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Η ΠΟΛΗ ΣΟΤ ΛΟΝΓΙΝΟΤ 



Big Ben  

Μπηγθ Μπελ 

      Eίλαη ην ςεπδώλπκν γηα ηε 

κεγάιε θακπάλα θαη ην ξνιόη ζην βόξεην 

άθξν ηνπ αλαθηόξσλ ηνπ 

Οπέζηκηλζηεξ ζην Λνλδίλν, θαη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί επξύηεξα ώζηε λα 

παξαπέκπεη γεληθά ζην ξνιόη ή ηνλ 

πύξγν ηνπ ξνινγηνύ.  

       

      Δίλαη ην κεγαιύηεξν ηεζζάξσλ όςεσλ 

ξνιόη κε θακπάλεο θαη ν πύξγνο ηνπ 

ξνινγηνύ είλαη ν ηξίηνο ςειόηεξνο ζηνλ 

θόζκν. Γηόξηαζε ηα 150 ρξόληα ηνπ ζηηο 

31 Μαΐνπ 2009, εκέξα θαηά ηελ νπνία 

έιαβαλ ρώξα ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο. Η 

αλέγεξζε ηνπ πύξγνπ νινθιεξώζεθε 

ηηο 10 Απξηιίνπ 1858.  



 

Palace of Westminster 

Αλάθηνξα ηνπ Οπεζηκίλζηεξ  

 
   Σα Αλάθηνξα ηνπ Oπεζηκίλζηεξ ή 

αιιηώο ην Βξεηαληθό Κνηλνβνύιην, είλαη 

ν ρώξνο ζπλεδξίαζεο ησλ δύν 

ζσκάησλ ηνπ θνηλνβνπιίνπ ηνπ 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ—ηεο Βνπιήο ησλ 

Λόξδσλ θαη ηεο Βνπιήο ησλ 

Κνηλνηήησλ. Βξίζθνληαη ζηε δπηηθή 

όρζε ηνπ πνηακνύ Σάκεζε, ζηελ 

θαξδηά ηεο Πόιεο ηνπ Οπεζηκίλζηεξ. 

 

      Υηίζηεθε θαηά ην Μεζαίσλα. 

Καηεδαθίζηεθε ην 1834 (ιόγσ 

ππξθαγηάο). Αλνηθνδνκήζεθε ην 1840–

70. Σν αξρηηεθηνληθό ύθνο είλαη 

Καηαθόξπθν Γνηζηθό. 



Tower Bridge 

Γέθπξα ηνπ Πύξγνπ  
      Tower Bridge (ρηίζηεθε 1886 - 1894) 

είλαη έλαο ζπλδπαζκόο bascule θαη ηελ 

θξεκαζηή γέθπξα ζην Λνλδίλν, πνπ 

δηαζρίδεη ηνλ πνηακό Σάκεζε. Δίλαη 

θνληά ζηνλ Πύξγν ηνπ Λνλδίλνπ, από 

ηελ νπνία πήξε ην όλνκά ηεο, θαη έρεη 

γίλεη ζύκβνιν ηνπ Λνλδίλνπ.  

 

Η γέθπξα απνηειείηαη από δύν 

πύξγνπο δεκέλνπο κεηαμύ ηνπο ζην 

αλώηεξν επίπεδν κέζσ δύν 

νξηδόληησλ δηαβάζεηο πεδώλ, 

ζρεδηαζκέλν γηα λα αληέρεη ηηο 

νξηδόληηεο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη 

από ηα αησξνύκελα ηκήκαηα ηεο 

γέθπξαο ζηελ πξνο ηελ μεξά πιεπξέο 

ησλ πύξγσλ.  



Buckingham Palace 

Αλάθηνξα ηνπ Μπάθηγρακ 

      Σα αλάθηνξα ηνπ Μπάθηγρακ είλαη ε έδξα ηεο 
Βξεηαληθήο κνλαξρίαο. 

