
Τα πετρογέφυρα της Φωκίδας μας
(To θρυλικό Κεφαλογέφυρο)

Α’ Γυμνασίου Γαλαξιδίου



Το πέτρινο τοξωτό γεφύρι στον ποταμό Σκίτσα, 
δίπλα από τα παλιά σφαγεία της Άμφισσας.



Πριν από τις εργασίες:



Πως είναι σήμερα...



Η πιο παλιά του εκδοχή...



Άλλη μια πανομοιότυπη γέφυρα υπάρχει στον περιφερειακό της Άμφισσας, στον ποταμό Ύλαιθο.
Είναι η δεύτερη από της τρεις πέτρινες τοξωτές γέφυρες που καθόριζαν ένα από τα σημαντικότερα
οδικά δίκτυα της εποχής:



Κοντά στο Σερνικάκι στην Εθνική Οδό  Άμφισσας Ιτέας.....



Στην Λιλαία....



Τα γκρεμισμένα γεφύρια στην Ιτέα στον 
παλιό δρόμο για την Δεσφίνα....



Το Κεφαλογιόφυρο
ΑΝΘΟΦΥΤΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΔΩΡΙΔΑΣ 

Το Κεφαλογιόφυρο βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Γρανίτσα (Ανθόφυτο) Ναυπακτίας (τον συνοικισμό του Γολέμι
συγκεκριμένα) και Βλαχοκάτουνο (Τρίκορφο) Δωρίδας. Εκεί γεφυρώνει τον Μόρνο, αλλιώς και Δάφνο, σε μια από τις
πιο άγριες κλεισούρες του. Για τους κατοίκους πολλών χωριών της κατά κανόνα ορεινής Δωρίδας, συνιστούσε για
αιώνες μοναδικό πέρασμα προς τη Ναύπακτο. Αρκετά κοντά του, στη δεξιά όχθη λειτουργεί ακόμη το χάνι του Λόη.

Εντυπωσιακό, όσο και παμπάλαιο γεφύρι, διαθέτει ένα ημικυκλικό τόξο, στριμωγμένο μεταξύ κάθετων βράχων. Με
κύρια και μικρότερη σειρά θολιτών (αψίδων) τούτο, ανοίγει 15 μ. και καμπυλώνει πάνω απ’ το νερό έως τα 6. Ο
διάδρομος διάβασης πάνω, με ελαφριές κλίσεις -βοηθούν/αντιστηρίζουν τα βράχια-, φτάνει τα 18 μ. σε μήκος, έχοντας
ωφέλιμο πέρασμα μόλις 1.50. Τον παραστέκουν κτιστά στηθαία διαστάσεων 0.35Χ0.35 -συνολικό πλάτος φορέα 2.15 μ.

Παμπάλαιο κτίσμα όπως είπαμε, δεν μπορούμε καν να προσεγγίσουμε την εποχή κατασκευής του. Πάντως, πέρασαν 
πάνω του, το διάβηκαν, όσοι διέφυγαν της σφαγής του Μεσολογγίου, οι “εξοδίτες”, κατευθυνόμενοι, αναζητώντας 
καταφύγιο, στην κοντινή απ’ εδώ Μονή της Βαρνάκοβας (Απρίλης 1826).





Το γεφύρι, σύμφωνα με την παράδοση, είναι διπλά
στοιχειωμένο.
Τα δύο «στοιχειά», ο Αράπης από το Ναυπακτιώτικο μέρος και η
Μπελεσίτσα από το Δωρικό βοηθώντας το ένα το άλλο
καταφέρνουν αιώνες τώρα και προστατεύουν το γιοφύρι από το
θυμό του Μόρνου.



