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* ΦΕΚ 207/18-8-1903. Υποταμείον Ελα-
τείας. Β/Δ 18/8/1903 καταργείται το Υποτα-
μείον Ελατείας, η δε μέχρι τότε ανατεθημένη
είς αυτό, βεβαίωσις και είσπραξις τών Δημο-
σίων εσόδων και άλλων δικαιωμάτων, τής πε-
ριφέρειας τών Δήμων Ελατείας, Δρυμίας και
Τιθορέας, ανατίθεται στο Ταμείον Λοκρίδος..
Το εν λόγω Υποταμείον είχε συσταθεί με Β/Δ
τής 28/5/1887

ΦΕΚ 22/2-2-1904. Β/Δ 26/1/194 Ανανέ-
ωσις είσπραξις φόρου επί τών ωνίων στον Δή-
μο Ελατείας. 6 (ΥΚΕ) Β/Δ επεκτείνεται διά
μίαν τετραετίαν, αρχομένη από 4/4/1900. Ο
επί τών ωνίων δασμός τού Δήμου Ελατείας
καθορισμένα, εισαγόμενα ή από άλλους Δή-
μους μεταφερόμενα, προϊόντα. Επίσης, αυξά-
νεται ο εν λόγω δασμός από δύο εκατοστημό-
ρια είς τρία επί τής αξίας τών προϊόντων.

ΦΕΚ 115/4-6-1904. Φορολογία ζώων. Τι-
θορέα, Ελάτεια, Δρυμία. 318-319.(ΥΚΕ) 

ΦΕΚ 84/29-3-1906. Φορολογία ζώων,
Μέσος όρος τής εισπραχθείσης τα έτη
1894,1895 και 1896 Δημοτικής εισφοράς.
Στον Δήμο Δρυμίας 1051 δρχ. Ελατείας
1089 δρχ. και Τιθορέας 876.

Εισπραχθείσα κατά το έτος 1905 Δημοτι-
κή εισφορά έξ ενοικίων τού φόρου επί τών
σφαζομένων Ζώων. Δήμος Δρυμίας 938 δρχ,
Ελατείας 563 και Τιθορέας 270 δρχ.

ΦΕΚ 108/Α /6-4-1912. Περί καθορισμού
τού αριθμού τών τηλεγραφικών και τηλεφωνι-
κών φυλάκων : Δαύλειας είς, γ΄ τάξεως.
Δραχμανίου είς, γ΄ τάξεως Δαδίου δύο φύ-
λακες, β΄ τάξεως.

ΦΕΚ 246/25-9-1908. Υποταμείο Δραχμα-
νίου.

ΦΕΚ 124/8-6-1909. Χορήγησις κινίνου
στούς Δήμους Ελατείας και Χαιρωνείας. Β/Δ
Περί ορισμού τών Δήμων τού Κράτους, δαπά-
νη τών οποίων χορηγηθήσεται δωρεάν κινίνη
τού Κράτους, είς τούς απόρους δημότας, τών
Δήμων Δρυμίας, Ελατείας και Τιθορέας.

ΦΕΚ 368/Α/9-12-1910. Φόρος Ωνίων . Ε-
λάτεια.

ΦΕΚ 103/Α/31-3-1912. Κατανομή κεφα-
λαίων ειδικού ταμείου Επαρχιακής και Δημο-
τικής οδοποιίας.

Δήμος Ελατείας. Περισσεύματα πιστώσε-
ων 1911. Εισπρακτέα εξ ιδίων πόρων 1911
και 1912 365 δρχ. Δρυμίας 480 δρχ. Τιθορέ-
ας 36

ΦΕΚ 171/Α/4-6-1912 Αναλογικός τής
κατά Δήμον Δημοτικής εισφοράς, εκ τών, συ-
ντελεσθείσης ενοικιάσεως του φόρου; επί τών
προς κατανάλωσιν σφαζομένων ή άλλοθεν με-
ταφερομένων εσφαγμένων ζώων δια το έτος
1911.

Δήμος Τιθορέας. Μέσος όρος τής εισπρα-
χθείσης κατά τα έτη 1894, 1895 και 1896
Δημοτικής εισφοράς 876 δρχ.

Δήμος Ελατείας. Ως ανωτέρω 1089 δρ. Ει-
σπραχθείσα εισφορά κατά το 1911.

