
ΠΥΡΓΟΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ. 
 
H πρώτη κατοίκηση του χώρου στον οποίο βρίσκεται σήμερα η πόλη του Πύργου ανάγεται 
στις αρχές του 16ου αιώνα . Συγκεκριμένα , κατά την βασιλεία του Σουλτάνου Σελήμ του Α’ 
(1512 – 1520) , κάποιος ονόματι Τσερνωτάς ή Τσορωτάς , από το χωριό Τσερωτά των 
Καλαβρύτων , βρήκε μέσα σε ένα πηγάδι αρχαία χρυσά νομίσματα μέρος των οποίων , ή και 
όλα κατ’ άλλους , το παρέδωσε στον Σουλτάνο , μεταβάς πρός τούτο στην 
Κωνσταντινούπολη . Ο Σουλτάνος για να τον ανταμείψει του δώρησε μία μεγάλη έκταση 
στην Ηλεία , ΄γύρω από τον χώρο όπου βρίσκεται σήμερα η πόλη του Πύργου και του 
απένειμε και τον τίτλο του Μπέη . Τότε αυτός έκτισε , στον λόφο , όπου η σημερινή πλατεία 
του Επαρχείου , έναν πύργο , για να εποπτεύει την περιοχή ,ο οποίος αποκαλούνταν από τους 
ντόπιους ο πύργος του Τσερνοτάμπεη . Από αυτόν τον πύργο πήρε το όνομά της η μετέπειτα 
πόλη . Μετά από λίγο καιρό άρχισαν να οικοδομούνται και κατοικίες γύρω από τον πύργο και 
έτσι άρχισε να σχηματίζεται εκεί ένας μικρός οικισμός . Λέγεται ότι το πηγάδι όπου βρέθηκε 
ο θησαυρός σώθηκε και μετά τον σχηματισμό της πόλης , και μάλιστα στην συνοικία του 
Νεοχωρίου δείχνανε παληά το «πηγάδι του Τσερνωτά» .  
Μετά τον θάνατο του Τσερνωτά , ο οποίος δεν άφησε απόγόνους , τα κτήματά του και ο 
πύργος του περιήλθαν στον Σουλτάνο ο οποίος και τα δώρησε , ως εισόδημα , στην Βαλιδέ 
Σουλτάνα . Το 1678 , όταν τοποθετήθηκε εκεί ο πρώτος Αγάς , λέγεται ότι ο Πύργος είχε ήδη 
5.000 κατοίκους . Οπωσδήποτε , μέχρι την δημιουργία του νέου Ελληνικού κράτους, , ο 
Πύργος δεν έπαιξε κανένα ιδιαίτερο ρόλο , καθ΄όσον πρωτεύουσα της περιοχής της Ηλείας 
ήταν η Γαστούνη και οι πιο γνωστές πόλεις της δυτικής Πελοποννήσου ήταν η Πάτρα και 
στον νότο η Αρκαδιά , η σημερινή Κυπαρισία . 
Μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος της ανεξαρτησίας οι Πυργιώτες επαναστάτησαν και οι Τούρκοι 
κλείστηκαν στο Χλεμούτσι , πάνω από την Κυλλήνη . Το 1825 όμως ο Ιμπραήμ Πασάς έκαψε 
την πόλη , η οποία , ουσιαστικά , ξανακατοικήθηκε μόνο μετά το τέλος του πολέμου της 
ανεξαρτησίας . Εκτοτε η ανάπτυξη της πόλης ήταν γοργή με αποτέλεσμα να αναδειχθεί σε 
πρωτεύουσα της Ηλείας αλλά και στην σημαντικώτερη πόλη της Δυτικής Πελοποννήσου 
μετά την Πάτρα . Οι κυριώτεροι λόγοι αυτής της ανάπτυξης ήταν η εκμετάλλευση του 
πλούσιου κάμπου που τον περιέβαλλε , ενός από τους μεγαλύτερους του τότε Ελληνικού 
κράτους , και η καλλιέργεια της εληάς , αλλά κυρίως η ανάπτυξη της καλλιέργειας της 
σταφίδας , μετά την μεγάλη ζήτηση αυτού του προϊόντος στις ξένες αγορές , τουλάχιστον 
μέχρι το έτος 1892 , οπότε η Γαλλία εμείωσε δραστικά την εισαγωγή της . Αλλά η εξαγωγή 
της σταφίδας απαιτούσε ειδικές συσκευασίες καθώς και λιμένες για την εξαγωγή της , με 
αποτέλεσμα την δημιουργία εργοστασίων συσκευασίας της και κοντά σ’ αυτά και άλλων 
μεταποιητικών μονάδων , καθώς και λιμανιών , με κυριώτερο αυτόν του Κατακώλου . 
