
ΠΔΝΣΑΓΙΟΙ 

Οι Πενηαγιοί Φωκίδος ή Πενηαγιού όπυρ ηην αποκαλούν οι νηόπιοι, είναι οπεινό 

συπιό κηιζμένο ζε ςτόμεηπο 950μ. και ζε απόζηαζη 80σλμ. από ηην Άμθιζζα. 

Αποηελεί ηην Τοπική Κοινόηηηα Πενηαγιών και ςπάγεηαι διοικηηικά ζηη Γημοηική 

Δνόηηηα Βαπδοςζίυν ηος Γήμος Γυπίδαρ. Έσει μόνιμο πληθςζμό 246 καηοίκοςρ, 

ζύμθυνα με ηην απογπαθή ηος 2011. Φηιζμένο ζε πλαγιά, ηο συπιό έσει θέα ππορ 

ηην αναηολή ηην κοπςθογπαμμή ηυν Βαπδοςζίυν, ενώ ηη δύζη οπιοθεηεί ηο 

Ξεποβούνι. Το συπιό πος ζςνδέεηαι με ηο θπύλο ηηρ Μαπίαρ ηηρ Πενηαγιώηιζζαρ 

ιδπύθηκε ηο 16ο αιώνα. Η ονομαζία ίζυρ ππόηλθε από ηοςρ πένηε πποζηάηερ αγίοςρ 

ηος ή από ηοςρ πένηε δπόμοςρ πος ξεκινούν ακηινυηά από ηην Πενηαγιού ππορ ηα 

γύπυ συπιά ή από ηοςρ πένηε αδεπθούρ (πένηε γιοςρ) Καμπεπαίοςρ πος 

ππυηοεγκαηαζηάθηκαν ζηο συπιό. Κύπια αζσολία ηυν καηοίκυν η γευπγία και η 

κηηνοηποθία. Η πλούζια πανίδα ηηρ πεπιοσήρ έσει καηαζηήζει ηοςρ Πενηαγιούρ 

κένηπο ζςγκένηπυζηρ κςνηγών και οπειβαηών. Σήμεπα ςπάπσοςν δύο παπαδοζιακοί 

ξενώνερ πος λειηοςπγούν όλο ηο σπόνο. 

(Πενηαγιοί, 2016) 

(Πενηαγιοί, σειμώναρ 2014) 
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(Σο Δημοτικό χολείο Πενταγιών, 1973) 

 
(Σο Δημοτικό χολείο Πενταγιών, 2016, παραδοςιακόσ ξενώνασ) 



ΚΣΙΡΙΟ: με βάζη απογπαθικό δεληίο ηος 1973, δαζκάλος Πλοςμάκη Δςθςμίος: 

Έηος Ανέγερζης: ππο ηος 1900. Ιδιυηικό, μιζθυμένο (μηνιαίο μίζθυμα 800δπσ ηο 

1973) 

Καηάζηαζη: Μέηπια, μία (1) Αίθοςζα Γιδαζκαλίαρ. Γπαθείο Πποφζηαμένος. 

Αποθήκη. Τοςαλέηα. 

Ηλεκηπική Δγκαηάζηαζη. Υδπαςλική Δγκαηάζηαζη. Αποσέηεςζη (βόθπορ). Αύλειορ 

σώπορ: 60η.μ. συπίρ πεπίθπαξη. 

Γεν ςπάπσει ζσολικόρ κήπορ. 

Βοηθηηικό πποζυπικό, καθαπίζηπια: ΟΦΙ 

 Απιθμόρ μαθηηών: 

o Σσ. Έηορ:  1970-1971: 23  

o Σσ. Έηορ:  1971-1972: 24  

o Σσ. Έηορ:  1972-1973: 29 (8 αγόπια, 3 κοπίηζια) 

ΗΜΔΡΙΝΗ ΥΡΗΗ: Παπαδοζιακόρ ξενώναρ. 