«…Στη στενή και δυσκολοδιάβατη κλεισούρα του ποταμού, του

Μόρνου εκεί που σμίγουν και τα δικά μας τα βράχια ,από εδώ ,

με τα ριζά του θεόρατου περόβουνου της Αμώρανης , από πέρα ,

είναι το Κεφαλογιόφυρο. Παλιά δεν είχε ο Μόρνος άλλα γεφύρια

και το χειμώνα οι αγωγιάτες και διαβάτες και πράματα ,

διάβαιναν από το Κεφαλογιόφυρο και περνώντας το δρόμο, το

σκαμμένο στένευε το ποτάμι, ως δέκα αντρικές δρασκελιές , είναι

απότομο και βαθύ και φεύγει γρήγορα…και το καλοκαίρι έχει

νερό..»…





Γι’αυτό δεν μπορούσαν οι μαστώροι να στεριώσουν το γιοφύρι. Τους εμπόδιζαν τα βράχια και ο «Πούντος», η

μεγάλη ρουφήχτρα, που έχει εκεί ο Μόρνος και το νερό έρχεται και έρχεται γύρω, απότομα ανοίγει βαθύ

πηγάδι, χάνεται μέσα και πάλι τα ίδια… Και όποιος τραβηχτεί μέσα χάνεται…

Αφού είδε και απόειδε ο πρωτομάστορας και το γιοφύρι έπρεπε να γίνει, κρέμασε με τριχές μαστώρους

πελεκάνους, που πελέκαγαν το βράχο και έφτιαχναν τα σκαλοπάτια. Αλλά το νερό, που το γύριζαν πότε από

δω και πότε από ‘κει, χάλαγε τα θεμέλια και το γιοφύρι δεν στέριωνε…

Τότε, μολόγαγαν οι παλιότεροι, οι μαστώροι έφεραν και θεμελίωσαν βαθιά μέσα στα θεμέλια του γιοφυριού,

που συνέχεια έφευγαν, τη Μπελεσίτσα, αρχόντισσα από το Κάστρο του Στενού, του Βελούχουβου, μαζί με

τον Αράπη της… Τη Μπελισίτσα θεμελίωσαν στην πλευρά των βουνών του Μοναστηριού της Βαρνάκοβας,

στα δικά μας μέρη, και στον Αράπη στην ρίζα της Αμώρανης, βαθιά μέσα στο στένωμα του ποταμιού. Το

γιοφύρι έτσι χτίζονταν και ανέβαινε, χωρίς να ξαναπέσει γιατί στοιχειώθηκαν, λέει , οι άνθρωποι, το

κράταγαν και το προφύλαγαν…. Αφού στεριώθηκε το γιοφύρι έσκαψαν τα βράχια από δω και από κει,

άνοιξαν δρόμο και πέρναγαν οι άνθρωποι άφοβα. Το Κεφαλογιόφυρο δεν έπεφτε, γιατί ήταν στοιχειωμένο,

να καταλάβετε…»



Και μια φορά, μονολόγησαν οι παλιοί, ο Μόρνος έφερε μεγάλη κατεβασιά και το

‘σπρώχνε νερό χτύπαγε δυνατά το γιοφύρι, στην πλευρά της Αμώρανης και ο Αράπης,

το στοιχειό που φύλαγε εκεί τη μεριά, μούγκριζε από την δύναμη που έβαζε. Η

Μπελασίτσα λαμπροχτενίζοταν, από πέρα και λάδωνε τα μαλλιά της ….Φαίνεται το

λάδι όταν το ποτάμι έχει λίγο νερό και κατεβαίνει αγάλια-αγάλια….Το ποτάμι

κουβάλησε χώματα , πέτρες, κλαριά, πλατάνια ξεριζωμένα, στόμωσε την κάμαρα και

το νερό διάβαινε από από το γιοφύρι, που ήταν σπρωγμένο δυνατά κινδύνευε, να

παρασυρθεί. Το στοιχειό ο Αράπης μούγκριζε και φώναζε και αγωνίζονταν να

κρατήσει το γιοφύρι με κάθε τρόπο. Η Μπελασίτσα που έβλεπε το μεγάλο κακό και

πως κινδύνευε το γιοφύρι προσπάθησε να του δώσει θάρρος:



-Κράτα Αράπη μ’! Κράτα..!

-Κράτησα και ματακράτησα, της φώναξε ο Αράπης , τώρα έλα κράτα το κι εσύ!