      Βξίζθνληαη θνληά ζην αηλη Σδέηκο 
Παξθ ζην Λνλδίλν. Καηαζθεπάζηεθαλ 
ην 1703 γηα ινγαξηαζκό ηνπ έθηιλη, δνύθα 
ηνπ Μπάθηγρακ, θαη αγνξάζηεθαλ 
ην 1761 από ηνλ βαζηιηά ηεο Αγγιίαο, Γεώξγην 
ηνλ Γ΄. Δπη Γεσξγίνπ Γ΄ ην θηίξην δέρζεθε 
αξθεηέο αιιαγέο αθνύ πξνζηέζεθαλ λέεο 
πηέξπγεο έηζη σζηε λα δηνξγαλώλεη εθεί ν 
Βαζηιηάο ηηο επίζεκεο δεμηώζεηο ηνπ.  

      Σα αλάθηνξα δηαζέηνπλ 600 δσκάηηα, εθ ησλ 
νπνίσλ 19 είλαη αίζνπζεο ηειεηώλ, 52 
βαζηιηθά δσκάηηα θαη δσκάηηα 
πξνζθεθιεκέλσλ, 188 δσκάηηα πξνζσπηθνύ 
θαη 78 κπάληα. Η Βαζίιηζζα Διηζάβεη Β΄ γηα 
ηνλ εαπηό ηεο έρεη θξαηήζεη 12 δσκάηηα θαη 
έηζη νη επηζθέπηεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 
πεξηεγεζνύλ ζην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ 
αλαθηόξσλ. Σα δσκάηηα θαη νη αίζνπζεο 
θνζκνύληαη κε έξγα ηέρλεο 
ησλ Ρέκπξαλη, Ρνύκπελο, Βαηηώ, Βαλ 
Νηάηθ θ.α. Σα αλάθηνξα ηνπ Μπάθηγρακ 
άλνημαλ ηηο πύιεο ηνπο γηα ην θνηλό ην 1993.  

 

 



Royal Guards at London Palaces 

 Βαζηιηθνί θξνπξνί ζηα αλάθηνξα 

      Οη άλδξεο πνπ βιέπεη θαλείο κπξνζηά 
από ην Buckingham Palace (θαζώο θαη 
ζε άιιεο ηνπνζεζίεο ζην Λνλδίλν όπσο 
ζην Windsor) είλαη ε βαζηιηθή θξνπξά. 
Δθηόο από ην λα θξαηνύλ ηηο παξαδόζεηο 
ηνπ παξειζόληνο κέζα από ηηο ηειεηέο 
ζηηο νπνίεο έρνπλ ππνρξέσζε λα 
παίξλνπλ κέξνο , νη θξνπξνί απηνί έρνπλ 
επίζεο ιεηηνπξγηθό θαζήθνλ ζην 
Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ζε όιν ηνλ θόζκν 
σο επαγγεικαηίεο ζηξαηηώηεο.  

       

      Οη θξνπξνί ηεο βαζίιηζζαο απνηεινύλ 
κέξνο ηνπ ηκήκαηνο πνπ νλνκάδεηαη 
―Household Division‖, ην νπνίν έρεη 
θπιάμεη ην παιάηη από ην 1660. 

       

      Καζεκεξηλά ζηηο 11π.κ. γίλεηαη ε αιιαγή 
ηεο θξνπξάο πνπ απνηειεί πόιν έιμεο 
πνιιώλ ηνπξηζηώλ. 



British museum 

Βξεηαληθό κνπζείν 
      Σν Βξεηαληθό Μνπζείν είλαη κνπζείν ηεο 

αλζξώπηλεο ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνύ 
ζην Λνλδίλν. Οη ζπιινγέο ηνπ, νη νπνίεο 
αξηζκνύλ πεξηζζόηεξα από επηά 
εθαηνκκύξηα αληηθείκελα είλαη από ηηο 
κεγαιύηεξεο θαη πην πεξηεθηηθέο ζηνλ θόζκν 
θαη πξνέξρνληαη από όιεο ηηο επείξνπο, 
απεηθνλίδνληαο θαη θαηαγξάθνληαο ηελ 
ηζηνξία ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ από 
ηελ απαξρή ηνπ έσο θαη ζήκεξα. 