Η Μαρία Πενταγιώτισσα θέξεηαη λα γελλήζεθε ην 

1821. Ο παηέξαο ηεο ιέγεηαη πσο ήηαλ 

γξακκαηνδηδάζθαινο, εμ νπ θαη ν ραξαθηεξηζκόο ηεο ζε 

δεκνηηθό ηξαγνύδη "κσξή δαζθαινπνύια". Υπήξμε 

ηδηαίηεξα όκνξθε θαη δπλακηθή γπλαίθα γηα ηα δεδνκέλα 

ηεο επνρήο ηεο. Απηό όκσο πνπ εμόξγεζε ηελ 

ζπληεξεηηθή θνηλσλία ηνπ ρσξηνύ ηεο ήηαλ ε 

εξσηνκαλήο δηαγσγή ηεο πνπ έθζαζε ζε ηέηνην βαζκό νη 

πνιπάξηζκνη εξαζηέο ηεο λα πεξηέιζνπλ ζε κεηαμύ ηνπο 

δηακάρεο θαη ζπγθξνύζεηο αθόκα θαη κε ηξαπκαηηζκνύο 

από δεινηππία. Τειηθά από ηηο ζπλερείο παξάλνκεο 

ζρέζεηο ηεο αθνινύζεζε θαη έλα δξάκα. Όηαλ 

απνθαιύθζεθε ν κπζηηθόο έξσηάο ηεο κε έλαλ λέν ηνπ 

ρσξηνύ, ηνλ Δεκήηξε Τνπξθάθε, ηελ έθεξε ζε ζύγθξνπζε 

 
κε ηνλ αδεξθόο ηεο πνπ ηεο άζθεζε κεγάιε πίεζε λα 

ζηακαηήζεη ηηο ζρέζεηο απηέο πνπ είρε μεζεθώζεη όρη 

κόλν ην ρσξηό αιιά θαη ηα γύξσ ρσξηά. Τν απνηέιεζκα 

ήηαλ λα δνινθνλεζεί ν αδεξθόο ηεο από ηνλ Δήκήηξε 

Τνπξθάθε, ζεσξνύκελε ε ίδηα εζηθή απηνπξγόο. Τόηε 

απόζπαζκα ηεο ρσξνθπιαθήο ηελ ζπλέιαβε ζε γύξσ 

βνπλά πνπ είρε θαηαθύγεη θαη ηελ νδήγεζαλ ζην 

Καθνπξγηνδηθείν ηνπ Μεζνινγγίνπ όπνπ δηθάζηεθε καδί 

κε ηνλ δξάζηε. Τειηθά όκσο αζσώζεθε από θαζαξή 

κεξνιεςία ησλ ελόξθσλ "ζειρζέλησλ από ηελ 

σξαηόηεηά ηεο", ή θαηά άιιν ζξύιν από πίεζε πνπ  

άζθεζε γηνο ελόο ησλ ελόξθσλ πνπ ππήξμε εξαζηήο ηεο 

Μαξίηζαο, πξν ηνπ θόβνπ απνθάιπςεο, ή θαη΄ 

άιινζξύιν από πίεζε πνπ άζθεζαλ δύν ρσξνθύιαθεο 

νκνίσο. Τέινο κεηά θαη ηε ζαλαηηθή θαηαδίθε ηνπ 

κνλαδηθνύ πξνζηάηε ηεο πιένλ θαη ηνπ ρακνύ ηνπ 

αδειθνύ ηεο, παληξεύηεθε ηνλ ρήξν Κσλζηαληίλν Αξκάν 

ζην δηπιαλό ρσξηό Παιαηνθάηνπλν (Κξνθύιεην), ηνπ 

αλέζξεςε θαη κόξθσζε ηα 4 παηδηά ηνπ πνπ είρε από ηνλ 

πξνεγνύκελν γάκν, ηνπο έδσζε ζσζηέο αξρέο θαη πέζαλε 

ην 1885, ζε ειηθία 64 εηώλ. 
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