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I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

1.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 
Η Δανία είναι χώρα έκτασης 44,000 χμ2 και πολύ επίπεδη. Το υψηλότερο που 

μπορείτε να φθάσετε είναι 170, 86 εκατοστά στο Møllerøj, 9 εκατοστά 

υψηλότερο από το δεύτερο υψηλότερο Yding Skrhøj στα 170, 77. 

Η Δανία, όπως παρουσιάζεται στον χάρτη, αποτελείται από 1,419 νησιά άνω 

των 100 μ2, εκ των οποίων 443 έχουν ονόματα. 72 από αυτά τα νησιά έχουν 

κατοίκους. Συνολικά, το τμήμα της Δανίας που υπάρχει σε αυτόν τον χάρτη έχει 

σχεδόν 7,000 χιλιόμετρα ακτογραμμής. 

Τα μόνα χερσαία σύνορα της Δανίας είναι τα νότια που συνδέουν τη Δανία με 

την Ευρώπη με τη Γερμανία. 

Στην πραγματικότητα, η Δανία είναι μια από τις μεγαλύτερες χώρες του 

κόσμου. Είναι πολύ μεγαλύτερη από τα 44,000 τετραγωνικά μέτρα (Ευρωπαϊκή 

Δανία). Η Γροιλανδία και οι Φερόες Νήσοι είναι επίσης μέρος του δανικού 

Βασιλείου.  Η Γροιλανδία είναι σε μέγεθος 2.166.000 χλμ2 και οι Φερόες Νήσοι 

έχουν μέγεθος 1,399 χλμ2 και αποτελούνται από 18 νησιά.                 

  

 

Η Δανία συγκροτεί με τη Σουηδία και τη Νορβηγία τις σκανδιναβικές χώρες και 

μαζί με τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία τις Νορσικές 

χώρες (norse). Η πρωτεύουσα της Δανίας είναι η Κοπεγχάγη. 

 

      



 

1.2 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Η Δανία είναι συνταγματική μοναρχία. Εκπρόσωπός της είναι η βασίλισσα 
Μαργαρίτα η 2η, που είναι επικεφαλής του κράτους. Η Δανία είναι ένα Βασίλειο 
από τα μέσα του 9ου αιώνα. 
Η γραμμή των Βασιλέων και των Βασιλισσών αποτελείται από πολλές διάφορες 
γενιές, αλλά όλοι κατεβαίνουν από τον πρώτο βασιλιά στη γραμμή: το Gorm τον 
παλιό. (Ωστόσο, ο Νορβηγός Μάγκνους ο καλός (Δανός βασιλιάς 1042-1047) 
δεν ήταν γνωστός ως απόγονος του Gorm του παλιού). 

 
 

Η πρώτη φωτογραφία είναι της βασίλισσας Μαργαρίτης σε επίσκεψη στη Γροιλανδία και στη 

δεύτερη επισκέπτεται τις Νήσους Φερόε, τοποθετημένες βόρεια της Σκωτίας. 

 

 

Στις 5 Ιουνίου, 1849 ο βασιλιάς Φρεντερίκ VII υπέγραψε το πρώτο δημοκρατικό 

Σύνταγμα της Δανίας. Αυτό το Σύνταγμα αντικατέστησε το Σύνταγμα του 1665, 

και σηματοδότησε τη μετάβαση από την κυρίαρχη μοναρχία, στη συνταγματική 

μοναρχία και σε ένα πιο δημοκρατικό κράτος δικαίου – αν και μόνο το 8% του 

πληθυσμού απέκτησε το δικαίωμα ψήφου. Το υπόβαθρο αυτού του νόμου 

πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της επαναστατικής, δημοκρατικής και 

εθνικής ροής πολιτικής, η οποία χαρακτήρισε την πλειονότητα της Ευρώπης 

κατά το πρώτο μέρος του 19ου αιώνα. Η Δανία απέκτησε για πρώτη φορά 

πλήρη δημοκρατία με το νέο σύνταγμα το 1915, όταν οι γυναίκες, οι υπηρέτες 

και οι φτωχοί απέκτησαν το δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται στο 

