


Η Δανία είναι μια χώρα 
που βρίσκεται στη 
Σκανδιναβία, στη 
βόρεια Ευρώπη. 

Συνορεύει από ξηρά 
μόνο με τη Γερμανία, 

ενώ από θάλασσα 
γειτνιάζει με τη Σουηδία, 
τη Βόρεια Θάλασσα και 
τη Βαλτική. Απλώνεται 
πάνω στη χερσόνησο 
της Γιουτλάνδης και 

πάνω σε εκατοντάδες 
νησιά, άλλα μεγάλα 
όπως το Σγιέλαν και 

άλλα μικρά και 
ακατοίκητα.



Η Δανία είναι μία τελείως επίπεδη χώρα, 
καθώς το υψηλότερο σημείο της μόλις που 

ξεπερνάει τα 150 μέτρα πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας. Στη Δανία ανήκουν 

τα αυτόνομα νησιά Φερόες καθώς και η 
τεράστια Γροιλανδία. Ο πληθυσμός της χώρας 
εκτιμάται για το 2009 σε 5.519.259 κατοίκους.



Η συνολική ακτογραμμή είναι αρκετά μεγάλη και φτάνει τα 
7.314 km. Οι δυτικές ακτές της ηπειρωτικής Δανίας είναι χαμηλές, 

χωρίς λιμάνια και καλύπτονται από αμμόλοφους, συχνά με ύψος πάνω 
από 30 μέτρα. Βρίσκονται εκτεθειμένες στις χειμερινές καταιγίδες και 

σε πολύ ισχυρούς ανέμους. Αντίθετα, οι ανατολικές ακτές που 
βρέχονται από τη Βαλτική παρουσιάζουν πολλές κολπώσεις. Συνολικά η 

Δανία έχει 406 νησιά, από τα οποία τα 70 περίπου κατοικούνται.



Ποτάμια υπάρχουν πολλά, αλλά σχεδόν όλα είναι 
πολύ μικρά. Λίμνες υπάρχουν αρκετές σε 

ολόκληρη τη Δανία, αλλά είναι όλες τους μικρές. 
Το δανέζικο ανάγλυφο διαμορφώθηκε κατά 
την εποχή των παγετώνων, και αυτός είναι ο 
λόγος που η χώρα είναι τελείως επίπεδη. Το 

μεγαλύτερο ύψωμα βρίσκεται στα κεντρικά της 
χώρας με ύψος 170 μέτρων.



Το κλίμα είναι ήπιο λόγω της επίδρασης 
του Ρεύματος του Κόλπου του Μεξικού. 

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ο 
άνεμος είναι δυνατός, και ειδικά τον 

χειμώνα και για το λόγο αυτό η Δανία 
είναι από τις πρώτες χώρες στον κόσμο 

στη χρήση της αιολικής 
ενέργειας. Υετός πέφτει όλο τον χρόνο 
και ίσα κατανεμημένος. Κατά μέσο όρο 
οι βροχοπτώσεις διαρκούν 121 ημέρες 

το χρόνο.



Η μεγαλύτερη πόλη της Δανίας είναι η 
πρωτεύουσα Κοπεγχάγη με 1.100.000 κατοίκους, ακολουθεί 

το Ώρχους με 285.000 κατοίκους και μετά το Όντενσε με 
145.000.



Το σχέδιο της σημαίας της 
Δανίας υιοθετήθηκε 
κατόπιν και από τις 

υπολοιπες Σκανδιναβικές 
χώρες 

(Σουηδία, Φινλανδία, Νορ
βηγία) και την Ισλανδία σε 

διαφορετικά χρώματα. 
Κατά τη διάρκεια της 

Δανο-Νορβηγικής ένωσης, 
ήταν και σημαία της 

Νορβηγίας και συνέχισε 
να είναι, με μικρές 

μετατροπές, μέχρι που η 
Νορβηγία υιοθέτησε 

τη σημερινή της 
σημαία το 1821. Η σημαία 

της Δανίας είναι η 
αρχαιότερη συνεχόμενα 

χρησιμοποιούμενη 
εθνική σημαία που 

υπάρχει στον κόσμο.



