
                 ΚΡΗΝΗ    

 



Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών 
του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου 
Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης 
δημοτικά διαμερίσματα, Σαραβάλι, Οβρυά, Πετρωτό και 
Κρυσταλλόβρυση. Στην Κρήνη ανήκουν οι οικισμοί Μονοδέντρι, 
Ροδιά, Λαγανίδες και Σαρδελά σχεδόν όλες αυτές οι συνοικίες 
βρίσκονται έξω από το χωριό και οι Ρόδια, Λαγανίδες, Σαρδελά στα 
σύνορα με την Οβρυά και της ανήκουν κατά το ήμισυ και το 
Μονοδέντρι στα σύνορα με το Σαραβάλι που της ανήκει επίσης κατά 
το ήμισυ, στα όρια της βρίσκεται και η ιστορική μονή Ομπλού που 
έχει πάρει το όνομά της από το ομώνυμο βουνό το οποίο δεσπόζει 
πάνω από το χωριό. Το χωριό είναι χτισμένο στις παρυφές του 
Ομπλού , πρόποδες του Παναχαικού, και η πλαγιά που είναι 
χτισμένο λέγεται Ζωητάδα. Το παλαιότερο όνομα του οικισμού ήταν 
Βελίζι. 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B2%CF%81%CF%85%CE%AC_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B2%CF%81%CF%85%CE%AC_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B7%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82


Όνομα 
Το παλιό όνομα του χωριού ήταν Βελίζι. 

Υπάρχουν πολλές εκδοχές από πού 

προέρχεται, η επικρατέστερη είναι ότι 

προέρχεται από το σλάβικο Vellezi το οποίο 

σημαίνει Λευκό δάσος και οφείλεται στις πολλές 

λεύκες που είχε στην ευρύτερη περιοχή. Λεύκας 

λέγεται και ο ποταμός που περνά δίπλα από το 

χωριό αλλά και σημερινή περιοχή της Πάτρας 

στις εκβολές του. Αργότερα όταν έρχονται οι 

Φράγκοι το ονομάζουν Villegio, δηλαδή χωριό, 

αυτό το όνομα πιστεύεται ότι παραφράστηκε 

από τους Αρβανίτες σε Βελίζι. Ως Βελέζι το 

συναντάμε πρώτη φορά σε ενετική απογραφή 

του 1700. Το 1928 με προεδρικό διάταγμα 

μετονομάζεται σε Κρήνη  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1928


Ιστορία 

Η περιοχή Κρήνης κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια, στο χωριό 
έχουν ανασκαφεί δύο μυκηναϊκά νεκροταφεία, το ένα μέσα στο χωριό 
και το άλλο στην περιοχή Μουσταφέντη, με φτωχικές ταφές που 
δείχνουν ότι στην περιοχή υπήρχαν αγροτικοί συνοικισμοί. 
 

Η Ζωητάδα 

Μέχρι το τέλος του 6ου αιώνα μ.Χ. δεν υπάρχουν αναφορές για το 

Βελίζι. Την εποχή εκείνη εγκαταστάθηκαν εδώ και δημιουργούν νέο 

οικισμό με την ονομασία Βελέζι. Την περίοδο της τουρκοκρατίας 

δημιουργούνται και τα χωριά Ψαράδες , Βουντούσα και Μουσταφά 

αφέντη που σήμερα αποτελούν αγροτικές εκτάσεις της Κρήνης. Στη 

ενετική απογραφή του 1700 το Βελίζι είχε 9 οικογένειες , 25 κατοίκους 

από τους οποίους οι 12 άντρες και οι 13 γυναίκες.Το 1466 

καταφθάνουν στην Τουρκοκρατούμενη Πάτρα ενετικά πλοία τα οποία 

αποβιβάζουν μικρή στρατιωτική δύναμη στην πόλη, ο λαός 

ξεσηκώνεται, καταλαμβάνει το κάστρο και καταδιώκει τους Τούρκους. 