      

      Σν Βξεηαληθό Μνπζείν ηδξύζεθε ην 1753, 
βαζηδόκελν θπξίσο ζηηο ζπιινγέο ηνπ 
θπζηνιόγνπ θαη επηζηήκνλα εξ Υαλο 
ιόαλ. 

       

      Κάπνηα αληηθείκελα ηεο ζπιινγήο ηνπ 
κνπζείνπ, κε θπξηόηεξα ηα Διγίλεηα 
Μάξκαξα από ηνλ Παξζελώλα, βξίζθνληαη 
ζην επίθεληξν έληνλσλ δηακαρώλ θαη 
απαηηήζεσλ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηηο 
ρώξεο πξνέιεπζήο ηνπο. 



London Eye 

Μάηη ηνπ Λνλδίλνπ 

    Με ύςνο 135 θαη δίπια ζηνλ Σάκεζε 

απηή ε ηεξάζηηα ξόδα πξνζθέξεη κία 

θαηαπιεθηηθή ζέα όιεο ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Λνλδίλνπ. Η ξόδα παξαηεξεηήξην 

θαηαζθεπάζηεθε γηα ην millennium 

έπεηηα από πξσηνβνπιία ηεο British 

Airways. Η δηάξθεηα ηεο βόιηαο 

θξαηάεη κηζή ώξα θαη κε κηθξέο 

ζηάζεηο ζα ζαο δώζεη όιν ην ρξόλν λα 

απνιαύζεηε ηελ παλνξακηθή ζέα πνπ 

κε θαζαξό θαηξό ζαο επηηξέπεη λα 

δείηε κέρξη θαη 40 ρηιηόκεηξα καθξηά. 

Σν βξάδπ πνπ δελ έρεη πνιινύο 

επηζθέπηεο θαη κε ηελ πόιε 

θσηαγσγεκέλε, ην ζέακα είλαη 

εθπιεθηηθό.       



St. Paul’s Cathedral 

Καζεδξηθόο λαόο Αγίνπ Παύινπ 

      O Καζεδξηθόο λαόο ηνπ Αγίνπ Παύινπ 
είλαη ε κεηξνπνιηηηθή εθθιεζία ηνπ 
Λνλδίλνπ θαη απνηειεί ην αξηζηνύξγεκα 
ηνπ κεγάινπ Άγγινπ αξρηηέθηνλα ζεξ 
Κξίζηνθεξ Ρελ. Απνηειεί εμαίζην θαη 
κνλαδηθό δείγκα λανύ κπαξόθ ξπζκνύ 
ζηελ Αγγιία. 
 

      Δδώ έγηλαλ νη θεδείεο ηνπ δνύθα 
Οπέιιηλγθηνλ, ηνπ ιόξδνπ Νέιζνλ, ηνπ 
Οπίλζηνλ Σζώξηζηι θαη ηεο ιαίδεο 
Νηατάλα πέλζεξ, όπσο θαη ν γάκνο 
ηεο κε ηνλ πξίγθηπα θαη δηάδνρν ηνπ 
αγγιηθνύ ζξόλνπ Κάξνιν. 



Thames  

Σάκεζεο 
      Ο Σάκεζεο είλαη έλαο πνηακόο πνπ 

ξέεη από ηε λόηηα Αγγιία θαη ρύλεηαη 
ζηε Βόξεηα Θάιαζζα. Γλσζηόο 
θπξίσο σο ν πνηακόο ηνπ 
θεληξηθνύ Λνλδίλνπ, ν Σάκεζεο 
πεξλάεη θαη από δηάθνξεο άιιεο 
ζεκαληηθέο πόιεηο όπσο 
ε Ομθόξδε θαη ην Ρέληηλγθ. Γηα ηνπο 
εκπόξνπο, ν Σάκεζεο απνθαινύληαλ 
γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα απιά 
θαη κόλν ηο Λονδπέζικο Ποηάμι. Οη 
θάηνηθνη ηνπ Λνλδίλνπ αλαθέξνληαη ζε 
απηόλ απιά σο ηο ποηάμι.  

