Πεντάκορφο
Το ςθμερινό Πεντάκορφο είναι ζνα αραιοκατοικθμζνο ορεινό χωριό του Νομοφ
Αιτωλοακαρνανίασ. Απλϊνεται κάτω από τισ πζντε κορυφζσ του Ραναιτωλικοφ όρουσ (ΑϊΛιασ, Κοφτουπασ, Κυνθγόσ, Λιπόβρυςθ και Κζδροσ) ςε μζςο υψόμετρο 750 μ. και διάςπαρτο
μζςα ςτθ βλάςτθςθ καταλιγει ςε μια χαράδρα, ςτο βάκοσ τθσ οποίασ ρζει ο ποταμόσ
Ηζρβασ. Συνορεφει Β με τθ Χοφνθ, ΒΔ με τον Άγιο Βλάςιο, Ν με τθν Καςτανοφλα, Δ με τθν
Κυπάριςςο, Α με τθν Καταβόκρα Ευρυτανίασ και ΒΑ με το Σταυροχϊρι Ευρυτανίασ (χωριά
και αυτά του νομοφ Αιτωλοακαρνανίασ, όταν θ Ευρυτανία αποτελοφςε επαρχία του).
Θ προγενζςτερθ ονομαςία του χωριοφ ιταν Αράχωβα. Το ζτοσ 1926 το ελλθνικό
κράτοσ, με Ν.Δ. από 17-9-1926 «Περὶ μετονομαςίασ ςυνοικιςμῶν πόλεων ἤ κωμῶν»,
αποφάςιςε να μεταβλθκοφν τα ξενόφωνα και κακόθχα ονόματα ςυνοικιςμϊν και πόλεων
και προχϊρθςε για το ςκοπό αυτό ςτθ ςυγκρότθςθ Επιτροπϊν Μετονομαςιϊν τοπωνυμιϊν
ςε κάκε Νομαρχία. Ζτςι θ Κοινότθτα Αραχϊβθσ, τθσ οποίασ το όνομα κεωρικθκε ςλάβικο,
το 1930 μετονομάςτθκε ςε Ρεντάκορφο, 1 από τισ πζντε ψθλότερεσ κορφζσ που το
περιβάλλουν.

Η ονομαςία "Αράχωβα"
Θ επικρατζςτερθ προζλευςθ τθσ ονομαςίασ Αράχωβα μζχρι πρόςφατα κεωροφνταν
ςλάβικθ. Ο γερμανόσ κακθγθτισ Max Vasmer αναφζρει2, ότι το τοπωνφμιο Αράχοβα είναι
ςλαβικισ προζλευςθσ από τθ λζξθ «οrechovο», θ οποία ςθμαίνει «καρυδότοποσ». Θ
παραπάνω κεϊρθςθ είναι αναπόδεικτθ και πικανότατα λανκαςμζνθ αφοφ «το τοπωνφμιο
Αράχωβα ςυναντάται και ςε τόπουσ όπου οφτε φυτρϊνουν οφτε κα μποροφςαν να
φυτρϊςουν καρυδιζσ. Επιπλζον, ενϊ ανά τθν Ελλάδα και τθν νοτιότερα του ποταμοφ Μάτι
Αλβανία υπιρχαν είκοςι τζςςερα χωριά με το όνομα αυτό, ανά τθ Βουλγαρία υπάρχουν
μόνο οχτϊ και ςτθν Παλαιά και νζα ερβία μόνο πζντε. Η αφφςικθ αυτι δυςαναλογία
καταντά πολφ μεγαλφτερθ, όταν λάβουμε υπόψθ, ότι θ Βουλγαρία και θ ερβία είναι χϊρεσ,
όπου θ καρυδιά ευδοκιμεί περιςςότερο παρά ςτθν παλαιά Ελλάδα και ςτθν Ήπειρο».3
Επιπλζον ςτθν περίπτωςθ τθσ προζλευςθσ από τθ ςλάβικθ λζξθ «орахов»
(oράχοβ=καρυδζνιοσ), δεν μπορεί να δικαιολογθκεί εφκολα θ εξαφάνιςθ του αρχικοφ
γράμματοσ όμικρον (Ο) και ςτα δϊδεκα ςχετικά τοπωνφμια ςτον Ελλαδικό χϊρο, κακϊσ
πρόκειται για μια ανεξιγθτθ γλωςςικι μεταβολι ςε μια τόςο εκτεταμζνθ γεωγραφικι
ζκταςθ, τθ ςτιγμι μάλιςτα που όλα τα τοπωνφμια «Orehovica» ςτθν Βαλκανικι Χερςόνθςο
εξακολουκοφν να υφίςτανται.
