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* Θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιστημονική επιτροπή του
συνεδρίου που μου έδωσε την ευκαιρία να επισκεφθώ την πα-
νέμορφη κώ, το istituto di Studi acrensi του Palazzolo
acreide και την εφορεία αρχαιοτήτων συρακουσών για τη
χορήγηση φωτογραφιών.

1. De SenSi SeStito 1977· Di Stefano 2009.
2. Bell 1999.
3. SchuBring 1867· hülSen 1893· tuSa 1958· Ziegler

1964· VoZa 1976· VoZa 1980α· coarelli 1984· guZ-
Zetta 2002· ScirPo 1996-2004· hanSen - nielSen

2004, 189-190· ScirPo 2005-2009 (υπό εκτύπωση).
4. Di Vita 1956.
5. BernaBò Brea 1956· Di Stefano 2006.
6. fiSher-hanSen 1996, 335-336, εικ. 5.
7. ScirPo 2004.

Ο Θρησκευτικόσ ΠρΟσδιΟρισμόσ

τησ ΆγΟρασ των ακρών (σικελίασ)*

Paolo Daniele ScirPo

κατά τη διάρκεια του 3ου αι. π.Χ., η σικελία βρέθηκε ξανά στο κέντρο της πολιτικής σκηνής της μεσο-
γείου, όταν δύο νέοι αντίπαλοι, οι καρχηδόνιοι και οι ρωμαίοι, πολέμησαν στα εδάφη της για την κυριαρχία
στη δύση. Οι ιταλιώτες και οι σικελιώτες έζησαν την περίοδο αυτή τα τελευταία χρόνια της ελευθερίας
τους, αν και στο παρασκήνιο, προσφέροντας την υποστήριξή τους εναλλάξ στα δύο αντιμαχόμενα στρατό-
πεδα.

το κύκνειο άσμα του δυτικού ελληνισμού ήταν η μακρά βασιλεία του ιέρωνος Β´ (269-215 π.Χ.) στις
συρακούσες1. στο τέλος του α´ καρχηδονικού Πολέμου (264-241 π.Χ.), η ρώμη έγινε η εγγυήτρια δύνα-
μη του συμμάχου της ιέρωνος, ο οποίος την είχε βοηθήσει με στρατεύματα και εφόδια στον σκληρό αγώνα
ενάντια στους καρχηδονίους. με διάταγμα της ρωμαϊκής γερουσίας καθορίστηκαν οι σικελιωτικές πόλεις
που περιέρχονταν στον έλεγχο του ιέρωνος2.

τοπογραφία και ιστορία του οικισμού

μεταξύ αυτών, ήταν και οι Άκρες, «υπο-αποικία» των συρακουσών στην αρχαϊκή περίοδο, που βρίσκε-
ται κοντά στο σημερινό Palazzolo acreide, στη νοτιοανατολική σικελία, στην άκρη ενός μεγάλου λόφου
στο οροπέδιο των υβλαίων ορών και την πηγή του ποταμού ανάπου3 (εικ. 1).

η αποικία ιδρύθηκε από τους κορίνθιους των συρακουσών το 664 π.Χ. για τον καλύτερο έλεγχο της
ενδοχώρας4. Οι φιλολογικές πηγές παραδίδουν ελάχιστες πληροφορίες για την ιστορία της πόλεως μετά την
κτίση της5.
στην ορεινή έκταση (Acremonte) πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η πόλη σώζονται δημόσια ως επί το πλεί-
στον οικοδομήματα διαφόρων εποχών, ο κεντρικός οδικός άξονας της ελληνιστικής περιόδου, που ακολουθεί
το προηγούμενο σχέδιο6 και δύο λατομεία με συνεχή χρήση από την ίδρυση της αποικίας έως την ύστερη
αρχαιότητα. στους πρόποδες δύο λοφίσκων ανατολικά της πόλεως αποκαλύφθηκαν δύο νεκροπόλεις, η
αρχαϊκή-κλασική και η ελληνιστική7.
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P. D. ScirPo62

Εικ. 1. Ο αρχαιολογικός χώρος των Ακρών (Scirpo 2004, εικ. 6).

