
Le théâtre de Thorikos 

 

Au pied de la colline du Vélatouri, qui se trouve sur le 

territoire de l’antique cité de Thorikos, à environ 2 km 

au nord de la ville de Laurion, est préservé le théâtre le 

plus ancien de toute la Grèce. Perché à flanc de colline 

dans un amphithéâtre naturel, c’est peut-être le théâtre 

le plus ancien dans le monde entier, si l’on considère 

que les premiers traits-germes de la tragédie antique 

apparaissent pour la première fois en Grèce. 

 

Le théâtre de Thorikos est remarquable par son plan 

semi-elliptique tout à fait unique et particulier. 

L’inauguration du théâtre se situe vers la fin du VIe 

siècle avant J.-C. Le koilon à gradins avait la forme 

ellipsoïde, et non pas la forme semi-circulaire typique ; 

l’orchestra n’était pas circulaire, mais elle reste la plus 

grande orchestra de tous les théâtres de la Grèce 

antique. Le théâtre avait une capacité d’environ 5.000 

places. 

 

 

 

 

 

 

 

The Ancient Theatre of Thorikos 

At the foot of Velatouri hill, situated in the area of 

ancient Thorikos, on a natural amphitheatrical slope 

and two kilometres from the city of Lavrio lies the 

oldest ancient surviving theatre of Greece, despite the 

natural wear and tear it has gone through. It is 

possibly the oldest ancient surviving theatre in the 

world, given that it was in Greece where the first seeds 

of ancient drama were sown for the first time.  

 

 

 

 

 

 

 

The theatre of Thorikos is considered unique because 

of its peculiar ellipsoid (oval) structure.The theatre is 

believed to have opened at the end of the 6th century 

BC. Its “theatron” doesn’t have the known 

semicircular shape but it has an ellipsoid shape instead. 

Although its “orchestra” isn’t circular, it is the biggest 

orchestra of all ancient Greek theatres. The capacity of 

the theatre was about 5.000 seats. 

Das antike Theater von Thoriko 

Das älteste erhaltene Freilufttheater Griechenlands 

befindet sich am Fuß des Hügels Velatouri. Es wurde 

im Gebiet von antikem Thoriko, zwei Kilometer von der 

Stadt Lavrio entfernt in einen Hang hinein gebaut. 

Bedenkt man, dass die allerersten Spuren vom antiken 

Drama in Griechenland zu finden sind, ist das 

höchstwahrscheinlich das älteste erhaltene Theater der 

Welt.  

Das Theater von Thoriko gilt dank seiner 

ellipsenartigen Form als einzigartig. Die 

Zuschauertribüne mit ihren ursprünglich rund 5000 

Sitzplätzen ist nicht wie üblich halbkreisförmig, sondern 

ellipsenförmig. Auch die Orchestra ist nicht rund, sie 

ist aber die größte aller griechischen antiken 

Freilufttheater. Die ersten Aufführungen haben 

schätzungsweise gegen Ende des 6. Jahrhunderts vor 

Christus stattgefunden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Στους πρόποδες του λόφου Βελατούρι, που 

βρίσκεται στην περιοχή του αρχαίου 

Θορικού, στη φυσική αμφιθεατρική πλαγιά 

και σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από την 

πόλη του Λαυρίου διατηρείται, παρά τις 

φθορές που έχει υποστεί, το αρχαιότερο 

σωζόμενο θέατρο της Ελλάδας και 

πιθανότατα το αρχαιότερο σωζόμενο θέατρο 

στον κόσμο, αν σκεφθεί κανείς ότι στην 

Ελλάδα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τα 

πρώτα δείγματα - σπέρματα του αρχαίου 

δράματος.  

Το θέατρο του Θορικού θεωρείται μοναδικό 

για το ιδιόμορφο ελλειψοειδές σχήμα του. Η 

έναρξη του χρόνου λειτουργίας του θεάτρου 

τοποθετείται  στα τέλη  του 6ου π. χ 

αιώνα. Το κοίλον του θεάτρου δεν έχει το 

τυπικό ημικυκλικό σχήμα, αλλά 

ελλειψοειδές, η δε ορχήστρα δεν ήταν 

κυκλική, ήταν όμως η πιο μεγάλη από τις 

άλλες ορχήστρες των αρχαίων Ελληνικών 

Θεάτρων. Η χωρητικότητα του θεάτρου 

ήταν γύρω στους 5.000 θεατές 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο 
του προγράμματος Νοιάζομαι και Δρω. 
 
 
Ευχαριστούμε θερμά τη 
Δρ. Μαριλένα Μαρμάνη 
Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού,  

Αθλητισμού & Ν.Γενιάς 

Δήμου Λαυρεωτικής 

 

καθώς το κείμενο το οποίο επεξεργάστηκαν 

και μετέφρασαν οι μαθητές ανήκει στη 

Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο 

«Αξιοποίηση Παλαιών μεταλλευτικών 

χώρων στη Λαυρεωτική». 

 
Επεξεργασία και μετάφραση κειμένου από 
τους μαθητές της Ε' τάξης με την 
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Ξένων 
Γλωσσών, 
κα Τσούμα Ιωάννα (αγγλικά) 
κα Πάλλη Βάλια (γερμανικά) 
κ. Νίκου Χρήστο (γαλλικά) 
 
 
 

 

 

 

2ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας 

 

 

Το αρχαίο Θέατρο Θορικού 

 

 

 

 


