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ΣΒόρεια Πύλη (9)

Η Βόρεια Πύλη βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα 

της βόρειας οχύρωσης και είναι η πύλη με την 

ευκολότερη πρόσβαση προς την ακρόπολη, 

δεδομένου ότι στο σημείο αυτό ο βράχος έχει το 

χαμηλότερο ύψος. Από την αναβάθρα της Βόρειας 

Πύλης δεν βρέθηκαν ίχνη. Μόνο λίθοι λειασμένοι 

από το δάπεδό της καθώς και ο λειασμένος κατά 

τόπους βράχος. Οι πύργοι που πλαισιώνουν την 

πύλη έχουν τετραγωνική κάτοψη. Αμέσως μετά 

την είσοδο της πύλης διαμορφώνεται «εσωτερική 

αυλή» η οποία οριοθετείται προς τα δυτικά από 

δωμάτιο ορθογώνιας κάτοψης, που έχει ερμηνευτεί 

ως φυλάκιο, και προς τα ανατολικά από χώρο που 

πρέπει να ήταν στεγασμένος κατά την περίοδο 

χρήσης του. 
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Εικόνα εξωφύλλου: Christopher Wordsworth, 
«Η Λίμνη Κωπαΐδα και οι Καταβόθρες», 1882 
(λεπτομέρεια).

Κάτω: Νότια Πύλη (Φωτ.: Κ. Ξενικάκης,  
© Ανασκαφικό Πρόγραμμα Γλα 2018–2022).

Κεντρικός Περίβολος (6)
Στο κεντρικό και υπερυψωμένο άνδηρο του βράχου 

της ακρόπολης, ανασκάφηκαν από τους A. de 

Ridder, Ι. Θρεψιάδη και Σπ. Ιακωβίδη εκτεταμένα 

κτηριακά κατάλοιπα, τα οποία περικλείονται σε 

ορθογώνιας κάτοψης περίβολο, που εκτείνεται 

από το βόρειο τείχος μέχρι σχεδόν και τη Νότια 

Πύλη. Το βόρειο τμήμα του περιβόλου περικλείει 

ένα διώροφο κτηριακό συγκρότημα («μέλαθρον») 

κτισμένο σε δύο πτέρυγες, στις άκρες των οποίων 

υπάρχει από ένα μεγαροειδές διαμέρισμα. Οι δύο 

αυτές όμοιες, ισοδιάστατες και καλοχτισμένες 

κατοικίες με τοίχους διακοσμημένους με 

τοιχογραφίες προορίζονταν, κατά τον Σπ. Ιακωβίδη, 

για δύο ισότιμους αξιωματούχους, πιθανόν έναν 

άρχοντα που ήταν επικεφαλής της φρουράς και έναν 

άλλο άρχοντα που ήταν υπεύθυνος για τα φράγματα 

και τις αποθήκες. 

Στο νότιο τμήμα του περιβόλου, έκτασης 51 

στρεμμάτων, απαντούν δύο παράλληλα επιμήκη 

συγκροτήματα χωρισμένα από μία μεγάλη κεντρική 

πλατεία, όμοια και αυτά στη διάταξη, το μέγεθος 

και τη διαρρύθμισή τους. Τα κτήρια, εφοδιασμένα 

με αναβάθρες, περιελάμβαναν μεγάλες αποθήκες 

αγροτικών προϊόντων, ενώ φιλοξενούσαν και άλλες 

λειτουργίες, όπως χώρους διαμονής, μαγειρεία κ.ά. 

Νότια Πύλη (7)
Η Νότια Πύλη είναι η επιβλητικότερη όλων και 

ενδεχομένως να αποτελούσε και την κύρια πύλη 

της ακρόπολης. Πλαισιώνεται, όπως και οι άλλες, 

από πυργοειδείς κατασκευές πίσω από τις οποίες 

υπήρχαν αντίστοιχα δύο αντικριστά ορθογώνια 

δωμάτια, ενδεχομένως φυλακεία. Η αναβάθρα 

της πύλης είναι κατακρημνισμένη, ωστόσο 

αρκετά κατάλοιπά της έχουν εντοπιστεί, τα οποία 

παραμένουν καλυμμένα από πυκνή βλάστηση. 

Νοτιοανατολικό Δίπυλο (8)
Η πύλη αυτή χωροθετείται στη νότια πλευρά 

της οχύρωσης διαγωνίως και απέναντι από τη 

Βόρεια Πύλη. Είναι γνωστή ως Διπλή Πύλη ή 

Δίπυλο γιατί αποτελείται από δύο παράπλευρες 

εισόδους χωρισμένες από έναν ισχυρό πυλώνα. 