Τα στοιχειά έδωσαν τα χέρια. Κρατήθηκαν σφιχτά και δεν άφησαν τα θολά νερά του

Μόρνου να πάρουν το γιοφύρι, που σώθηκε τότε ,σε εκείνο τον κατακλυσμό και ζει

ακόμα ,γιατί το φυλάνε η Μπελασίτσα και ο Αράπης της…»



Η πέτρινη γέφυρα στην θέση Νησί στο Πολύδροσο,  Στερεά Ελλάδα (σύνορα με Αμφίκλεια) 



Ο Δάφνος έχει την τύχη να έχει τρία μικρά όμορφα και γραφικά γεφύρια.

Το πρώτο βρίσκεται ακριβώς κάτω από την πλατεία του χωριού, δεν γίνεται όμως 
εύκολα αντιληπτό από κάποιον που θα επισκεφτεί πρώτη φορά το χωριό γιατί 
γειτονεύει με το "parking" της πλατείας και ο επισκέπτης νομίζει αρχικά πως βλέπει 
κάποιο μικρό τοιχίο.



Το δεύτερο, εντοπίζεται μέσα στο χωριό και βρίσκεται κοντά σε 
μία γνωστή βρύση του Δάφνου, την Δρουγόβρυση.





Ο Άγιος Κωνσταντίνος Φωκίδας μαζί με τη νησίδα του Αγίου Αθανασίου, βρίσκονται
στα νότια και απέναντι από το λιμάνι της Ιτέας. Εκεί, λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά τα δύο
νησάκια μπορεί να δει κανείς από ψηλά αυτά υπολείμματα πέτρινης γέφυρας μήκους
περίπου 210 μέτρων η οποία σήμερα φυσικά είναι βυθισμένη και καλύπτεται
εξολοκλήρου από το νερό της θάλασσας. Πιθανολογείται, σχετικά με αυτή τη γέφυρα
ότι πρόκειται για βυζαντινή κατασκευή η οποία τα ένωνε και γκρεμίστηκε εξαιτίας
κάποιου γεωλογικού φαινομένου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς ήταν αυτό, αν
για παράδειγμα ήταν κάποιος ισχυρός σεισμός





Όσον αφορά τη γέφυρα, τώρα, σύμφωνα με τον Φ. Νέγρη αποτελούσε στην
πραγματικότητα έναν μώλο που κατασκευάστηκε με λίθους 20-60 κιλών και είχε
πλάτος τέσσερα μέτρα. Η μία εκδοχή αναφέρει ότι αυτή η γέφυρα χτίστηκε από
τους κατοίκους της περιοχής την περίοδο της βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Ωστόσο η δεύτερη εκδοχή λέει ότι η πέτρινη βυθισμένη γέφυρα
κατασκευάστηκε αρκετούς αιώνες νωρίτερα και βυθίστηκε ύστερα από μια
γεωλογική μεταβολή.



Γεφύρια Στρόμης :Δύο πραγματικά στολίδια του Δήμου Καλλιέων
μεταξύ των δύο οροσειρών Βαρδούσια και Γκιώνα. Πέτρινα, μονότοξα
γεφύρια και τα δύο πάνω από τον Μόρνο ποταμό, που κάνουν ακόμα
πιο όμορφο το παρθένο τοπίο γύρω τους. Το ένα, κατασκευασμένο το
1896 από Ηπειρώτες μάστορες, βρίσκεται στη θέση Αγ. Τριάδα ενώ το
δεύτερο, νεότερο, σε απόσταση δυο χιλιομέτρων από το χωριό Στρόμη.











Γυμνάσιο Γαλαξιδίου Νομού Φωκίδας

Α’ Γυμνασίου 
1) Ανάγνος Ανδρέας
2) Καπράλου Θεανώ- Μιχαέλα
3) Λεκάϊ Νικόλα
4) Ραβόλλι Λάουρα-Μαρία
5) Σουλάντζος Ελευθέριος
6) Τσέτσι Αλτέο
7) Χοτζαλλάρι Ρεάλφι
8) Χούσος Νικόλαος

Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

Γεωργιάδου Ελένη
Γεωργούλα Ευαγγελία

Γκούλτα Ιωάννα 



Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας !


