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Προλεγόµενα
Ο πηλός έχει µια ιστορία τουλάχιστον 6 χιλιά-

δων χρόνων. Γίνεται από αργιλόχωµα και νερό
δηλ. από 100% φυσικές πρώτες ύλες, που υ-
πάρχουν σε αφθονία στη φύση (χωρίς προσθή-
κη χηµικών ουσιών). Τα τούβλα από ψηµένο πη-
λό είναι από τα παλαιότερα - γνωστά στον άν-
θρωπο - οικοδοµικά υλικά και αποτελούν ανα-
πόσπαστο κοµµάτι της ιστορίας της αρχιτεκτονι-
κής. Είναι το πιο φιλικό υλικό δόµησης για το πε-
ριβάλλον και παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στο
χρόνο.

Από αυτό το µοναδικό φυσικό προϊόν τον πη-
λό ως πρώτη ύλη, παράγονται οι πλίνθοι (άψητοι
αρχικά και ψηµέ-
νοι σε καµίνι αρ-
γότερα) δηλ. τα
τούβλα. Χωρίζο-
νται σε συµπαγή
και σε διάτρητα
τούβλα (µε 6, 9,
12 και περισσότε-
ρες τρύπες). Επί-
σης διακρίνονται
σε τούβλα τοιχο-
ποιίας και σε πυρότουβλα. Άλλα σηµαντικά
προϊόντα του πηλού είναι τα κεραµίδια (διαφό-
ρων τύπων) για στέγες. Από πηλό επίσης φτιάνο-
νταν, από τα αρχαία χρόνια, και τα αγγεία, ως δο-
χεία µεταφοράς και αποθήκευσης των υγρών.

Να θυµίζουµε ότι τα τούβλα - ως δοµικά υλικά
- έχουν εξαιρετικές θερµοσυσσωρευτικές, µονω-
τικές και αντισεισµικές ιδιότητες.

Α. Προπολεµικές µονάδες παραγωγής
Μετά το 1928 (µε το νόµο για την απαλλοτρίω-

ση των τσιφλικιών) και µέσα στη δεκαετία του
1930, παρατηρείται στην περιοχή µας ένας οικο-
δοµικός οργασµός. Τα λασπόχτιστα σπίτια των
φτωχών γεωργών της
κοιλάδας του Σπερχειού
µετατρέπονται σε κατοι-
κίες ώστε να παρέχουν
συνθήκες πιο άνετης και
υγιεινής διαβίωσης. Ακρι-
βώς εκείνη την εποχή κά-
νουν την εµφάνισή τους πολλά κεραµοποιεία.

Η προσχωσιγενής κοιλάδα του Σπερχειού πο-
ταµού, ο οποίος από τα αρχαία χρόνια µεταφέρει
άριστη λάσπη (αργιλόχωµα) είναι η πλέον κατάλ-
ληλη πηγή σε πρώτη ύλη για πηλό ποιότητας.
Στα νότια της Λαµίας και βόρεια του χωριού Κόµ-
µα ιδρύθηκαν και λειτούργησαν οι πρώτες µονά-
δες χειροποίητων τούβλων. Έτσι ήταν πολύ κο-
ντά στην πρώτη ύλη και δεν χρειαζόταν µεταφο-
ρά της.

Ήταν µικρές µονάδες, σε οικογενειακή βάση,
που έφτιαχναν χειροποίητα τούβλα, σε µικρή πα-
ραγωγή. Επιτόπου έχτιζαν και το καµίνι για το
ψήσιµο των τούβλων. Για καύσιµη ύλη χρησιµο-
ποιούσαν επιτόπια υλικά (βούρλα και µικρά ξύ-
λα από τη βλάστηση της περιοχής).

1. Καµίνι Ρίζου : Στη γωνία των οδών Καβάφη
και Αµφικτυόνων. Λειτούργησε πριν το 1940
από τον ιδιοκτήτη και τα 2 αγόρια του. Έφτια-
χναν χειροποίητα κεραµίδια και συµπαγή τού-
βλα. Το καµίνι αργότερα αγοράστηκε από
τους αδελφούς Ντρούκα.