 
 

The Frozen Thames, 1677  



 Trafalgar Square   

 Πιαηεία Σξαθάιγθαξ 

      Η πιαηεία Σξαθάιγθαξ (αγγι. 
Trafalgar Square) είλαη κία από ηηο 
θεληξηθόηεξεο πιαηείεο 
ηνπ Λνλδίλνπ απνηειώληαο έλα από 
ηα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα ηεο πόιεο. 
ηελ πιαηεία δεζπόδεη ε ζηήιε 
ηνπ Νέιζνλ, ληθεηή ηεο λαπκαρίαο 
ηνπ Σξαθάιγθαξ πνπ πεξηβάιιεηαη 
από ηα αγάικαηα ηεζζάξσλ 
ιεόλησλ ζηε βάζε ηεο. ηελ 
πιαηεία ππάξρνπλ, επίζεο, αξθεηά 
αγάικαηα θαη γιππηά, κε κηα ζέζε 
πνπ απνθαιείηαη "the Plinth" λα 
θαηαιακβάλεηαη εθ πεξηηξνπήο από 
εθζέκαηα κνληέξλαο ηέρλεο. Η 
πιαηεία είλαη επίζεο ρώξνο 
δεκόζησλ ζπγθεληξώζεσλ θαη 
ενξηαζκώλ, όπσο, π.ρ., ε 
Παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο.  

 



Madame Tussauds  

Μαληάκ Σηζώ  

      Σν Μνπζείν ηεο Μαληάκ Σηζώ κε ηα 
θέξηλα νκνηώκαηα. Πξόζσπα γλσζηά, 
δηάζεκα, πνιηηηθνί, επηζηήκνλεο, 
άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ θαη ησλ 
ηερλώλ, θαιιηηέρλεο θαη άλζξσπνη ησλ 
media, ζπγθεληξώλνληαη ζ' έλα 
κνπζείν πνπ εληππσζηάδεη από ηνλ 
αξηζκό ησλ εθζεκάησλ ηνπ. 

       

      Σα νκνηώκαηα, ηα ξνύρα, ηα καιιηά, ην 
καθηγηάδ θαη όια ηα αμεζνπάξ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δώζνπλ απηό 
ην ηέιεην απνηέιεζκα ζηα θέξηλα 
νκνηώκαηα δελ θηάλεη γηα λα 
δηαηεξνύληαη ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν. 
Μηα 20κειήο νκάδα από έκπεηξνπο 
ζηηιίζηεο αλαιακβάλεη ελεξγό ξόιν, 
όηαλ ηα «θώηα» θιείζνπλ γηα ην θνηλό.  





 

 Shakespear’s Globe 

Σν ζθαηξηθό ζέαηξν ην αίμπεξ 

       Σν ζέαηξν Globe είλαη κηα πηζηή 
αλαθαηαζθεπή ππαίζξηνπ ζεάηξνπ, 
πξσηνρηίζηεθε ην 1599, όπνπ ν 
αίμπεξ εξγάζηεθε θαη γηα ην νπνίν 
έγξαςε πνιιά από ηα κεγαιύηεξα 
έξγα ηνπ.  
Βξίζθεηαη θπζηθά ζην Λνλδίλν. Άιια 
αληίγξαθα ηνπ ζεάηξνπ βξίζθνληαη ζε 
πνιιέο άιιεο πόιεηο ζε όιν ηνλ 
θόζκν.  