Κοινοβούλιο. Η Δανία έχει Κοινοβούλιο 179 μελών, με 2 εξασφαλισμένα μέλη 

που εκπροσωπούν τις Νήσους Φερόε και 2 εξασφαλισμένα μέλη που 

εκπροσωπούν τη Γροιλανδία. 
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1.3. ΖΩΝΕΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

Η ώρα Κεντρικής Ευρώπης είναι UTC + 1:00, 1 ώρα μπροστά από την Αγγλία 

και 1 ώρα πίσω από το Ισραήλ και την Ελλάδα. Κατά την περίοδο από τα τέλη 

Μαρτίου έως τα τέλη Οκτωβρίου, η Δανία αλλάζει τη θερινή ώρα – πράγμα 

που σημαίνει ότι το ρολόι πιέζεται μία ώρα μπροστά.   

Η τοποθεσία της Δανίας που είναι στο Βορρά, οδηγεί σε δροσερά καλοκαίρια 

με μέσες θερμοκρασίες γύρω από 16 ° C, και όχι ιδιαίτερα κρύους χειμώνες με 

μέσες θερμοκρασίες γύρω στους 0,5 ° C. Η Δανία βρίσκεται έτσι στην εύκρατη 

ζώνη κλίματος. Έχει πολύ αέρα, πιο έντονα το χειμώνα και πιο αδύναμο το 

καλοκαίρι.  

Ωστόσο, έχει επέλθει αλλαγή στο κλίμα, η οποία γίνεται όλο και πιο ορατή. 

Γίνεται πιο ζεστό και αυτό προσφέρει πιο βαριά βροχή. Η Δανία έχει μετρήσει 

συστηματικά το κλίμα της από τα μέσα του 1850. Το καλοκαίρι 2018 έχει κάνει 

ρεκόρ όλων των εποχών όταν πρόκειται για τη θερμότητα και τον αριθμό των 

ωρών του ήλιου, τον αριθμό των ημερών άνω των 30 Κελσίου, και το μήκος της 

ξηρής περιόδου. 

 

         

 

 

 

 
Ωστόσο, όπως δείχνει ο Παγκόσμιος Χάρτης, η Δανία είναι μία από τις χώρες 
που είναι πιο προετοιμασμένες και έτοιμες να ανταποκριθούν στις συνέπειες 
της κλιματικής αλλαγής. 
 
Η Δανία έχει  

 5.800.000 άτομα που ζουν στη Δανία 

 66.000 άτομα που ζουν στη Γροιλανδία  

 49.200 που ζουν στις Νήσους Φερόε 
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2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Οι πρώτοι άνθρωποι στη Δανία 

Οι πρώτοι άνθρωποι που ήρθαν στη Δανία ήταν οι κυνηγοί από τον 

πολιτισμό του Αμβούργου. Μια από τις πεζοπορικές διαδρομές του 

τάρανδου πέρασε από το Σλότσσενγκ στο νότιο τμήμα της Δανίας, κοντά 

στα σημερινά σύνορα με τη Γερμανία. Οι κυνηγοί είχαν το οικότοπό τους 

στην κορυφή ενός λόφου, με καλή θέα στην περιοχή. Μια φθινοπωρινή 

ημέρα 14,200 χρόνια πριν, οι κυνηγοί σκότωσαν 11 μεγάλους τάρανδους 

που σφαγιάστηκαν στις όχθες μιας μικρής λίμνης. Οστά και φύτρες ρίχτηκαν 

στο νερό, και με αυτό, διατηρήθηκαν στη λάσπη. Η μετέπειτα κλιματική 

αλλαγή ανάμεσα σε ζεστές και κρύες περιόδους εμφανίζεται στα διάφορα 

στρώματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της αρχαιολογικής 

ανασκαφής. 

Για πολλούς ανθρώπους, η Δανία είναι γνωστή ως ο τόπος των Βίκινγκς. 

Επισήμως, η περίοδος των Βίκινγκ ορίζεται μεταξύ 800 και 1050. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου η Δανία έχει συσταθεί ως χώρα. 

