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up today of such early narrative scenes. These 
Parian potters continued creating in the follow-
ing century, with a special category of vases in a 
highly decorative style. Two vases from this Par-
ian group (2nd quarter of the 7th c. BC) are on 
display in the Museum. One has a mythological 
scene and the other scenes of everyday life, as 
for instance a scene of ploughing.

About the 9th/8th c. BC, the Delion, an impor-
tant sanctuary dedicated to Delian Apollo and his 
sister Artemis, was founded north of the town on 
a high hill opposite the island of Delos. It remained 
in use until the 5th c. BC with two other sanc-
tuaries, one dedicated to Apollo Pythios, south 
of the town at a site where an Asklepieion was 
founded in the 4th c. BC, and another dedicated 
to Athena, the patron goddess of the town of 
Paros, on the low coastal hill of Kastro where the 
remains of the Venetian tower of medieval Paros  
are also located. 

Another sanctuary dedicated to Apollo and 
Artemis came to light fairly recently on the unin-
habited islet of Despotiko, opposite the western 
coast of Antiparos. It dates mostly to the 7th/6th 
c. BC and has yielded a wealth of finds, includ-
ing Archaic sculpture, pottery, clay figurines, and 
small objects of precious or semi-precious met-
als, as well as of faience and ivory. The most im-
portant find however was a superb painted clay 
figurine of a goddess (7th c. BC).

The Paros Museum is one of the few museums 
with original sculptures of the 6th and 5th c. BC 
and not Roman copies. Two astonishing crea-
tions are the Gorgo statue (ca. 580 BC) and the 
figure of a Nike (ca. 480 BC).

Among the more important antiquities in the 
Museum we may note the marble sarcophagi for 
family burial use, most of which carry relief figures 
and inscriptions. These monuments are charac-
teristic of Parian workshops of the Roman period 
(2nd-3rd c. AD), revealing that Parian sculptors 
remained active until Late Antiquity.

ματα από τον 7ο αι. π.Χ. με το σπουδαίο ελεγει-
ακό ποιητή Αρχίλοχο, από τους σημαντικότερους 
της ελληνικής αρχαιότητας, και στις τέχνες από τον 
8ο αι. π.Χ., όπως μαρτυρούν τα δύο επιτύμβια αγ-
γεία με σκηνές μάχης, που αποτελούν μοναδικά έως 
σήμερα δείγματα τόσο πρώιμης ιστοριογράφησης. 
Και αυτοί οι σπουδαίοι κεραμείς συνεχίζουν να δη-
μιουργούν στον επόμενο αιώνα, με μια ειδική κατη-
γορία αγγείων, χαρακτηριστική για την παριανή κε-
ραμουργία του 7ου αι. π.Χ., δύο δείγματα της οποί-
ας εκτίθενται στο Μουσείο: ένα με μυθολογική πα-
ράσταση δυσερμήνευτη με τις έως τώρα γνώσεις 
μας και ένα δεύτερο με σκηνές καθημερινής ζωής  
της εποχής, όπως είναι η σκηνή άροσης.

Γύρω στον 9ο/8ο αι. π.Χ. ιδρύεται στα βόρεια της 
πόλης, σε λόφο απέναντι από τη Δήλο, ένα σπου-
δαίο ιερό, το Δήλιο, αφιερωμένο στον Δήλιο Απόλ-
λωνα και στην Άρτεμη. Είναι ενεργό έως τον 5ο αι. 
π.Χ., μαζί με δύο άλλα ιερά, που ιδρύονται τον 6ο αι. 
π.Χ.: ένα του Πυθίου Απόλλωνα στα νότια της πό-
λης, όπου ιδρύεται τον 4ο αι. π.Χ. ένα Ασκληπιείο, 
και ένα άλλο μέσα στην πόλη, στον παραλιακό λο-
φίσκο του σημερινού Κάστρου με τα κατάλοιπα του 
ενετικού πύργου, αφιερωμένο στη θεά Αθηνά, προ-
στάτιδα της Πάρου. Ένα ακόμη ιερό, αφιερωμένο 
επίσης στον Απόλλωνα και στην Άρτεμη, ήλθε αρκε-
τά πρόσφατα στο φως στο ακατοίκητο νησάκι Δε-
σποτικό, απέναντι από τις δυτικές ακτές της Αντιπά-
ρου, και χρονολογείται κυρίως στον 7ο/6ο αι. π.Χ. 
Μεγάλος ο πλούτος που αποκαλύφθηκε, με αρχαϊ-
κά γλυπτά, έργα κεραμικής και κεραμοπλαστικής, μι-
κροαντικείμενα από πολύτιμα και ημιπολύτιμα μέταλ-
λα, καθώς επίσης από φαγεντιανή και ελεφαντοστό, 
με σπουδαιότερο ένα μεγάλο ζωγραφιστό πήλινο ει-
δώλιο θεάς του 7ου αι. π.Χ.

