστά τη φωνή ικανή να ακουστεί σε μεγάλες 

αποστάσεις, για αυτό και οι θέσεις των 
αρχαίων θεάτρων είναι επιλεγμένες για τη 
μεγάλη ησυχία του περιβάλλοντος χώρου (σε 
μερικές περιπτώσεις ακόμα και σήμερα).[5]-[12]	
Η ακουστική των αρχαίων θεάτρων, όσον 
αφορά την ευκρίνεια του λόγου και σόλο ή 
ομόφωνο τραγούδι, βασίζεται στα 
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του θεάτρου, 
στα οποία οφείλεται ο έγκαιρα ανακλώμενος 
ήχος. Οι πρώτες ανακλάσεις φτάνουν στον 
ακροατή μέσα στα 50 msec από τον άμεσο ήχο, 
ο οποίος διασκορπίζεται από τα καθίσματα και 
τους ίδιους τους ακροατές. Όταν το θέατρο 
είναι άδειο, οι πρώτες ανακλάσεις παράγονται 
αρχικά από τη διάχυση του ήχου στα πέτρινα 
καθίσματα, ενώ όταν είναι γεμάτο κόσμο, ένα 
μέρος του διαχέεται από την εκτιθέμενη πέτρα 
και ένα άλλο από τους ίδιους τους θεατές.	
Έτσι, η ακουστική τελειότητα των καλύτερων 
αρχαίων θεάτρων οφείλεται κυρίως στο φάσμα 
των έγκαιρων ανακλάσεων, που φτάνει στον 
ακροατή από τη διάχυση των άδειων θέσεων 
και των ακροατών.	
Επίσης, η ακουστική των αρχαίων θεάτρων 
είναι εξαιρετικά επιτυχής χάρις στην ίδια την 
κατασκευή τους. Ο Βιτρούβιος ωστόσο 
αναφέρει την ύπαρξη «ηχείων», μεγάλων 
χάλκινων δοχείων που τοποθετούνταν στο 
κοίλο και σκοπό είχαν να ενισχύουν τους 
ήχους της ορχήστρας. Αγγεία του είδους 
αυτού έχουν βρεθεί μόνο σε θέατρα Ρωμαϊκής 
εποχής, αν και ο Βιτρούβιος διευκρινίζει ότι 
υπήρχαν και σε ελληνιστικά θέατρα, λ.χ. της 
Κορίνθου.[12]	

Το φαινόμενο της Επιδαύρου	
Το θέατρο της Επιδαύρου βρίσκεται στη δυτική 
πλαγιά του Κυνόρτιου όρους, στη 
βορειοανατολική Πελοπόννησο και 
θαυμάστηκε για την εξαιρετική ακουστική, 
συμμετρία και ομορφιά του. Το Θέατρο 
χτίστηκε τμηματικά, ξεκινώντας από τα τέλη 
του 4ου αιώνα μέχρι και την ελληνιστική 
περίοδο, όταν ολοκληρώθηκαν κάποιες 
προσθήκες του. (fig.06)	Θαμμένο για αιώνες, 
ανακαλύφθηκε το 1881, και μετά από σειρά 
ανακαινίσεων ήρθε στην σημερινή του μορφή. 
Μάλιστα, ο Έλληνας ταξιδιώτης Παυσανίας 
αναφέρει στις Περιγραφές της Ελλάδας ότι ο 
αρχιτέκτονας του θεάτρου ήταν ο διάσημος 
γλύπτης Πολύκλειτος.[10]-[11]	
Το υπαίθριο αυτό Θέατρο έχει τα τρία κύρια 
χαρακτηριστικά ενός ελληνικού αρχαίου 
θεάτρου: την ορχήστρα, την σκηνή και το 
κοίλο. Η ορχήστρα, η οποία εδράζει στο 
έδαφος, περιβάλλεται από έναν πλήρη κύκλο 
(διαμέτρου 20 μέτρων) από λευκό 
ασβεστόλιθο, ενώ στο κέντρο της υπάρχει μια 
άσπρη πέτρα, η οποία θα μπορούσε να ήταν 
βωμός, πιθανόν μια μεταγενέστερη 
ελληνιστική προσθήκη και να χρησιμοποιήθηκε 
προς τιμή του Διονύσου.[2]-[4]-[8]	
Από την εποχή του Πολυκλείτου έχει 
παραμείνει έως σήμερα μόνο η θεμελίωση της 
σκηνής, η οποία είναι αρκετή για να δηλώσει 
την κατασκευή της. Από τον 4ο π.χ. αιώνα 
σώζεται το ορθογώνιο προσκήνιο, μήκους 19,5 
μέτρων και βάθους 6 μέτρων, που ήταν δίπλα 
στον κύκλο της ορχήστρας και είχε από ένα 
μικρότερο χώρο σε κάθε άκρο. Η σκηνή 
στηριζόταν με κολώνες, που είχαν αυλακώσεις 
για την ενδεχόμενη συγκράτηση 
ζωγραφισμένων πλαισίων τοπίου. Σε κάθε 
πλευρά του προσκήνιου υπήρχαν ράμπες, που 
οδηγούσαν σε αυτό, υποδηλώνοντας ότι κατά 
την Ελληνιστική περίοδο μπορεί να είχαν 
χρησιμοποιηθεί συχνότερα ως σκηνή παρά ως 
φόντο για την ορχήστρα. Κατά την Ελληνιστική 
περίοδο, αναπτύχθηκαν επιπλέον αίθουσες 

πίσω από τις ράμπες και το προσκήνιο, ενώ από 
πίσω του υπήρχε ένα άλλο ορθογώνιο δωμάτιο 
που στηριζόταν από αρκετές κολώνες. Αν και 
αυτή η κατασκευή ήταν αρκετά υψηλή για μια 
διώροφη σκηνή, θα μπορούσε, όμως, να 
χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει ένα 
υπόβαθρο όταν χρησιμοποιείτο περισσότερο 
ως σκηνή.	