Δήμος Τιθορέας 360 δρχ. Δήμος Ελατείας
559 δρχ.

ΦΕΚ 250/Α/ 18-7/1915.΄Ίδρυσις προτύ-
που Αγροκηπίου εν τή θέσει « Άγιος Αθανά-
σιος » τής Κοινότητος Ελατείας. Σ. 2078. Η έ-
κτασις του ήταν εξήκοντα περίπου στρεμμά-
των και είχε δωρηθεί, στήν Κοινότητα από το
Δημόσιον, με το υπ’ αριθ. 757 τής 20 Απριλί-
ου 1915 συμβολαίου τού συμβολαιογράφου
Ελατείας Ν. Δημητρακοπούλου.

Σκοπός τού Αγροκηπίου ήταν :

-Ο πολλαπλασιασμός, η εξευγένισις και η
διάδοσιν, τών δένδρων και ιδίως, των οπωρο-
φόρων.

-- Η υποδειγματική και πειραματική καλ-
λιέργεια τών σπουδαιοτέρων γεωργικών

Προϊόντων, τών καλλιεργουμένων στον
Νομό και εισαγωγής νέων τοιούτων, πού δύ-
νανται, να ευδοκιμήσουν στήν περιφέρεια αυ-
τή.

--Η εισαγωγή νέων, τελειοτέρων και οικο-
νομικωτέρων γεωργικών μηχανημάτων και ερ-
γαλείων.

--Η ενίσχυσις τής κτηνοτροφίας με τήν
διατροφήν και διατήρησαν, εκλεκτών ζώων α-
ναπαραγωσιγής.

- Εγκατάστασιν είς αυτό προτύπου Με-
λισσοκομείοπρός βελτίωσιν τής μελισσοτρο-
φίας τού τόπου.

- Η διάδοσις στούς γεωργούς οικονομικω-
τέρας μεθόδου, καλλιεργείας και γενικά, τών
γεωργικών γνώσεων. ( Β/Δ 15/7/1915. Με ει-
σήγησιν, τού υπουργού Εθνικής Οικονομίας
Αθ. Ευταξία, ( βλ. Παν. Γεωρ. Δημάκης Το Α-
γροκήπιον Ελατείας ).

ΦΕΚ 261/Α/28-7-1915. Διανομή στον
Δήμον και τας εξ εκάστου τών πρώην δήμων
τού Νομού τούτου σχηματισθείσας Κοινότη-
τας, κατά το 1914 έτος προσόδους τών Δημο-
τικών δασμών :

-Τού τέως Δήμου Ελατείας είς τας Κοινό-
τητας του, ώς εξής : Δραχμανίου 80%, Μπε-
σχενίου 7%, Μανεσίου 10% και Σουλίμπεης
3%

Τού τέως Δήμου Τιθορέας…:Βελίτσης
70%, Κηφισσοχωρίου 15%, Μοδίου 10% και
Αγίας Μαρίνας 5%

-Τού τέως Δήμου Δρυμίας …:Δαδίου 90%,
Γλουνίστης 5%, Δερνίτσης 2% και Ξυλικών
3%

( ΚΥΑ 10/7/1915 Επί των Εσωτερικών και
επί τών Οικονομικών. Τότε υπουργός Εθνικής
Οικονομίας ήταν ο Αθαν. Ευταξίας.

161 ) Φ. 24 τής 14/8/1949 . Οι ποσότη-
τες σίτου πού παρέδωσαν στήν συγκέντρω-
σαν, οι παραγωγοί τών χωριών ήταν : Κέντρο
Αταλάντης : Λευκοχώρι 12.000 οκάδες, Ελά-
τεια 45.000. Κέντρο Αμφικλείας : Αμφίκλεια
90.000, Κηφισσοχώρι 30.000, Μόδι 36.000