       

      Κάζε ρξόλν, ηε ζεαηξηθή πεξίνδν πνπ 
δηαξθεί από ηνλ Απξίιην έσο θαη 
Οθηώβξην κε παξαγσγέο ηνπ έξγνπ 
ηνπ αίμπεξ θαη ηνπο ζπγρξόλνπο ηνπ, 
θαζώο θαη ζύγρξνλνπο ζπγγξαθείο. 
Πάλσ από 350.000 ζεαηέο 
απνιακβάλνπλ ηελ εκπεηξία ηεο 
ζέαζεο ζην μύιηλν O .Καζηζκέλνη ζε 
κηα από ηηο γθαιεξί ή ζην πάησκα ηεο 
απιήο, όπσο αθξηβώο ζπλέβαηλε πξηλ 
από 400 ρξόληα. 



Harrods  

Πνιπθαηάζηεκα Υάξνληο 

       

      Σν παζίγλσζην γηγαληηαίν 
πνιπθαηάζηεκα, ην κεγαιύηεξν ηεο 
Βξεηαλίαο, ππνδέρεηαη κέρξη θαη 
300.000 πειάηεο ηελ εκέξα. Άλνημε 
πξώηε θνξά ην 1824. Οη πέληε όξνθνη 
κε όισλ ησλ εηδώλ ηα είδε θαη ηηο 
κάξθεο, θαζώο θαη ηα εζηηαηόξηα θαη ηα 
κπαξ ηνπ θξαηνύλ απαζρνιεκέλνπο 
ηνπο επηζθέπηεο ηνπ γηα πνιιέο ώξεο. 
Έρεη θαη ππεξεζίεο όπσο θαξκαθείν, 
θνκκσηήξην θαη θέληξν αηζζεηηθήο. ην 
θηίξην βξίζθνληαη θαη δπν κλεκεία 
πξνο ηηκήλ ηεο πξηγθίπηζζαο Νηατάλα 
θαη ηνπ Νηόληη Αι Φαγηέλη, γηνπ ηνπ 
Μνράκελη Αι Φαγηέλη πνπ είλαη ν 
πξώελ ηδηνθηήηεο ηνπ Υάξνληο. 



The mousetrap 

 Η πνληηθνπαγίδα 

      Η «Πνληηθνπαγίδα» έθαλε πξεκηέξα ην 
1952 ζην West End ηνπ Λνλδίλνπ, κε 
ηνπο Ρίηζαξλη Αηέλκπνξν θαη ίια ηκ 
ζηνπο πξσηαγσληζηηθνύο ξόινπο θαη 
από ηόηε - εδώ θαη 62 ρξόληα – 
εμαθνινπζεί λα παίδεηαη αζηακάηεηα.  
Ξεθίλεζε σο κηθξό ξαδηνθσληθό 
έξγν ην 1947 κε ηνλ ηίηιν «Σξία ηπθιά 
πνληίθηα» ελώ πήξε ην ζεκεξηλό ηεο 
όλνκα ην πήξε από έλαλ ζηίρν ηνπ 
αίμπεξ όηαλ κεηεμειίρζεθε ζε 
θαλνληθό ζεαηξηθό έξγν. Παίδεηαη 
ζην St. Martin's Theatre, από ην 1973.  



Wembley Stadium 

ηάδην Γνπέκπιετ 

 
      Σν 1880, ην πάξθν 

ηνπ Γνπέκπιετ είρε 
γήπεδα πνδνζθαίξνπ θαη θξίθεη, ζηί
βν, ζηληξηβάληα, 
ηερλεηνύο θαηαξξάθηεο, 
πεδόδξνκνπο θαη πνιινύο θήπνπο. 
Σν 1889, ν πξόεδξνο ηνπ 
κεηξνπνιηηηθνύ ζηδεξνδξόκνπ, εξ 
Έληνπαξλη Γνπάηθηλ, απνθάζηζε λα 
θαηαζθεπάζεη έλαλ πύξγν 350 
κέηξσλ. Δπηζπκνύζε ηε θαηαζθεπή 
ελόο πύξγνπ παξόκνηνπ κε 
ηνλ Πύξγν ηνπ Άηθει ζην Παξίζη, 
αιιά κε κεγαιύηεξν ύςνο θαη 
νκνξθόηεξν. Λόγσ όκσο μαθληθήο 
έιιεηςεο ρξεκάησλ, ην ζρέδην 
εγθαηαιείθζεθε, αθνύ ν πύξγνο είρε 
θηάζεη ην ύςνο ησλ 61 κέηξσλ.   