Το κοίλο έχει διάμετρο 116 μέτρα και βυθίζεται 
σε μια πλαγιά. Σε αντίθεση με το θέατρο της 
Αθήνας, το Θέατρο της Επιδαύρου δεν είχε 
εμπόδια σε άλλα κτίρια ή γκρεμούς, οπότε το 
αμφιθέατρο θα μπορούσε να είναι απόλυτα 
συμμετρικό. Αυτή η συμμετρία βοήθησε στη 
δημιουργία της γνωστής ακουστικής του 
θεάτρου. Το στρογγυλό κοίλο έχει δύο 
τμήματα καθισμάτων που μπορούν να 
χωρέσουν συνολικά περίπου 14.000 θεατές. το 
κάτω τμήμα διαθέτει 13 κλιμακοστάσια με 34 
σειρές καθισμάτων, ενώ το επάνω τμήμα έχει 
23 κλιμακοστάσια με 21 σειρές καθισμάτων. Τα 
καθίσματα, που είχαν σχήμα σφήνας και ήταν 
φτιαγμένα από τοπικό ασβεστόλιθο, 
καταλάμβαναν τα δύο τρίτα της ορχήστρας.	Οι 
θεατές που βρίσκονταν κοντά στο τέλος του 
αμφιθεάτρου έβλεπαν με δυσκολία τη σκηνή, 
όμως όλοι μπορούσαν να δουν την ορχήστρα. 
Τα χαμηλότερα καθίσματα είχαν στηρίγματα 
πλάτης και ήταν τα καθίσματα τιμής, που 
ονομάζονταν προεδρία. Όταν αναπτύχθηκε η 
διώροφη σκηνή, η προεδρία μεταφέρθηκε στο 
δεύτερο τμήμα για να δώσει καλύτερη θέα στα 
τιμώμενα πρόσωπα.[4]-[6]-[8]-[9]	
Αρχικά, το θέατρο της Επιδαύρου σχεδιάστηκε 
και χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την 
διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, οπότε 
και η «καλή ακουστική» δηλώνει ότι οι 
ακροατές μπορούν να αντιληφθούν άμεσα το τι 
απαγγέλουν οι ηθοποιοί ή τι τραγουδάει ο 
χορός, όταν αυτοί βρίσκονται μπροστά στην 
ορχήστρα.	Δεύτερον, δείχνει ότι η ποιότητα 
των ήχων και των φωνών που λαμβάνονται, 
διατηρεί όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά τους. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των 
αρχαίων θεατρικών παραστάσεων, οι ηθοποιοί 
ερμήνευαν το ρόλο τους από την 
υπερυψωμένη σκηνή ενός κτιρίου-σκηνικού, 
φορώντας στα κεφάλια τους μεγάλες 
θεατρικές μάσκες, (fig.08)	ενώ ο χορός 
βρισκόταν στο επίπεδο της σημερινής 
ορχήστρας. Αυτές οι διαφορές μεταξύ της 
αρχαίας και σημερινής μορφής και χρήσης του 
θεάτρου ευθύνονται για τις μικρές αλλαγές 
στις ακουστικές ιδιότητες, που παρατηρούνται 
σήμερα.	Επίσης, αξίζει να σημειωθεί, ότι η 
Επίδαυρος βρίσκεται σε μια ήσυχη τοποθεσία, 
που ακόμα και σήμερα έχει χαμηλό θόρυβο 
στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να 
ακούγεται ακόμα και	η χαμηλόφωνη ομιλία, 
αφού δεν παρεμποδίζεται από τέτοιου είδους 
παρεμβολές.[5]-[11]	
Πρόσφατες μετρήσεις αποκαλύπτουν ότι το 
θέατρο της Επιδαύρου έχει εξαιρετική 
ακουστική και τέλεια ευκρίνεια ομιλίας σε όλες 
τις θέσεις ακρόασης για μια δυναμικότητα 
14.500 ατόμων. Όταν, η τέλεια αντιληπτικότητα 
της ομιλίας σε ένα χώρο έχει βαθμολογία 
100%, τα αποτελέσματα των μετρήσεων για το 
θέατρο της Επιδαύρου, κυμαίνονται μεταξύ 
85% και 95%, για όλες τις θέσεις των 
ακροατών, ακόμα και σε αποστάσεις 60 μέτρων 
από τον ομιλητή, όπου κανονικά, η ένταση 
μετάδοσης του ήχου σε ευθεία διαδρομή, 
μειώνεται.[5]		
Εκτός λοιπόν από το γεγονός ότι το θέατρο 
της Επιδαύρου είναι καλά απομονωμένο από 
την ηχητική ρύπανση και σε σχέση με τα 