Το Μουσείο της Πάρου είναι από τα λίγα αρχαιο-
λογικά μουσεία στα οποία εκτίθενται έργα του 6ου και 
του 5ου αι. π.Χ., και όχι ρωμαϊκά αντίγραφα. Δύο εκ-
πληκτικές δημιουργίες είναι ένα άγαλμα του 580 π.Χ. 
περίπου, που παριστάνει για πρώτη φορά ολόγλυφη 
τη μυθική Γοργώ, και μία Νίκη, έργο του 480 π.Χ.

Στα σημαντικά εκθέματα του Μουσείου περιλαμ-
βάνεται επίσης μια μεγάλη σειρά μαρμάρινων σαρ-
κοφάγων για οικογενειακές ταφές, οι περισσότερες 
με ανάγλυφες παραστάσεις. Οι σαρκοφάγοι αυτές 
είναι χαρακτηριστικές για τα παριανά εργαστήρια 
της ρωμαϊκής εποχής (2ος-3ος αι. μ.Χ.), που σημαί-
νει ότι οι Πάριοι καλλιτέχνες ήταν ενεργοί και δημι-
ουργικοί έως την ύστερη αρχαιότητα.
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Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης εγκατάστασης στην περιοχή της Πάρου μαρ-
τυρούνται στο νησάκι Σάλιαγκος, ανάμεσα στις δυτικές ακτές της Πά-

ρου και στην Αντίπαρο, ήδη από την ύστερη νεολιθική περίοδο (5300-4500 
π.Χ.). Στην ίδια την Πάρο, κυρίως στις νότιες και νοτιοανατολικές ακτές της, 
εγκαθίστανται πληθυσμιακές ομάδες αργότερα, στην πρωτοκυκλαδική περί-
οδο (3200-2300 π.Χ.). Η ανασκαφή στον Σάλιαγκο έδωσε πλήθος κεραμι-
κής που περιελάμβανε και αγγεία με λευκή διακόσμηση, καθώς και ένα μο-
ναδικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής, καθισμένης οκλαδόν. Από τους πρωτο-
κυκλαδικούς οικισμούς ήλθαν επίσης στο φως πολυάριθμα αγγεία και σκεύη 
μαρμάρινα και πήλινα, καθώς και τα μαρμάρινα ειδώλια με τα χέρια σταυρω-
μένα κάτω από το στήθος.

Προϊστορικός οικισμός αναπτύχθηκε επίσης στη θέση της σημερινής 
πρωτεύουσας της Πάρου, της Παροικιάς, στο β΄ μισό της 3ης χιλιετίας στη 
βόρεια πλευρά του παράλιου λοφίσκου του Κάστρου, καθώς και ένας της 
ύστερης μυκηναϊκής περιόδου (13ος-12ος αι. π.Χ.), σε έναν ψηλό απόκρη-
μνο λόφο στην ανατολική ακτή του νησιού, τις σημερινές Κουκουναριές. 
Στον οικισμό της Παροικιάς βρέθηκε κυρίως άφθονη ζωγραφιστή κεραμική 
με γεωμετρικά θέματα, ενώ στις Κουκουναριές τα ευρήματα, εκτός από την 
πλούσια κεραμική, περιελάμβαναν χάλκινα όπλα και εργαλεία, σφραγιδόλι-
θους και οστέινα μικροαντικείμενα. Η ζωή συνεχίστηκε έως το 700 π.Χ. πε-
ρίπου στην Παροικιά και έως περίπου το 650 π.Χ. στις Κουκουναριές, όπου 
και είχε ανιδρυθεί γύρω στο 700 π.Χ. ο πρωιμότερος ναός της Πάρου, αφι-
ερωμένος πιθανώς στη θεά Αθηνά. 

