
Ιστορία.  Η  σημερινή  Ηλεία  συμπίπτει  περίπου  με  την  αρχαία  Ήλιδα.  Μετά  την 
κατάκτηση  της  Πισάτιδας  και  της  Τριφυλίας  από  τους  Ηλείους,  το  κράτος  τους 

απλωνόταν  από  τον  Λάρισο  ποταμό  (τον  σημερινό  Μάνα)  προς  τα  βόρεια,  έως  την 

Αχαΐα και την Αρκαδία προς τα ανατολικά και τον ποταμό Νέδα προς τα νότια. Η Hλεία, 
απομονωμένη  –από  την  αλίμενη  παραλία  της  και  τα  βουνά  της  Αρκαδίας  και  της 

Μεσσηνίας–  από  την  υπόλοιπη  Ελλάδα,  δεν  έπαιξε  σημαντικό  ρόλο  στην  ιστορία  της 

Ελλάδας. Παρέμεινε μια αγροτική περιοχή,  ενώ η κτηνοτροφία ήταν ανεπτυγμένη ήδη 
από τα ομηρικά χρόνια. Η Ήλις υπήρξε το μοναδικό μεγάλο αστικό κέντρο της αρχαίας 

Ηλείας, γιατί η μεγάλη ευφορία της γης δεν επέτρεψε τη δημιουργία κανονικών πόλεων 

και, όπως λέει o Στράβων, η Ήλις «ωκείτο κωμηδόν»· έχουν ανακαλυφθεί 112 οικισμοί. 

Τα  πρώτα  ίχνη  της  παρουσίας  του  ανθρώπου  στην  Hλεία  φτάνουν  στην 
παλαιολιθική εποχή· υπάρχουν και άλλα προϊστορικά ευρήματα, αλλά κανείς σημαντικός 

οικισμός. Κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο η Ήλις ήταν μία από τις 4 ή 5 πόλεις του κράτους 

των Επειών,  οι  οποίοι  έλαβαν μέρος στον Τρωικό πόλεμο.  Στον Όμηρο αναφέρεται  η 
Hλεία ως ονομασία της περιοχής και οι κάτοικοί της ως Επειοί ή Ηλείοι. Με την κάθοδο 

των  Δωριέων  εγκαταστάθηκαν  στην  Ηλεία  Έλληνες  από  την Ήπειρο  και  την  Αιτωλία. 

Σύμφωνα  με  την  παράδοση  ο  Αιτωλός  Όξυλος  υπέταξε  τους  παλαιούς  κατοίκους  – 
Μυκηναίους–  και  έγινε  κύριος  της  χώρας.  Από  το  γεγονός  αυτό  εξηγούνται  οι 

ιδιομορφίες της ηλειακής διαλέκτου που ανήκει στη βορειοδυτική γλωσσική ομάδα και 

έχει αιολικά στοιχεία. 

Στον Όξυλο απέδιδαν οι αρχαίοι και τον συνοικισμό της Hλείας, την ένωση δηλαδή 

των γειτονικών οικισμών σε μία πόλη. Από τότε αυξάνει η δύναμη της Hλείας, η οποία 
επεκτείνει  την  εξουσία  της  στην  Ακρώρεια  στα  ανατολικά  και  στην  παραλία  της 

Πισάτιδας  μέχρι  τον  Αλφειό.  Η  τελευταία  αυτή  κατάκτηση  ήταν  ιδιαίτερα  σημαντική, 

γιατί με αυτήν οι Ηλείοι απέκτησαν την Ολυμπία και μαζί με αυτήν και την εποπτεία των 
Αγώνων.  Για  ένα  διάστημα  η  εποπτεία  πέρασε  στους  Πισάτες,  αλλά  τελικά  οι  Ηλείοι 

κατέκτησαν οριστικά την Πισάτιδα καθώς και ένα μεγάλο τμήμα της Τριφυλίας. 

Η Ηλεία δεν πήρε ενεργό μέρος στους Περσικούς πολέμους, αναφέρεται όμως στα 
αναθήματα στην Ολυμπία και στους Δελφούς. Αμέσως μετά τον πόλεμο μεταβλήθηκε 
το πολίτευμά της σε δημοκρατικό, κατά το παράδειγμα του αθηναϊκού. Κατά τα μέσα 

του  5ου  αι.  π.Χ.  οι  Ηλείοι  κατέκτησαν  την  Τριφυλία  εκτός  από  το  Λέπρεον,  που  δεν 

άργησε όμως να χάσει και αυτό την ανεξαρτησία του. 

