Ἐντοπισμὸς λανθανουσῶν Παριακῶν ἐπιγραφῶν
Κατὰ τὴ διάρκεια αὐτοψιῶν τῆς ΚΑ΄ Ἐφορείας Προϊστορικῶν καὶ Kλασσικῶν
Ἀρχαιοτήτων στὴν Πάρο καὶ στὰ πλαίσια τοῦ προγράμματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς
Ἑταιρείας γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ λανθανουσῶν ἐπιγραφῶν, ἐντοπίστηκαν οἱ ἑξῆς:
IG XII 5, 298. Ἐλλιπὲς ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα σὲ τρεῖς στίχους (α΄ τέταρτο 5ου αἰ. π.Χ.). Ὁ
λίθος ἐντοπίστηκε στὴν οἰκία Δαμία (νῦν ἰδιοκτησία Αἰκ. Παπανικολάου) στὴν ἀγορὰ τῆς
Παροικιᾶς, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Λοχ. Κορτιάνου 2. Ἡ οἰκία εἶναι κηρυγμένο μνημεῖο. Ἡ ἐπιγραφὴ
ἀποκαλύφθηκε μετὰ τὴν ἀφαίρεση ἐπιχρισμάτων. Εἶναι ἐντοιχισμένη ἀνεστραμμένη στὴ
βάση τόξου στὴν ἐξωτερικὴ πλευρὰ τῆς οἰκίας. Eἶναι προφανὲς ἀπὸ τὸ ἀκόλουθο ἀπόσπασμα
τοῦ λήμματος τοῦ Hiller von Gaertringen στὶς IG: «nunc est corona muri in casa ad viam
principalem Paroeciae sita» καὶ τὸ δημοσιευθὲν ἐκεῖ σχέδιο (βλ. τὴν φωτογραφία ὑπ᾽ ἀρ. 1)
ὅτι εἶδε τὸν λίθο στὴν θέση, ὅπου βρίσκεται σήμερα (φωτ. 2).
Πρόκειται γιὰ ἐπιμήκη βάση, ἀπὸ τὴν ὁποία λείπει μέρος τοῦ κειμένου λόγῳ τῆς
λαξεύσεως τοῦ λίθου, γιὰ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς ἀρχιτεκτονικὸ μέλος.
IG XII 5, 283. Τμῆμα μέλους δωρικοῦ ἐπιστυλίου ἐλλιπὲς κατὰ τὴν ἀριστερὴ πλευρά. Ὁ
λίθος ἐντοπίστηκε ἐντοιχισμένος σὲ τοῖχο τῆς αὐλῆς τῆς οἰκίας ἰδιοκτησίας Ἴγκ. Ραγκούση,
στὸν Ἔλητα.1 Ὁ Hiller von Gaertringen εἶχε ἰδεῖ τὸν λίθο στὴν ἴδια περιοχή: «exscripsi in
regione Βαϊά vallis Ἔλυτας appellatae in Demetrii Protodici villa, quae plus dimidium horae
ab urbe distat.». Ἡ ἐπιγραφὴ χρονολογεῖται στοὺς Ρωμαϊκοὺς χρόνους. (Φωτ. 3).
Τέλος, εἰσήχθη στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Πάρου ἡ ἐπιτύμβια ἐπιγραφὴ IG XII 5, 397.
Προέρχεται ἀπὸ τὴν θέση Ἀσπρέας κοντὰ στὴν περιοχὴ Μυρσίνη. Συμφώνως πρὸς τὸ λῆμμα
τῶν IG βρισκόταν ἐντοιχισμένη σὲ ληνό (πατητήρι) κοντὰ σὲ ἐκκλησία στὴν περιοχὴ
Mυρσίνη. Πρόκειται γιὰ βάση ἐπιτυμβίου στήλης ἀπὸ παριανὸ μάρμαρο. Χρονολογεῖται στὸ
τελευταῖο τέταρτο τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. . (Φωτ. 4).
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