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ΒΡΥΣΗ ΤΗΣ «ΠΑΝΑΓΙΑΣ» 

Η πηγή της "Παναγίας" είναι αρχαιότατη. Πιθανότατα μαζί με τις  υπάρχουσες τότε, άλλες πηγές νερού στην ευρύτερη περιοχή, 

ήταν ο λόγος της δημιουργίας του χωριού, δεδομένου ότι εξασφάλιζε πόσιμο ποιοτικό νερό σε ανθρώπους και ζώα. 

Ακριβώς πάνω από το σημείο που αναβλύζει η πηγή του νερού χτίστηκε το 1901 στη θέση παλαιότερου Ναού, ο Ναός της 

«Κοίμησης της Θεοτόκου» η "Μητρόπολη" του χωριού μας. 

Δοξασίες αναφέρουν ότι το σημείο της πηγής είναι ακριβώς κάτω από την Αγία Τράπεζα. 

Δεξιά της βρύσης υπάρχουν οι «γούρνες» που παλαιότερα οι κυράδες του χωριού μας έπλεναν τα ρούχα. Βρισκόντουσαν σε 

καθημερινή χρήση μέχρι τη δεκαετία του 1970. Δίπλα τους ακριβώς βρίσκεται κλειστή στέρνα συλλογής του νερού για το πότισμα 

των γύρω περιβολιών που λειτουργεί έως και σήμερα. Παλαιότερα η στέρνα αυτή ήταν ανοικτή. 

Η βρύση της Παναγίας ανακαινίστηκε το 2010. 



 
Η σημερινή βρύση της «Παναγίας» (από το 2010) 



 
Η βρύση της «Παναγίας» όπως ήταν μέχρι το 2010 



 
Η βρύση, οι γούρνες & η ασκέπαστη «στέρνα» που δρόσιζε και δροσίζει τα περιβόλια του χωριού μας 



 
Το κανάλι του νερού που δημιουργήθηκε κάτω από το Ναό για να το οδηγήσει στην υπάρχουσα βρύση  



Η «ΠΑΝΟΥ ΒΡΥΣΗ» 

 

Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν διαθέτει νερό. 

Ήταν μαζί με την «Παναγία» και την «Κάτου Βρύση» οι κύριες πηγές νερού για τα νοικοκυριά (πόσιμο νερό, λάντζα, ποτίσματα 

κτλ.) μέχρι που ήρθε το δίκτυο ύδρευσης στο χωριό μας τη δεκαετία του 1970. 

Υπάρχει η βούληση η βρύση να αποκτήσει και πάλι το κελαρυστό νερό του παρελθόντος που ξεδίψασε γενιές και γενιές 

συγχωριανών μας. 

Η υπάρχουσα οικοδομική κατασκευή της βρύσης είχε δημιουργηθεί με πρωτοβουλία και έξοδα του παλαιού ευεργέτη του χωριού 

μας αείμνηστου Ευάγγελου Τσάκου. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Η «ΚΑΤΟΥ ΒΡΥΣΗ» 

 

Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του χωριού και συνεχίζει εδώ και εκατονταετίες να παρέχει τρεχούμενο νερό.  

Η θέση της και η χαμηλή της «γούρνα» επέτρεπε στα κοπάδια του χωριού να την επισκέπτονται καθημερινά για ξεδίψασμα. 

Λειτουργική και σε ένα φυσικό περιβάλλον ιδανικό για το «μεσημέργιασμα» των κοπαδιών λόγω των πολλών και μεγάλων  

δέντρων –παλαιότερα- στον περίβολό της, ήταν το ιδανικό σημείο ξεκούρασης των βοσκών και των «πραμάτων» τους. 

Με ενέργειες του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Ψαριωτών Κορινθίας η βρύση ανακαινίστηκε το 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Η «Κάτου Βρύση», όπως είναι μετά την ανακαίνισή της το 2011 



 
Η «Κάτου Βρύση» πριν την ανακαίνισή της 

 



 



Η «ΚΟΥΦΟΒΡΥΣΗ» 

 

Από τις παλαιότερες πηγές-βρύσες του χωριού μας, ήταν μέχρι τη δεκαετία του 1970 ο κυριότερος προορισμός των κατοίκων και 

των επισκεπτών του χωριού μας, για αναψυχή και δροσιά. 

Βρίσκεται ανατολικά του χωριού κοντά στο πανέμορφο ξωκλήσι του Αγίου Δημητρίου. 

Τη δεκαετία του 1970 το νερό της Κουφόβρυσης μέσω δικτύου μεταφέρθηκε στο Ψάρι για την ύδρευσή του. Κατά τη διάρκεια των 

εργασιών για την ύδρευση του χωριού, η όμορφη αρχιτεκτονικά βρύση καταστράφηκε και δημιουργήθηκε νοτιότερα νέα βρύση η 

οποία καμία σχέση δεν είχε οπτικά με την περίφημη «Κουφόβρυση» του παρελθόντος, δεδομένου ότι πλέον ήταν μια απλοϊκή 

κατασκευή από μπετόν.. 