Η ονομασία Δανία προσδιορίζεται για πρώτη φορά στη λίθο του Γέλινγκ με 

ημερομηνία 985, αλλά η λέξη Denamearc αναφέρεται επίσης γύρω στο 890 

από τον Νορβηγό Οτάρ, και στο Αγγλοσαξωνικό χρονικό Οροσίου, και 

θεωρείται ότι αναφέρεται στην ίδια περιοχή με τον Χάραλντ Bluetooth, που 

τη χάραξε στη μεγάλη πέτρα στο Γέλινγκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έγραψε: 
Ο βασιλιάς Χάραλντ διέταξε να χαραχθούν αυτά τα λόγια για να τιμήσουν 
τον Γκόρμ, τον πατέρα του, και μετά τη Θύρα, τη μητέρα του-ο Χάραλντ που 
κέρδισε όλη τη Δανία και τη Νορβηγία και έκανε τους Δανούς Χριστιανούς. 
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3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η Δανία είναι μια δημοκρατία, και έχει ιδρυθεί από το 1848, όπως αναφέρθηκε 

νωρίτερα. Για τις εκλογές για το Δήμο και τις περιφερειακές αρχές, οι πιθανοί 

ψηφοφόροι ήταν 4.145.321 

Είναι μια ελεύθερη απόφαση εάν οι Δανοί ψηφίζουν για τις εκλογές, αλλά 

συνήθως οι Δανοί συμμετέχουν στις εκλογές σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Η 

προσέλευση εκλογών στις 2017 Νοεμβρίου ήταν 85, 5%. 

Ο δανικός τρόπος διεξαγωγής των εκλογών επισημαίνεται ότι είναι ένας από 

τους πιο δικαιότερους στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης ένα 

από τα πιο περίπλοκα συστήματα.  

Θεωρούμε ότι είναι καλό να μοιραζόμαστε το σύστημά μας με άλλους 

ανθρώπους/έθνη. 

  

Συνολικά, 179 μέλη πρέπει να εκλεγούν στο FOLKETINGET (το δανικό 

Κοινοβούλιο). 175 μέλη προέρχονται από τη Δανία, 2 προέρχονται από τη 

Γροιλανδία και 2 από τις Νήσους Φερόε. 

Οι έδρες στο Κοινοβούλιο διανέμονται σύμφωνα με μια ειδική δανική 

παραλλαγή της μεθόδου που ονομάζεται «μέθοδος αναλογίας». 

 

Η μέθοδος εξασφαλίζει ότι τα μέρη θα λαμβάνουν έδρες στο Κοινοβούλιο 

ανάλογα με το πόσες ψήφους έχουν λάβει σε ολόκληρη τη χώρα. Για 

παράδειγμα, εάν ένα κόμμα λάβει το 10% των ψήφων στη χώρα, πρέπει 

επίσης να έχει το 10% των εδρών στο Κοινοβούλιο. 
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

4.1 ΝΟΜΙΣΜΑ 

Η Δανία δεν είναι μέλος της ευρωζώνης. Το εθνικό νόμισμα ονομάζεται κορόνα (dkk: 

Δανέζικη κορόνα) και περίπου 7, 48 DKR. αντιστοιχούν σε 1 ευρώ. 

Η Δανία έχει αξιολογηθεί σε τριπλή AAA όταν πρόκειται για την πιστοληπτική 

ικανότητα. 

Η βαθμολογία οικονομικής ελευθερίας της Δανίας είναι 76,6, καθιστώντας την 

οικονομία της την 12η πιο ελεύθερη οικονομία στον δείκτη 2018 που δημοσίευσε η 

παγκόσμια τράπεζα. 

Η συνολική της βαθμολογία αυξήθηκε κατά 1,5 πόντους, ως αποτέλεσμα της 

βελτίωσης της δικαστικής αποτελεσματικότητας, της φορολογικής επιβάρυνσης και 

των δεικτών δημόσιων δαπανών. Η Δανία κατατάσσεται 6η  μεταξύ των 44 χωρών 

της ευρωπαϊκής περιφέρειας, και η συνολική της βαθμολογία είναι υπεράνω των 

περιφερειακών και παγκόσμιων μέσων όρων. 