Άλλθ εκδοχι κζλει τθν ονομαςία Αράχωβα να ζχει ελλθνικι ρίηα προερχόμενθ από
τον ςυνδυαςμό των λζξεων «ῥάχισ» και «ὠβά», που δθλϊνει τθν οικιςτικι ζνωςθ κατοίκων
που ηοφςαν ςε μικροφσ οικιςμοφσ (τὰσ ὠβάσ), ςτισ ράχεσ τθσ περιοχισ. H λζξθ «ῥαχάσ»,
κατά τον Αλεξανδρζα γραμματικό Θςφχιο (5οσ αι. μ.Χ.), ςθμαίνει «χωρίον ςφνδενδρον
(δαςϊδεσ) καὶ μετζωρον (ςε μεγάλο υψόμετρο), διὰ τὸ ψόφον ἀποτελεῖν καταπνεόμενον
(διαπνεόμενο από ιςχυροφσ ανζμουσ). Και «ὠβαί», πάλι κατά τον Θςφχιο, ςθμαίνει «τόποι
μεγαλομερείσ (αποτελοφμενοι από μεγάλα μζρθ)». 4 Το άλφα (A), που προθγείται,
λειτουργεί επιτατικά - ίςωσ και ευφωνικά - και δίδει ζμφαςθ ςτο επιβλθτικό τοπίο με τισ
ράχεσ (παλιότερα το χρθςιμοποιοφςαν ςπάνια ι κακόλου και το όνομα ακουγόταν
κακαρότερα ωσ Ράχωβα).

Υπάρχει και μια τρίτθ εκδοχι. Στθ βλάχικθ γλϊςςα υπάρχει θ λζξθ «ρζχα», που είναι
θ ράχθ βουνοφ (δάνειο από τθν ελλθνικι γλϊςςα που μπορεί να ςχετίηεται με τθ λζξθ
«ραχάσ»). Το αρχικό φωνιεν άλφα (Α), είναι χαρακτθριςτικι προςκικθ τθσ γλϊςςασ των
Βλάχων ςτθν αρχι των λζξεων που χρθςιμοποιοφνται δανεικζσ από άλλεσ γλϊςςεσ και
ειδικότερα αυτϊν που αρχίηουν από "ρ". Επομζνωσ το όνομα Αράχωβα ςυνδζεται με το
χαρακτθριςτικό τθσ ράχθσ του βουνοφ ςε μεγάλο υψόμετρο. Θ Μεγάλθ Ελλθνικι
Εγκυκλοπαίδεια ςτο ςχετικό λιμμα αναφζρει: «Ἡ Ἀράχωβα Εὐρυτανίασ κεῖται εἰσ τὰσ κλιτῦσ
τοῦ Παναιτωλικοῦ ὄρουσ ἐν κζςει περιόπτῳ».5
Από τα παραπάνω μποροφμε βάςιμα να υποκζςουμε ότι το τοπωνφμιο Αράχωβα είτε
ζχει ρίηα τισ ελλθνικζσ λζξεισ «ῥαχὰσ» και «ὠβά», είτε δθμιουργικθκε από τθ βλάχικθ λζξθ
«ρζχα» και τθ ςλαβικι κατάλθξθ (-ova) ςτθ βυηαντινι περίοδο και δόκθκε ςε οικιςμοφσ
δαςωμζνουσ που βρίςκονται ςε ράχθ με μεγάλο υψόμετρο, αρχικά ςτον βόρειο ελλαδικό
χϊρο και ςτθ ςυνζχεια με τισ μετακινιςεισ των βλαχοποιμζνων εξαπλϊκθκε νοτιότερα
μζχρι τθν Ρελοπόννθςο.