Στη Ζωητάδα, η πλαγιά που βρίσκεται το χωριό στα σημερινά  

http://el.wikipedia.org/wiki/1466


Δρημαλαίϊκα, οι επαναστάτες τους φτάνουν και διεξάγεται μικρή μάχη με 
νικητές τους Έλληνες. Οι Τούρκοι όμως αργότερα αντεπιτέθηκαν και 
βρήκαν τους Έλληνες να γλεντάνε την πρότερη νίκη τους, τους επιτέθηκαν 
σκοτώνοντας πολλούς και αιχμαλώτισαν τους αρχηγούς τους τους οποίους 
μετά την ανακατάληψη της Πάτρας τους παλούκωσαν μαζί με το 
Μητροπολίτη Νεόφυτο. 
Μια ακόμα μάχη έγινε , στην Ζωητάδα πάλι , το 1945 κατά την αποχώρηση 
του ΕΛΑΣ από την Πάτρα, ανάμεσα σε Άγγλους και Ινδούς , που είχαν έρθει 
προς ενίσχυση του εθνικού στρατού, και τους αντάρτες του ΕΛΑΣ , ο 
σκοπός της επίθεσης ήταν η σύλληψη της ηγεσίας του 12ου συντάγματος 
και η επίθεση έγινε ταυτόχρονα σε Κρήνη Πετρωτό και Σαραβάλι. 
Το 1833 με τη συγκρότηση του Δήμου Πατρέων το Βελίζι υπάγεται σε 
αυτόν μέχρι το 1912 οπότε γίνεται ανεξάρτητη κοινότητα 
περιλαμβάνοντας και τους οικισμούς Οβρυά, Βουντούσα, Ψαράδες και 
Μουσταφέντη, το 1916 προσθέτεται και η Μονή Ομπλού , ενώ το 1924 
αποσπάται η Οβρυά και γίνεται ανεξάρτητη κοινότητα. Το 1928 
αναφέρεται στον κατάλογο χωριών και οικισμών της Αχαΐας με την 
ονομασία Βελίζι.. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1833
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B2%CF%81%CF%85%CE%AC_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9F%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9F%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8D


..Το 1840 αναφέρεται στον κατάλογο των δημοτικών διαμερισμάτων 
του Δήμου Πατρέων. Κάτοικοι της Κρήνης έχουν συμμετάσχει σε όλους 
του αγώνες του έθνους και έπεσαν για την πατρίδα. Το χωριό είχε 
πεσόντες σε όλους τους πολέμους αλλά και στον εμφύλιο πόλεμο. Στην 
Κατοχή πολλά σπίτια πυρπολήθηκαν από τους Γερμανούς. 
Μέχρι το 1881 που κατασκευάστηκε ο πρώτος υποτυπώδης δρόμος 
προς την Πάτρα, η Κρήνη ήταν το σταυροδρόμι των αμαξιτών δρόμων-
μονοπατιών για Τρίπολη και Καλάβρυτα, ενώ στη θέση Δρημαλαίκα, 
στη Ζωητάδα, υπήρχε το δεύτερο χάνι του δρόμου του Μέξη όπως 
λεγόταν από τον ιδιοκτήτη του, το κτίριο διασώζεται ακόμα 
σήμερα.Έχει δημοτικό σχολείο από το 1910, ενώ η κεντρική πλατεία του 
χωριού κατασκευάστηκε το 1899 από τον δήμαρχο Δ. Βότση. Ηλεκτρικό 
ρεύμα μπήκε πρώτη φορά το 1955. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1840
http://el.wikipedia.org/wiki/1881
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B7%CF%82


Μονή Ομπλού 

Κτίστηκε το 1189 και πήρε το όνομά της από ένα εκκλησάκι που υπήρχε 
πρίν στον χώρο.Αυτό το εκκλησάκι το είχαν κτίση Αρβανίτες και 
λεγόταν: "Ομπλίτ Παναγιά Κουκούρ" δηλαδή η γλυκεία Παναγιά του 
βουνού του κούκου. Κουκούρ σημαίνει κούκος και έτσι λεγόταν τότε και 
το βουνό το οποίο απο τότε πήρε το όνομα Ομπλός. Η μονή έχει 
καταστραφεί από όλους τους κατακτητές που πέρασαν απο την περιοχή 
(Τούρκοι, Ενετοί, Γερμανοί) και έχει προσφέρει τα μέγιστα σε όλες τις 
επαναστάσεις και απελευθερωτικούς αγώνες.Το 1581 γίνεται 
Σταυροπηγιακή και το 1896 ενσωματώθηκε και έγινε μετόχι της η Μονή 
του Αγίου Κωνσταντίνου. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1189
http://el.wikipedia.org/wiki/1581
http://el.wikipedia.org/wiki/1896


