
Επάνω: Σφακτηρία και Φανάρι (Νήσος Πύ-
λος). Το Φανάρι πήρε το όνομά του από το 
φάρο που φιλοξενεί και φωτίζει διαδρομές 
των πλοίων. Η Σφακτηρία, με βραχώδες 
ανάγλυφο και μεγάλη ιστορική παρουσία 
ανά τους αιώνες, αποτέλεσε στρατηγικό 
σημείο από την αρχαιότητα.
Κάτω αριστερά: Τα γνωστά κρι κρι ζουν 
στη Σαπιέντζα. Στο φυσικό τους τόπο είναι 
ντροπαλά και ξεκουράζονται στη διάρκεια 
της ημέρας. 
Κάτω δεξιά: Το μεγαλύτερο κουμαρόδασος 
της Ευρώπης, ηλικίας 10.000 ετών, βρί-
σκεται στη Σαπιέντζα. Τα δέντρα ξεπερνούν 
τα 12 μ. σε ύψος. 

Top: Sfacteria and Fanari (Pylos islet). 
Fanari took its name from the lighthouse 
(faros) built on it, which lights the way 
for ships. Sfacteria, with its jagged 
coastline and significant historical pres-
ence, was a strategic location across the 
centuries. 
Bottom left: The famous Cretan goat 
(kri-kri) lives in Sapienza. In their natural 
environment they are shy, and prefer to 
rest during the day. 
Bottom right: The largest strawberry 
tree forest in Europe, 10,000 years old, is 
found in Sapienza. Its trees exceed 12 m 
in height!
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0 Επάνω αριστερά: Η βραχονησίδα Διαδέλφι σε 

σχήμα καρδιάς (νότια της Σαπιέντζας).
Επάνω δεξιά: Η Σχίζα είναι το μεγαλύτερο νησί 
των Μεσσηνιακών Οινουσσών, με έκταση 12,3 τ.
χλμ. Στο παρελθόν ονομαζόταν Καμπρέρα και 
Καβρέρα. Είναι ένα βραχώδες νησί με σημαντι-
κότερο αξιοθέατο το σπήλαιο «Μαύρη Τρύπα». 
Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, σε 
απόσταση 400 μ. από τη θάλασσα, διανοιγμένο 
μέσα σε ηωκαινικό ασβεστολιθικό βράχο. 
Κάτω: Ψαραετός έχει άσπρο και καφέ χρώμα και 
άνοιγμα φτερών 1.60 μ. Είναι από τα σπανιότερα 
είδη αετών στην Ευρώπη, που τρέφεται αποκλει-
στικά με ψάρια. Εντοπίζει τα ψάρια από ψηλά και 
βουτάει με θεαματική ταχύτητα στο νερό για να 
τα πιάσει. Έχουν απομείνει 5.000 άτομα. Η λι-
μνοθάλασσα της Γιάλοβας είναι ίσως το μοναδικό 
μέρος στην Ελλάδα όπου διαχειμάζουν ψαραετοί, 
ενώ οι υπόλοιποι μεταναστεύουν στην Αφρική.

Top left: The heart-shaped islet Diadelfi  
(south of Sapienza).
Top right: Schiza is the largest island of the 
Messinian Oenousses, with an expanse of 12.3 
m2. In the past it was called Cabrera or Cavr-
era. Schiza is a rocky island, its most notable 
sight being the cave called “Mavri Tripa” 
(black hole), located on the western part of 
the island, 400 m. from the sea. The cave has 
been carved in Eocene limestone. 
Bottom: The osprey, white and brown, with a 
wingspan of 1,60 m, is one of the rarest eagle 
species in Europe, and feeds exclusively on 
fish; locating its food from great height, it 
dives into the water with astonishing speed 
to catch it. Only 5,000 osprey birds are left. 
The Gialova lagoon is probably the only area 
in Greece where the osprey spends the win-
ter; the rest of them migrate to Africa.
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