Ιςτορία
Αρχαιότατοι κάτοικοι τθσ Αιτωλίασ προσ Βορράν ιταν οι Λζλεγεσ και προσ Νότον, οι
Κουριτεσ και οι Φαντεσ. Αργότερα ςτθν περιοχι εγκαταςτάκθκαν Επειοί (κάτοικοι του
βορείου τμιματοσ τθσ Θλείασ που κατά τισ παραδόςεισ προζρχονταν από τθν Κεςςαλία και
ιταν λελεγικισ καταγωγισ), οι οποίοι ακολοφκθςαν τον εκδιωχκζντα από τθν πατρίδα τουσ
Αιτωλό, αδελφό του Ραίονοσ και του Επειοφ, βαςιλζωσ τθσ Ιλιδοσ. Μετά τθν εγκατάςταςθ
των Επειϊν, θ περιοχι θ οποία ονομαηόταν Κουριτισ ι Υαντίσ ζλαβε το όνομα Αιτωλία. Τα
γεγονότα αυτά ςυνζβθςαν ζξι γενιζσ πριν από τον Τρωϊκό πόλεμο 6ι δζκα γενιζσ πριν
ςυνοικιςκεί θ Ιλισ από τον Πξυλο, όπωσ αφθγείται ο Ζφοροσ και παρακζτει ο Στράβων. Ο
Στράβων, κατονομάηοντασ τα διάφορα γζνθ των Αιτωλϊν, μνθμονεφει τουσ Ευρυτάνεσ, τουσ
Οφιονείσ (τουσ οποίουσ αποκαλεί Οφιείσ) και τουσ Αγραίουσ.7 Ο John D. Grainger προςκζτει
τουσ Αποδωτοφσ, και Απεραντοφσ.8
Θ ελλθνικότθτα των Αιτωλϊν δεν αμφιςβθτείται από τουσ αρχαίουσ ιςτορικοφσ,
αφοφ αφενόσ ςυμμετείχαν ςτον Τρωικό πόλεμο με βαςιλιά τουσ τον Κόα, αφετζρου ιταν
ομόγλωςςοι με τουσ Ακαρνάνεσ και τουσ Μακεδόνεσ. Ο Πμθροσ επαινεί τουσ Αιτωλοφσ ωσ
«μεγακφμουσ καὶ μενεχάρμασ» (γενναιόψυχουσ και ακλόνθτουσ ςτθ μάχθ).9 Ο Τίτοσ Λίβιοσ
αναφζρει πωσ οι Αιτωλοί μιλοφςαν γλϊςςα όμοια με των Μακεδόνων (Aetolos Acarnanas
Macedonas, eiusdem linguae hominess).10
Ο γεωγραφικόσ χϊροσ του ςθμερινοφ Ρεντακόρφου βριςκόταν ςτα ςφνορα
Απεραντϊν και Ευρυτάνων. Σφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ των ιςτορικϊν, ςτθν κοιλάδα
ανάμεςα ςτο Μζγδοβα και ςτον Αγραφιϊτθ, κατοικοφςε το αιτωλικό φφλο των Απεραντϊν.
Ο William J. Woodhouse προςκζτει ςτθν περιοχι των Απεραντϊν μια λωρίδα κατά μικοσ
τθσ αριςτερισ όχκθσ του Αχελϊου, νοτιοδυτικά του Αγ. Βαςιλείου με Νότια κατεφκυνςθ,
που πικανολογείται ότι ζφκανε ωσ τθ δεξιά όχκθ του ποταμοφ Ηζρβα και Νοτιοανατολικά
ωσ τθν κορυφογραμμι του Κοφτουπα και του Κυνθγοφ.11
Ριο ανατολικά, με κατεφκυνςθ από Βορρά προσ Νότο, άρχιηε θ επικράτεια των
Ευρυτάνων, του ςυμπαγζςτερου πλθκυςμιακοφ τμιματοσ των Αιτωλϊν. Κατοικοφςαν ςτον
χϊρο των τ. διμων Ευρυτάνων, Αρακυνκίων και του διμου Καρπενθςίου. Τα προσ Νότον
και Νοτιοδυτικά ςφνορά τουσ δεν είναι εφκολο να κακοριςτοφν με ακρίβεια, γιατί λζγεται

ότι κάποτε ζφταναν ωσ τισ βόρειεσ όχκεσ τθσ λίμνθσ Τριχωνίδασ ςυμπεριλαμβανομζνου του
Κζρμου και του Αγρινίου.
Στθ κζςθ Κάλανοσ Ρεντακόρφου βρίςκεται μια ςθμαντικι αιτωλικι
οχφρωςθ. Ρρόκειται για κάποιον άγνωςτο και αταφτιςτο ζωσ ςιμερα αρχαίο οχυρωμζνο
οικιςμό, ςτον οποίο υπάρχει μικρι λαξευμζνθ ςτο βράχο δεξαμενι και ερείπια ορκογϊνιου
πφργου.12
Κατά τον Ρελοποννθςιακό Ρόλεμο, οι Αιτωλοί αρχικά τιρθςαν ουδζτερθ ςτάςθ,
όμωσ ςτθ ςυνζχεια βρζκθκαν αντιμζτωποι με τουσ Ακθναίουσ, όταν εκείνοι
παρακινοφμενοι από τουσ Μεςςινιουσ τθσ Ναυπάκτου εκςτράτευςαν εναντίον τουσ το 426
π.Χ. υπό τθν αρχθγία του ςτρατθγοφ Δθμοςκζνθ. Ο Κουκυδίδθσ, ςτθν εξιςτόρθςθ τθσ
ακθναϊκισ εκςτρατείασ ςτθν Αιτωλία, αναφζρεται ςτθν από κοινοφ δράςθ των Αιτωλϊν
ςτθν αντιμετϊπιςθ του κινδφνου και επιςθμαίνει τθν φυλετικι βάςθ του κοινοφ των
Αιτωλϊν, το οποίο αποτελείται από τα φφλα των Αποδοτϊν, των Οφιονζων και
των Ευρυτάνων. «Σὸ γὰρ ἔκνοσ μζγα μὲν εἶναι τὸ τῶν Αἰτωλῶν καὶ μάχιμον, οἰκοῦν δὲ κατὰ
κϊμασ ἀτειχίςτουσ, καὶ ταφτασ διὰ πολλοῦ, καὶ ςκευῇ ψιλῇ χρϊμενον οὐ χαλεπὸν
ἀπζφαινον, πρὶν ξυμβοθκῆςαι, καταςτραφῆναι. Ἐπιχειρεῖν δὲ ἐκζλευον πρῶτον μὲν
Ἀποδωτοῖσ, ἔπειτα δὲ Ὀφιονεῦςι καὶ μετὰ τοφτουσ Εὐρυτᾶςιν, ὅπερ μζγιςτον μζροσ ἐςτὶ τῶν
Αἰτωλῶν, ἀγνωςτότατοι δὲ γλῶςςαν καὶ ὠμοφάγοι εἰςίν, ὡσ λζγονται».13 Το δυςνόθτο τθσ
γλϊςςασ οφειλόταν μάλλον ςτο ότι παρζλειπαν κάποια ςφμφωνα ι φωνιεντα, ενϊ θ
ωμοφαγία ςχετιηόταν με τθ βιαςφνθ να τρϊνε γριγορα το κρζασ ςε περιπλανιςεισ,
λθςτείεσ και μιςκοφορικζσ υπθρεςίεσ.
Από τον 4ο αι. π.Χ., θ δφναμθ των Αιτωλϊν άρχιςε να ανζρχεται ραγδαία ωσ
αποτζλεςμα τθσ δθμιουργίασ τθσ περίφθμθσ "Αιτωλικισ Συμπολιτείασ" που κα κυριαρχιςει
ςτα πολιτικά πράγματα τθσ Ελλάδοσ κατά τον 3ο και 2ο αι. π.Χ. Κα ςυγκρουςκοφν ςυχνά με
τθν Μακεδονία και κα ςυμμαχιςουν με τουσ ωμαίουσ εναντίον των Μακεδόνων. Πταν κα
ςυνειδθτοποιιςουν τουσ κατακτθτικοφσ ςτόχουσ τθσ ϊμθσ, κα θγθκοφν αντιρωμαϊκισ
ςυμμαχίασ αλλά κα είναι αργά. Το 279 π.Χ. κζρδιςαν το ςεβαςμό όλων των Ελλινων, μετά
τθ νίκθ τουσ και τθν επιτυχθμζνθ υπεράςπιςθ του Μαντείου των Δελφϊν απζναντι ςτθ
Γαλατικι ειςβολι, που είχε λάβει χϊρα το ίδιο ζτοσ απειλϊντασ τον ελλθνιςμό. Ωσ
αποτζλεςμα, απζκτθςαν το δικαίωμα να μετζχουν ςτθν Αμφικτιονία των Δελφϊν. Μεταξφ
των Αιτωλϊν Λερομνθμόνων ςτουσ Δελφοφσ το 215 π.Χ., αναφζρεται και ο Κεόδοτοσ ο
Απεραντόσ.14 Το 146 π.Χ. μετά τθ ςταδιακι αποδυνάμωςθ τθσ Aιτωλικισ ςυμπολιτείασ θ
περιοχι περιζρχεται οριςτικά ςτουσ ωμαίουσ και όλεσ οι ελλθνικζσ περιοχζσ υπάγονται
ςτθ ςυγκλθτικι επαρχία τθσ Μακεδονίασ. Οι Αιτωλοί και οι Ακαρνάνεσ παφουν πλζον να
αναφζρονται ωσ ιδιαίτερο φφλο.
Ευρυτάνεσ, Απεραντοί και Αγραίοι διατιρθςαν διαχρονικά αξιοςθμείωτθ ςυνοχι,
τόςο ςτθ γλϊςςα και τθ κρθςκεία, όςο και ςτα ζκιμα και το δίκαιο. Θ κρθςκεία τουσ ιταν
αςφαλϊσ ίδια με των υπόλοιπων Ελλινων, είχε όμωσ μερικά ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, που
ταίριαηαν ςτον χαρακτιρα και τον τρόπο ηωισ τουσ. Λδιαίτερεσ τιμζσ απζδιδαν ςτο κεό
Διόνυςο και ςτθ κεά του κυνθγιοφ Άρτεμθ τθν Αγροτζρα (Κυνθγό), όπωσ άλλωςτε ιταν
φυςικό για ζναν βουνίςιο λαό που ςτιριηε τθν ευθμερία και τθν οικονομία του ςτο κυνιγι
και ςτα προϊόντα του δάςουσ.
Τα χρόνια τθσ ρωμαιοκρατίασ πολλοί κάτοικοι τθσ πεδινισ κυρίωσ Αιτωλίασ, μετά τθν
καταςτροφι των οικιςμϊν τουσ, αναγκάςτθκαν να αποχωριςουν για λόγουσ αςφάλειασ
ςτα ορεινά και απρόςιτα βουνά των ομοεκνϊν τουσ φυλϊν. Ζτςι οι οικιςμοί των Απεραντϊν

και των Ευρυτάνων άρχιςαν να πλθκαίνουν και να επεκτείνονται με τθ δθμιουργία
καινοφργιων.
Στθ βυηαντινι περίοδο, θ Ευρυτανία μαηί με τθ γειτονικι Φκιϊτιδα ιταν τυπικά
κτιςθ του Βυηαντίου και ανικε ςτο κζμα τθσ Ελλάδασ. Σφμφωνα με τον χρονικογράφο
Μιχαιλ Ψελλό, τθν περίοδο τθσ εικονομαχίασ θ περιοχι ζλαβε το όνομα Άγραφα. Κι αυτό
γιατί ιταν τόςο δυςπρόςιτθ και άγρια θ περιοχι, αλλά και ατίκαςοι οι ανυπότακτοι οι
κάτοικοί τθσ που δεν ςυμπεριλιφκθκαν ςτουσ φορολογικοφσ καταλόγουσ τθσ
αυτοκρατορίασ.15 Ζτςι, οι Ευρυτάνεσ απολάμβαναν τθν αυτονομία και τθν αυτοδιοίκθςι
τουσ, όταν θ υπόλοιπθ Ελλάδα ιταν υποχρεωμζνθ να λειτουργεί κάτω από τθν εποπτεία
των Βυηαντινϊν. Το 1393 το Καρπενιςι και οι γφρω περιοχζσ ιρκαν ςτα χζρια των Τοφρκων
και ιδρφκθκε ομϊνυμθ επαρχία που διοικθτικά υπαγόταν ςτο ςαντηάκι τθσ Ναυπάκτου.