Η οικονομία της Δανίας επιτελεί ιδιαίτερα καλά τη ρυθμιστική αποδοτικότητα. Οι 

πολιτικές ανοικτής αγοράς στηρίζουν την ευελιξία, την ανταγωνιστικότητα και τις 

μεγάλες εμπορικές και επενδυτικές ροές, ενώ το διαφανές και αποδοτικό κανονιστικό 

και νομικό περιβάλλον ενθαρρύνει την ισχυρή επιχειρηματική δραστηριότητα. 

                                              

Στη Δανία έχουμε „Kroner“ ενώ νομίσματα μικρότερης αξίας λέγονται „Øre“ 

4.2 ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

Η Δανία είναι μία από τις χώρες με το υψηλότερο επίπεδο ισότητας όσον 

αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα.  Η πλειονότητα των ανθρώπων ανήκει 

στην ομάδα μεσαίου εισοδήματος. 
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4.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Η Δανία έχει αρκετά υψηλά επιτόκια για κοινωνική στήριξη και οι άνθρωποι 

μπορούν να υποστηριχθούν από την ηλικία των 18 ετών. Η ηλικία 

συνταξιοδότησης από την αγορά εργασίας είναι 65 έτη, αλλά τώρα αυξάνεται 

αργά, σύμφωνα με το έτος γέννησης των ανθρώπων. Αναμένεται ότι οι 

νεότεροι άνθρωποι θα πρέπει να παραμείνουν στην αγορά εργασίας έως την 

ηλικία των 70/71 ετών. ο λόγος για αυτή την αύξηση είναι η θετική εξέλιξη του 

κατά μέσο όρο προσδόκιμου ζωής. 

4.4 ΤΙΜΕΣ 

Οι περισσότεροι ξένοι που έρχονται στη Δανία ως τουρίστες ή για μικρότερες 

διαμονές, βιώνουν το γεγονός ότι η Δανία είναι μια ακριβή χώρα. Όταν ζείτε 

στη Δανία, οι υψηλές τιμές ικανοποιούνται φυσικά από σχετικά υψηλούς 

μισθούς. Πηγαίνοντας σε σούπερ μάρκετ, οι τιμές είναι συγκρίσιμες με 

πολλές χώρες, αλλά πηγαίνοντας σε εστιατόρια, μεταφορά και επίσκεψη 

τουριστών σε αξιοθέατα, οι τιμές είναι αρκετά ακριβές. Λόγω του επιπέδου 

των τιμών, πολλοί Δανοί κάνουν ταξίδια με αυτοκίνητο στη Γερμανία για να 

αγοράσουν συγκεκριμένα αγαθά – αλλά από την άλλη πλευρά, οι Σουηδοί 

έρχονται στη Δανία για να αγοράσουν ορισμένα αγαθά και αντικείμενα. 

o 1 λίτρο γάλα - 5,95 d.kr. /0,80 euro 

o 1 kg σολωμό - 274 d.kr. pr. kg. /36 euro 

o 1,5 λίτρο Coca Cola - 2,5 euro 

o 1 λίτρο βενζίνη    11 d.kr./1,50 euro 

Τα αυτοκίνητα είναι αρκετά ακριβά στη Δανία σε σύγκριση με άλλες χώρες, 

καθώς φορολογούνται αρκετά υψηλά. 

 

 

Ένα Polo GTI θα είναι συνήθως σε τιμή 38,000 ευρώ. 
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4.5 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΑΝΙΑΣ 

Η Δανία είναι μια γεωργική χώρα. Ανατρέφουμε περίπου 20.000.000 χοίρους κάθε 

χρόνο-σχεδόν περισσότερο από 3x τον πληθυσμό.  Η εταιρεία σφαγής της Δανίας 

Crown είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κρέατος στην Ευρώπη και μεταξύ των 5 

μεγαλύτερων επιχειρήσεων σφαγής στον κόσμο. Κατά τον ίδιο τρόπο, πολλοί 

άνθρωποι έχουν συναντηθεί και ίσως γεύτηκαν τα γαλακτοκομικά προϊόντα της 

ARLA, καθώς η ARLA είναι η 5η μεγαλύτερη παραγωγός γαλακτοκομικών στον 

κόσμο. 