2. Αδελφοί Ντρούκα. Ήταν 2 αδέρφια ο Κων-
σταντίνος (1893-1982) και ο Αθανάσιος (1897-
1968). Τα προηγούµενα χρόνια οι Αφοι
Ντρούκα έκαναν εµπόριο τούβλων και κερα-
µιδιών. Η έκταση που αγόρασαν µαζί µε το
καµίνι Ρίζου ήταν 10-15 στρέµµατα. Όλα αγο-
ράστηκαν την περίοδο 1948-50. Το καινούρ-
γιο καµίνι είχε µηχανήµατα (πρέσες) για κερα-
µίδια και για τούβλα (συµπαγή, 6τρυπα και
18τρυπα). Ήταν µια οικογενειακή επιχείρηση,
όπου δούλευε και κάποια από τις γυναίκες
τους. Ένα τραγικό οικογενειακό περιστατικό
σηµάδεψε τις οικογένειες. Το παιδί ενός απ’
αυτούς, ο Παναγιώτης Αθαν. Ντρούκας σκο-
τώθηκε µε αυτοκίνητο, την ηµέρα του Πάσχα
του 1960, σε ηλικία 17 ετών. Το κεραµοποιείο
έπαψε τη λειτουργία του στα µέσα της δεκαε-
τίας του ’60.

3. ∆ηµήτριος Παναγιωτόπουλος : Από το 1936
µέχρι το 1946 λειτούργησε ένα καµίνι για χει-
ροποίητα κεραµίδια και συµπαγή τούβλα στην
περιοχή «Γούρνες» της Σπηλιώτισσας1, που
βρισκόταν σε απόσταση 1000 µ. από τον πα-
λιό εθνικό δρόµο Λαµίας – Αθηνών. Στο ση-
µείο αυτό το χώµα (πηλός) ήταν κατάλληλο.

Η επιχείρηση ήταν οικογενειακή. Στη συνέχεια
µετέφερε το κεραµοποιείο σε κτήµα του Ιωάν-
νη Μπαρτσώκα (ή Πατάκα), στα τελευταία τότε
σπίτια, νότια της Άµπλιανης. Η λειτουργία του
σταµάτησε στα µέσα της δεκαετίας του ’50. Ο
∆ηµήτριος Παναγιωτόπουλος καταγόταν
(µάλλον) από νησί και ήξερε την τέχνη.

4. Αναστάσιος και Σπύρος Νιάφας : Το 1938-
39 είχαν ένα πρόχειρο καµίνι-κεραµοποιείο
κοντά στη θέση «Γούρνες» της Σπηλιώτισσας2,
όπως την έλεγαν όλοι) (κοντά στο άλλο κερα-
µοποιείο-καµίνι του ∆ηµ. Παναγιωτόπουλου).
Στα χρόνια της γερµανικής κατοχής το καµίνι
µεταφέρθηκε κοντά στη «Μούσα3», σε κτήµα
του Σωτήρη Αρχοντή. Το 1949 έκλεισε. Ο Τά-
σος Νιάφας διετέλεσε δηµοτικός υπάλληλος
για κάποιο χρονικό διάστηµα.

5. Κωνσταντίνος Σταµπολίδης : Έφτιαχνε χειρο-
ποίητα συµπαγή τούβλα και κεραµίδια, στην ί-
δια θέση «Γούρνες», όπως οι προηγούµενοι.
Απασχολείτο όλη η οικογένεια. Λειτούργησε
λιγότερο από µια δεκαετία (1950-58). Μετά το
έκλεισε και ο Κων. Σταµπολίδης έγινε υπάλ-
ληλος στο Γεώργιο Αχλαδιώτη.

6. Γεώργιος Αχλαδιώτης4 : Τις δεκαετίες 1920-
40, η οικογένεια Αχλαδιώτη είχε µικρό καµίνι
στην περιοχή Αλυκές της Ανθήλης. Μεταπο-
λεµικά, από το 1955 µέχρι το 1965 περίπου, ο
Γεώργιος Αχλαδιώτης (από τη Ροδίτσα) έφτια-
ξε και λειτούργησε κεραµοποιείο στην Ά-
µπλιανη, σε κτήµα του Χρ. Αθ. Μπαρτσώκα.
Είχε µηχανήµατα και σηµαντική παραγωγή. Το
χώµα (πηλό), το µετέφερε µε φορτηγό (ένας
ονόµατι Γκλάβας) από την Ανθήλη. Για να λει-
τουργεί το καµίνι και να ψήσουν τα τούβλα έ-
καιγαν βούρλα. Το κεραµοποιείο το µετέφερε
κοντά στον κόµβο της εθνικής οδού, όπου
λειτούργησε κάποια χρόνια. Στην εταιρεία
συµµετείχε και ο Κατσαρός (συνεταίρος). Μετά
(το 1980) αποχώρησε ο Γεώρ. Αχλαδιώτης και
το καµίνι εξαγοράστηκε από τους αδερφούς
Βασ. Ζάρρα (ο Κατσαρός παρέµεινε). Μετά α-
πό λίγα χρόνια έκλεισε.