Ππωσ οι Βυηαντινοί, ζτςι και οι Τοφρκοι (Συνκικθ του Ταμαςίου) αναγκάςτθκαν από
πολφ νωρίσ να παραχωριςουν κι αυτοί ςτουσ ακατάβλθτουσ κατοίκουσ τθσ Ευρυτανίασ
κάποια προνόμια. Ζκτοτε θ περιοχι ζγινε νθςίδα καταφυγισ για κάκε κυνθγθμζνο, χϊροσ
ανάπτυξθσ επαναςτατικϊν κινθμάτων και μιτρα διατιρθςθσ του πνευματικοφ φωτόσ τθσ
Ελλθνικισ Αναγζννθςθσ.
Σφμφωνα με ιςτορικζσ πλθροφορίεσ τθσ περιόδου των προεπαναςτατικϊν
κινθμάτων16, ο Καρπενθςιϊτθσ αρματολόσ Λιβίνθσ, φςτερα από περιφανι νίκθ κατά των
Τοφρκων ςτθ Γόλιανθ, ζπεςε πολεμϊντασ παλλθκαριςια ςε επακόλουκθ μάχθ κοντά ςτθν
Αράχωβα του διμου Ραρακαμπυλίων (1685).17 Οι Τοφρκοι ςτθ ςυνζχεια ζκαψαν το χωριό.18
Θ περιοχι ςυμμετείχε ενεργά ςε όλεσ τισ εξελίξεισ τθσ δεκαετίασ 1940-1950, ωςτόςο
θ ζρευνα γι’ αυτιν παραμζνει ακόμθ περιοριςμζνθ.

Διοικητικέσ μεταβολέσ
Κατά τθν περίοδο τθσ Τουρκοκρατίασ θ Αράχωβα διοικθτικά ανικε ςτο βιλαζτι
(Γενικι Διοίκθςθ) οφμελθσ, παςαλίκι (Ρεριφζρεια παςά) Μοριά, ςαντηάκι (Νομό)
Ναυπάκτου, καηά (Επαρχία) Καρπενθςίου, ναχιγιζ (Διμο) Σοβολάκου. Ρροσ τα τζλθ του 18ου
αιϊνα, ο καηάσ Καρπενθςίου εξακολουκεί τυπικά να υπάγεται ςτο ςαντηάκι τθσ
Ναυπάκτου. Ουςιαςτικά όμωσ περιζρχεται ςτθν πολιτικι εξάρτθςθ και επιρροι του Αλι
παςά, όπωσ όλθ θ Κεντρικι Ελλάδα. Τα όρια του ναχιγιζ (διμου) οβολάκου αρχίηουν από
το ςθμείο όπου ο ποταμόσ Καρπενθςιϊτθσ κάμπτεται και ςυναντάει τθν κοίτθ του
Ταυρωποφ (Μζγδοβα). Από εκεί προεκτείνονται νοτίωσ και φτάνουν ωσ το όροσ
Ραναιτωλικό, ενϊ ςτο δυτικό μζροσ ωσ τον Άγιο Βλάςιο. Μζςα ςτον χϊρο αυτόν, που είναι
ςαν ζνα φυςικό προςτατευτικό οχυρό ανάμεςα ςε ποταμοφσ και βουνοκορφζσ,
περικλείνονται τα 16 χωριά του Σοβολάκου. Ο αρικμόσ των κατοίκων ςφμφωνα με τουσ
φορολογικοφσ καταλόγουσ του 1818 και τον κατάλογο που ςυνζταξε το 1829 ο
πλθρεξοφςιοσ τθσ Επαρχίασ Κ. Τςάτςοσ ιταν (ςε οικογζνειεσ): Μπρουςόσ
130, Αντράνωβα 20, Σοχϊρια 6, Κορικθςτα 20, Διβινηινο 10, Σαρκίνθ 15, Βελωτά 10,
Σοβολάκου 10, Καςτανοφλα 10, Αλζςτια 30, Τςζρκοβα 10, Αγαλιανόσ 15, Αγιατριάδα
10, Χαράςτου 7, Χοφνθ 30, Αγιοβλάςι 130, Τζροβα 15, Αράχοβα 25, Κιελάκια 5, Σαργιάδα
25, Λάτα 10. 19