 

 

 

 

 

Η Δανία ήταν η πρώτη χώρα που εστίασε στην πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από ανεμόμυλους. Η εταιρεία Vestas αποτελεί, για πολλά χρόνια, τη 

μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο όταν πρόκειται για την παραγωγή ανεμόμυλων 

παγκοσμίως. 

 

 

 

Πολλοί διαβητικοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν ινσουλίνη από τη Novo Nordisk. 

Η Novo είναι εδώ και πολλά χρόνια μια ηγετική εταιρεία στην περιοχή των 

διαβητικών, κυρίως λόγω της ποιότητας της ινσουλίνης της, αλλά και λόγω της 

εστίασή τους στην ανάπτυξη φιλικών προς τον χρήστη εργαλείων και εξοπλισμού. 

Και πολλά παιδιά θα ξέρουν τη LEGO. Η LEGO είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 

παραγωγός παιχνιδιών για παιδιά στον κόσμο. Όλα οφείλονται σε ένα μικρό τούβλο 

που ήταν μέρος της παιδικής ηλικίας πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η 

LEGO έχει για πολλά χρόνια επικεντρωθεί στη συσχέτιση μεταξύ 

παιχνιδιού/διασκέδασης, μάθησης και ανάπτυξης. 
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5. ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 

Αναφέρεται στο Σύνταγμα ότι οι άνθρωποι στη Δανία έχουν θρησκευτική 

ελευθερία. 

Μια θρησκευτική κοινότητα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 150 

επίσημα μέλη για να εγκριθούν. 

Ένα εκκλησίασμα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 50 επίσημα μέλη 

για να εγκριθούν. Ωστόσο, μια κοινότητα από τις παγκόσμιες θρησκείες 

μπορεί να εγκριθεί παρά τον μικρότερο αριθμό μελών, εάν βρίσκεται σε μια 

αραιοκατοικημένη περιοχή, για παράδειγμα στη Γροιλανδία. 

Η Δανία είναι μια Λουθηρανική προτεσταντική κοινότητα.  

Ο Λουθηρανισμός είναι μια χριστιανική παράδοση, πιο συγκεκριμένα στην 

κατεύθυνση του Προτεσταντισμού, βασισμένη στη μεταρρυθμιστική θεολογία 

του Μάρτιν Λούθερ. Παγκοσμίως, περίπου 70.000.000 από τους 

2.000.000.000 Χριστιανούς, είναι Λουθηρανοί. 

Υπάρχουν περίπου 300.000 Μουσουλμάνοι στη Δανία, και περίπου 140 

τζαμιά. 

 

Σε όλο τα 44,000 χμ2 έχουμε περισσότερα από 1.900 από αυτά τα τυπικά 

κτήρια της δανικής εκκλησίας, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, που είναι 

ίσο με ένα ναό κάθε 5 x 5 χλμ.  Αν στέκεστε στο σωστό μέρος, μπορείτε να 

δείτε μέχρι 19 πύργους εκκλησίας ταυτόχρονα.  Οι περισσότερες από τις 

εκκλησίες χτίστηκαν μεταξύ 11ου και 12ου αιώνα. 
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6. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Η Δανία έχει 10 επίσημες αργίες και 6 εβδομάδες διακοπές. Τα σχολεία και τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν έως και 8 ή 10 εβδομάδες διακοπών. 

 

Μία από τις πιο πολύτιμες παραδόσεις είναι το FASTELAVN, αλλά τα τελευταία 

10 χρόνια, όλο και λιγότερα παιδιά γιορτάζουν, ή λαμβάνουν ενεργό μέρος, στο 

παραδοσιακό FASTELAVN, αλλά περισσότερο ή λιγότερο όλα τα παιδιά 

γιορτάζουν τις Απόκριες τον Οκτώβριο. 

