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ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Η Περιοχή της Πρωτεύουσας αποτελείται από τέσσερις ξε-
χωριστές πόλεις. Μεγάλος αριθμός μικρότερων πόλεων και 
δήμων βρίσκονται γύρω από την Περιοχή της Πρωτεύουσας.

ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ
Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 
συγκεντρώνεται στη νότια Φινλανδία 
όπου βρίσκονται και οι μεγαλύτερες πό-
λεις. Ως προς τον πληθυσμό, το «κέντρο 
βάρους» της Φινλανδίας εντοπίζεται πε-
ρίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Ελσίν-
κι. Η χώρα συνολικά εκτείνεται σε μήκος 
μεγαλύτερο από 1.000 χιλιόμετρα.

Περίπου το 60% των Φινλανδών εί-
ναι ιδιοκτήτες των σπιτιών τους. Περί-
που το 70% των Φινλανδών ζει μέσα ή 
κοντά σε πόλεις και κωμοπόλεις. Μόνο 
το 6% των Φινλανδών ζει στην ύπαιθρο, 
η οποία αντιστοιχεί στο 70% της συνολι-
κής έκτασης της Φινλανδίας.

Άλλες μεγάλες 
πόλεις και 
κωμοπόλεις
Tampere 223.000
Oulu 197.000
Turku 184.000
Jyväskylä 
136.000
Kuopio 111.000
Lahti 104.000

Πυκνότητα Πληθυσμού

177 ανά τετρ. χλμ.

45 ανά τετρ. χλμ.

34 pανά τετρ. χλμ.

29 pανά τετρ. χλμ.

24 ανά τετρ. χλμ.

17 ανά τετρ. χλμ.

14 ανά τετρ. χλμ.

11 ανά τετρ. χλμ.

4 ανά τετρ. χλμ.

2 ανά τετρ. χλμ.
Tampere

Jyväskylä

Kuopio

Lahti

Oulu

Turku

Περιοχή της 
Πρωτεύουσας

5.500.000
κάτοικοι

Περιοχή της Πρωτεύουσας 1.400.000 
Αστικές περιοχές 1.110.000
Ελσίνκι 624.000
Espoo 266.000 
Vantaa 211.000
Kauniainen 9.000
Προάστια 
290.000

Ο πληθυσμός της Φινλανδίας ανέρχεται σε περίπου 
5,5 εκατ. κατοίκους. Οι γυναίκες είναι λίγο περισσό-
τερες από τους άνδρες. Η πολυπληθέστερη ηλικια-
κή ομάδα είναι αυτή των 50 ετών και άνω. Ο μέσος 
όρος ηλικίας των Φινλανδών είναι τα 42 έτη.

1.157 χλμ.

1,4 
εκατομμύρια 

μονοκατοικίες

1,1 
εκατομμύρια 
διαμερίσματα

2.500.000 κατοικίες

 Η περιφέρεια της Λαπω-
νίας καλύπτει περίπου το 
30% της συνολικής έκτα-
σης της Φινλανδίας, ενώ 
ο πληθυσμός της ανέρ-
χεται μόνο σε 180.000 
κατοίκους.

Λαπωνία

Ελσίνκι
50% 

του πληθυσμού

3% 
του πληθυσμού

Λαπωνία
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Μόλις πάνω από 1 εκατομμύριο 
Φινλανδοί ζουν μόνοι. Περίπου 
1,8 εκατομμύρια Φινλανδοί 
ζουν σε νοικοκυριά των δύο 
ατόμων και 0,8 εκατομμύρια σε 
νοικοκυριά των τριών ατόμων. 
Σχεδόν 1,8 εκατομμύρια 
Φινλανδοί ζουν σε νοικοκυριά 
των τεσσάρων ή περισσοτέρων 
ατόμων.

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
Σχεδόν το 75% των Φινλανδών είναι μέλη της Ευαγ-
γελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας της Φινλανδίας, 
ενώ περίπου το 1% ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Φινλανδίας. Περίπου το 1,5% των Φινλανδών εί-
ναι μέλη άλλων δογμάτων και ποσοστό μεγαλύτερο του 
20% δεν ανήκει σε καμία εκκλησία. Ένα μικρό μέρος 
όσων δεν ανήκουν σε καμία εκκλησία, είναι μέλη ανε-
ξαρτήτων θρησκευτικών κοινοτήτων.