Στην Πάρο, από πολύ νωρίς, ίσως από τα μέσα του 7ου αι. π.Χ. άρχισε να 
αναπτύσσεται μια σχολή πλαστικής, με βάση το θαυμάσιο παριανό μάρμα-
ρο, το λυχνίτη. Με την πάροδο του χρόνου οι Πάριοι γλύπτες έγιναν διάση-
μοι χάρη στις πρωτοποριακές δημιουργίες τους, όπως ο Αγοράκριτος τον 
5ο και ο Σκόπας τον 4ο αι. π.Χ.

Την αρχαϊκή και την κλασική εποχή (6ος-5ος αι. π.Χ.) η Πάρος γνωρίζει 
μεγάλη πολιτιστική ακμή, που όμως έχει αρχίσει πολύ νωρίτερα: στα γράμ-
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  
ΤΑΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

TEXT:  
PH. ZAPHEIROPOULOU

GENERAL SUPERVISION:  
ARF, PUBLICATIONS DEPARTMENT

Α1-Α3: Αρχαϊκή και κλασική γλυπτική.  
Δύο παριανοί αμφορείς 7ου αι. π.Χ.  
Α1-Α3: Αrchaic and Classical sculpture.  
Two Parian amphorae of the 7th c. BC.

Β: Γλυπτά, κεραμική και μικροαντικείμενα από το ιερό του 
Απόλλωνα και της Άρτεμης στο Δεσποτικό. 7ος-6ος αι. π.Χ.  
B: Sculpture, pottery and small objects from the sanctuary  
of Αpollo and Αrtemis at Despotiko. 7th-6th c. BC.

Γ: Κεραμική από τη νεολιθική έως τη ρωμαϊκή περίοδο.  
Δύο παριανοί αμφορείς του β́ μισού του 8ου αι. π.Χ.  
Γλυπτά και επιτύμβιες στήλες αρχαϊκής έως και ρωμαϊκής περιόδου.  
Γ: Pottery from the Νeolithic to the Roman period.  
Two Parian amphorae of the 2nd half of the 8th c. BC. Sculpture 
and grave stelae from the Archaic to the Roman period.

Στοά: Γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη 6ου και 5ου αι. π.Χ.  
Επιγραφές 5ου, 4ου και 3ου αι. π.Χ.  
Gallery: Sculpture and architectural members of the 6th and 5th c. BC.  
Inscriptions of the 5th, 4th and 3rd c. BC.

Αυλή: Γλυπτά και επιτύμβια μνημεία. 5ος αι. π.Χ.-2ος/3ος αι. μ.Χ. 
Courtyard: Sculpture and grave monuments  
of the 5th c. BC - 2nd/3rd c. AD.

The earliest traces of habitation in the area of Paros are found on the 
islet of Saliagos, which lies between the western coast of Paros and 

Antiparos, as early as the Late Neolithic period (5300-4500 BC). On Paros 
itself populations were established later, during the Early Cycladic period 
(3200-2300 BC), primarily on the island’s southern and southeastern coasts. 
The excavations at Saliagos have yielded abundant pottery (including white-
painted vases) and a unique figurine of a woman sitting on her knees. Nu-
merous marble and clay vases and utensils as well as many marble figurines 
with arms folded under the breast have come to light from Early Cycladic 
settlements.

A Prehistoric settlement also developed on the northern side of the 
coastal low hill of Kastro at Paroikia, the modern capital of Paros, from 
the 2nd half of the 3rd millennium. Another settlement dating to the Late 
Mycenaean period (13th-12th c. BC) was established on a steep hill near 
the eastern coast of the island at Koukounaries. A great deal of painted 
pottery featuring geometric motifs came from the settlement at Paroikia, 
while bronze weapons and tools, gems and small bone objects were found 
together with pottery at Koukounaries. Life at Paroikia continued down 
to 700 BC, and at Koukounaries down to 650 BC. The earliest temple on 
Paros, probably dedicated to the goddess Athena, was built at Koukounaries 
around 700 BC.  

From perhaps as early as the mid-7th c. BC, sculpture workshops began 
to develop on Paros working the excellent Parian marble, the lychnitis. Over 
time, Parian sculptors such as Agorakritos (5th c. BC) and Skopas (4th c. 
BC) became famous due to their pioneering creations.

During the Archaic and Classical periods (6th-5th c. BC) Paros enjoyed 
great cultural prosperity, though the island’s cultural development had be-
gun much earlier. In the 7th c. BC the elegiac poet Archilochos became one 
of Greece’s most important poets, while in the 8th c. BC Parian potters had 
created two splendid vases with startling scenes of war, unique examples 
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display in the Museum. One has a mythological 
scene and the other scenes of everyday life, as 
for instance a scene of ploughing.

