
Γλαρέντζα 

 
 

Ερείπια του κάστρου της Γλαρέντζας (στη σημερινή Κυλλήνη) 

 
 

Το επίνειο του Πριγκιπάτου της Αχαΐας Γλαρέντζα βρισκόταν δίπλα στη θέση της 
σημερινής Κυλλήνης στην Ηλεία. 

 
 

Η Γλαρέντζα (σημερινή Κυλλήνη), το κάστρο Χλεμούτσι (σημερινό Κάστρο 
Κυλλήνης) και η πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου της Αχαΐας, Ανδραβίδα 

Η Γλαρέντζα ή Clarentia ή Clarence ήταν σημαντική οχυρωμένη πόλη και λιμάνι 
της Πελοποννήσου κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας. Χτίστηκε από τους 
Βιλλεαρδουΐνους του Πριγκιπάτου της Αχαΐας στη θέση της αρχαίας Κυλλήνης, στην 
Ηλεία κατά τον 13ο αιώνα και χρησίμευσε ως επίνειο της Ανδραβίδας, της 
πρωτεύουσας του πριγκιπάτου.Η ιδιαίτερη σημασία της πόλης φαίνεται από το 
γεγονός ότι τα νομίσματα του πριγκιπάτου, τα τορνέζια, έφεραν την ένδειξη DE 
CLARENTIA και αργότερα DE CLARENCIA. Τα τορνέζια παράγονταν από το 
Πριγκιπάτο της Αχαΐας, με άδεια που έδωσε ο Ροβέρτος Β' ντε Κουρτεναί στο 
Γοδεφρείδο Β' Βιλλεαρδουΐνο.                            . 



Το λιμάνι και το κάστρο της Γλαρέντζας υποστηριζόταν και από το φρούριο 
Χλεμούτσι το οποίο βρίσκεται στην ίδια ευρύτερη περιοχή. H Γλαρέντζα απέχει 
περίπου 5-6 χλμ. από το Χλεμούτσι και 12-13 χλμ από την Ανδραβίδα. Η πόλη 
αναφέρεται στις πηγές της εποχής με διάφορα ονόματα όπως Γραρέντζα, Κλαρένζα, 
Κλαρέντσα, Κλορένστια και Κιοφέντσα. Αρκετές πληροφορίες για την Γλαρέντζα 
δίνει το Χρονικό του Μορέα. Ο άγνωστος συγγραφέας την αναφέρει ως Κλαρέντζα 
(η πιο κοντινή απόδοση στα Ελληνικά του CLARENTIA), περίπου 20 φορές. Στις 
αρχές του 15ου αιώνα αρχίζει να χάνει τον πλούτο της όπως και όλο το πριγκιπάτο, 
περνώντας στα χέρια της οικογένειας των Τόκκων. 

 
 

Τορνέζι από το νομισματοκοπείο της Γλαρέντζας, κομμένο επί Γουλιέλμου Β' 
Βιλλεαρδουΐνου 

Το 1430 ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γκρεμίζει τα τείχη της για να σταματήσει τις 
συνεχείς ανακαταλήψεις. Μετά την Οθωμανική κυριαρχία του Μοριά, η Γλαρέντζα 
χάνει την προηγούμενη αίγλη της και τη θέση της ως σημαντικό λιμάνι, 
καταλαμβάνουν η Πάτρα και το Κατάκολο. Το δουκάτο της Γλαρέντζας πιθανότατα 
έδωσε το όνομά του στον τίτλο Duke of Clarence της Αγγλίας, ο οποίος υπάρχει 
ακόμα και σήμερα. Η Γλαρέντζα αναφέρεται επίσης και στον Ζητιάνο του Ανδρέα 
Καρκαβίτσα. 

1. [↑ Χρονικό του Μορέα: 
στὸν ἅγιον Ζαχαρίαν, ἐκεῖ ὅπου ἔνι σήμερον ἡ χώρα τῆς Κλαρέντζα  

2. ↑ Χρονικό του Μορέα: 
Ἐν τούτῳ ἀπῆρε ὁ πρίγκιπας ἀπολογίαν ᾿κ τὸν ρῆγαν• 
σπουδαίως ἐκαβαλλίκεψεν, ἔσωσε εἰς τὸ Βροντῆσι, (το Μπρίντιζι) 
ηὗρεν νὰ κάτεργα ἕτοιμα, ἐσέβηκεν ἀπέσω,(Κάτεργα = πλοία) 
εἰς δύο ἡμέρας ἔσωσεν ἐκεῖσε εἰς τὴν Κλαρέντσα 
κι ἀπέκει ἐκαβαλλίκεψεν κ᾿ ἦλθεν στὴν Ἀνδραβίδαν.  