Στην πραγματικότητα, δηλαδή, δεν πρόκειται για 

μία πύλη αλλά για δύο γειτονικές και χωριστές που 

δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και εξυπηρετούν 

διαφορετικά τμήματα του οχυρού. Η αναβάθρα 

του Νοτιοανατολικού Δίπυλου διατηρούνταν μέχρι 

το 1957 οπότε και καταστράφηκε από την Εταιρία 

Κωπαΐδας στο πλαίσιο των αποστραγγιστικών έργων 

που πραγματοποίησε. 

Για να περιηγηθείτε στοv χώρο μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα. Για να ακούσετε 
ή να κατεβάσετε το αρχείο της ηχητικής 
ξενάγησης σκανάρετε με το κινητό σας το QR 
code που βρίσκεται αριστερά ή πληκτρολογήστε 
τοv σύνδεσμο: https://www.archaiologia.gr/
wp-content/uploads/2020/07/Glas.mp3
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Κτήριο ΜΝ (2)
Το Κτήριο ΜΝ ή αλλιώς Κτήριο Μ κατά Noack, το 

οποίο χωροθετείται στο βορειοδυτικό τμήμα της 

ακρόπολης, είναι ένα ιδιαίτερα επίμηκες ορθογώνιο 

κτίσμα, αποτελούμενο από επτά επιμέρους χώρους, 

εκ των οποίων οι δύο ακραίοι ενδεχομένως να 

λειτουργούσαν ως κλιμακοστάσια που οδηγούσαν 

σε ανώτερο όροφο. Από τα ευρήματα του κτηρίου 

ξεχωρίζουν μεγάλα ελάσματα μολύβδου και 

ακέραια πήλινη πλάκα δαπέδου που βρέθηκε κατά 

χώραν στο εσωτερικό του κτηρίου.

Κτηριακό Συγκρότημα Ν  
κατά Νοack (3)
Το Κτηριακό Συγκρότημα Ν, ή αλλιώς Κτήριο Ν 

κατά Noack, χωροθετείται σε φυσικό πλάτωμα 

στην κορυφή ομαλού κωνικού υψώματος στο 

νοτιοδυτικό τμήμα της ακρόπολης. Πρόκειται για 

συγκρότημα έξι ανεξάρτητων, κατά τα φαινόμενα, 

μεγάλων κτηριακών όγκων με ίδιο προσανατολισμό 

και κοινές οικοδομικές γραμμές. Η μέχρι σήμερα 

έρευνα έχει φέρει στο φως, μεταξύ άλλων,  

κεραμική της Υστεροελλαδικής ΙΙΙΒ περιόδου 

(13ος αι. π.Χ.), θραύσματα τοιχογραφιών από 

διακοσμητική ζώνη ροδάκων, απομίμηση 

ξυλοδεσιάς και μικρογραφική σύνθεση με 

καλαμοειδή και φύλλα μολύβδου. 

Κτήρια P και O (4)
Τα γειτνιάζοντα Κτήρια Ρ και Ο βρίσκονται στο νότιο 

τμήμα της ακρόπολης και φαίνεται πως ανήκουν σε 

δομές που επαναλαμβάνουν ιδιότυπα αρχιτεκτονικά 

χαρακτηριστικά ήδη εντοπισμένα στα παλαιότερα 

ανεσκαμμένα κτήρια του Κεντρικού Περιβόλου της 

ακρόπολης, όπως ιδιόρρυθμες επιμήκεις πτέρυγες, 

συμμετρία, αξονική διάταξη και μεγάλα μεγέθη.

Από τα ευρήματα που ήρθαν στο φως ξεχωρίζουν 

λίθινα εργαλεία κρούσης και τριβής, ένας ακέραιος 

χάλκινος διπλός πέλεκυς και ένα μολύβδινο αγγείο, 

τα οποία βρέθηκαν στο Κτήριο Ρ και καθιστούν 

πιθανή την εργαστηριακή χρήση του χώρου. 