Wimbledon 

Γνπίκπιεληνλ 

      Σν ηνπξλνπά ηνπ 
Γνπίκπιεληνλ (αγγιηθά: The 
Championships, Wimbledon) γλσζηό θαη 
σο Γνπίκπιεληνλ είλαη ην παιαηόηεξν 
πξσηάζιεκα ζηελ αληηζθαίξηζε θαη ην 
πην γλσζηό. Ξεθηλάεη ζην ηέινο Ινπλίνπ 
θαη νινθιεξώλεηαη σο ηνλ Ινύιην. Η 
δηνξγάλσζε ιακβάλεη ρώξα ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ All England Lawn 
Tennis and Croquet 
Club ζην Οπίκπιεληνλ ηεο Αγγιίαο. Σν 
ηνπξλνπά αληηζθαίξηζεο 
ηνπ Οςίμπλενηον απνηειεί έλα από ηα 4 
Γθξαλ ιακ. Ο κεγαιύηεξνο ζε δηάξθεηα 
ηειηθόο πνπ έγηλε πνηέ ήηαλ ζην απιό 
ησλ αλδξώλ ζηηο 5 Ινπιίνπ ηνπ 2009.  



Silverstone 

Πίζηα ηνπ ηιβεξζηόνπλ  





Απόθζεγκα γηα ηο Λολδίλο 

      <<Δελ βρίζθεης θαλέλαλ άλζρωπο κε δηαλόεζε, ποσ λα ζέιεη λα θύγεη από ηο 

Λολδίλο. Ότη βέβαηα… αλ θάποηος βαρέζεθε ηο Λολδίλο, βαρέζεθε ηε δωή, γηαηί 

ζηο Λολδίλο σπάρτοσλ όια όζα ε δωή κπορεί λα ζοσ προζθέρεη.>> 

 

Ο Σάκηοσει Τδόλζολ (1709 - 1784) ήηαλ Άγγινο πνηεηήο, δνθηκηνγξάθνο, θξηηηθόο, 

δεκνζηνγξάθνο, ιεμηθνγξάθνο θαη ζεσξείηαη ζεκαληηθή θπζηνγλσκία ηεο δσήο θαη 

ησλ γξακκάησλ ηνπ 18νπ αηώλα. Eίλαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ Λεξικό ηηρ Αγγλικήρ 

Γλώζζαρ (1755), έλα εγρείξεκα πνπ δηήξθεζε πεξίπνπ 9 ρξόληα λα νινθιεξσζεί θαη 

ιεηηνύξγεζε σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ Αγγιηθή γιώζζα γηα πεξηζζόηεξν από έλα 

αηώλα. 



ΠΗΓΔ 

• http://now-here-this.timeout.com/ 

• excel-london.co.uk 

• http://el.wikipedia.org/ 

• www.google.com 

• www.taxidologio.gr  

• https://www.madametussauds.com/london
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Οκάδα εργαζίας:          

Γηάργηα Ρνκίλα  

Γειή Θεώλε 

Καξαζαλάζεο Γεώξγηνο 

Ληηζάθεο Αιέμαλδξνο 

Μπνύζη Άληδειν 

Παπαγηαλλίδεο Υξπζόζηνκνο  

Παξιηάξνο Δπάγγεινο 

Σζίγθαο Παλαγηώηεο 

Σζνπθαιαδέιιεο Βαζίιεηνο 

Φσηεηλόο Μηραήι 

Υηελέιιεο Μηιηηάδεο 

Φσκαδέιιεο Ραθαήι 

 

Δεκηοσργία παροσζίαζες: 

Γειή Θεώλε  

Παπαγηαλλίδεο Υξπζόζηνκνο 

 

Υπεύζσλε θαζεγήηρηα: 

Βαιηνύ Μαξία 

 

 
 

 