Εικ. 2. Η κάτοψη της ακρόπολης με τα κύρια δημόσια κτήρια (Bernabò Brea 1956, πίν. B).
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ιστορία της έρευνας της αγοράς

δυστυχώς, καμία ένδειξη για τη θέση της αρχαίας αγοράς δεν υπάρχει στις ήδη ελάχιστες πληροφορίες των
φιλολογικών πηγών που σχετίζονται με την πόλη. η γνώση μας για την ύπαρξή της βασίζεται αποκλειστι-
κώς στα αρχαιολογικά δεδομένα που προέκυψαν από τις έρευνες τριών σημαντικών προσωπικοτήτων, δια-
φορετικών μεταξύ τους ως προς την καταγωγή, τη μόρφωση και την εμπειρία, αλλά συνδεδεμένων με την
αγάπη για τις Άκρες.

Ο πρώτος ερευνητής ήτο ο βαρώνος gabriele Judica, ο οποίος με την άδεια του francesco Saverio
cavallari, τότε εφόρου αρχαιοτήτων των συρακουσών, πραγματοποίησε με δικά του έξοδα ανασκαφές στη
γύρω περιοχή του Palazzolo το διάστημα 1809-18178. με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ανα-
σκαφών του (1819), ο ευγενής ακραίος βοήθησε πολύ την έρευνα, κυρίως με τη γνωστοποίηση αυτής της
μικρής αποικίας στον ακαδημαϊκόν κόσμο9. τα σπουδαιότερα κτήρια της πόλεως, όμως, ήλθαν στο φως λίγα
χρόνια μετά: το βουλευτήριο (1821) και το θέατρο (1824). Παρόλα αυτά, δεν εντόπισε την αγορά και λόγω
απουσίας στη μονογραφία του ενός τοπογραφικού διαγράμματος με τις ανασκαφικές τομές, χάθηκε η δυνα-
τότητα επιβεβαίωσης των υποθέσεών του.

η σημασία αυτών των δημοσίων μνημείων (και των υπολοίπων ανακαλύψεών του) επιβεβαιώθηκε ορι-
στικώς από τον luigi Bernabò Brea, τότε εφόρου αρχαιοτήτων της ανατολικής σικελίας, που διοργάνω-

8. lomBarDo 1998. 9. JuDica 1819· JuDica 1824.

63Ο Θρησκευτικόσ ΠρΟσδιΟρισμόσ τησ ΆγΟρασ των ακρών (σικελίασ)

Εικ. 3. Η θέση της ελληνιστικής αγοράς (Voza - Lanza 1994, εικ. 49).
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σε στο 1953 ανασκαφές στην αρχαία πόλη και δημοσίευσε (1956) την ακριβέστερη έως τώρα και πληρέ-
στερη μονογραφία για τις Άκρες. μετά από πολλά χρόνια (1986) εκδόθηκε η μελέτη του για το αφροδί-
σιο που είχε εν τω μεταξύ έλθει στο φως το 1953, υπό τη διεύθυνση της clelia laviosa. Ο Βernabò Βrea
υπέθεσε ότι η αρχαία αγορά δεν πρέπει να απείχε πολύ από το Βουλευτήριο, τοποθετώντας την στην αμέ-
σως δυτική περιοχή του κτηρίου (εικ. 2).
Άλλα στοιχεία προέκυψαν από τον τρίτο κύκλο ανασκαφών, που διενήργησαν οι πρώηνΈφοροι Paola

Pelagatti και giuseppe Voza, από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 έως τις αρχές του ’80, φέρνοντας στο φως
μεγάλο τμήμα λιθόστρωτης πλατείας οδού (250 μ. περίπου), που χρονολογείται στην ελληνιστική περίο-
δο10. λόγω ελλείψεως πόρων, ο Voza δεν πρόλαβε να συνεχίσει την ανασκαφή της μακρόστενης πλατείας
που αποτέλεσε τον βασικό άξονα της πόλεως, αλλά αρκέσθηκε, στηριζόμενος μόνο στις αεροφωτογραφίες11,
να προαναγγείλει την ανακάλυψη της αγοράς, ενός πλακόστρωτου χώρου που πλαισιωνόταν από τουλάχι-
στον δύο στοές (εικ. 3).

