
ΚΟΙΝΟΣΗ ΠΟΛΤΘΕΑ (ΔΡΑΓΟΒΙΣΙΟΤ) 

 

      Αφτθ αποτελείται από το νοτιοδυτικϊσ τθσ Κρανιάσ και Ν.και απζναντι τθσ Καλλιρόθσ, 

εισ απόςταςθν ¾ απ’αυτισ και 9.30ϋωρϊν εκ Καλαμπάκασ ευριςκόμενον χωρίον Πολυκζα. 

      Σο χωρίον Πολυκζα είναι όνομα και πράγμα ΠΟΛΤΘΕΑ.Απϋεδϊ βλζπει κανείσ τζςςαρασ 

Διμουσ (Ακαμάνων,Κοκωνίων,Λάκμωνοσ και Χαλκίδοσ)και ολόκλθρον τθν κοιλάδα τοτ 

Αςπροποτάμου,από των πθγϊν του μζχρι Γαρδικίου. 

      Η εν γζνει εντεφκεν άποψισ είναι χάρμα ίδεςκαι, πράγματι ωραία κζα με τασ γφρω 

φυςικάσ καλλονάσ και με τασ ωραίασ και μεγάλασ οικοδομάσ, διότι θ Πολυκζα είναι και 

ςωςτό αρχοντοχϊρι. 

      Εντεφκεν κατιγετο ο αραχοφτθσ,όςτισ εχρθμάτιςε μυςτικοςφμβουλοσ του ουλτάνου, 

παραςχϊν πολλάσ υπθρεςίασ εισ τθν πατρίδα μασ.Σοφτου ο υιόσ υπιρξε μζλοσ τθσ Φιλικισ 

Εταιρείασ. 

       Σω 1790 με 1791 οι Δραγοβιςτινοί, εκδικοφμενοι τθν τιμθν μιασ νφμφθσ 

των,ατιμαςκείςθσ υπό των Σοφρκων,ζκαυςαν δφο Κονιαροχϊρια τθσ Λαρίςθσ. 

       Σω 1809,6 Αυγοφςτου, ιλκεν εισ το Δραγοβίςτι με 80 παλλθκάρια και ο 

Γ.Καραϊςκάκθσ,ο οποίοσ ακόμθ δεν είχε γίνει άγγελοσ,αλλϋιτο διάβολοσ ακόμθ,προ τθσ 

Επαναςτάςεωσ, ζκαυςε το μιςό χωριό και τθν μιςι εκκλθςία (το γυναικείον) του χωριοφ. 

     Δραγοβιςτινοί ιςαν και οι Α δ ε λ φ ο ί  Σς ά κ α λ ο ι ,γενικοί Δερβεναγάδεσ εν Θεςςαλία 

κατά το 1821. Οφτοι απθλευκζρωςαν εισ φυλάκιον (ταμποφρ) Φαναρίου Ελλθνίδα 

ςκλάβαν,τθν οποίαν ζςτελλεν εισ το χαρζμι του ο κόντρα παςάσ,όςτισ μακϊν τοφτο 

ζςτειλεν ολόκλθρον τάγμα ςτρατοφ εισ Δραγοβίςτι προσ ςφλλθψίν των.Περικυκλωκζντεσ 

εντόσ οικίασ οι Σςάκαλοι θμφνκθςαν γενναίωσ,αλλά φονευκζντοσ του Δ.Σςάκαλου και 

εξαντλθκζντων των πολεμοφοδίων, οι υπόλοιποι ςυνελιφκθςαν και οδθγθκζντεσ εισ 

Λάριςςαν εφονεφκθςαν παρά τθν γζφυραν του Πθνειοφ.Οι Σςάκαλοι είχον ςχζςεισ φιλικάσ 

με τον Κατςαντϊνθν και τον Καραϊςκάκθν.Δραγοβιςτινοί ζλαβον μζροσ και εισ τθν παρά τθν 

Καλαμπάκαν μάχθν του 1854,παρά το πλευρό του Χρ. Χατηθπζτρου. 

       Οι κάτοικοι τθσ Πολυκζασ φεφγουν τον χειμϊνα,εκτόσ ελαχίςτων οικογενειϊν,και δια 

τοφτο κατά τθν τελευταίαν απογραφιν αρικμεί μόνον 51 κατ.(33 άρρ. και 18 κιλ.) ,αν και 

υπερβαίνουν τουσ χιλίουσ.Σα ζςοδα τθσ Κοινότθτοσ είναι 50.307 δρχ.Ολόκλθροσ θ ζκταςισ 

τθσ Πολυκζασ φκάνει τα 60 χιλ.ςτρεμμ.εξ ων περί τα 20 ςτρεμμ. δάςθ εξ ελάτθσ ,εντελϊσ 

ανεκμετάλλευτα δυςτυχϊσ ,ελλείψει ςυγκοινωνίασ. 

      Σα λειβάδια τθσ εκμεταλλεφονται υπό των ιδίων κατοίκων τθσ.Άλλοτε θ κτθνοτροφία τθσ 

ανιρχετο εισ 40 χιλ. πρόβατα.Ήδθ μόλισ εισ 5 χιλ. περίπου ανζρχεται θ κτθνοτροφία τθσ 

,λόγω τθσ απαλλοτριϊςεωσ των πεδινϊν κτθμάτων. 

      Επί Σουρκοκρατίασ οι μόνοι ζμποροι ιςαν οι Δραγοβιςτινοί,οίτινεσ ειςιγαγον τθν 

τυροκομίαν εισ τα μζρθ μασ, φζροντεσ τυροκόμουσ από τθν Ανδριανοφπολιν  διά το 

καςζρι,κεφαλοτφρι κλπ.είδθ τθσ τυροκομικισ.Μζχρι του 1912 υπιρχον εντόσ του 



Δραγοβιςτίου 12 τυροκομεία.Επίςθσ παλαιότερον οι Δραγοβιςτινοί θςχολοφντο και εισ τθν 

εριουργίαν,υφαίνοντεσ βελζτηεσ,καπότεσϋδίμιτα και διαφόρων ειδϊν ςκουτιά και 

κάμνοντεσ μζχρι του 1830 εξαγωγιν και εισ Βιζννθν και ςυναγωνιηόμενοι εισ τθν εριουργίαν 

με τθν Κρανιάν.,κλθνιάςανκλπ.Αλλά και εισ τα γράμματα δεν κακυςτζρθςε το Δραγοβίςτι. 

Είναι το μόνο χωριό,όπερ είχε και επί Σουρκοκρατίασ επιςτιμονασ.ιμερον ζχει ουκ 

ολίγουσ επιςτιμονασ. 

     Η Πολυκζα ζχει και τθλζφωνον κατά το κζροσ. Αποτελεί και ιδίαν ενορίαν,τθσ Γεννιςεωσ 

τθσ Θεοτόκου με 14.364 δρ. ζςοδα ετθςίωσ. 

 

 

     Απόςπαςμα από τα ¨ΘΕΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ¨. 

Ζκτακτοσ ζκδοςισ τθσ Ιςτορικισ και Λαογραφικισ Εταιρείασ των Θεςςαλϊν,δια τον 

εορταςμόν των 50 χρόνων απελευκερϊςεωσ τθσ Θεςςαλίασ,ετϊν 1881-1931. 

                                                                        Ακιναι 1935  

 

 

 

 

Με τθ φροντίδα του ςυνδζςμου των εν Ακιναισ εκ Πολυκζασ 

Αςπροποτάμου. 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΑΝΔΡΕΑ                       ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΤΘΤΜΙΑ    


