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Ο Χάρτης 



Εισαγωγή 

  Το Πριγκιπάτο του Λίχτενσταϊν , το οποίο 

συχνά αναφέρεται ως σκέτο Λίχτενσταϊν 

,είναι ένα μικρό μεσόγειο ευρωπαϊκό 

κράτος, αφού δεν βρέχεται καθόλου από 

θάλασσα. Επίσης είναι το μόνο 

γερμανόφωνο κράτος που δεν συνορεύει 

με την Γερμανία  , κάτι που το κάνει 

ξεχωριστό . 



Το εθνόσημο  



Η σημαία  



Η σημαία   

 Το δουκικό στέμμα , που βρίσκεται στην 

μπλε λωρίδα της , προστέθηκε το 1937, 

καθώς χωρίς αυτό ήταν ίδια με την σημαία 

της Αϊτής . Το σχέδιο του στέμματος 

τροποποιήθηκε ελαφρώς το 1982. 



Βασικά χαρακτηριστικά  

• Συνολική έκταση :160,4 τ.χλμ 

• ο πληθυσμός το 2013 : 37.129 κάτοικοι 

• Η πρωτεύουσα : Βαντούζ 

• μεγαλύτερη πόλη είναι το Σάαν. 

• Είναι φορολογικός παράδεισος. 

• Είναι θέρετρο χειμερινού αθλητισμού  

• Το μόνο κράτος που εκτείνεται 

αποκλειστικά στις Άλπεις   



Βαντούζ 



Σάαν 



Μερικά χαρακτηριστικά  

• Διαιρείται διοικητικά σε 11 δήμους  

• Έχει συνταγματική μοναρχία  

• είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης 

Ελευθέρων Συναλλαγών αλλά όχι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Είναι ένα από τα μικρότερα κράτη της Ε.Ε 

και το μικρότερο γερμανόφωνο κράτος . 



Ιστορία  

Γενικά η ιστορία του πριγκιπάτου είναι σχετικά 

σταθερή διαχρονικά, ενώ συνδέεται με τις 

ευρύτερες εξελίξεις των γειτονικών του χωρών. 

Η περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται το 

Λίχτενσταϊν αποτέλεσε ιστορικά τμήμα της 

Ρωμαϊκής επαρχίας της Ραιτίας, ενώ στη 

συνέχεια μέρος της Αγίας Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας. Πριν από τη σημερινή ηγεμονία 

του πριγκιπάτου, οι εκτάσεις του άνηκαν στην 

κυριότητα του Οίκου των Χόενεμς. 



Ιστορία  



Η ιστορία του κατά τους 

παγκόσμιους πολέμους  

Μέχρι το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου 

το πριγκιπάτο παρέμεινε στενά 

συνδεδεμένο με την Αυστριακή 

Αυτοκρατορία και στη συνέχεια με την 

Αυστροουγγαρία. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο, το Λίχτενσταϊν παρέμεινε επίσημα 

ουδέτερο, αναζητώντας υποστήριξη και 

βοήθεια από τη γειτονική Ελβετία. 



Γεωγραφία  

• Το Λίχτενσταϊν βρίσκεται στην κοιλάδα του 

Άνω Ρήνου στις Άλπεις και συνορεύει 

ανατολικά με την Αυστρία και δυτικά με 

την Ελβετία. Τα δυτικά σύνορα του 

πριγκιπάτου ορίζονται από τον ποταμό 

Ρήνο. Ανατολικά, η επικράτεια ακολουθεί 

την ορογραφία και τα υψόμετρα είναι 

μεγαλύτερα, με ψηλότερο σημείο την 

κορυφή Γκράουσπιτς στα 2.599 μέτρα. 



Κλίμα  

Παρά το μεγάλο υψόμετρο , αντί για αλπικό 

κλίμα, το κλίμα είναι ηπειρωτικό, με 

ψυχρούς νεφοσκεπείς χειμώνες με συχνή 

χιονόπτωση ή βροχή. Τα καλοκαίρια είναι 

σχετικά θερμά, με νεφώσεις και υγρασία. 



Ο εθνικός ύμνος 

Oben am jungen Rhein 

Lehnet sich 

Liechtenstein 

An Alpenhöh'n. 

Dies liebe Heimatland, 

Das teure Vaterland, 

Hat Gottes weise Hand 

Für uns erseh'n. 

Επάνω από το νέο Ρήνο 

Βρίσκεται το Λιχτενστάιν , 

που στηρίζεται 

Στα Αλπικά Ύψη. 

Αυτή η αγαπημένη 

πατρίδα, 

Αυτή η αγαπητή πατρική 

γη, 

Επιλέχτηκε για μας 

Από το σοφό χέρι του 

Θεού. 



Ο εθνικός ύμνος 

Hoch lebe Liechtenstein 

Blühend am jungen 

Rhein, 

Glücklich und treu. 

Hoch leb' der Fürst 

vom Land, 

Hoch unser Vaterland, 

Durch Bruderliebe 

Band 

Vereint und frei. 

Είθε να ζήσεις πολύ 

Λιχτενστάιν 

Ανθίζοντας στο νέο 

Ρήνο, 

Ευτυχές και πιστό. 

Είθε να ζήσει πολύ ο 

πρίγκιπας της χώρας, 

Είθε να ζήσει πολύ η 

πατρίδα μας, 

Μέσω των δεσμών της 

αδελφικής αγάπης 

ενωμένη και ελεύθερη. 



Το εθνικό σύνθημα 

 

 

Für Gott, Fürst und 

Vaterland 