Με το Β.Δ. 3/18-4-1833 (Φ.Ε.Κ. 12Α),20 Ρερί διαιρζςεωσ του Βαςιλείου και τθσ
διοικιςεϊσ του), ςυςτάκθκε ο Νομόσ Ακαρνανίασ και Αιτωλίασ, ςτον οποίο ςχθματίςτθκαν
πζντε επαρχίεσ: Ακαρνανίασ με ζδρα το Δραγαμζςτον (Αςτακόσ), Μεςολογγίου με ζδρα το
Μεςολόγγιον, Ναυπακτίασ με ζδρα τθ Ναφπακτο, Αγρινίου με ζδρα το Βραχϊριον

(Αγρίνιον) και Καλλιδρόμθσ με ζδρα τθν Καλλιδρόμθ (Καρπενιςι). Το 1836, (Β.Δ. τθσ 21θσ
Λουνίου 1836, ΦΕΚ 28Α, Ρερί διοικθτικοφ οργανιςμοφ), θ επαρχία Καλλιδρόμθσ
μετονομάςκθκε ςε Ευρυτανία.21
Με το Β.Δ. τθσ 18θσ Σεπτεμβρίου 1836 (δεν δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ) «Ρερί ςχθματιςμοφ των Διμων» θ επαρχία Ευρυτανίασ, είχε ανάμεςα ςτουσ
13 διμουσ τθσ το Διμο Ραρακαμπυλίων και το Διμο Αγιοβλαςιτϊν, ςτον οποίο ανικε και θ
Αράχωβα. Με το Β.Δ. 4 (ΦΕΚ 62Α/3-11-1836) ο Διμοσ Αγιοβλαςιτϊν ςυγχωνεφτθκε ςτο
διμο Ραρακαμπυλίων, με ζδρα τον Άγιο Βλάςιο.22
Ο νόμοσ ΓΥΛΔϋ(υπ’ αρικμ. 3434) τθσ 16-11/4-12-1909 (ΦΕΚ 282, Αϋ) «Ρερί διοικθτικισ
διαιρζςεωσ του Κράτουσ», κατιργθςε τον Νομό Ευρυτανίασ (ο οποίοσ είχε ιδρυκεί για
πρϊτθ φορά το 1899) και θ ομϊνυμθ επαρχία με τον Διμο Ραρακαμπυλίων επανιλκε ςτο
Νομό Ακαρνανίασ και Αιτωλίασ.23
Ο Διμοσ διατθρικθκε μζχρι το 1912 που τροποποιικθκε ο νόμοσ και ιδρφκθκαν
Κοινότθτεσ. Τότε δθμιουργικθκε θ Αράχωβα ωσ Κοινότθτα, με ζδρα τον οικιςμό Αράχωβα
και ςε αυτιν προςαρτικθκε και ο οικιςμόσ Καςτανοφλα (ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912).24
Το 1922, θ Κοινότθτα αποςπάται από τθν επαρχία Ευρυτανίασ του νομοφ
Αιτωλοακαρνανίασ και υπάγεται ςτθν επαρχία Τριχωνίασ του νομοφ Αιτωλοακαρνανίασ
(ΦΕΚ 143Α - 12/08/1922).25 Με το από 21-12-1927 Δ/μα (ΦΕΚ 304Αϋ) θ Επαρχία Τριχωνίασ
μετονομάςτθκε ςε Επαρχία Τριχωνίδοσ.26
Θ Κοινότθτα διατθροφςε το όνομα Αράχωβα ζωσ το 1930. Τότε το ελλθνικό κράτοσ,
με το Ν.Δ. από 24/7/1930 (ΦΕΚ 251Α), «ἔχοντασ ὑπ’ ὄψει τα ἄρκρα 1 καὶ 5 τοῦ ἀπὸ 17-91926 Ν. Διατάγματοσ "περὶ μετονομαςίασ ςυνοικιςμῶν πόλεων ἤ κωμῶν", τοῦ κυρωκζντοσ
διὰ τοῦ νόμου 4096 τοῦ 1929, προτάςει τοῦ ἐπὶ τῶν Ἐςωτερικῶν Ὑπουργοῦ ςτθριηομζνθσ εἰσ
ςφμφωνον γνωμοδότθςιν τῆσ Ἐπιτροπείασ τῶν Σοπωνυμιῶν τῆσ Ἑλλάδοσ», ενζκρινε τθν