About the 9th/8th c. BC, the Delion, an impor-
tant sanctuary dedicated to Delian Apollo and his 
sister Artemis, was founded north of the town on 
a high hill opposite the island of Delos. It remained 
in use until the 5th c. BC with two other sanc-
tuaries, one dedicated to Apollo Pythios, south 
of the town at a site where an Asklepieion was 
founded in the 4th c. BC, and another dedicated 
to Athena, the patron goddess of the town of 
Paros, on the low coastal hill of Kastro where the 
remains of the Venetian tower of medieval Paros  
are also located. 

Another sanctuary dedicated to Apollo and 
Artemis came to light fairly recently on the unin-
habited islet of Despotiko, opposite the western 
coast of Antiparos. It dates mostly to the 7th/6th 
c. BC and has yielded a wealth of finds, includ-
ing Archaic sculpture, pottery, clay figurines, and 
small objects of precious or semi-precious met-
als, as well as of faience and ivory. The most im-
portant find however was a superb painted clay 
figurine of a goddess (7th c. BC).

The Paros Museum is one of the few museums 
with original sculptures of the 6th and 5th c. BC 
and not Roman copies. Two astonishing crea-
tions are the Gorgo statue (ca. 580 BC) and the 
figure of a Nike (ca. 480 BC).

Among the more important antiquities in the 
Museum we may note the marble sarcophagi for 
family burial use, most of which carry relief figures 
and inscriptions. These monuments are charac-
teristic of Parian workshops of the Roman period 
(2nd-3rd c. AD), revealing that Parian sculptors 
remained active until Late Antiquity.

ματα από τον 7ο αι. π.Χ. με το σπουδαίο ελεγει-
ακό ποιητή Αρχίλοχο, από τους σημαντικότερους 
της ελληνικής αρχαιότητας, και στις τέχνες από τον 
8ο αι. π.Χ., όπως μαρτυρούν τα δύο επιτύμβια αγ-
γεία με σκηνές μάχης, που αποτελούν μοναδικά έως 
σήμερα δείγματα τόσο πρώιμης ιστοριογράφησης. 
Και αυτοί οι σπουδαίοι κεραμείς συνεχίζουν να δη-
μιουργούν στον επόμενο αιώνα, με μια ειδική κατη-
γορία αγγείων, χαρακτηριστική για την παριανή κε-
ραμουργία του 7ου αι. π.Χ., δύο δείγματα της οποί-
ας εκτίθενται στο Μουσείο: ένα με μυθολογική πα-
ράσταση δυσερμήνευτη με τις έως τώρα γνώσεις 
μας και ένα δεύτερο με σκηνές καθημερινής ζωής  
της εποχής, όπως είναι η σκηνή άροσης.

Γύρω στον 9ο/8ο αι. π.Χ. ιδρύεται στα βόρεια της 
πόλης, σε λόφο απέναντι από τη Δήλο, ένα σπου-
δαίο ιερό, το Δήλιο, αφιερωμένο στον Δήλιο Απόλ-
λωνα και στην Άρτεμη. Είναι ενεργό έως τον 5ο αι. 
π.Χ., μαζί με δύο άλλα ιερά, που ιδρύονται τον 6ο αι. 
π.Χ.: ένα του Πυθίου Απόλλωνα στα νότια της πό-
λης, όπου ιδρύεται τον 4ο αι. π.Χ. ένα Ασκληπιείο, 
και ένα άλλο μέσα στην πόλη, στον παραλιακό λο-
φίσκο του σημερινού Κάστρου με τα κατάλοιπα του 
ενετικού πύργου, αφιερωμένο στη θεά Αθηνά, προ-
στάτιδα της Πάρου. Ένα ακόμη ιερό, αφιερωμένο 
επίσης στον Απόλλωνα και στην Άρτεμη, ήλθε αρκε-
τά πρόσφατα στο φως στο ακατοίκητο νησάκι Δε-
σποτικό, απέναντι από τις δυτικές ακτές της Αντιπά-
ρου, και χρονολογείται κυρίως στον 7ο/6ο αι. π.Χ. 
Μεγάλος ο πλούτος που αποκαλύφθηκε, με αρχαϊ-
κά γλυπτά, έργα κεραμικής και κεραμοπλαστικής, μι-
κροαντικείμενα από πολύτιμα και ημιπολύτιμα μέταλ-
λα, καθώς επίσης από φαγεντιανή και ελεφαντοστό, 
με σπουδαιότερο ένα μεγάλο ζωγραφιστό πήλινο ει-
δώλιο θεάς του 7ου αι. π.Χ.