7. Καµπασακάλης5 - Ζαλαχώρης 6 - Σουρίδης7 :
Μετά την Κατοχή, οι τρεις αυτοί συνέταιροι
(δεν είναι γνωστή η καταγωγή τους) ήρθαν και
διάλεξαν ένα κτήµα, στα βόρεια του σηµερι-
νού Τ.Ε.Ι. Λαµίας. Για προσωπικό πήραν τους
Αµπλιανίτες Γεώργιο Χοντρό, Γεώργιο Λουκά,
Ιωάννη Καλτσούλα. Στην επιχείρηση πρέπει
να έβαλε χρήµατα ο Παναγιώτης Βεζύρης. Έ-
φεραν µηχανήµατα και το κεραµοποιείο δού-
λεψε. Φαίνεται ότι δηµιουργήθηκαν αρκετά
προβλήµατα στη συνεργασία µεταξύ τους, µε
αποτέλεσµα το 1946 οι τρεις συνεταίροι να α-
ποχωρήσουν8 και το καµίνι ανέλαβαν οι 4 Α-
µπλιανίτες.

Η λειτουργία του κε-
ραµοποιείου συνεχίστη-
κε και ποσότητες από
τούβλα έπαιρνε η «Ού-
ντρα», η οποία στα µετα-
πολεµικά χρόνια είχε α-
ναλάβει την ανοικοδό-
µηση. Το 1950 η εταιρία
διαλύθηκε και ο Ιωάννης
Καλτσούλας αποχώρησε

όπως και ο Παναγιώτης Βεζύρης – κάτω από
ένα πολύ βαρύ κλίµα – που ο τελευταίος µάλ-
λον έχασε χρήµατα. Ο Γεώργιος Λουκάς έµει-
νε λίγα χρόνια ακόµα και αποχώρησε κι αυ-
τός, παραµένοντας µόνος ιδιοκτήτης ο Γεώρ-
γιος Χοντρός. Μέχρι το 1960, το κεραµοποιείο
υπολειτουργούσε µε ελάχιστο προσωπικό και
οικονοµικά προβλήµατα. Το ανέλαβε µετά ο
Λάµπρος Γ. Χοντρός για κάποιο χρονικό διά-
στηµα και τελικά σταµάτησε τη λειτουργία
του. Μετά από πολύχρονες δικαστικές περιπέ-
τειες έγινε η έξωση του κεραµοποιείου και ο ι-
διοκτήτης πήρε πίσω το κτήµα του. Το κτήµα
σήµερα έχει πουληθεί σε οικοδοµική εταιρία,
που έφτιαξε πολυώροφο κτίριο.

8. Κεραµοποιείο … Τσάκαλου - … Ταραλά : Ή-
ταν επί της οδού Ανθήλης, πριν τον κόµβο της

εθνικής οδού Λαµίας-Αθήνας, και πριν τα φα-
νάρια (µετά του Σερδάρη). Ελλείπουν άλλα
στοιχεία.

9. Αφοί Κ. Πιπέλια : Οι τρεις αδελφοί Κ. Πιπέλια
κατάγονταν από τα Καστέλια Παρνασσίδας.

Το κεραµοποιείο δηµιούργησαν αρχικά ο Η-
λίας (1902-1952) και ο Χαράλαµπος Πιπέλιας
(1904-1981). Αργότερα προστέθηκε ο τρίτος
αδελφός Παναγιώτης (1920-2011). Η αρχική
του έδρα ήταν στη Ροδίτσα, ένα χρόνο όµως
αργότερα, το 1931, το µετέφεραν στη συνοι-
κία του Παγκρατίου και συγκεκριµένα στη Ν-
Α γωνία των οδών Ναυπάκτου και Φραντζή
στο Παγκράτι. Ήταν µεγάλο, µε προδιαγραφές
αυξηµένης παραγωγής αλλά και µηχανοκίνη-
το.
Το καµίνι τροφοδότησε την αγορά µε νέα οι-
κοδοµικά υλικά, δηµιούργησε θέσεις εργα-
σίας για εκατοντάδες εργάτες και συνέβαλαν
καθοριστικά στην ανάπτυξη, τα δύσκολα χρό-
νια της Κατοχής9 και του Εµφυλίου.