Οι επιγραφικές πηγές

το 1890, ο kaibel δημοσίευσε επιγραφή12, ελληνιστικής περιό-
δου, στην οποία, κατά τον manganaro, κοινοποιείται η απόφαση
που αφορά στην ενοίκιαση θέσεων πολίσεως (θεμέλια) σε ιδιώτες
πολίτες κατά τη διάρκεια τοπικής πανηγύρεως13. ως τοπογραφι-
κή ένδειξη αναφέρονταν, πέραν των άλλων, τα κύρια ιερά των
ακρών14 (εικ. 4). ανάμεσά τους, αυτό της αφροδίτης, η λατρεία
της οποίας με πιθανή προέλευση την κόρινθο ήταν η σημαντικό-
τερη, καθώς ο ιερέας της εμφανίζεται στις επιγραφές ως επώνυμος
άρχοντας15. Οι ανασκαφές που διεξήχθησαν το 1953 από την
clelia laviosa, υπό την καθοδήγηση του Bernabò Brea, στα κτή-
ματα carpino-gallo οδήγησε όντως στην ανακάλυψη του αφρο-
δισίου της αρχαϊκής περιόδου. η ταύτισή του επιβεβαιώθηκε από
βωμίσκο με αφιέρωση στη θεά, που είχε βρεθεί παλαιότερα από
τον βαρώνο Judica. Όπως προκύπτει στη δημοσίευσή του από
τον Bernabò Βrea, κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής
του ναού έγινε μια μικρή αλλαγή κατευθύνσεως16, η οποία δείχνει
ότι υπήρξε πιθανώς προηγούμενη φάση του, σύγχρονη με την ίδρυ-
σιν της αποικίας.

στην ίδια επιγραφή (IG XiV, 217), αναφέρεται επίσης η

10. Pelagatti 1966· VoZa 1971· VoZa 1973· VoZa 1980β·
VoZa 1999, 129-139.

11. aDameSteanu 1964, 8-9, 61-62, εικ. 6-8.
12. IG, XiV, 217.
13. manganaro 1996-2004.
14. reichert SüDBeck 2000, 30, 56, 73, 151, 311· ScirPo

2005.
15. τουλάχιστον έως τη μεταρρύθμιση του τιμολέοντος, όταν ο

αμφίπολος των Παίδων και της Άννας έγινε επώνυμος άρχων
της πόλης. Βλ. PuglieSe carratelli 1951.

16. BernaBò Brea 1986, 15.

P. D. ScirPo64

Εικ. 4. Η επιγραφή IG, XIV, 217
(Judica 1819, πίν. V).
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λατρεία της κόρης, της κατεξοχήν θεάς των σικελιωτών. Ο
ναός της χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για πολλά
θεμέλια. ερείπια ενός Θεσμοφορίου, που χρονολογούνται
στον 3ο αι. π.Χ., βρέθηκαν πρόσφατα (2006) κατά τη διάρ-
κεια ανασκαφών της τοπικής εφορείας των συρακουσών
στην περιοχή νότια του θεάτρου, κοντά στο ιερό της αφρο-
δίτης.