 

 

 

 

 

Η πυρκαγιά στο καλοκαίρι είναι μια άλλη πολύτιμη παράδοση στη Δανία. Οι 

άνθρωποι συναντιούνται σε όλη τη χώρα γύρω από μια τεράστια φωτιά, για να 

γιορτάσουν τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, και την επιστροφή της πιο σκοτεινής 

περιόδου. Είναι παράδοση να στέλνεις μια ψεύτικη μάγισσα στο Μπλούκμπεργκ ή 

στο Χέκενφελντ στη Γερμανία, καίγοντας μια κούκλα -ομοίωμά της.. 

 

 

 

 

Το Πάσχα είναι μια άλλη παράδοση με πολλές διαφορετικές συνήθειες και 

πράγματα που πρέπει να γίνουν. Τα αυγά της ζωγραφικής είναι ένα από αυτά, και 

τα Χριστούγεννα φέρνουμε δέντρο στο σπίτι. 
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7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

7.1 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

Σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία, υπάρχουν 37 διαφορετικές μορφές της 

οικογένειας στη Δανία. Η πλειοψηφία εξακολουθεί να είναι η κλασική μορφή "πατέρας, 

μητέρα και παιδιά". Ωστόσο, καθώς οι άνθρωποι σήμερα παίρνουν διαζύγιο όλο και 

συχνότερα, νέοι οικογενειακοί σχηματισμοί εμφανίζονται. 

Μια οικογένεια ορίζεται ως «ένα ή περισσότερα άτομα που ζουν στην ίδια διεύθυνση 

και έχουν ορισμένες αμοιβαίες σχέσεις». Ωστόσο, οι οικογένειες με παιδιά ορίζονται ως 

οικογένειες με παιδιά που ζουν στο σπίτι. 

Η πιο συνηθισμένη οικογενειακή μορφή από τις 37, που χρησιμοποιείται από τη 

στατιστική υπηρεσία Δανίας, είναι ακόμα ζευγάρια με παιδιά, αλλά είναι σχεδόν εξίσου 

συνηθισμένο να είσαι ένας μονογονιός με ένα παιδί. Η Δανία ήταν η πρώτη χώρα που 

δεχόταν καταχωρημένες εταιρικές σχέσεις μεταξύ δύο ανθρώπων του ιδίου φύλου. 

Έλαβε χώρα πρώτη φορά στις 26 Μαΐου 1989. 

7.2 ΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 

Μπορείτε να παντρευτείτε στα θρησκευτικά σας κέντρα – για τους Χριστιανούς αφορά 

επίσης γάμο ιδίου φύλου (2 άνδρες ή 2 γυναίκες). Όλοι πρέπει να καταχωρήσουν το 

γάμο τους με τις δημόσιες αρχές. Στη Δανία, οι άνθρωποι μπορούν να χωρίσουν 

ηλεκτρονικά. Οι άνθρωποι πρέπει απλά να εισέλθουν στο διαδίκτυο και να 

προμηθευτούν το ανάλογο έγγραφο, να το συμπληρώσουν – και είναι ήδη 

διαζευγμένοι. Ο αριθμός των διαζυγίων ήταν 15.265 το 2017, δηλαδή μείωση 11% σε 

σύγκριση με το προηγούμενο έτος, και το χαμηλότερο από το 2012, καθώς και στο 

επίπεδο των ετών πριν από τη μεταβολή των κανόνων του 2013, οπότε μπορεί πλέον 

να χωρίσει κανείς χωρίς περίοδο διάστασης. 

7.3 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΕΚΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ (ΕΚΘΕΤΟΥ) 

Με ανώνυμη υιοθεσία, το παιδί αποδίδεται σε άγνωστες οικογένειες των οποίων η 

ταυτότητα παραμένει κρυμμένη από τους βιολογικούς γονείς. Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 20-30 ετών, οι ανώνυμες υιοθεσίες έχουν εξελιχθεί σε ένα διεθνές κοινωνικό 

έργο, το οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτό από την πραγματικότητα ότι 19 από τις 20 

ανώνυμες υιοθεσίες που διεξάγονται στη Δανία, έχουν να κάνουν με παιδιά που 

γεννιούνται στο εξωτερικό. Συνολικά, πάνω από 500 παιδιά από το εξωτερικό 

προέρχονται από πολλές διαφορετικές χώρες κάθε χρόνο, ενώ υπάρχουν μόνο 20-30 

παιδιά της Δανίας που είναι διαθέσιμα προς υιοθεσία. 



8. ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

8.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ένα χαρακτηριστικό που αποδίδουν πολλοί ξένοι, είναι η άτυπη σχέση των 

Δανών μεταξύ τους. Αυτό ισχύει μεταξύ στελεχών και εργαζομένων. Ισχύει 

ανάμεσα σε πλούσιους και όχι πλούσιους ανθρώπους. Ισχύει επίσης μεταξύ 

εκπαιδευτικών και φοιτητών, καθώς και φοιτητών μεταξύ τους. 

Δεν χρειάζεται να επιδεικνύεται το εισόδημά σας, και είναι λιγότερο σημαντικό 

για το άτομο με το οποίο είστε μαζί.  Μάλλον προκαλείται από τη γοητεία των 

Δανών να ιδρύουν συνδικάτα και ενώσεις. Συναντιόμαστε από ενδιαφέρον, όχι 

από κοινωνικό επίπεδο.   

 

8.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η εκπαίδευση είναι ελεύθερη στη Δανία, από το δημοτικό σχολείο μέχρι την 

αποφοίτηση από την τεχνική ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Οι σπουδαστές 

λαμβάνουν είτε έναν μισθό επειδή είναι φοιτητές σε πολλές επαγγελματικές 

σπουδές είτε υποστηρίζονται από το κράτος με μηνιαίο ποσό περίπου 800 

ευρώ. 

Γενικά, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα λειτουργούν από τις δημόσιες αρχές, ωστόσο 

υπάρχει αύξηση του αριθμού των «ανεξάρτητων δημοτικών σχολείων» και των 

ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δανία. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπαίδευση στη Δανία ανεξάρτητα από την 

ηλικία σας. Είναι ασυνήθιστο όμως, άνθρωποι ηλικίας άνω των 40 να ξεκινούν 

ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.   
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8.3 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

Πολλοί Δανοί πιστεύουν, και σκέφτονται, ότι η χώρα μας κατοικείται από μια 

φιλική, ευχάριστα χιουμοριστική, γενναιόδωρα χρήσιμη και χαλαρή 

λαογραφία.  

Μελέτες δείχνουν ότι οι Δανοί έχουν εντελώς διαφορετική φήμη τόσο στις 

γειτονικές μας χώρες όσο και πέρα από αυτό, στον μεγάλο κόσμο.  

 

Μια μελέτη δείχνει ότι οι ξένοι θεωρούν τους Δανούς ως ξεδιάντροπο, ωμό 

και άσκοπα αγενή και ειλικρινή λαό. Δεν μας ενδιαφέρει να φανούμε αδύναμοι 

ή να γελάσουμε. Η ήπια άτυπη απόδοσή μας, η περιστασιακή ενδυμασία και 

ο ελεύθερος τρόπος δράσης μπορούν να αφυπνίσουν το άγχος και συχνά 

δημιουργούν δυσκολίες κατά τη διάρκεια επιχειρηματικών 

διαπραγματεύσεων. 

8.4 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ 

Τον παλιό καιρό, όταν οι άνθρωποι γνωρίζονταν, ξεκινούσαν με την έκφραση 

"Γεια".  Σήμερα οι περισσότεροι θα πουν "Γεια". 

Σε ορισμένα μέρη του πληθυσμού, οι αγκαλιές είναι ένας κοινός τρόπος για 

να χαιρετάν ο ένας τον άλλο – αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι θα το βρουν 

πάρα πολύ, αν λαμβάνει χώρα την πρώτη φορά που συναντιούνται οι 

άνθρωποι. Η δεύτερη ή η τρίτη φορά θα είναι εντάξει για πολλούς 

ανθρώπους. Για τους περισσότερους ανθρώπους θα είναι αρκετό, και 

αναμενόμενο, να σφίξουμε τα χέρια. 

