
Ηαξία τής γής, οι απαιτούμενες διαδικα-
σίες αγοραπωλήσεων και χρήσεων, αλ-
λά και δικαιοπραξιών, η κατοχύρωση

τών τίτλων ιδιοκτησίας, αλλά και άλλα, τού νο-
μικού πλέγματος επέβαλαν, να υπάρχει στήν
Χώρα τής Ελατείας, κατάλληλη νομική δομή,
πού να διεκπεραιώνει έγκυρα και διαχρονικά,
το νομικό καθεστώς, απαραίτητο στήν μικροκοι-
νωνία της, για να λειτουργήσει με κανόνες.
Στήν Ελάτεια φαίνεται, να υπήρχαν πάντοτε
αυτές οι δομές, πού εξυπηρετούσαν, τούς κα-
τοίκους τής Δυτικής Λοκρίδας, διορισμένοι, ολι-
γογράμματοι, με κριτήρια διαπλοκής, συνήθως
δικαστικοί Ειρηνοδίκες ή Γραμματείς, δικολάβοι
ή απλοί υπάλληλοι, ώς συμβολαιογραφούντες,
υπηρετούντες σε πρωτοβάθμια δικαστήρια, α-
κόμη και ολιγογράμματοι Αγιάννηδες, Προεστοί
και Δημογέροντες ή και τής κατηγορίας...και
γράμματα γνωρίζω...τοπικοί τιμαριούχοι... Άλ-
λωστε, οι πτυχιούχοι νομικοί, τού Ε. Π. Κ. Αθη-
νών, προέκυψαν αρκετά χρόνια, μετά τήν ίδρυ-
ση του. Οι δημοσιευμένοι έγκυροι Κατάλογοι
τών Γ.Α.Κ. Φθ. Λαμίας ήδη διασώζουν, πλήθος
ονομάτων, τού συμβολαιογραφείου Ελατείας
φώτο, όπου με προσεκτική ανάγνωση, μπορεί
κανείς να κατανοήσει, τα καλά έργα, αλλά και
τις παθογένειες, μίας Δημόσιας δομής, πού ω-
ρίμαζε αργά και επώδυνα. 

Βλ. Σημ. (ένα απρόσμενο θησαυρό, χάρη στήν
ακαταπόνητη, πολυσχιδή δραστηριότητα, τής
υπευθύνου Προϊσταμένης κ. Βακιρτζηδέλλη, με
τον συμβολαγραφούντα ειρηνοδίκη, Ιωαν. Φα-
σίτσα, από το 1859, ώς πρώτο διορισθέντα, κα-
τά τα κρατούντα τότε βασιλικά προνόμια και
τήν μακρά σειρά τών επομένων, με μικρή η με-
γαλύτερη θητεία, ανάλογα τών διασυνδέσεων
και χαριστικών τακτοποιήσεων. Η εντοπιότης,
δεν φαίνεται να επηρεάζει τούς διορισμούς, από
πρόχειρη έρευνα τών ονομάτων). Η ανατροπή
αυτών όλων, ευρίσκεται στο έτος 1902, ότε Ο
δικηγόρος και διδάκτωρ Νομικής Γεώργιος Α.
Σαντάς, * φωτό 1 - 2- 3, αναλαμβάνει τήν θέσιν
τού ειδικού συμβολαιογράφου, εν τή Περιφέ-
ρεια Ελατείας, συσταθείσης διά τού Β.Δ.τής
18ης Ιανουαρίου 1902 Φ. Ε. Κ. 9 τεύχος Α, υ-
πό τήν επωνυμίαν " Συμβολαιογραφείον Ελατεί-
ας " έδραν έχον τήν κωμόπολιν Ελάτειαν. * Φω-
τό 5-6. Ο Γ.Α. Σαντάς, εξ Ελατείας, υιός τού Α-
ναγνώστη, μάλλον μυλωνά στον Λευτιάνο, ή
τού Αγγελή, πεταλωτή, είναι κλώνος, τής πα-
λαιάς οικογενείας Σαντά, πού ανέδειξε πολλούς
και έγκριτους, επιστήμονες και κυρίως στρατιω-
τικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, καθώς και
τον Κωστούλα Ταξιάρχου Σαντά, πρώτο δι' Ε-
κλογών, εκλεγέντα Βουλευτή Λοκρίδος και Δή-
μαρχον Ελατείας, μετά τήν 3η Σεπτέμβρη 1843.
Παρέμεινε στην θέση αυτή μέχρι το έτος 1902
και τον διεδέχθη επίσης ο συμβολαιογράφος
Ε.Κ.Π..Α Ζήσιμος Παπαζησίμου, μέχρι το έτος
1905 και αυτός, δημότης Ελατείας, καταγόμε-
νος από παλαιά οικογένεια αγωνιστών, τής κοι-
λάδας τού μέσου ρού, τού Κηφισού. *** Σημα-
ντική είναι επίσης η παροχή Αρχειακού υλικού
από το Ιστορικό Αρχείο τού Ε.Κ Π. Αθηνών ό-
πως τών εξεταστικών φύλλων και λοιπών πολύ-
τιμων τεκμηρίων. Ευχαριστούμε τήν κ Λιάζη για
όλα.  

ΣΗΜ. Η πολύκλαδη, οικογένεια Δημητρακο-
πούλου, εμφανίζεται σε πολλά χρονικά σημεία,
τών καταλόγων ΓΑΚ Λαμίας, τού Συμβολαιο-
γραφείου Ελατείας, με συμβολαιογραφούντες,
μάλιστα μέχρι και σήμερα το όνομα Δημητρα-
κόπουλος και τού Κων. Μπουλουγούρα, γαμ-
βρού του, είναι σύμφυτα τής υπηρεσίας αυτής,
με διαδοχικούς κατιόντες, ώς προς το επώνυμο.

Κατάλογοι συμβολαιογραφούντων και συμβολαιογράφων Ελατείας.
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Φωτό 1. Γ.Α. ΣΑΝΤΑΣ 
Συμβολαιογράφος Ελατείας 1902

Φωτό 2. Γ.Α. Σαντάς Διδάκτωρ Νομικής 
ΕΚΠΑ. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΦΕΚ 9 18 Ιανουαρίου 1902

Ενα ενδεικτικό πολύτιμο έγγραφο 
ΕΚΠΑ πτυχίο, διδακτορικό, Νομικής, 
υπογεγραμμένο και καταχωρημένο.

Ιστ. Αρχείο ΕΚΠΑ.

Φωτό 5. To πρώτο συνταχθέν συμβόλαιον
εν Ελατεία από τον Γ.Α. Σαντά 
εν τή προικώα οικία Φούκα.

Φωτό 6. Το πρώτο συμβόλαιο, 
συνταχθέν εν Ελατεία 

από Ιω. Φασίτσα το 1859.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ 1902
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
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