Ο Προφήτης Ηλίας στην συνοικία Ροδιά 

Οικισμός που βρίσκετε στα σύνορα με την Οβρυά και απο την πλευρά 
της Οβρυάς λέγεται Προφήτης Ηλίας. Η Ροδιά πήρε το όνομά της από 
τις πολλές ροδιές που υπάρχουν στη περιοχή. Μαζί με τον οικισμούς 
της Κρήνης Λαγανίδες και της Οβρυάς Προφήτη Ηλία αποτελούν 
ξεχωριστή ενορία απο το 1982 . Η Ροδιά μέχρι το 1970 είχε ελάχιστες 
κατοικίες, περίπου 6, απο τότε κτίζονται συνεχώς νέες και σήμερα έχει 
περίπου 100 κατοίκους. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1982
http://el.wikipedia.org/wiki/1970
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Profitis_Ilias_ovrya.jpg


Το στοιχειό του Βελιζίου 

Το στοιχειό του Βελιζίου είχε μορφή βοδιού με ένα αστέρι στο 
μέτωπο και καθόταν κάτω από μια μελικοκιά έξω από το χωριό. Η 
παράδοση λέει ότι πάλευε με το στοιχειό της Οβρυάς το οποίο 
είχε την ίδια μορφή αλλά χωρίς αστέρι και το νίκαγε συνεχώς. 
Κάποτε ήρθε στο χωριό ο Γιώργος Καπετάνιος , κυνηγός 
στοιχειών , και το σκότωσε την ώρα που πάλευε με το στοιχειό 
της Οβρυάς. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B2%CF%81%CF%85%CE%AC_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 



Ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου στην ομώνυμη συνοικία της Κρήνης 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:800px-Agios_Konstantinos_krinis.jpg


Η Κρήνη όπως φαίνεται από τα Δεμένικα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Krini_patras.jpg


ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ 

ΚΑΙ ΤΟΠΙΑ  

ΓΥΡΩ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 



 Η ανατολική μεριά της Πάτρας 



                       Ο Ομπλός 



Χιονισμένα  βουνά αριστερά του Ομπλού 



 Η Πάτρα 



 Η Πάτρα 



 Η Πάτρα 



Βουνά πίσω από τον Ομπλό 



Η Πάτρα λίγο πριν η νύχτα ρίξει το μαύρο της πέπλο 



 Η Πάτρα το ηλιοβασίλεμα  



 Η πλατεία της Κρήνης 



Η εκκλησία  της Κρήνης 



Νερομάνας 



                      Νερομάνας 



Ένα σημείο από το πηγή της Νερομάνας 



Το σημείο που βγαίνει για πρώτη φορά το νερό από τη πηγή Νερομάνας 



Νερομάνας 



Νερομάνας 



                               Νερομάνας 



Το ποτάμι της Νερομάνας 



Η γέφυρα που περνάς για να φτάσεις στο μέρος που 

αρχίζει η πηγή 



 Ένα σημείο από το ποτάμι της Νερομάνας 



Άποψη από το ποτάμι της Νερομάνας 



Το ποτάμι της Νερομάνας 



Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΝΑΡΟΜΑΝΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ 

ΓΩΝΙΑ 



                        ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 





ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 



Τα περισσότερα δέντρα στη Νερομάνα έχουν μεγάλες 

κουφάλες σαν και αυτή στη φωτογραφία 



Δίπλα από το ποτάμι της Νερομάνας 



Το ποτάμι 



Το ποτάμι της Νερομάνας 



Το ποταμάκι 



Το ποτάμι 



Το ποτάμι 



Το καλοκαιρινό  θέατρο της Κρήνης στην περιοχή Ζωητάδα 



 Το θέατρο της Κρήνης 



Η θέα γύρω από το θέατρο  



Η θέα  γύρω από το θέατρο 



Το λιμάνι της Πάτρας όπως φαίνεται από το 

θέατρο 



 Θέα γύρω από το θέατρο της Κρήνης 



Λόφοι γύρω από το θέατρο 



Η δεξαμενή της Κρήνης 



Η μια μεριά από τους καμένους λόφους στην Κρήνη 



Η Πάτρα όπως φαίνεται από του πυλώνες της Δ.Ε.Η. 



Ένα μικρό βουνό δίπλα από την άλλη πλευρά των 

καμένων βουνών και τους πυλώνες της Δ.Ε.Η. 



 Η Πάτρα από τους πυλώνες της Δ.Ε.Η. 



 Η Πάτρα από τους πυλώνες της Δ.Ε.Η. 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή και 

την υπομονή σας!!!! 