8.5 ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 

Είναι δύσκολο να περιγραφεί μια "δανική νοοτροπία" καθώς γινόμαστε όλο 

και περισσότερο μια χώρα πολυπολιτισμικότητας. Βασικά, οι Δανοί είναι 

άνθρωποι που εργάζονται σκληρά και κάποιος θα έλεγε ότι είναι εύκολο να 

είσαι μαζί τους, αλλά δύσκολο να τους γνωρίσεις πιο βαθιά. Ορισμένοι θα 

χαρακτήριζαν επίσης τους Δανούς ως πολύ ανεξάρτητους και 

αυτοκυβέρνητους ανθρώπους, που τους αρέσει να παίρνουν τις δικές τους 

αποφάσεις και να έχουν τεράστια επιρροή στον δικό τους καθημερινό τρόπο 

διαβίωσης. 
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8.6 ΦΑΓΗΤΟ 

Όσον αφορά τα τρόφιμα, η Δανία έχει γίνει διεθνής κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 30 έως 50 ετών, κυρίως επειδή όλο και περισσότεροι άνθρωποι, 

ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1960 μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά, 

και να έχουν τη δυνατότητα, να ταξιδέψουν και να επισκεφθούν ξένες χώρες 

και έτσι, εμπνεύστηκαν από τις τοπικές διατροφικές συνήθειες. 

Τα τρόφιμα επηρεάζονται εν μέρει από την εισροή ξένων ανθρώπων που 

έρχονται στη Δανία, η οποία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και 

τώρα αποτελούν, όπως προαναφέρθηκε, σχεδόν το 13% του δανικού 

πληθυσμού.   

 

Παραδοσιακά η Δανία είναι μια γεωργική χώρα. Για τους ηλικιωμένους, τα 

λαχανικά και ο χυλός αποτελούν σημαντικό μέρος των κανονικών τους 

πιάτων.  Αργότερα, τα χοιρινά πιάτα έγιναν προσιτά σε όλους και 

απαραίτητα για πολλούς, και εξακολουθούν να είναι σήμερα. 

Περιτριγυρισμένη από θάλασσα και νερό, η Δανία ήταν, και εξακολουθεί να 

είναι, ένα αλιευτικό έθνος. Τα ψάρια ήταν ένα πιάτο για τον φτωχό άνθρωπο 

για πολλά χρόνια, ιδιαίτερα στις φτωχές και αγροτικές περιοχές. Τώρα 

θεωρείται ως ένα σημαντικό πιάτο λόγω των οφελών για την υγεία. Είναι 

ακριβό και ως εκ τούτου δεν μπορούν όλοι να το συμπεριλάβουν στο 

ημερήσιο ή εβδομαδιαίο γεύμα τους. 

 

Υπάρχουν μερικές σπεσιαλιτέ που είναι πολύ συνδεδεμένες με τη Δανία. 

Το RUGBRØD είναι μια από αυτές και μπορεί να μετατραπεί σε μια 

δεύτερη, το SMØRREBRØD. 

 

Το HOT DOG συνδέεται επίσης στενά με τη Δανία και επίσης αυτή που 

ονομάζεται BRUN SOVS (καφέ σάλτσα). 

Αυτά τα 4 πράγματα είναι όλα καλοί λόγοι να επισκεφθεί κανείς τη Δανία.  
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8.7 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

Οι άνθρωποι συνήθως εργάζονται 7, 4 ώρες την ημέρα και περνούν τον 

ελεύθερο χρόνο τους με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ορισμένοι είναι 

πολύ ενεργοί, αλλά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι πολλοί 

άνθρωποι περνούν όλο και περισσότερο χρόνο κοιτάζοντας το iPad ή τον 

υπολογιστή τους ή βλέποντας τηλεόραση. 

Το ποδόσφαιρο είναι ακόμα το πιο δημοφιλές άθλημα στη Δανία, 

ακολουθούμενο από χειροσφαίριση και μπάντμιντον. Αλλά κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων 10 ή 15 χρόνων, το τρέξιμο ήταν ο νέος τρόπος χαλάρωσης 

και της φροντίδα της υγείας κάποιων.  Το ποδήλατο είναι επίσης σημαντικό 

για πολλούς ανθρώπους. Δίπλα στους Ολλανδούς, οι Δανοί είναι οι 

άνθρωποι που ποδηλατούν περισσότερο στην Ευρώπη. 
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