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Μετά την ηφαιστειακή έκρηξη
του 17ου αι. π.Χ. το νησί με την
σπουδαία προϊστορική πόλη του
Ακρωτηρίου έμεινε έρημο για
αιώνες. Από τον 8ο αι. π.Χ. το
ξαναζωντάνεψαν ∆ωριείς
άποικοι με οικιστή τον Θήρα
που του έδωσε το όνομά του. 
Το νησί αποτέλεσε μια
αυτόνομη κρατική οντότητα, την
πόλη-κράτος της Θήρας, με
αστικό κέντρο, κέντρο
διοικητικό και θρησκευτικό την
πόλη Θήρα.





Υπαίθρια ιερά, ναοί, ηρώα, 
δημόσια κτήρια, θέατρο, 
αγορά, καταστήματα, 
κατοικίες και ένα άρτιο
οδικό δίκτυο με
αποχετευτικό σύστημα
συνθέτουν την εικόνα της
πόλης που έφεραν στο φως
οι ανασκαφές, μάρτυρα της
μορφής που είχε πια λάβει
τον 2ο αι. μ.Χ., στην ύστερη
φάση του βίου της.



Για τη μορφή της πόλης στους
αρχαϊκούς-κλασικούς χρόνους
(7ος-4ος αι. π.Χ.) λίγα είναι
γνωστά. Η έντονη οικοδομική
δραστηριότητα παρατηρείται
από τις αρχές του 3ου αι. π.Χ. 
μέχρι το 145 π.Χ., όταν η Θήρα
βρίσκεται αρχικά στη σφαίρα
επιρροής και αργότερα αποτελεί
κτήση και ναυτική βάση των
Πτολεμαίων. Στους ρωμαϊκούς
χρόνους κατασκευάζονται
δημόσια λουτρά και γίνονται
μετατροπές σε δημόσια και
ιδιωτικά κτήρια. Από τον 3ο αι. 
μ. Χ. η πόλη παρακμάζει.



Βρίσκεται στα ΝΑ της Αγοράς.
Παρά το μικρό μέγεθος και τη λιτή αρχιτεκτονική
μορφή του, ανήκε στα επιβλητικότερα
οικοδομήματα της ελληνιστικής - ρωμαϊκής πόλης.
Χρησίμευε και ως βουλευτήριο.
Κατασκευάστηκε τμηματικά τον 2ο αι. π.Χ.
Η χωρητικότητα του θεάτρου ήταν περίπου 1500 
άτομα.





Στη βόρεια, τη μόνη
ελεύθερη από κτήρια
πλευρά του θεάτρου, 
ανοίγονταν δύο είσοδοι, 
μια ψηλά προς τον κοίλο
και μια προς την ορχήστρα.
Υπήρχαν έξι κλίμακες σε
ακτινωτή διάταξη και
διαιρούσαν τον κοίλο σε
πέντε κερκίδες.
Το σκηνικό κτήριο, με
λίθινο προσκήνιο, άφηνε
ελεύθερο τον κυκλικό
χώρο της ορχήστρας.





Τον 1ο αι. μ.Χ. κατασκευάστηκε ρωμαϊκού
τύπου σκηνικό κτήριο με προσκήνιο, 
διακοσμημένο με αγάλματα της
αυτοκρατορικής οικογένειας, το οποίο
κατέλαβε τμήμα της ορχήστρας .
Κάτω από το κοίλο, μια μεγάλη δεξαμενή
συγκέντρωνε τα νερά της βροχής.



Στις 18 Ιανουαρίου 2012 
υπογράφηκε προγραμματική
σύμβαση, ύψους 100.000 €, 
μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
για το έργο «Τεκμηρίωση και
Ανάδειξη του θεάτρου της
αρχαίας Θήρας».
Με το ίδιο ποσό θα
ολοκληρωθούν και οι
εργασίες ανασκαφών για να
ακολουθήσει η εκπόνηση της
μελέτης αναστήλωσης.



• Έντυπο υλικό αρχαιολογικού χώρου αρχαίας
Θήρας

• www.diazoma.gr
• http://thira.gr