Κτήριο Q (5)
Βορειοανατολικά των Κτηρίων Ρ και Ο 

εντοπίστηκαν, χαρτογραφήθηκαν και ερευνήθηκαν 

τοιχοδομές οι οποίες, παρά την αποσπασματικότητά 

τους, φαίνεται να συμπλέκονται και να 

στοιχειοθετούν την ύπαρξη ενός τουλάχιστον 

εκτεταμένου κτηριακού συγκροτήματος με 

ασαφή προς το παρόν όρια, το οποίο ονομάστηκε 

συμβατικά Κτήριο Q. 

01 Γενική άποψη του βόρειου κυκλώπειου 
τείχους, όπου διακρίνονται οδοντώσεις  
(Φωτ.: Κ. Ξενικάκης, © Ανασκαφικό 
Πρόγραμμα Γλα 2018–2022).

02 Ζωγραφική αναπαράσταση τοιχογραφίας 
με δελφίνια από το «μέλαθρον». Πηγή: 
Σπ. Ιακωβίδης, Γλας ΙΙ. Η ανασκαφή 1981–1991 
(Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, 173), Αθήνα 1998.

03, 04 Αγγεία (υδρία και ασκός) από το Κτηριακό 
Συγκρότημα Ν (Φωτ.: Κ. Ξενικάκης,  
© Ανασκαφικό Πρόγραμμα Γλα 2018–2022).

Η μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα, τόσο 

κοντά στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας 

αλλά και τόσο διακριτικά αποτραβηγμένη από 

αυτήν, προβάλλει ως νησίδα στο μέσον του 

βορειοανατολικού μυχού της Κωπαΐδας. 

Ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτιζε στο 

πολιτικό περιβάλλον της ανακτορικής βόρειας 

Κωπαΐδας, ως οικονομοτεχνικό κέντρο λειτουργίας 

των αποστραγγιστικών έργων και ως σταθμός 

συγκέντρωσης των αυξημένων αγροτικών 

προϊόντων της περιοχής, οφείλεται όχι μόνο στη 

σύνδεσή της με το επίτευγμα της αποξήρανσης 

της λίμνης αλλά και στην κεντροβαρική θέση της 

που παρείχε εποπτεία της πεδιάδας προς όλες 

τις κατευθύνσεις και πρόσβαση στις θαλάσσιες 

επικοινωνίες μέσω του βόρειου Ευβοϊκού  

κόλπου.

Στην οχυρωμένη έκταση, που φτάνει τα 200 

στρέμματα —είναι δηλαδή δεκαπλάσια της 

Τίρυνθας και της Αθήνας και επταπλάσια των 

Μυκηνών—, είχαν αποκαλυφθεί μέχρι και τη 

δεκαετία του 1990 κτηριακά κατάλοιπα που 

καταλάμβαναν μόλις το 30% της συνολικής 

επιφάνειας της ακρόπολης. Η εικόνα αυτή άρχισε 

να διαφοροποιείται και η κάτοψη του χώρου 

να εμπλουτίζεται τα τελευταία χρόνια με την 

αποκάλυψη νέων και εκτεταμένων οικοδομικών 

καταλοίπων με ιδιόρρυθμο για τη μυκηναϊκή 

αρχιτεκτονική σχεδιασμό. Το κυκλώπειο τείχος του 

Γλα αποτελεί το κατεξοχήν χαρακτηριστικό του 

γνώρισμα και τοπόσημο της περιοχής διαχρονικά. 

Αν και κατακρημνισμένο στο μεγαλύτερο τμήμα 

του, το τείχος παραμένει αιώνιος μάρτυρας της 

ιστορίας του οχυρού που έλκει το ενδιαφέρον των 

επιστημόνων αλλά και των επισκεπτών. 

Η μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα δεν διαθέτει 

ακόμα τις υποδομές ενός οργανωμένου 

αρχαιολογικού χώρου, με προκαθορισμένες 

διαδρομές επισκεπτών, δεδομένου ότι η 

ανασκαφική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, 

στην παρούσα φάση, η ακρόπολη είναι επισκέψιμη 

και μπορεί να εισέλθει κανείς στο εσωτερικό της από 

τις τέσσερις πύλες του τείχους. 

Δυτική Πύλη (1)
Η Δυτική Πύλη, με θέα ολόκληρο σχεδόν το 

κωπαϊδικό πεδίο προς τα δυτικά, είναι η πρώτη 

πύλη που αντικρίζει κάποιος ερχόμενος από τον 

Ορχομενό. Ανοίγεται στο μοναδικό, σχεδόν, 

βατό σημείο της δυτικής πλαγιάς του λόφου και 

πλαισιώνεται από δύο πυργοειδείς κατασκευές.
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