Σύντομα λοιπόν , παράλληλα με την συνεχή αύξηση της ζήτησης εργατικών χεριών , 
αναπτύχθηκε στον Πύργο και μία αξιόλογη και εύπορη αστική τάξη , καθώς και διάφορα 
εργοστάσια , την λειτουργία των οποίων διευκόλυνε η τοπική μορφή των αγορών εκείνη την 
εποχή . Η γειτνίαση εξ άλλου της πόλης και της περιοχής της με την αναπτυσσόμενη πόλη 
της Πάτρας , το κυριότερο οικονομικό κέντρο της χώρας μαζύ με την Σύρα , τουλάχιστον 
μέχρι το 1880 περίπου και με τα ανεπτυγμένα Επτάνησα , ιδιαίτερα με την Ζάκυνθο , είχε 
σαν αποτέλεσμα την μίμηση , από την ανερχόμενη αστική τάξη του Πύργου , της ζωής των 
αστικών και των αριστοκρατικών τάξεων αυτών των περιοχών οι οποίες ακολουθούσαν , 
χωρίς τις αναστολές και τις αγκυλώσεις άλλων περιοχών της Ελλάδος , τα πρότυπα των 
προηγμένων δυτικοευρωπαϊκών χωρών . Ετσι , η αστική τάξη του Πύργου και μαζύ με αυτήν 
και ο υπόλοιπος λαός , αντέγραφαν και αφομοίωναν τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα , με 
αποτέλεσμα η ζωή της πόλης να αποτελεί μία μικρογραφία της Πάτρας . Δεν είναι λοιπόν 
παράξενο που οικοδομήθηκαν εκεί τόσες αξιόλογες αστικές κατοικίες και ότι πολλά από τα 
δημόσια κτίρια κατασκευάστηκαν από φημισμένους και ακριβοπληρωμένους αρχιτέκτονες 



της εποχής , όπως ο Ερνέστος Τσίλλερ , στον οποίο αποδίδονται τα κτίρια της δημοτικής 
αγοράς και του θεάτρου Απόλλων . Αλλωστε , η κατασκευή ενός τέτοιου θεάτρου , έστω και 
μικρογραφίας των αντίστοιχων των Επταννήσων , της Πάτρας και της Ερμούπολης , 
καταδεικνύει την τάση της τοπικής αστικής τάξης να μην υπολοίπεται σε τίποτα από τα 
δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα , όπως αυτά αντιγράφονταν από τις αναπτυσσόμενες περιοχές της 
Ελλάδος . Στους ίδιους άλλωστε λόγους θα πρέπει να αποδοθούν , τόσο ο ηλεκτροφωτισμός 
της πόλης , στις αρχές του 20ου αιώνα , δηλαδή σχεδόν αμέσως μετά τον ηλεκτροφωτισμό της 
Πάτρας , όσο και η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής που συνέδεσε την πόλη του 
Πύργου με το επίνειό της, , το Κατάκωλο , ήδη από το τέλος του 1882 . Ως γνωστόν , η 
γραμμή αυτή ήταν η δεύτερη σιδηροδρομική γραμμή που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα , 
μετά την γραμμή του «Απ’ Αθηνών εις Πειραιά Σιδηροδρόμου» , αλλά η πρώτη και μοναδική 
που κατασκευάστηκε με πρωτοβουλία και εν μέρει με δαπάναις μιάς δημοτικής αρχής και όχι 
του κράτους . Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής η άρχουσα τάξη του Πύργου , στις 
κοινωνικές της εκδηλώσεις, , δεν διέφερε σε τίποτα από τις αντίστοιχες της Πάτρας ή και της 
Αθήνας και της Ερμούπολης , αν και πιό «επαρχιώτικη» , όπως ήταν φυσικό .  
Η επίδραση όμως της Δύσης και ιδιαίτερα της Ζακύνθου , ήταν εμφανής και σε διάφορες 
συνήθειες και εκφράσεις των κατοίκων του Πύργου , όπως οι λέξεις «βίκα» (στάμνα) , 
αλλιάδα , κ.λ.π. που χρησιμοποιούσαν . Αλλά και οι εκκλησίες του Πύργου είναι 
ζωγραφισμένες με την τεχνοτροπία της Επταννησιακής Σχολής . Οπως είναι γνωστό , τόσο η 
απόρριψη της «ανατολίτικης» παράδοσης σε όλες της τις μορφές , αλλά και του Βυζαντίου , 
όσο και η αναφορά μόνο στις αξίες της αρχαιότητας, καθώς και η ανάπτυξη ενός νέου 
Ελληνικού πολιτισμού , στα πρότυπα του δυτικού διαφωτισμού , ο οποίος άλλωστε 
εδράζονταν στις αξίες της Ελληνικής και Ρωμαϊκής αρχαιότητας , ήταν η επικρατούσα 
«ιδεολογία» και η γραμμή πλεύσης , τόσο του Ελληνικού  διαφωτισμού , όσο και της 
ανερχόμενης Ελληνικής αστικής τάξης , που στήριξε τον αγώνα για την παλιγγενεσία , αλλά 
και η περίπου επίσημη «ιδεολογία» του αναγεννημένου Ελληνικού Εθνους , που 
διατυπώθηκε και εφαρμόστηκε με μεγαλύτερη συνέπειακαι επιμονή στα αστκά κέντρα που 
αναπτύχθηκαν αμέσως μετά την απελευθέρωση .  