αντίθετα, το ιερό της αρτέμιδος που αναφέρεται στην
επιγραφή δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, λόγω των πενιχρών
ενδείξεων17, αλλά δεν θα απείχε πολύ από τα προηγούμενα.
με βάση τη συγκεκριμένη ορογραφία της θέσεως, γεμάτη
από φυσικές σπηλιές και φαράγγια, και έχοντας υπόψη το
γνωστό παράδειγμα του αρτεμισίου στην περιοχή Scala
greca στις συρακούσες, φαίνεται πλέον πιθανή η θρησκευ-
τική δραστηριότητα σε σπήλαιο αφιερωμένο σε θεότητα χθό-
νιου χαρακτήρα, όπως ήταν ηΆρτεμις. αδιευκρίνιστη παρα-
μένει, ωστόσο, η ταύτισή του, διότι πέρα από την υπόθεση
του Polacco που ανεγνώρισε ως άντρο το μικρό σπήλαιο Βα
του αφροδισίου, όπου κατά την άποψή του ελάμβαναν
χώραν τα μυστήρια της θεάς18, υπάρχουν πολλά άλλα στη
βόρεια πλευρά του acremonte19.

ανεξαρτήτως από τη χρονολογησή τους, αυτά τα ιερά,
πιθανώς κοντινά μεταξύ τους, βρίσκονταν στην κυρίως ακρό-
πολη, σε μια περιοχή χωρισμένη από τον υπόλοιπο πολεοδο-
μικό ιστό με τις νησίδες, όπου υπήρχαν οι ιδιωτικές κατοικίες.
Παρουσιάζεται δηλαδή παρόμοια εικόνα με την «αγορά των
θεών» που διετύπωσαν ο martin20 και ο Picard21 (ομήγυ-
ρις), η καθιέρωσις της οποίας, όπως ήδη είχε παρατηρήσει ο
Pugliese carratelli22, αντιπροσώπευε πιθανώς σημαντική
στιγμή στη γέννηση της αποικίας. ως επίρρωση αυτής της
ερμηνείας θα πρέπει να αναφέρουμε τα δύο γλυπτά αρχαϊκής
εποχής που βρέθηκαν στις αρχές του περασμένου αιώνα23

(εικ. 5-6) καθώς και τους βωμούς (αρχαϊκής και ελληνιστι-
κής εποχής) που έφερε στο φως ο Judica, οι οποίοι, αν και

17. μοναδική ένδειξη είναι η ανακάλυψη ενός αναγλύφου από
τον orsi που απεικονίζει τον απόλλωνα και την αρτέμιδα
(μάλλον) ή τη δήμητρα. το ανάγλυφο που βρέθηκε στη νότια
πλευρά του λόφου, κοντά στο λεγόμενο σπήλαιο Senebardo,
χρονολογείται στον 3ο αι. π.Χ. από τον arias. Βλ. orSi 1920·
ariaS 1935· BernaBò Brea 1956, 146-147, πίν. XXX,1.

18. Polacco 1992, 189.
19. ScirPo 2005, σημ. 25.
20. martin 1951, 164-201.
21. PicarD 1951, 132.
22. PuglieSe carratelli 1977, 18.
23. orSi 1897, 309· ariaS 1937, 134.

65Ο Θρησκευτικόσ ΠρΟσδιΟρισμόσ τησ ΆγΟρασ των ακρών (σικελίασ)

Εικ. 5. Το άγαλμα καθιστής ανδρικής μορφής
(Bernabò Brea 1956, πίν. XXIX.1).

Εικ. 6. Το άγαλμα καθιστής γυναικείας μορ-
φής (Bernabò Brea 1956, πίν. XXVIII.1).
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ανεπίγραφοι, επιβεβαιώνουν την ιερότητα του χώρου (εικ.
7-8). το 1983, επιπλέον, κατά τη διάρκεια της χωρογρά-
φησης του ναού, βρέθηκε μικρό απόσπασμα πήλινου ανδρι-
κού αγάλματος μεγάλου μεγέθους, το οποίο ο Βernabò Βrea
χρονολόγησε στο β´ μισό του 6ου αι. π.Χ.24

Οι αγορανόμοι
η ύπαρξη της αγοράς (τουλάχιστον εκείνης της ελληνι-
στικής περιόδου) τεκμηριώνεται επίσης από τρεις επιγρα-
φές25, στις οποίες αναφέρεται ο θεσμός του «αγορανόμου»
και από μία αναθηματική επιγραφή με την αφιέρωση στον
«αγοραίο (ή ακραίο) δία»26.