και Τιθορέα 13.000 οκάδες. Πολλές και χρή-
σιμες οι πληροφορίες, έστω και αποσπασματι-
κές, μέσα από τήν ανάγνωση Φ.Ε.Κ. δασμοί
και φόροι, αποτελούν ψήγματα χρυσά, σε μία
μακρά, αλλά και δύσκολη περίοδο, εφαρμο-
γής νέας μεθοδολογίας, στήν δενδροκομία,
μεταφορές, επικοινωνίας, Μελισσοκομίας, κτη-
νοτροφίας, πού διαγράφονται ακροθιγώς, μέ-
σα από τα έγκυρα έγγραφα και τεκμήρια και
στήν περίπτωση τού Δήμου Ελατείας, η ίδρυ-
σις τού Αγροκηπίου. Πίσω από αυτό, υπάρ-
χει μία δυναμική, ακμαία και οραματική ομά-
δα Νέων, τών Συλλόγων Σπουδαστών, Φιλο-
δένδρων, Εμπόρων και Βιοτεχνών, για τούς ο-
ποίους, θα επανέλθουμε σύντομα, με πολλά
νέα στοιχεία, χρήσιμα στούς ερευνητές, πού
θα κληθούν να τα συνδέσουν και αυτόν τον
στόχο, υπηρετεί, η συστηματική ανάρτηση και
δημοσιοποίηση, τού Αρχειακού υλικού, τού
Δήμου και τής περιφέρειάς του, πού λιμνάζει
και ληθαργεί. Επί τούτοις ευχαριστούμε τον ε-
ξαίρετο συμπατριώτη μας, δημοσιογράφο, ε-
ρευνητή Κων. Τριανταφύλλου, για τήν συ-
μπλήρωση τού υλικού.

Υπαίθρια κτηνοτροφική εγκατάσταση.  Ευτυχισμένα πουλερικά, 
τσιμπολογούν έντομα, πού συγκεντρώνονται όπου στάζει ο ορός, 

τού γάλακτος από τις τσαντίλες.

Δείγμα κοινωνίας Δραχμανίου 1900.

Τα παλαιά οικήματα τού Δραχμανίου πού διασώζονται ακόμη

Τ' αλωνισμα τελείωσε η παραγωγή επαρκής 
για τούς λιτοδίαιτους, ο ιερός κύκλιος χορός, 

στο βουνίσιο πλάτωμα, καλά κρατεί κι τ' χρον....

Ο φιλοπρόοδος Σύλλογος Φιλοδένδρων Ελατείας, συνιδρύμενος από μέλη της τοπικής κοινωνίας, με αγάπη για το
περιβάλλον, ιδιαίτερα τις δενδροφυτεύσεις, διαπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, με ευαισθησία και σεβασμό, χωρίς λιθο-
λογήσεις των ερειπίων της Ελατείας, είχε κοσμήσει τους δρόμους και τις πλατείες, με συστοιχίες από ακακίες, που ευω-
δίαζαν. Μερικά διατηρούνται ακόμη, άλλα έχουν αντικατασταθεί, από εισαγόμενα, κατά την επιλογή, των κατά και-
ρούς διοικούντων, όπως συνηθίζεται στον τόπο μας. 

Οι Φιλόδενδροι Ελατείας, είχαν μάλιστα επιτύχει, την δημιουργία ενός αγροκηπίου, στον χώρο του σημερινού α-
θλητικού γηπέδου, παράρτημα του υπ. Γεωργίας Λαρίσης, για πρότυπες καλλιέργειες, με γεωπόνο του δημοσίου. Μερι-
κοί θα θυμούνται, τον Γ. Πλατή, προπολεμικά, που αργότερα έγινε και γαμπρός του Γ. Ι. Σταμοπούλου(Μαύρη). Το Α-
ΓΡΟΚΗΠΙΟΝ αυτό προμήθευε και τους εργατικούς Φιλόδενδρους, με τα απαραίτητα των δενδροφυτεύσεων. Σήμερα
δεν υπάρχει παρά η διασωθείσα αυτή φωτο, με μια ομάδα Φιλόδενδρων, από τους οποίους ταυτοποιήσαμε μερικούς,
ως ακολούθως. 

Από αριστερά Μ. Ρίζος, Δ. Κεχράς, Ν. Αυγερίου, Αθ. Κοντοθανασόπουλος… άγνωστοι οι υπόλοιποι, όλοι όμως κα-
λοντυμένοι, φαίνονται να ανήκουν σ' υψηλό επίπεδο τής κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Στο βάθος η μακριά σειρά τών
δένδρων, οριοθετεί τον χώρο τού θερμοκηπίου και είναι η μοναδική, προς στιγμήν αποτύπωση του. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ.*

Γράφει ο Παν. Γεωρ. Δημάκης, Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου Δήμου Αμφικλείας Ελατείας • Email: pgdimakis@gmail.com