Το Μουσείο της Πάρου είναι από τα λίγα αρχαιο-
λογικά μουσεία στα οποία εκτίθενται έργα του 6ου και 
του 5ου αι. π.Χ., και όχι ρωμαϊκά αντίγραφα. Δύο εκ-
πληκτικές δημιουργίες είναι ένα άγαλμα του 580 π.Χ. 
περίπου, που παριστάνει για πρώτη φορά ολόγλυφη 
τη μυθική Γοργώ, και μία Νίκη, έργο του 480 π.Χ.

Στα σημαντικά εκθέματα του Μουσείου περιλαμ-
βάνεται επίσης μια μεγάλη σειρά μαρμάρινων σαρ-
κοφάγων για οικογενειακές ταφές, οι περισσότερες 
με ανάγλυφες παραστάσεις. Οι σαρκοφάγοι αυτές 
είναι χαρακτηριστικές για τα παριανά εργαστήρια 
της ρωμαϊκής εποχής (2ος-3ος αι. μ.Χ.), που σημαί-
νει ότι οι Πάριοι καλλιτέχνες ήταν ενεργοί και δημι-
ουργικοί έως την ύστερη αρχαιότητα.
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Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης εγκατάστασης στην περιοχή της Πάρου μαρ-
τυρούνται στο νησάκι Σάλιαγκος, ανάμεσα στις δυτικές ακτές της Πά-

ρου και στην Αντίπαρο, ήδη από την ύστερη νεολιθική περίοδο (5300-4500 
π.Χ.). Στην ίδια την Πάρο, κυρίως στις νότιες και νοτιοανατολικές ακτές της, 
εγκαθίστανται πληθυσμιακές ομάδες αργότερα, στην πρωτοκυκλαδική περί-
οδο (3200-2300 π.Χ.). Η ανασκαφή στον Σάλιαγκο έδωσε πλήθος κεραμι-
κής που περιελάμβανε και αγγεία με λευκή διακόσμηση, καθώς και ένα μο-
ναδικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής, καθισμένης οκλαδόν. Από τους πρωτο-
κυκλαδικούς οικισμούς ήλθαν επίσης στο φως πολυάριθμα αγγεία και σκεύη 
μαρμάρινα και πήλινα, καθώς και τα μαρμάρινα ειδώλια με τα χέρια σταυρω-
μένα κάτω από το στήθος.

Προϊστορικός οικισμός αναπτύχθηκε επίσης στη θέση της σημερινής 
πρωτεύουσας της Πάρου, της Παροικιάς, στο β΄ μισό της 3ης χιλιετίας στη 
βόρεια πλευρά του παράλιου λοφίσκου του Κάστρου, καθώς και ένας της 
ύστερης μυκηναϊκής περιόδου (13ος-12ος αι. π.Χ.), σε έναν ψηλό απόκρη-
μνο λόφο στην ανατολική ακτή του νησιού, τις σημερινές Κουκουναριές. 
Στον οικισμό της Παροικιάς βρέθηκε κυρίως άφθονη ζωγραφιστή κεραμική 
με γεωμετρικά θέματα, ενώ στις Κουκουναριές τα ευρήματα, εκτός από την 
πλούσια κεραμική, περιελάμβαναν χάλκινα όπλα και εργαλεία, σφραγιδόλι-
θους και οστέινα μικροαντικείμενα. Η ζωή συνεχίστηκε έως το 700 π.Χ. πε-
ρίπου στην Παροικιά και έως περίπου το 650 π.Χ. στις Κουκουναριές, όπου 
και είχε ανιδρυθεί γύρω στο 700 π.Χ. ο πρωιμότερος ναός της Πάρου, αφι-
ερωμένος πιθανώς στη θεά Αθηνά. 

Στην Πάρο, από πολύ νωρίς, ίσως από τα μέσα του 7ου αι. π.Χ. άρχισε να 
αναπτύσσεται μια σχολή πλαστικής, με βάση το θαυμάσιο παριανό μάρμα-
ρο, το λυχνίτη. Με την πάροδο του χρόνου οι Πάριοι γλύπτες έγιναν διάση-
μοι χάρη στις πρωτοποριακές δημιουργίες τους, όπως ο Αγοράκριτος τον 
5ο και ο Σκόπας τον 4ο αι. π.Χ.