Στον  Πελοποννησιακό  πόλεμο  οι  Ηλείοι  ήταν  σύμμαχοι  των  Σπαρτιατών,  αλλά 

εξαιτίας μιας έριδας για το Λέπρεον προσχώρησαν μετά τη Νικίειο ειρήνη στη συμμαχία 
των Αργείων. Η ήττα τους στον πόλεμο με τη Σπάρτη  (402400 π.Χ.) ανάγκασε τους 

Ηλείους  να  αφήσουν  αυτόνομους  τους  περιοίκους  τους  και  να  επανέλθουν  στην 

πελοποννησιακή  συμμαχία·  μετά  τη  μάχη  των  Λεύκτρων  απέκτησαν  και  πάλι  την 
ανεξαρτησία  τους.  Με  αφορμή  την  κατάληψη  από  τους  Ηλείους  του  Λασιώνα  (365 

π.Χ.), ξέσπασε πόλεμος μεταξύ Ηλείων και Αρκάδων που διήρκεσε έως το 363 π.Χ. Κατά



τη βασιλεία του Φιλίππου B’ της Μακεδονίας υπερίσχυσε η φιλομακεδονική μερίδα, αλλά 

οι  Ηλείοι  πολέμησαν  και  στη  μάχη  της  Μεγαλόπολης  (331  π.Χ.)  και  στον  Λαμιακό 
πόλεμο  εναντίον  των  Μακεδόνων.  Μετά  την  ίδρυση  της  Αιτωλικής  Συμπολιτείας,  οι 

Ηλείοι  προσχώρησαν  σε  αυτήν.  Τέλος,  με  την  είσοδο  της  Ήλιδας  στην  Αχαϊκή 

Συμπολιτεία (191) έληξε η ανεξάρτητη ιστορία της· από το 146 π.Χ. αποτέλεσε τμήμα 
της ρωμαϊκής επαρχίας της Αχαΐας. 

Κατά τη φραγκοκρατία (12041447), η Ηλεία ανήκε στο πριγκιπάτο της Αχαΐας και η 
πρωτεύουσά  της  Ανδραβίδα  ήταν  η  έδρα  του  πρίγκιπα  της  Αχαΐας  και  του  Λατίνου 

επισκόπου. Μια άλλη σπουδαία πόλη της ήταν η Γλαρέντζα (Κυλλήνη) από το λιμάνι της 

οποίας  διεξαγόταν  όλο  το  εισαγωγικό  και  εξαγωγικό  εμπόριο  της  Ηλείας.  Παρά  τους 
μακροχρόνιους  αγώνες  των  Ελλήνων  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  φραγκοκρατίας  να 

καταλάβουν  την  Hλεία,  μόλις  το  1430  κατόρθωσε  o  Κωνσταντίνος  Παλαιολόγος,  ο 

μετέπειτα αυτοκράτορας, να καταλάβει τη Γλαρέντζα. 

Την  τουρκοκρατία  (14601687)  διαδέχτηκε  η  ενετοκρατία  (16871715)·  έπειτα 

ακολούθησε  νέα  περίοδος  τουρκοκρατίας.  Οι  Ηλείοι  έλαβαν  μέρος  στην  επανάσταση 

του 1769, γι’ αυτό και τιμωρήθηκαν σκληρά από τους Τούρκους. Κατά την Επανάσταση 
του 1821 οι Ηλείοι έκλεισαν τους Γαστουναίους Τούρκους στο φρούριο Χλεμούτσι, απ’ 

όπου όμως  τους  ελευθέρωσαν  οι  Τούρκοι  του  Λάλα. Αλλά  και  εκείνοι  νικήθηκαν  στο 

Πούσι  και  κατέφυγαν  στην  Πάτρα.  Νέα  καταστροφή  προξένησαν  στην  Ηλεία  οι 
Αιγύπτιοι  του  Ιμπραήμ,  οι  οποίοι,  πηγαίνοντας  προς  την  Πάτρα  και  το  Μεσολόγγι, 

πυρπόλησαν και λεηλάτησαν τον Πύργο, τη Γαστούνη καθώς και πολλά χωριά (1825). 

Απελευθερώθηκε το 1828.