9. Αφοί Ζαρκαδούλα : Ήταν δίπλα στο εκκλη-
σάκι του Αγίου Τρύφωνα. Το κεραµοποιείο α-
νήκε σε τρία αδέρφια (Γεώργιο, Βασίλειο και
Νικόλαο). Το γενικό πρόσταγµα είχε ο Βασί-
λειος. Η µονάδα διέθετε µηχανήµατα, µε ση-
µαντική παραγωγή. Ο πηλός περνούσε από
την πρέσα και τα παραγόµενα τούβλα, επάνω
σε παλέτες, πήγαιναν µετά στο στεγνωτήριο.
Στη συνέχεια πήγαιναν σε θάλαµο του καµινι-
ού, για το τελικό ψήσιµο. Το καµίνι είχε πολ-
λούς θαλάµους οι οποίοι δούλευαν συνεχώς.
Ως καύσιµη ύλη για το καµίνι πρέπει να χρη-
σιµοποιούσαν πετρέλαιο. Παρήγαγε µόνο
6τρυπα και 9τρυπα τούβλα. Κάποιο χρονικό
διάστηµα παρήγαγε και συµπαγή τούβλα, που
µετά σταµάτησε την παραγωγή.
Στα µέσα της 10ετίας του ’90, το εργοστάσιο
των Αφών Ζαρκαδούλα διέκοψε τη λειτουργία
του. Τα παλιά µηχανήµατα και άλλα µεταλλι-
κά µέρη εκποιήθηκαν. Το 2016 σε σιδηρουρ-
γικές εργασίες, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σω-
λήνα που παλιότερα τροφοδοτούσε µε προ-
πάνιο. Κατασβήστηκε από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία Λαµίας.

Β. Τσουκαλάδικα της Λαµίας
Θυµίζουµε ότι στα παλιότερα χρόνια όλα τα

σκεύη για τη µεταφορά υγρών στην καθηµερινή
ζωή ήταν πήλινα, εφόσον τα γυάλινα ήταν ακρι-
βότερα και πλέον εύθραυστα. Για το πόσιµο νε-
ρό, οι κανάτες, τα λαγήνια, οι κούπες, τα ποτή-
ρια, πιάτα, τσουκάλια φαγητού, αλλά και διάφο-
ρα πιθάρια για λάδι, και άλλα προϊόντα ήταν όλα
έργο του τσουκαλά ή αγγειοπλάστη.

Η τέχνη του αγγειοπλάστη ήρθε στη Λαµία α-
πό τη Βόρεια Ήπειρο. Ουσιαστικά µιλάµε για την
οικογένεια Αζηµόπουλου, από την Κορυτσά. Στις
τελευταίες 10ετίες του 19ου αιώνα, ο τσουκαλάς
Ιωάννης Αζηµόπουλος (1849-1914) ήρθε µε την
οικογένειά του και εγκαταστάθηκε στη Λαµία.
Κοντά σ’ αυτόν, έµαθαν την τέχνη και ασχολήθη-
καν επαγγελµατικά στα χρόνια του Μεσοπολέ-
µου, ο Παντελής Αζηµόπουλος (1875-1955) και

ο γιός του πρώτου Ηλίας Ιωάν. Αζηµόπουλος
(1888-1948). Το εργαστήριό τους και µαζί πρατή-
ριο πώλησης ήταν στην οδό Βύρωνος (µεταξύ
των οδών Χατζοπούλου και Πατρόκλου).

Τα µέλη αυτής της οικογένειας κατείχαν την
τέχνη του αγγειοπλάστη και την αξιοποίησαν
σχεδόν µονοπωλιακά στην πόλη µας.

Τέλος να αναφέρουµε κι έναν αγγειοπώλη
στη Λαµία, τον Ευάγγελο Σπανοβαγγέλη (1872-
1932).

Το 1949 σε καταγραφή10 που έγινε, πήλινα
αγγεία διέθεταν στη Λαµία οι : Παντ. Αζυµόπου-
λος, Θεοφ. Ανθόπουλος & Σία, Αριστ. Παναγής
και Κων. Τσόρλιας. Αγγεία τέχνης παρήγαγε ο Κ.
Ανθόπουλος (µικρή βιοτεχνία).

Επίλογος
Η είσοδος του 21ου αιώνα, βρήκε την κοιλά-

δα του Σπερχειού και τη Λαµία, χωρίς κεραµο-
ποιείο! Παρά το πλεονέκτηµα της άριστης πρώ-
της ύλης (από την ιλύ των προσχώσεων του πο-
ταµού), οι µικρές µονάδες του τόπου µας έσβη-
σαν. Έτσι τα κεραµίδια και τούβλα έρχονται από
άλλα µέρη (Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, κλπ.).

