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Keros jest centrum historycznym Cyklad 
Mniejszych analogicznie jak Delos dla 
całych Cyklad 

Keros, Karos

n Informacje ogólne 
 I praKtyczne
ta wyspa o powierzchni 15 km2 jest dziś nie-
zamieszkana i nie posiada żadnego portu. Do 
niedawna mieszkał na niej jeden człowiek i se-
zonowo kilku pasterzy kóz przypływających 
z Amorgos. Kształt wyspy, patrząc z Koufonisii, 
zwłaszcza w świetle księżyca przypomina po-
stać kobiety leżącej na plecach. 

n Trochę hisTorii
starożytna Kereia lub Keria była w latach 
3000–2000 p.n.e. ważnym ośrodkiem cywiliza-

cji cyklad, pochodzą stąd słynne marmurowe 
statuetki: harfistka i Flecista, wystawiane są 
w Muzeum Archeologicznym w Atenach. Według 
niektórych badaczy to Keros, a nie Delos jest mi-
tyczną Asterią, na której Latona urodziła Zeusowi 
boskie bliźniaki Artemidę i Apollina. Wyspa ma 
też swoją dobrze strzeżoną tajemnicę, której 
archeolodzy nie odkryli do dziś. ok. 1958 roku 
odkryto tu 350 rozbitych statuetek, określonych 
mianem „skarb Keros”. Wykopaliska z roku 2006 
wykazały, że fragmenty statuetek pochodzą 
z roku 4500 p.n.e. i zostały odnalezione w miej-
scu dawnego kultu. Późniejsze badania wykaza-
ły, że statuetki zostały przywiezione na Keros już 
rozbite, ale dlaczego, do dziś nie wiadomo. 
Na wyspie nie ma żadnego portu ani wygodne-
go kotwicowiska. Krótki postój możliwy jest tylko 
w licznych zatokach, położonych w południo-
wo-wschodniej części wyspy, najlepsza z nich 
(36°52,66’N 025°39,22’E).

ano antikeri (ano 
antikeros, antikaros, 
andikaros) I Kato 
Antikeri (Drima, 
Dhrima)
Dwie wyspy oddzielone wąskim kanałem poło-
żone są 7 Mm od portu Katapola na Amorgos. 
Wyspy są niezamieszkane, a ich powierzchnia 
wynosi ok. 1 km2. Jedyne miejsce, gdzie z za-
chowaniem szczególnej uwagi (skałki podwodne 
i płycizny) można zakotwiczyć, to kanał pomię-
dzy wyspami (36°50,5’N 025°40,5’E).

n Informacje ogólne 
 I praKtyczne
Wyspa o powierzchni zaledwie 8,5 km2 liczy 
niewiele ponad 200 mieszkańców i leży prawie 
w centrum mniejszych cyklad. schinousa słynie 
z 15 ładnych i różnorodnych plaż oraz z gościn-
nych ludzi, zajmujących się oprócz turystyki rol-
nictwem i hodowlą. Wyspa jest popularna wśród 
ateńczyków, stąd jest tu kilka niezłych (luksu-
sowych) posiadłości położonych nad brzegiem 
morza. Widok dużego (drogiego) jachtu motoro-
wego stojącego w zatoce nieopodal willi nie jest 
tu rzadkością. 

n Trochę hisTorii
Nazwa wyspy pochodzi od rosnącej tu rośliny 
schino, wg innych źródeł od imienia weneckie-
go gubernatora wojskowego Archona schinoza. 

Na wyspie nie ma banków, stacji paliw, autobusów czy taksówek – wszędzie można 
dojść pieszo. Z portu do najwyżej położonego miejsca – Chory jest ok. 1 km.

schinousa, skhinousa

schinousa jest zamieszkana od prehistorycznych 
czasów, a jej historia podobna jest do historii 
cyklad. Jak inne wyspy narażona była na ciągłe 
ataki piratów, którzy nawet wypędzili stąd miej-
scową ludność zamieniając port Mersini na swoją 
kryjówkę. Po wyzwoleniu spod okupacji tureckiej, 
ok. 1840 roku na wyspę przybyło kilka rodzin 
z Amorgos, żeby się tu osiedlić na stałe. 

n PrZyDATNe NuMery TeLeFoNóW
Pierwsza pomoc, tel.: +30 22850 71385. 
Policja portowa, tel.: +30 22850 55395.
Policja, tel.: +30 22850 71170.

n WArTo PosMAKoWAć
Na wyspie przyrządza się doskonałe dania z ba-
raniny z ryżem lub ziemniakami, specjalnością 