Η πόλη του Πύργου άρχισε να παρακμάζει σταδιακά , λίγο πρίν τον 20ο αιώνα αλλά κυρίως 
μετά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο , μετά δηλαδή την αλλαγή των κοινωοικονομικών συνθηκών 
που προκάλεσαν την γρήγορη ανάπτυξή του και την ενοποίηση της «εθνικής» αγοράς , όπως 
άλλωστε συνέβη και με την Πάτρα και με την Ερμούπολη , όμως το λαμπρό παρελθόν της 
πόλης μας το θυμίζουν ακόμα τα αξιόλογα, , για την Ελλάδα του 19ου αιώνα , κτίσματα που 
επιβιώνουν μέχρι σήμερα .  
Η βιοιμηχανική και εμπορική ανάπτυξη και η διαμόρφωση κοινωνικών τάξεων , με σαφή και 
συνειδητοποιημένη διάκριση , δεν ήταν δυνατόν να μην γεννήσει ταξικές συγκρούσεις και 
αγωνιστικά κινήματα , προτόγνωρα για την Ελλάδα του 19ου αιώνα , εκτός της Επταννήσου . 
Σε κάποιο βαθμό βέβαια όλα αυτά οφείλονταν και στην επίδραση που ασκούσαν οι  
αντίστοιχες κινήσεις στην Πάτρα , στα Επτάννησα , αλλά και στην γειτονική Ιταλία . Ετσι , 
πέραν των πρώτων απεργιών , ηδη από την 10ετία του 1890 ιδρύεται στον Πύργο και ο 
πρώτος αναρχικός όμιλος , ενώ προς το τέλος της 10ετίας αυτής εμφανίζεται μία νέα κίνηση , 
στην οποία πρωτοστατεί ο Πάνος Γιαννόπουλος – Μαχαιράς , εργάτης επιπλοποιός , με όλα 
τα στοιχεία του μικροαστικού αναρχισμού . Οργανο αυτής της κίνησης είναι η εφημερίδα 
«Νέον Φώς» , «Εφημερίς Κοινωνιολογική Εβδομαδιαία» . Το αναρχικοσοσιαλιστικό κίνημα 
ουδέποτε εξελίχθηκε σε καθαρά σοσιαλιστική κίνηση και μετά το 1900 αρχίζει να 
εκφυλίζεται , σαν αποτέλεσμα της μη ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πορείας της περιοχής 
του Πύργου . Εκτοτε , και ιδιαίτερα μετά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο , τόσο ο Πύργος , όσο 
και η Πάτρα , ακολουθούν , επηρεάζονται και αντιγράφουν τα τεκταινόμενα στην 
Πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους .Ο μόνος τοπικός αναρχοσοσιαλιστής της εποχής που 
εξελίχθηκε σε συνειδητό σοσιαλιστή ήταν ο Δημ. Καραμπίλιας , που δραστηριοποιήθηκε 



στην Πάτρα αλλά είχε επίδραση και στους εργάτες του Πύργου . Οι αιτίες της επίκράτησης 
του αναρχισμού και του αναρχικοσοσιαλισμού στον Πύργο και λιγώτερο στην Πάτρα , όπου 
υπήρχαν και κινήσεις πρώϊμου σοσιαλισμού, θα πρέπει να αναζητηθούν στις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της περιορισμένης ανάπτυξης, σε σχέση με την 
ανεπτυγμένες χώρες της δυτικής Ευρώπης , που επικρατούσαν εκεί , στο περιορισμένο και εν 
μέρει αδιαμόρφωτο ταξικά προλεταριάτο, αλλά και στην γοητεία που ασκούσε σε όλη την 
νότια Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ιταλία του 19ο αιώνα , ο αναρχισμός και οι ιδέες του . Θα 
πρέπει ομως να αναφερθεί ότι , στην Ελλάδα του 19ου αιώνα , ανάλογες κινήσεις και ταξικές 
συγκρούσεις είχαν εμφανισθεί μόνο στην Σύρα , στην Πάτρα , στα Επτάννησα , στον Πύργο 
και αργότερα στον Πειραιά και την Αθήνα , καθώς και σε ορισμένες περιοχές με έντονη 
συγκέντρωση εργατών και σκληρές συνθήκες εργασίας , όπως ήταν τα μεταλλεία του 
Λαυρίου , κ.λ.π. .  
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