περισσότερα αρχαία θέατρα, έχει διατηρηθεί 
σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, 
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στην καλή ακουστική του έχει συμβάλλει και ο 
σχεδιασμός του. Έτσι, ο σχεδιασμός του 
κοίλου που εγκλωβίζει μερικώς την ορχήστρα, 
έχοντας τρία κέντρα καμπυλών, βελτιώνει την 
οπτική και την ακουστική εγγύτητα του κοινού 
στην σκηνή, ειδικά για τις πιο προβληματικές 
θέσεις που βρίσκονται στα πλάγια του 
θεάτρου. Είναι πλέον σαφές, ότι από κάθε 
παραγόμενο ήχο στην ορχήστρα, στο 
γεωμετρικό σχήμα του θεάτρου 
δημιουργούνται ανακλώμενα και διαχεόμενα 
ηχητικά κύματα, τα οποία αρχικά προέρχονται 
από την ορχήστρα και στη συνέχεια περιοδικά, 
από τις ανακλάσεις των σκληρών επιφανειών 
ενός αριθμού καθισμάτων από ασβεστόλιθο, 
τόσο στην κορυφή όσο και στην πλάτη τους, 
που βρίσκονται στις σειρές γύρω από τη θέση 
του ακροατή.[1]-[5]	
Επιπλέον, το συγκεκριμένο πλάτος (0,746μ.) 
μαζί με το ύψος (0,367μ.) των καθισμάτων που 
βρίσκονται σε σειρές, καθώς και η κλίση του 
κοίλου, (26,20° για τις κάτω σειρές και 26,50° 
για τις άνω σειρές) έχουν σαν αποτέλεσμα τον 
τέλειο συντονισμό των συχνοτήτων σε 
συνδυασμό φάσης και εκτός φάσης, τόσο των 
άμεσων όσο και των περιοδικών ανακλώμενων 
ήχων. Αυτό το φαινόμενο, μπορεί να 
παρατηρηθεί έντονα, όταν οι θεατές κτυπούν 
τα χέρια τους στην ορχήστρα και ακούν την 
αντήχηση από τις περιοδικές ανακλάσεις σε 
φάση και εκτός φάσης, το οποίο δημιουργεί 
ένα ξεχωριστό μεταλλικό ηχητικό αποτέλεσμα.
[5]	

Επίλογος	
Η αρχιτεκτονική πρόοδος του αρχαίου 
θεάτρου, στάθηκε η αιτία για την ανακάλυψη 
του φυσικού φαινομένου της ακουστικής, χάρη 
στην οποία τα αρχαία ελληνικά θέατρα είναι 
τόσο διάσημα παγκοσμίως. Ακόμα περισσότερο, 
το ανοικτό θέατρο της Επιδαύρου ήταν και θα 
παραμένει το τέλειο παράδειγμα ενός μεγάλου 
χώρου, που είναι ακουστικά βέλτιστα 
προσαρμοσμένο για να υποστηρίζει τις 
παραστάσεις του αρχαίου δράματος.	
Σήμερα, προκειμένου να επιτευχθεί μια τέτοια 
εξαιρετικά ακουστική κάλυψη για παρόμοια 
μεγάλα ακροατήρια και μεγάλες αποστάσεις 
πηγή- ακροατή, όπως σε ανοιχτές συναυλίες ή 
σε ομιλίες ή σε μεγάλες αίθουσες 
συνεδριάσεων, στηριζόμαστε αποκλειστικά σε 
ηλεκτροακουστικά ηχητικά συστήματα, που 
είναι ακριβά, χρειάζονται πολλές εργατοώρες 
για να ρυθμιστούν σωστά και να καταναλώσουν 
πολλά κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας.	
Σε αντίθεση, το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου 
παραμένει ακουστικά λειτουργικό για  
περισσότερο από 2.000 χρόνια και είναι 
οικολογικό τόσο από την πλήρη αξιοποίηση της 
ηχητικής ενέργειας των ανθρώπων – ομιλητών 
όσο και το ότι είναι σε απόλυτη αρμονία με το 
περιβάλλον.	
Συμπερασματικά, το αρχαίο θέατρο, παρά τα 
πενιχρά μέσα που διέθετε, κατάφερε να 
αναδειχθεί σε δάσκαλο της σύγχρονης 
ακουστικής επιστήμης, υποδεικνύοντας 
τρόπους και μεθόδους που για άλλη µια φορά 
αναδεικνύουν το μεγαλείο του αρχαίου 
ελληνικού πνεύματος.	
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