Την αρχαϊκή και την κλασική εποχή (6ος-5ος αι. π.Χ.) η Πάρος γνωρίζει 
μεγάλη πολιτιστική ακμή, που όμως έχει αρχίσει πολύ νωρίτερα: στα γράμ-
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ INFORMATION
T: 22840 21231, 210 3250148

ΚΕΙΜΕΝΑ:  
Φ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  
ΤΑΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

TEXT:  
PH. ZAPHEIROPOULOU

GENERAL SUPERVISION:  
ARF, PUBLICATIONS DEPARTMENT

Α1-Α3: Αρχαϊκή και κλασική γλυπτική.  
Δύο παριανοί αμφορείς 7ου αι. π.Χ.  
Α1-Α3: Αrchaic and Classical sculpture.  
Two Parian amphorae of the 7th c. BC.

Β: Γλυπτά, κεραμική και μικροαντικείμενα από το ιερό του 
Απόλλωνα και της Άρτεμης στο Δεσποτικό. 7ος-6ος αι. π.Χ.  
B: Sculpture, pottery and small objects from the sanctuary  
of Αpollo and Αrtemis at Despotiko. 7th-6th c. BC.

Γ: Κεραμική από τη νεολιθική έως τη ρωμαϊκή περίοδο.  
Δύο παριανοί αμφορείς του β́ μισού του 8ου αι. π.Χ.  
Γλυπτά και επιτύμβιες στήλες αρχαϊκής έως και ρωμαϊκής περιόδου.  
Γ: Pottery from the Νeolithic to the Roman period.  
Two Parian amphorae of the 2nd half of the 8th c. BC. Sculpture 
and grave stelae from the Archaic to the Roman period.

Στοά: Γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη 6ου και 5ου αι. π.Χ.  
Επιγραφές 5ου, 4ου και 3ου αι. π.Χ.  
Gallery: Sculpture and architectural members of the 6th and 5th c. BC.  
Inscriptions of the 5th, 4th and 3rd c. BC.

Αυλή: Γλυπτά και επιτύμβια μνημεία. 5ος αι. π.Χ.-2ος/3ος αι. μ.Χ. 
Courtyard: Sculpture and grave monuments  
of the 5th c. BC - 2nd/3rd c. AD.

The earliest traces of habitation in the area of Paros are found on the 
islet of Saliagos, which lies between the western coast of Paros and 

Antiparos, as early as the Late Neolithic period (5300-4500 BC). On Paros 
itself populations were established later, during the Early Cycladic period 
(3200-2300 BC), primarily on the island’s southern and southeastern coasts. 
The excavations at Saliagos have yielded abundant pottery (including white-
painted vases) and a unique figurine of a woman sitting on her knees. Nu-
merous marble and clay vases and utensils as well as many marble figurines 
with arms folded under the breast have come to light from Early Cycladic 
settlements.

A Prehistoric settlement also developed on the northern side of the 
coastal low hill of Kastro at Paroikia, the modern capital of Paros, from 
the 2nd half of the 3rd millennium. Another settlement dating to the Late 
Mycenaean period (13th-12th c. BC) was established on a steep hill near 
the eastern coast of the island at Koukounaries. A great deal of painted 
pottery featuring geometric motifs came from the settlement at Paroikia, 
while bronze weapons and tools, gems and small bone objects were found 
together with pottery at Koukounaries. Life at Paroikia continued down 
to 700 BC, and at Koukounaries down to 650 BC. The earliest temple on 
Paros, probably dedicated to the goddess Athena, was built at Koukounaries 
around 700 BC.  

From perhaps as early as the mid-7th c. BC, sculpture workshops began 
to develop on Paros working the excellent Parian marble, the lychnitis. Over 
time, Parian sculptors such as Agorakritos (5th c. BC) and Skopas (4th c. 
BC) became famous due to their pioneering creations.

During the Archaic and Classical periods (6th-5th c. BC) Paros enjoyed 
great cultural prosperity, though the island’s cultural development had be-
gun much earlier. In the 7th c. BC the elegiac poet Archilochos became one 
of Greece’s most important poets, while in the 8th c. BC Parian potters had 
created two splendid vases with startling scenes of war, unique examples 
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