Η Δανία είναι αγροτική χώρα λόγω της μορφολογίας του εδάφους 
της που ευνοεί τις καλλιέργειες. Το πεδινό έδαφος της χώρας, η 

αγροτική παράδοση, συνδυασμένη με την δύναμη του 
συνεταιρισμού και ο σύγχρονος εκμηχανισμός της καλλιέργειας είναι 
οι βασικοί παράγοντες της μεγάλης ανάπτυξης της γεωργίας και της 

κτηνοτροφίας. Καλλιεργούνται κυρίως δημητριακά 
(κριθάρι, βρώμη, σιτάρι) και εκτρέφονται χοίροι, αιγοπρόβατα 

και άλογα. Η γεωργική απόδοση είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης 
ενώ και η γεωργική εκπαίδευση είναι πολύ υψηλή. Σημαντικό ρόλο 

στην εθνική οικονομία παίζει και η αλιεία.



O πληθυσμός, σύμφωνα με εκτιμήσεις για το 2013 είναι 5.556.452 
κάτοικοι. Οι κάτοικοι της Δανίας ανήκουν φυλετικά στη γερμανική 

ομοεθνία. Μόνο το 4% του πληθυσμού είναι μετανάστες. Ως προς τη 
θρησκεία,το 98% είναι Προτεστάντες ενώ η Καθολικη Εκκλησία 

μετράει μόνο 1% καθολικούς Δανούς. Επίσης, υπάρχουν 
14.484 Μάρτυρες του Ιεχωβά και 4.355 Μορμόνοι της Εκκλησίας του 

Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.



Η λογοτεχνική 
παραγωγή στην 

Δανία ξεκινάει κατά 
τον Μεσαίωνα και 
είναι επηρεασμένη 
από τα γαλλικά, τα 
γερμανικά και τα 

αγγλικά γράμματα. 
Το σημαντικότερο 

σύγγραμμα της 
δανικής 

μεσαιωνικής 
λογοτεχνίας είναι 

το Gesta
Danorum στις αρχές 

του 13ου αιώνα.



Σύμφωνα με το σύνταγμα του 1953, το πολίτευμα της Δανίας είναι βασιλευομένη
κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Αρχηγός του κράτους είναι βασιλιάς ή βασίλισσα. Την 
εκτελεστική εξουσία ασκεί η κυβέρνηση ενώ την νομοθετική η Βουλή με 179 μέλη. Η 
τωρινή βασίλισσα είναι η Μαργαρίτα Β΄. Στις 4 Απριλίου του 2009 στη διάρκεια της 

συνόδου κορυφής του NATO στο Στρασβούργο ο πρωθυπουργός Άντερς Φογκ
Ράσμουσεν ορίστηκε γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Έτσι, νέος 

πρωθυπουργός ανέλαβε στις 5 Απριλίου ο έως τότε υπουργός Οικονομικών, Λαρς
Λόκε Ράσμουσεν.



Τα αρχαιότερα ευρήματα στη χώρα ανάγονται στο 130.000 –
110.000 π. Χ. Η ανθρώπινη παρουσία χρονολογείται από το 

12.500 π.Χ. και υπάρχουν μαρτυρίες για γεωργική 
δραστηριότητα από το 3.900 π.Χ.

Οι κάτοικοι της Δανίας ανήκαν στην ίδια εθνότητα με 
τους Βίκινγκς της Σκανδιναβίας.Η Δανία ως αυτοτελές έθνος 

εμφανίζεται για πρώτη φορά τον 8ο αιώνα μ.Χ. Οι Δανοί 
θαλασσοπόροι έκαναν επιδρομές μαζί με τους Βίκινγκς της 

Σκανδιναβίας στη Βόρεια Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Αγγλία.



Η κορόνα είναι νόμισμα της Δανίας από το 1873, οπότε τέθηκε σε ισχύ 
η Σκανδιναβική Νομισματική Ένωση μεταξύ Δανίας και Σουηδίας, στην 

οποία προσχώρησε και η Νορβηγία δύο χρόνια αργότερα. Η Ένωση 
διαλύθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι τρεις χώρες 
διατήρησαν τα ανεξάρτητα νομίσματά τους με το ίδιο όνομα.