Τα παλιότερα χρόνια, το πόσιµο νερό µέσα
στο λαγήνι παρέµενε δροσερό ακόµα και το κα-
λοκαίρι. Τώρα τα πήλινα αγγεία τα αντικατέστησε
το πλαστικό και η τέχνη του αγγειοπλάστη υπη-
ρετεί µόνο τον τουρισµό. Κρίµα …

των Κωνσταντίνου Αθ. Μπαλωµένου
και Γεωργίου Ευαγ. Στεφανή
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1. Βιβλία Ιερών Ναών της Λαµίας (Αγ. Νικολάου, Ευ-
αγγελίστριας)

2. Νίκου Ταξ. ∆αβανέλλου : “Λαµία, Τα Πρόσωπα
(1760-1930)”, 2003, Λαµία.

3. Αθαν. Κ. Μπαλωµένου : “∆ρόµοι, Καταστήµατα
και Ιδιοκτησίες της προπολεµικής Λαµίας (∆εκαετία
1930-40)”, περ. ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2001, Λαµία.
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5. Μαρτυρία Ευαγ. Τσάκαλου
6. Μαρτυρία Βασιλικής Γ. Κυροχρήστου

1 Η Συνοδεία Σπηλιώτη (ή Σπηλιώτισσα) ήταν η δεύ-
τερη γυναίκα του µεγαλοκτηµατία Τέγου Σπηλιώτη,
µε ιδιοκτησία 2.000 στρεµµάτων περίπου από τα νό-
τια της Νέας Άµπλιανης µέχρι το χωριό Νέο Κρίκκε-
λο. Ο άντρας της Τέγος Σπηλιώτης πέθανε το 1918
από γρίπη και η ίδια ανέλαβε το τεράστιο κτήµα.
Βοήθησε πολύν κόσµο µε δουλειά, φαγητό, χρήµα-
τα, ειδικά στην Κατοχή. Απέκτησε έναν αγόρι, που
ονοµάστηκε Τέγος (το όνοµα του άντρα της). Η Σπη-
λιώτισσα πέθανε το 1958.

2 Εννοούµε το µεγάλο αγρόκτηµα της Συνοδείας Τέγου
Σπηλιώτη ή Σπηλιώτισσας, όπως την έλεγαν όλοι.

3 Αλλιώς λέγεται Γερµανική τάφρος. Σήµερα εκεί κα-
ταλήγουν οι υπόνοµοι της Λαµίας.

4 Ήταν 3 αδέρφια.
5 Παναγιώτης Κα(µ)πασακάλης, µηχανικός, µε διαµο-

νή Αθήνα. [Από το Βιβλίο Γεννήσεων - Βαπτίσεων
του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Λαµίας, µε ηµεροµηνία
19-9-1948]

6 Γεώργιος Βασιλ. Ζαλαχώρης (-ας), µηχανικός. Η γυ-
ναίκα του λεγόταν Γιαννούλα Τρίγκα του Θεοδ. {Από
το Βιβλίο Γεννήσεων-Βαπτίσεων του Ι. Ν. Ευαγγελί-
στριας Λαµίας, µε ηµεροµηνία γέννησης 29-12-1947
και βάπτισης 26-7-1949, του γιού τους Βασιλείου}.

7 Ανδρέας Σουρίδης. Η γυναίκα του λεγόταν Πολυξέ-
νη Γ. Πέτσα. [Από το Βιβλίο Γεννήσεων - Βαπτίσεων
του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Λαµίας].

8 Με την ανοικοδόµηση της µεταπολεµικής Ελλάδας,
ο Παν Καµπασακάλης µε τον Ανδρ. Σουρίδη (από το
1948 µέχρι το 1953 τουλάχιστον) έγιναν εργολάβοι
µηχανικοί κι έφτιαχναν δηµόσια έργα στην περιοχή
µας.

9 Στα σκοτεινά εκείνα χρόνια, το κτίριο του εργοστασί-
ου είχε µετατραπεί σε ένα τέλειο κρησφύγετο κάθε
αδικοκυνηγηµένου.

10 “Οδηγός της Ελλάδος Ιγγλέση”, Τεύχος Β’, Ιούλιος-
∆εκέµβριος 1949, σελ. 1299-1306, Αθήναι, 1950.
(από την ιστοσελίδα
https://sotosalexopoulos.blogspot.gr)

Χειροποίητα κεραµίδια
Βυζαντινού τύπου

Συµπαγή χειροποίητα
τούβλα

Χαράλαµπος Πιπέλιας Ηλίας Πιπέλιας

Εργαστήριο αγγειοπλαστικής (κανατάδικο).
Από το αρχείο της ΕΡΤ.

Εγκαταλειµµένα επαγγέλµατα

Τα κεραµοποιεία και
τσουκαλάδικα της Λαµίας


