


Η Ελβετία , είναι χώρα της 
δυτικοκεντρικής Ευρώπης. 

Συνορεύει δυτικά με 
τη Γαλλία, νότια και 
νοτιοανατολικά με 

την Ιταλία, βόρεια και 
βορειοανατολικά με 

τη Γερμανία και αvατολικά
με την Αυστρία και 

το Λιχτενστάιν. Είναι μικρή 
χώρα, με έκταση 41.285 

τ.χλμ. και πληθυσμό 
7.780.200 

Πρωτεύουσα της Ελβετίας 
είναι η Βέρνη ενώ 

μεγαλύτερη πόλη η Ζυρίχη. 
Είναι χώρα με υψηλό 
βιοτικό επίπεδο και 

ανεπτυγμένο εμπόριο, βιομ
ηχανία και τουρισμό



Το έδαφος της Ελβετίας είναι ορεινό, καθώς 
καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την 
οροσειρά των Άλπεων και την οροσειρά του 
Ιούρα.

Το κλίμα της Ελβετίας είναι ψυχρό και, κατά 
βάση ξηρό, αν και σε ορισμένες περιοχές 
βρέχει 160 με 180 μέρες το χρόνο.



Άιγκερ

Λευκό Όρος

Μάττερχορν

Μόντε Ρόζα



Μποντενζέε στο βορειοανατολικό όριο 
της χώρας

Λίμνη Λεμάν

 Λίμνη Νεσάτελ

 Λίμνη Λουγκάνο στα σύνορα με 
την Ιταλία

 Λίμνη της Ζυρίχης



Οι ποταμοί της Ελβετίας, επειδή 
πηγάζουν από παγετώνες, είναι 

χειμαρρώδεις και γι' αυτό το λόγο δεν 
είναι πλωτοί. Μόνες εξαιρέσεις είναι ο 

Ρήνος, που για ένα μικρό διάστημα είναι 
πλωτός, καθώς κι ο Άαρ σ' ένα σημείο 

που μια διώρυγα τον συνδέει με τη λίμνη 
Βιέν.

 Άαρ

 Ινν

 Ρήνος

 Ροδανός

 Ρίο Ρομ





Η βιομηχανία είναι πολύ περισσότερο 
αναπτυγμένη και είναι ο κυριότερος εξαγωγικός 
τομέας της οικονομίας της. Έχει αναπτύξει τόσο 
τη βαριά βιομηχανία (μεταλλουργία, κατασκευή 

μηχανών), όσο και την ελαφριά βιομηχανία, 
όπως η βιομηχανία χημικών και φαρμακευτικών 
προϊόντων, ρολογιών, υφαντουργία, σοκολάτας 
και η βιομηχανία επεξεργασίας γεωργικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων. Επίσης, ιδιαίτερα 

αναπτύχθηκε, κατά τα τελευταία χρόνια, η 
βιομηχανία των ηλεκτρονικών συσκευών, που 

βασίζεται στην υψηλή τεχνολογία και στη 
συστηματική επιστημονική έρευνα. Στα 

Γαλλοελβετικά σύνορα και κοντά 
στην Γενεύη εδρεύει το CERN, ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Πυρινηκής Ενέργειας



Η κατώτερη εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και 
δίνεται δωρεάν σ' όλα τα καντόνια. Το επόμενο 

στάδιο, της μέσης, χωρίζεται στην 
επαγγελματική (τεχνικές σχολές) και στην 

ακαδημαϊκή (Λύκεια) που οδηγεί στα 
πανεπιστήμια και στα πολυτεχνεία. Σε σύγκριση 
με τις άλλες χώρες της Ευρώπης η Ελβετία έχει 
τα περισσότερα πανεπιστήμια και πολυτεχνεία, 

ανάλογα φυσικά με το μικρό πληθυσμό της 
χώρας. Περίφημο είναι το πολυτεχνείο της 
Ζυρίχης, καθώς και η Οικονομική Σχολή της 

Λωζάνης. Στα Ελβετικά πανεπιστήμια φοιτούν 
και χιλιάδες ξένοι σπουδαστές που πηγαίνουν 
κυρίως για μεταπτυχιακές σπουδές, λόγω του 

υψηλού επιστημονικού επιπέδου που παρέχουν 
αυτά τα πανεπιστήμια. Το εκπαιδευτικό 

σύστημα στην Ελβετία χωρίζεται ανάλογα με το 
πόσο έξυπνος είναι κανείς.



Πολύ αναπτυγμένα είναι τα γράμματα και οι τέχνες. Από το 
17ο αιώνα η Ελβετία ήταν σπουδαίο πνευματικό κέντρο, αν 

και η έλλειψη εθνικής γλώσσας ταύτισε ιστορικά την 
ελβετική φιλολογία και σκέψη με τη γερμανική και τη 

γαλλική. Η Ελβετία είναι η πατρίδα του φιλόσοφου και 
κοινωνιολόγου Ζαν Ζακ Ρουσσώ, του οικονομολόγου και 

κοινωνιολόγου Παρέτο, του ποιητή Βριντέλ. Στο χώρο των 
εικαστικών τεχνών μπορούμε ν' αναφέρουμε τ' όνομα του Λε 

Κορμπυζιέ, που υπήρξε ο μεγαλύτερος ίσως αρχιτέκτονας 
του 20ου αιώνα και τα ονόματα του Πάουλ Κλέε, διάσημου 

ζωγράφου και του γλύπτη Αλμπέρτο Τζιακομμέτι. 



Το 42% του πληθυσμού ασπάζονται το 
ρωμαιοκαθολικισμό και το 35% είναι Προτεστάντες. 

Με την εισροή μεταναστών στη χώρα ζουν και περί το 
4% Μουσουλμάνοι, ενώ υπάρχουν και άλλα 

χριστιανικά δόγματα καθώς και μια μειονότητα 
Εβραίων. Το 11% ήταν άθεοι το 2000.



Η χώρα διοικείται με ομοσπονδιακό σύστημα διακυβέρνησης. Ο 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας εκλέγεται κάθε χρόνο  για θητεία 

ενός έτους. Το ομοσπονδιακό σύνταγμα του 1848 είναι το 
νομικό θεμέλιο του σύγχρονου ομοσπονδιακού κράτους και το 
δεύτερο αρχαιότερο σύνταγμα εν ισχύ σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Τρία είναι τα κύρια σώματα διακυβέρνησης σε ομοσπονδιακό 

επίπεδο: το αποτελούμενο από δύο σώματα κοινοβούλιο 
(νομοθετική εξουσία), το Ομοσπονδιακό 

Συμβούλιο (εκτελεστική εξουσία) και το Ανώτατο Ομοπονδιακό
Δικαστήριο (δικαστική εξουσία)



Οι Ελβετοί έχουν τη 
μεγαλύτερη κατά κεφαλή 
κατανάλωση σοκολάτας 

και είναι γεγονός πως 
από την Ελβετία 

κατάγονται και οι 
μεγαλύτερες εταιρείες 
παραγωγής σοκολάτας, 

όπως είναι η Lindt, η 
Nestlé και η Toblerone.