μετονομαςία τθσ Κοινότθτοσ Αραχϊβθσ ςε Ρεντάκορφο. 27
Το 1932, ο οικιςμόσ Καςτανοφλα αποςπάται από τθν Κοινότθτα Ρεντακόρφου και
ορίηεται ζδρα τθσ Κοινότθτασ Καςτανοφλασ (ΦΕΚ 352Α - 01/10/1932)28 και το 1950 ο
οικιςμόσ Ροταμοφλα αποςπάται από τθν Κοινότθτα Ρεντακόρφου και ορίηεται ζδρα τθσ
Κοινότθτασ Ροταμοφλασ (ΦΕΚ 171Α - 10/08/1950).29
Με το Σχζδιο Καποδίςτριασ Ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244/4-12-97) θ Κοινότθτα Ρεντακόρφου
καταργείται και εντάςςεται ςτον ςυςτακζντα Διμο Ραρακαμπυλίων30.
Από 1θ Λανουαρίου 2011 με τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ Καλλικράτθσ (Ν. 3852,
ΦΕΚ 87/7-6-2010) το Δ.Δ. Ρεντακόρφου εντάςςεται ςτο διευρυμζνο Διμο Αγρινίου.31

Οικονομία
Το πρόςφατο παρελκόν βρίςκει τθ γεωργοκτθνοτροφικι αυτι κοινωνία με ικανό και
δυναμικό πλθκυςμό, ο οποίοσ βελτίωςε τθν οικονομικι του κατάςταςθ, για λίγο διάςτθμα,
από τθν καταςκευι των Υδροθλεκτρικϊν Στακμϊν Κρεμαςτϊν και Καςτρακίου (1966-1969).
Σιμερα οι άνκρωποι ζχουν λιγοςτζψει. Στθν απογραφι του 2011 είχε 210 μόνιμουσ
κατοίκουσ.32 Θ κφρια απαςχόλθςθ των ςθμερινϊν κατοίκων παραμζνει ο γεωκτθνοτροφικόσ
τομζασ.
Ραραγόμενα προϊόντα είναι το παρκζνο ελαιόλαδο, βρϊςιμθ χονδροελιά και
καλαμϊν, μζλι ανκζων και ελάτθσ, κακϊσ και αρωματικά φυτά του βουνοφ όπωσ ρίγανθ
τςάι, φαςκόμθλο, χαμομιλι και άλλα βότανα. Επίςθσ ονομαςτά είναι τα παραδοςιακά
γλυκά, όπωσ καρυδάκι, βφςςινο, κεράςι, κυδϊνι και θ μαρμελάδα. Ακόμα ο τόποσ

φθμίηεται για το υψθλισ ποιότθτασ κρζασ από αιγοπρόβατα ελευκζρασ βοςκισ και
χωριάτικα κοτόπουλα, το καλό κραςί και το τςίπουρο, αλλά και για τα παραδοςιακά
γαλακτοκομικά, όπωσ τυρί φζτα, βοφτυρο, γιαοφρτι, κατίκι (τςαλαφοφτι) και ξερι μυηικρα.

Περιβάλλον – φύςη
Ο επιςκζπτθσ ςτο Ρεντάκορφο, ζχει τθν ευκαιρία να απολαφςει καταπλθκτικζσ
φυςικζσ διαδρομζσ ςε ελατοδάςθ, ποτάμια και καταρράκτεσ.33 Μοναδικόσ για τθν ομορφιά
του είναι ο καταρράκτθσ ςτθ κζςθ Σεπετόσ-Μφλοσ Γαβρίλθ, από όπου πθγάηει ο ποταμόσ
Ηζρβασ. Ο τελευταίοσ περνϊντασ νοτιοδυτικά τθσ Κυπαρίςςου καταλιγει ςτθν τεχνθτι
λίμνθ Καςτρακίου.
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