αν και διαδεδομένος σε όλον τον ελληνικό κόσμο, ο
θεσμός του αγορανόμου δεν είχε παντού κοινά χαρακτη-
ριστικά. διαφορές καταγράφηκαν ως προς τον αριθμό των
κατόχων του και την πραγματική λειτουργία του (οι αγο-
ρανόμοι ήταν σε ορισμένους τόπους υπεύθυνοι για τις εμπο-
ρικές ανταλλαγές, συχνά ελεγκτές βαρών και μέτρων και
σπανίως συμβολαιογράφοι).

στις Άκρες, για παράδειγμα, εμφανίζονται δύο αγορα-
νόμοι σε τρεις επιγραφές, που χρονολογούνται από τα τέλη
του 3ου έως τον 2ο αι. π.Χ., οι οποίοι ήταν αφιερωμένοι
στην αφροδίτη. η αφιέρωση στη συγκεκριμένη θεά, όπως
αναρωτήθηκε πρόσφατα η Wallensten27, δεν γνωρίζουμε
αν είχε σχέση με το γεγονός ότι ήταν η πολιούχος θεά ή για
κάποια άλλη ιδιότητά της.

Ο αγοραίος Ζεύς
η λατρεία του αγοραίου διός27 συνδεόταν με την προστα-
σία της συνέλευσης των πολιτών και τη νόμιμη λειτουργία
του πολιτεύματος, στο πλαίσιο της ισονομίας που προστά-
τευε την πόλη από τους κινδύνους της τυραννίδος και της
στάσεως28. γενικώς, ο Ζεύς είχε κεντρικό ρόλο στη θρη-
σκευτική πολιτική του ιέρωνος Β´ σε όλες τις πόλεις του βα-
σιλείου30 –στις συρακούσες, για παράδειγμα, έκτισε ναό
του Ολυμπίου διός στην αγορά31.

24. BernaBò Brea 1986, 33, εικ. 47.
25. ΙG, XiV, 209, 211, 212.
26. IG, XiV, 203.
27. WallenSten 2003, 31, σημ. 151.
28. farnell 1896, 58-59.

29. martin 1951, 176-178.
30. germanà BoZZa - ScirPo 2007 (υπό έκδοση)· ScirPo

2012 (υπό έκδοση).
31. διοδ. 16, 83, 2. κικ. In Verrem 2, 4, 53. είναι σαφές ότι η

λατρεία του διός ήταν αφενός η επίσημη λατρεία και το ενο-

P. D. ScirPo66

Εικ. 7. Τετραγωνικοί βωμοί (Bernabò Brea
1956, πίν. XXVII.3).

Εικ. 8. Ο κυκλικός βωμός (Bernabò Brea
1956, πίν. XXVII.7).
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ποιητικό στοιχείο του βασιλείου, αλλά χρησιμοποιήθηκε αφε-
τέρου και ως εργαλείο προπαγάνδας για τη στήριξη της νομι-
μότητας της βασιλικής οικογένειας. Ο μονάρχης μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως ο εκφραστής της θείας βούλησης, σύμφωνα
με τη διαδικασία θεοποίησης του ηγεμόνος, που είχε πολλά
ανάλογα στην ελληνιστική περίοδο, από την εποχή του μεγά-
λου αλεξάνδρου και εξής. Βλ. conSolo langher 2000.

32. SchuBring 1867.
33. IG XiV, 203.
34. BernaBò Brea 1956, 159.
35. VonDerStein 2006, 155-156.

36. manganaro 1984-1995α· manganaro 1984-1995β.
37. lomBarDo 2009, 19, 20, 22, 23.
38. για μία δεύτερη κοπή που χρονολογείται αμέσως μετά τη ρω-

μαϊκή κατάκτηση βλ. manganaro 1969, 295· manga-
naro 1980, 420.

39. στο αστικό λατομείο της «intagliatella» υπάρχει λαξευμένο
στον βράχο ένα μεγάλο (2,13 x 0,83 μ.) αναθηματικό ανά-
γλυφο, το όποιο θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως παράσταση
σπονδής προς τιμήν του ιέρωνος Β´, για τον οποίο καθιερώ-
θηκε λατρεία ως οικιστή. Βλ. ScirPo 2010.