 

Χλεμούτσι   
Το Χλεμούτσι ή Χλουμούτσι ή Clermont ή Castel Tornese ήταν τo σημαντικότερο 
κάστρο του Πριγκιπάτου της Αχαΐας. Φτιάχτηκε μεταξύ του 1220 και του 1223 κατά 
την εποχή της Φραγκοκρατίας από το Γοδεφρείδο Β' Βιλλεαρδουίνο στην Ηλεία και 
προστάτευε και την Ανδραβίδα, αλλά και το επίνειο της, τη Γλαρέντζα. Το αρχικό 
όνομα του κάστρου ήταν Clermont, όπως το ονόμαζαν οι Γάλλοι ιδιοκτήτες του. Οι 
Έλληνες το ονόμασαν Χλουμούτσι όπως φαίνεται στο Χρονικό του Μορέως ή 
Χλεμούτσι, η ονομασία που έφτασε σε εμάς σήμερα. Κατά την εποχή της 
βενετσιάνικης κυριαρχίας ονομάστηκε Castel Tornese, επειδή οι Βενετσιάνοι 
θεωρούσαν ότι εκεί γινόταν η κοπή των νομισμάτων του πριγκιπάτου της Αχαΐας, των 
τορνεζίων. 



Η θέση του Χλεμουτσίου 
Το Χλεμούτσι βρίσκεται πάνω σε ένα λόφο ύψους περίπου 220 μέτρων, σε μικρή 
απόσταση από τη θάλασσα (περίπου 2-2,5 χλμ), στο δυτικότερο ακρωτήριο της 
Πελοποννήσου με θέα στο Ιόνιο Πέλαγος, απέναντι από τη Ζάκυνθο, στην ίδια 
ευρύτερη περιοχή με το λιμάνι και το κάστρο της Γλαρέντζας (σε απόσταση 5-6 χλμ.) 
και την Ανδραβίδα (κάπου στα 12-13 χλμ), την πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου της 
Αχαΐας 

Κατασκευή του κάστρου του Χλεμουτσίου - 
συντήρηση 

 
 

Σχέδιο του κάστρου του Χλεμουτσίου: Εσωτερικό κάστρο και εξωτερική αυλή 

Η ιστορία της κατασκευής του Κάστρου σώζεται στο Χρονικό του Μορέως[1]. Ο 
Γοδεφρείδος Β' φορολόγησε το λατινικό κλήρο, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν στον 
πάπα Ονώριο Γ' και αυτός ανταποκρινόμενος τον αφόρισε. Ο Γοδεφρείδος εξήγησε 
στον πάπα ότι χρησιμοποίησε τους φόρους για την κατασκευή του κάστρου, χάρις 
στο οποίο προστατευόταν η ύπαρξη του πριγκιπάτου και των Λατίνων, αλλιώς αν οι 
Ρωμαίοι έπαιρναν το Μοριά, δε θα σκότωναν μόνο τους στρατιώτες σαν και αυτόν, 
αλλά και τους Λατίνους κληρικούς. Ο πάπας τελικά συμφώνησε να άρει τον 
αφορισμό.  

Αποτελείται από το κυρίως κάστρο που είναι ένα εξαγωνικό κτίσμα που 
περιλαμβάνει μια εσωτερική αυλή και από τον γύρω χώρο που προστατεύεται από 
τοίχος, που έχει κατά διαστήματα πύργους. Μετά το θάνατο του Γουλιέλμου 
Βιλλεαρδουΐνου, ξεσπούν έντονες διαμάχες για την διαδοχή στην ηγεμονία και 
σταδιακά το πριγκηπάτο οδηγείται στην παρακμή. Το Χλεμούτσι το διεκδικούν 
διάφοροι ευγενείς. Οι Καταλανοί κατέλαβαν το κάστρο το 1315, αλλά 
ανακαταλαμβάνεται από τους Φράγκους και παραμένει στην κατοχή τους μέχρι τις 
αρχές του 15ου αιώνα, όταν πέρασε στα χέρια του Κάρολου Α΄ Τόκκου, Παλατινού 
κόμη Κεφαλληνίας - Ζακύνθου και Δεσπότη της Ηπείρου. Το 1427 περιήλθε ειρηνικά 
στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, μετά τον γάμο του με την κόρη του Λεονάρδου 
Β΄Τόκκου, Μαγδαληνή η οποία για να παντρευτεί τον Παλαιολόγο μετονομάστηκε 
σε Θεοδώρα. Ο Κωνσταντίνος το χρησιμοποίησε ως στρατιωτικό και διοικητικό του 
κέντρο. Το 1460 το κάστρο κατελήφθη από τους Τούρκους και το 1687 από τους 
Ενετούς, που το κράτησαν στην κατοχή τους ως το 1715, όταν ξαναπέρασε στα χέρια 
των Τούρκων. Ως εργασίες συντήρησης του κάστρου, αναφέρονται μικρής κλίμακας 



επισκευές κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Οι ιδιαίτερα περιορισμένες 
επεμβάσεις είχαν σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση των αρχιτεκτονικών στοιχείων του 
13ου ώστε το κάστρο να είναι σήμερα ένα σημαντικό δείγμα κατασκευών της εποχής 
της Φραγκοκρατίας. 

