
Η ΒΡΓΣΑΝΙΑ 

ΓΓΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 Τμ επίζεμμ όκμμα ηεξ πώναξ είκαη Ηκωμέκμ Βαζίιεημ                                   

ηεξ Μεγάιεξ Βνεηακίαξ θαη ηεξ Β. Ινιακδίαξ.  

 Γίκαη έκα μεγάιμ κεζί ηεξ Γονώπεξ. Απμηειείηαη από ηέζζενηξ πενημπέξ: ηεκ 

Αγγιία, ηεκ Οοαιία, ηε Σθμηία θαη ηε Βόνεηα Ινιακδία.  

 Πνςηεύμοζά ηεξ είκαη ημ Λμκδίκμ. 

 Τμ θιίμα ηεξ είκαη Ωθεάκημ (δνμζενά θαιμθαίνηα, ήπημη πεημώκεξ θαη βνμπέξ 

όιμ ημ πνόκμ). Οη θιημαημιμγηθέξ ζοκζήθεξ επενεάδμοκ ζεμακηηθά ημκ ηνόπμ 

δωήξ ηςκ Βνεηακώκ. Τα απμγεύμαηα ζοκεζίδμοκ κα πίκμοκ ημ ηζάη ημοξ. Τμκ 

πενηζζόηενμ θαηνό θοθιμθμνμύκ με ηεκ μμπνέια ζημ πένη, γηαηί θακέκαξ δεκ 

είκαη ζίγμονμξ πόηε ζα ανπίζεη κα βνέπεη. Η επηζομία ημοξ γηα κα απμιαύζμοκ 

ημκ ήιημ θαη ηε δεζηή ζάιαζζα είκαη έκαξ από ημοξ ιόγμοξ γηα ημοξ μπμίμοξ 

ηαληδεύμοκ. Γη’ αοηό, ακάμεζα ζημοξ πνμμνηζμμύξ ηςκ Βνεηακώκ είκαη θαη ε 

Κύπνμξ. 

 

ΟΙ ΥΓΓΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΓ ΣΗ ΒΡΓΣΑΝΙΑ 

 Η Κύπνμξ ήηακ απμηθία ηςκ Άγγιςκ από ημ 1878 μέπνη ημ 1960, πμο 

απέθηεζε ηεκ ακελανηεζία ηεξ ύζηενα από ημκ απειεοζενςηηθό αγώκα ηεξ 

ΓΟΚΑ. 

 Τμ μεγαιύηενμ μένμξ ηεξ γεςνγηθήξ μαξ παναγςγήξ ελάγεηαη ζηε Βνεηακία. Η 

Κύπνμξ εηζάγεη από ηε πώνα αοηή βημμεπακηθά πνμσόκηα (ειεθηνηθά είδε, 

μεπακήμαηα, αοημθίκεηα θ.α.). 

 Η θοπνηαθή πανμηθία ηεξ Βνεηακίαξ είκαη ε μεγαιύηενε ζημκ θόζμμ. Πενίπμο 

200 πηιηάδεξ Κύπνημη δμοκ ζηε πώνα αοηή. 

 Οη πενηζζόηενμη από ημοξ ημονίζηεξ πμο επηζθέπημκηαη ηεκ Κύπνμ είκαη 

Βνεηακμί.  

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ – ΟΡΤΚΣΟ ΠΛΟΤΣΟ 

 Βνεηακμί επηζηήμμκεξ θαηαζθεύαζακ πνώημη θαηά ημ 18μ αηώκα ηεκ 

αημμμεπακή θαη άιιεξ μεπακέξ. 



 Σημ οπέδαθμξ ηεξ Βνεηακίαξ οπάνπμοκ μεγάιεξ πμζόηεηεξ άκζναθα. Αοηό 

βμήζεζε ζεμακηηθά ζηε βημμεπακηθή ηεξ ακάπηολε, αθμύ γηα πάνα πμιιά πνόκηα 

μ άκζναθαξ απμηειμύζε ηεκ θύνηα πεγή εκένγεηαξ γηα ηεκ θίκεζε ηςκ 

ενγμζηαζίςκ. 

 Πνόζθαηα έπμοκ ακαθαιοθζεί μεγάια θμηηάζμαηα πεηνειαίμο ζηε Βόνεηα 

Θάιαζζα. Έηζη, ζήμενα ε Βνεηακία πενηιαμβάκεηαη ζηηξ μεγαιύηενεξ 

πεηνειαημπαναγςγμύξ πώνεξ ημο θόζμμο. 

 Πμιύ ζεμακηηθό νόιμ ζηε βημμεπακηθή θαη μηθμκμμηθή ακάπηολε ηεξ Βνεηακίαξ 

δηαδναμάηηζακ θαη ηα πιμύζηα θμηηάζμαηα ζηδήνμο. 

 

ΝΑΤΣΙΛΙΑ – ΓΜΠΟΡΙΟ – ΑΠΟΙΚΙΓ 

 Με ηε καοηηθή δύκαμε πμο είπακ μη Βνεηακμί θαηέθηεζακ πμιιέξ πώνεξ ζε 

δηάθμνα μένε ηεξ γεξ (απμηθίεξ). Έηζη δεμημύνγεζακ έκα ηενάζηημ απμηθηαθό 

θνάημξ πμο μκμμαδόηακ βνεηακηθή αοημθναημνία. Αοηόξ είκαη  θαη μ ιόγμξ πμο ε 

αγγιηθή γιώζζα μηιηέηαη ζηα πενηζζόηενα μένε ηεξ Γεξ. Γηα πάνα πμιιά πνόκηα ε 

Βνεηακία ήηακ ε μεγαιύηενε δύκαμε ζημκ θόζμμ.  

 Με ημ πέναζμα ημο πνόκμο θαη μεηά από ζθιενμύξ αγώκεξ, όιεξ ζπεδόκ μη 

απμηθίεξ απέθηεζακ ηεκ ακελανηεζία ημοξ. Ακάμεζα ζ’ αοηέξ βνίζθεηαη θαη ε 

Κύπνμξ. Όιεξ αοηέξ μη πώνεξ ελαθμιμοζμύκ κα έπμοκ ζηεκέξ ζπέζεηξ με ηε 

Βνεηακία θαη απμηειμύκ μαδί ηεκ Κμηκμπμιηηεία. 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 Οη πενηζζόηενμη ημονίζηεξ επηζθέπημκηαη θονίςξ ημ Λμκδίκμ. Ένπμκηαη γηα κα 

ζαομάζμοκ ηα αλημζέαηά ημο, όπςξ είκαη μ πύνγμξ ημο Λμκδίκμο, ηα ακάθημνα 

ημο Μπάθηγπαμ, ημ βνεηακηθό Κμηκμβμύιημ, ημ μμοζείμ θένηκςκ μμμηςμάηςκ ηεξ 

Μακηάμ Τηζό, μ πμηαμόξ Τάμεζεξ θ.ά. 

 Ανθεημί επίζεξ επηζθέπημκηαη ηε πώνα γηα επαγγειμαηηθμύξ ιόγμοξ θαη γηα 

ρώκηα. 