67Ο Θρησκευτικόσ ΠρΟσδιΟρισμόσ τησ ΆγΟρασ των ακρών (σικελίασ)

στιςΆκρες βρέθηκαν δύο επιγραφές, αμφότερες ελληνιστικής περιόδου, που μαρτυρούν αυτή τη λατρεία: η
πρώτη είναι η ήδη γνωστή βάση που ο Schubring είδε στην ιδιωτική συλλογή του βαρώνου Judica και
συμπλήρωσε τη θεϊκή επίκλησιν ως «αγοραίο»32, ενώ λίγα χρόνια αργότερα ο Wilamowitz τη συμπλήρω-
σε ως «ακραίο»33. Ο Pugliese carratelli αναφέροντας και τις δύο προτάσεις δεν πήρε θέση, διότι εν τω
μεταξύ η βάση είχε χαθεί34. Πρόσφατα, ο Vonderstein επέλεξε, κατά την άποψή μου ορθά, την αρχική ανά-
γνωση του Schubring, υποστηρίζοντας ότι αυτή η λατρεία είχε περισσότερη διάδοση35. στη λατρεία αυτή
θα μπορούσε κανείς να αποδώσει το ιερό στη βόρεια πλευρά της αγοράς που αποκαλύφθηκε από τον Voza.

μία δεύτερη επιγραφική μαρτυρία για τον δία έχουμε στο λεγόμενο «χρησμό της τετραλέας», που
χρονολογείται στον 2ο αι. π.Χ. από τον manganaro36.

η δημιουργία της πόλεως και η εξέλιξη της αγοράς

Φαίνεται ότι υπάρχουν λείψανα δύο αγορών στις Άκρες: η πρώτη («των Θεών») ίσως σύγχρονη με την
ίδρυση της μικρής αποικίας πάνω στην ακρόπολη, και η δεύτερη, προφανώς αποτέλεσμα της πολεοδομικής
ανανεώσεως που προώθησε ο ιέρων Β´ κατά το 3ο αι. π.Χ. στο κέντρο του acremonte.

σε πρόσφατο συνέδριο που διεξήχθη στο lecce συζητήθηκε έντονα το θέμα της «υπο-αποικίας», περί
του ορθού ορισμού και της δημιουργίας της37.Έγινε συχνή αναφορά στιςΆκρες, ως τυπικό παράδειγμα μιας
«υπο-αποικίας», που δεν είχε οικιστή και ως εκ τούτου ήταν εξαρτημένη πολιτικά από τις συρακούσες. η
μικρή αυτή κοινότητα έφθασε στο τελικό στάδιο της εξελίξεώς της, στη δημιουργία δηλαδή ανεξάρτητης
πόλης, μόνο κατά την ύστερη ελληνιστική περίοδο (ή ίσως στα πρώτα χρόνια της ρωμαιοκρατίας), γεγονός
που υποστηρίζεται από την κοπή νομισμάτων με το εθνικό της (ακραίων)38 (εικ. 9).

η έλλειψη οικιστού στην αρχαϊκή περίοδο, όμως, δεν σημαίνει αναγκαστικά απουσία αγοράς. Πιστεύω
ότι οι πρώτοι άποικοι εκ συρακουσών θεμελίωσαν αμέσως στην ακρόπολη την αγορά των θεών (consensus
deorum) και υπό το φιλικό βλέμμα της αφροδίτης πά-
λεψαν σκληρά για την ακμή της μικρής τους κοινοτήτας,
πιστοί στο θέλημα της μητροπόλεως. αυτή η «αγορά
των θεών» θα αποτέλεσε τον άξονα γύρω από τον οποίο
δημιουγήθηκε η πολιτική συνείδηση των ακραίων που
είδαν στο πρόσωπο του ιέρωνος Β´ τον χαμένο οικιστή
της πόλης39. Εικ. 9. Το νόμισμα των Ακρών (Judica 1819, πίν.