 

ΚΤΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟΝ ΤΟΥ ΧΛΟΥΜΟΥΤΣΙΟΥ 

Κ᾿ ἐκεῖνοι οὐκ ἠθελήσασιν ποσῶς νὰ τοῦ βοηθήσουν· 
ἔβαλεν καὶ ἐκράτησαν τοὺς τὸπους καὶ προνοῖες, 
ὅπου εἶχαν κ᾿ ἐκρατούσασιν ᾿ς ὅλον τὸ πριγκιπᾶτο, 
κι οὐδὲν ἠθέλησε τριχὸς τίποτε νὰ ἔχῃ ἐπάρει 
ἀπὸ τὰ τέλη καὶ δουλεῖες ὁλῶν τῶν ἐκκλησίων, 
ἀλλὰ ἔβαλεν κ᾿ ἐχτίσασιν κάστρον ἀφιρωμένον, 
ὅπου φυλάττει τὸν γιαλὸν καὶ τοῦ Μορέως λιμιῶνα. 
Πολλάκις, ἂν ἐχάσασιν οἱ Φράγκοι τὸν Μορέαν, 
μετὰ τοῦ κάστρου ἐκεινοῦ τὸν ἤθελαν κερδίσει. 
Διὰ τοῦτο σὲ παρακαλεῖ, ὡς ἀγιώτατον Πάπαν, 
τοῦ νὰ ἔχῃ τὴν ἀγάπην σου καὶ νὰ τοῦ συμπαθήσῃς, 
ἐπεὶ ἂν ἐπῆραν οἱ Ρωμαῖοι τὸν τόπον τοῦ Μορέως, 
οὐδὲν ἀφῆναν κἂν ποσῶς τὲς ἐκκλησίες τῶν Φράγκων». 
Κι ὁ Πάπας ὁ ἁγιώτατος, ὡς τὸ ἐπληροφορέθη, 
συμπάθειον ἔστειλεν εὐθέως τὸν πρίγκιπα Ντζεφρόε. 
Ἀφότου εἶδε ὁ πρίγκιπας τοῦ Πάπα τὴν συμπάθειον, 
χαρὰς μεγάλας ἔποικεν καὶ τὸν Θεὸν δοξάζει. 
Ἀπαύτου γὰρ ἐμήνυσε νὰ ἔλθῃ ὁ μητροπολίτης, 
ἐκεῖνος ὅπου λέγουσι ὁ τῆς Παλαίας Πάτρας, 
ὡσαύτως καὶ οἱ ἐπίσκοποι ὅπου εἶναι τοῦ σκαμνίου του, 
ὁ κομεντούρης τοῦ Τεμπλίου, αὐτὸς τοῦ Ὁσπιταλίου. 
Τὸν ὁρισμὸν τοὺς ἔδειξεν, τοῦ Πάπα τὴν συμπάθειον· 
κ᾿ ἐνταῦθα ὥρισε κ᾿ ἔστρεψαν τοὺς τόπους ὅπου ἐκράτει, 
καὶ μετὰ τοῦτο τοὺς καλεῖ φρόνιμα, μετ᾿ εἰρήνης· 
«Πατέρες, ἐτοῦτο ὅπου ἔποικα κι ἀπῆρα τὲς προνοῖες σας, 
οὐδὲν σᾶς φταίω, μὰ τὸν Χριστόν, ἐσεῖς τὸ φταῖτε πλέον, 
ἐπεὶ ἔπρεπε νὰ τὸ ἐξεύρετε καὶ νὰ τὸ ἐγροικᾶτε, 
ὅτι ἂν ἐπῆραν οἱ Ρωμαῖοι -ὁ Θεὸς νὰ μὴ τὸ δώσῃ,- 
τοὺς τόπους ὅπου ἔχομεν ἐδῶ εἰς τὴν Ρωμανίαν, 
οὐδὲν ἀφῆναν γὰρ ἐσᾶς διατὶ εἶστε τῆς ἐκκλησίας 
τοῦ νὰ κρατῆτε ἐδῶ προνοῖες καὶ νὰ ἔχετε προβέντες· 
ἀλλ᾿ οὕτως σᾶς ἠθέλασιν φονέψει κι ἀκληρήσει, 



 
 
 
 
 



 
Πηγές:  Τα κάστρα της Πελοποννήσου, εκδόσεις ADAM, Αθήνα 1993, 
el.wikipedia.org,   scouts-helea.tripod.com,  www.styga.gr, www.matia.gr. 
Για τη συγκέντρωση των παραπάνω πληροφοριών εργάστηκε ο μαθητής της Β’ 
Τάξης Δανίκας Γιώργος.    
 