Το 2021 με πρωτοβουλία και έξοδα συγχωριανών μας, η «Κουφόβρυση» ανακαινίστηκε εκ βάθρων κατά το πρότυπο της παλιάς 

βρύσης, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημιουργήθηκε παράλληλα δίπλα στη βρύση λειτουργική «στέρνα» για το πότισμα 

περιβολιών και νέων αμπελιών. 

 

 

 

 

 

 



 
Η «Κουφόβρυση» όπως είναι σήμερα (τις ημέρες κατασκευής της) 



 
Η «Κουφόβρυση» μέχρι τη δεκαετία του 1970. Πίσω αριστερά το ξωκλήσι του Αγ.Δημητρίου 



 
Η βρύση κατά το χρονικό διάστημα 1970 – 2021 



«ΚΑΝΑΛΟΣ» 

 

Πολύ παλιά βρύση του χωριού μας μετά το ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής, στην αγροτική διαδρομή προς «Κάστρο». 

Ο «Κάναλος» ξεδίψασε ανθρώπους και ζώα του χωριού μας αδιάκοπα, για πολλά-πολλά  χρόνια.  

 Η ανταπόδοσή μας, δεν ήταν ανάλογη της προσφοράς του.  Άστοχες ενέργειες παλαιότερα ανάγκασαν τη βρύση να χάσει το λόγο 

ύπαρξής της, το νερό ! 

Σήμερα άνθρωποι που αντιλαμβάνονται την αξία της βρύσης και του νερού για την ουσία, αλλά και για την ιστορία, έχουν ξεκινήσει 

προσπάθειες να ξαναβρεθεί η χαμένη φλέβα του νερού και να επανέρθει εκεί που ανήκει : Στη βρύση του «Κάναλου» ! 

Ήδη από το 2012 με πρωτοβουλία συγχωριανών μας η βρύση καθαρίστηκε από τα κλαδιά που την είχαν σχεδόν κρύψει και στη 

συνέχεια κατά τον καθορισμό των «Μονοπατιών Πολιτισμού» του χωριού μας εντάχθηκε στην ποδηλατική διαδρομή. 

Ο «Κάναλος» είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του χωριού μας. Μακάρι γρήγορα να τον επαναφέρουμε στην πρότερη 

κατάστασή του ! 

 

 

 

 

 



 
Η φύση «αγκάλιασε» τον Κάναλο … 



 



 
2012 : Καθαρισμός της βρύσης από τα κλαδιά που κόντευαν να την εξαφανίσουν 



 
Τα παιδιά του χωριού μας στον «Κάναλο» 



Βρύση «Αγίας Παρασκευής» 

 

Βρίσκεται στο δρόμο προς Καλλιάνους, στον περίβολο του ιστορικού ξωκλησιού της Αγίας Παρασκευής. Χρησιμοποιήθηκε 

παλιότερα πριν το χτίσιμο του νεότερου Ναού από τα κοπάδια του χωριού. 

Η βρύση είναι συνδεδεμένη με θρύλους και παραδόσεις του χωριού μας, σχετικές με την ύπαρξη του παλαιότερου Ναού  

της Αγίας Παρασκευής της εποχής της Φραγκοκρατίας. 

Μετά την κατασκευή της νέας Εκκλησίας σε οικόπεδο της οικογένειας Γεωργίου Παπαδημητρίου, η όμορφη βρύση δημιουργήθηκε 

χαμηλότερα στο σημείο που βρίσκεται μέχρι και σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



«ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ» 

 

Βρύση στο βουνό "Σταυραετός" ή "Μπρέκος" που χρησιμοποιείται από τους ξωμάχους, τα κοπάδια και εσχάτως και από τους 

περιπατητές του όμορφου μονοπατιού του Σταυραετού. 

Έχει παραμείνει στην αρχική κατάσταση κατασκευής της, δείγμα της λαϊκής αντίληψης παλαιοτέρων εποχών για τη 

λειτουργικότητα μιάς βρύσης. 



 
Φωτογραφία από το Instagram (ΠΗΓΗ: psarikorinthiasgr) 

 



 
Φωτογραφία : Αδελφότης Ψαριωτών Κορινθίας 



«ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΑ» 

 

Βρίσκεται στο ιστορικό βουνό του «Γαβριά», ανατολικά του χωριού μας, σε υψόμετρο 850 μ. περίπου.   

Η κατασκευή της βρύσης  είναι η αποθέωση της λαϊκής αρχιτεκτονικής του τόπου μας. Είναι τόσο απόλυτα  

ενταγμένη στο πέτρινο περιβάλλον του βουνού που δύσκολα κάποιος που δεν γνωρίζει τον τόπο την διακρίνει ! 

Στέκει αγέρωχη κοντά στην κορφή του βουνού και συνεχίζει ακούραστα να ξεδιψά τα κοπάδια της περιοχής. 

 



  