I.1).
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συμπεράσματα

εν αναμονή νέων αποκαλύψεων στο acremonte, με βάση τα στοιχεία που υπό το φως της έρευνάς μας απέ-
κτησαν διαφορετική χροιά, διαμορφώνεται εν τέλει μία σαφέστερη εικόνα της ιστορικής εξέλιξης των
ακρών, τα στάδια της οποίας, ως υποθέσεις εργασίας, συνοψίζονται ως εξής:

από την επόμενη ημέρα της ιδρύσεως (664 π.Χ.), οι πρώτοι άποικοι αποφάσισαν να αφιερώσουν την
ακρόπολη στη λατρεία των θεών, μεταξύ των οποίων είχε πρωταρχική θέση η αφροδίτη, μάλλον στην κοριν-
θιακής καταγωγής μορφή «εν όπλοις». γύρω της συγκεντρώθηκαν οι άλλες θεότητες του πανθέου (Ήρα,
Άρτεμις, δήμητρα και κόρα), αποτελώντας μια αρχική «αγορά των θεών».

στην ελληνιστική εποχή, η θρησκευτική πολιτική του ιέρωνος Β´ βρήκε στις Άκρες την καλύτερη
έκφρασή της. Ο ευεργετισμός του βασιλέως δώρισε σε λίγα χρόνια στη μικρή κοινότητα, με σκοπό τη γενι-
κή πολεοδομική ανανέωση, μία σειρά δημοσίων κτηρίων (θέατρο, βουλευτήριο, γυμνάσιο), και κατά συνέ-
πεια της προσέδωσε λειτουργία πόλεως-κράτους. στη συνέχεια, η ευγνώμων πόλη ίσως τον τίμησε ως οικι-
στή της. σε αυτόν οφειλόταν πάντως η δημιουργία της αγοράς στο κέντρο της πόλεως, για τη διαχείριση της
οποίας ανατέθησαν δύο αγορανόμοι, όπως αναφέρεται στις επιγραφές. τίποτα, εν τέλει, δεν μας απαγορεύ-
ει να πιστέψουμε ότι στην πολιτική του ιέρωνος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο η λατρεία του διός, στον οποί-
ον αφιερώθηκε τουλάχιστον ένας βωμός στην αγορά των ακρών.

Paolo Daniele ScirPo
pascirpo@arch.uoa.gr
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SummarY

the religiouS iDentification of the agora of akrai (SicilY)

to the west of modern small town of Palazzolo acreide, on the top of a large hill overlooking the
hyblaei plateau and the anapo’s source, lies the archaeological site of akrai, a sub-colony founded
by Syracuse in 664/3 Bc for military defence of the hinterland. the literary sources yield no further
information on the history of the settlement after its founding.

Despite the lack of systematic and recent excavation on the acremonte plateau, in this paper shall
try to draw a diachronic profile of the agora, using the traces from the inscriptions (especially IG
XiV, 217) and the topographical elements from public buildings (theatre, bouleuterion, etc.) with
which hieron ii, following the Dinomenides’ tradition, had adorned the small polis. he was respon-
sible, in general, for the restructuring of the urban plan, making it more functional with a large paved
plateia linking the two major urban gates (Syrakosia and Selinuntia).

the agora of akrai was only identified in the 1990s, thanks to the aerial photographs taken by
the then Superintendent of antiquities of Syracuse, giuseppe Voza. unfortunately, no excavation
followed the announcement of the discovery and the site awaits investigation.

contrary to what was previously assumed, the agora was situated in the city centre, along the
Plateia (that was found and partially unearthed in excavations conducted in the 1960s), and was sur-
rounded by two stoai. the existence of the agora (at least in the hellenistic period) is documented
by three inscriptions (IG XiV, 209, 211, 212) in which there is reference to an institutional figure
(“agoranomos”), and by one other inscription of sacred character (IG XiV, 203), a dedication to
Zeus agoraios (or akraios).
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