Ένα σημαντικό τμήμα των μελών της Ευαγγελικής 
Λουθηρανικής Εκκλησίας έχουν απλώς χριστιανική 
παιδεία, που σημαίνει ότι δεν μετέχουν ενεργά στη 
θρησκευτική ζωή. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΙ 
ΛΟΥΘΗΡΑΝΟΙ

75%

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

1%
ΜΕΛΗ ΚΑΜΙΑΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

20%
ΑΛΛΑ 

ΔΟΓΜΑΤΑ

1,5%

ΓΛΩΣΣΕΣ
Σχεδόν το 90% των Φινλανδών μιλούν τη φινλανδική 
ως μητρική γλώσσα, ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 
5% μιλούν τη σουηδική γλώσσα. Περισσότεροι από 
2.000 Φινλανδοί μιλούν Sámi (λαπωνικά) ως μητρι-
κή τους γλώσσα.

ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Περίπου 70.000 άνθρωποι μιλούν ρωσικά, σχεδόν 
50.000 μιλούν εσθονικά, περίπου 17.000 μιλούν αγ-
γλικά, περίπου 17.000 μιλούν σομαλικά, περίπου 
15.000 μιλούν αραβικά, περίπου 10.000 μιλούν κουρ-
δικά και περίπου 10.000 μιλούν κινεζικά ως πρώτη 
τους γλώσσα.

Οι περισσότεροι από όσους έχουν τη ρωσική ως 
μητρική τους γλώσσα μετακόμισαν στη Φινλανδία 
μετά το 1990, όμως η χώρα έχει ένα μικρό ρωσόφω-
νο πληθυσμό από την εποχή της ρωσικής κυριαρχίας 
στη Φινλανδία (1809–1917). Η πλειοψηφία των Εσθο-
νών που ζουν στη Φινλανδία μετακόμισαν στη χώρα 
μετά από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

1,1 
εκατομμύρια 
νοικοκυριά 0,9

εκατομμύρια 
νοικοκυριά

0,29 
εκατομμύρια 
νοικοκυριά

[ZH]
10.000

[KU]
10.000

[AR]
15.000

[SO]
17.000

[EN]
17.000

[ET]
50.000

[RU]
70.000

[SV][FI]90% 
5% 

Σουηδικά
   

Φινλανδικά

5% 
Άλλες 

γλώσσες

Το Παρεκκλήσι Kamppi 
στο κέντρο του Ελσίν-
κι προορίζεται για 
σιωπηλή περισυλλογή.
Στον προθάλαμο υπάρ-
χει πάντα διαθέσιμος 
για να συζητήσει ένας 
κοινωνικός λειτουρ-
γός ή ένας εκπρόσωπος 
της ενορίας.
Architect: 
Mikko Summanen, K2S0,36 

εκατομμύρια 
νοικοκυριά
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Η Φινλανδία είναι από τις μεγαλύτερες σε έκταση χώρες 
στην Ευρώπη. Ωστόσο, με πληθυσμό 5,5 εκατομμυρίων 
ανθρώπων, είναι η πιο αραιοκατοικημένη χώρα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Ο πληθυσμός συγκεντρώνεται στα 
νοτιότερα τμήματα της χώρας και σε λίγες πόλεις. Στις 
ακατοίκητες εκτάσεις της βόρειας Φινλανδίας, μπορεί 
κανείς αν θέλει να περιπλανιέται για μέρες χωρίς να συ-
ναντήσει άνθρωπο. Ωστόσο, οι πόλεις έχουν σύγχρονο 
και ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Από το ένα άκρο ως το άλλο, το μήκος της Φινλανδί-
ας υπερβαίνει τα 1.000 χιλιόμετρα. Είναι μια χώρα με 
πολλά πρόσωπα: νωρίς το καλοκαίρι, όταν στον νότο οι 
άνθρωποι απολαμβάνουν το μπάνιο τους στη θάλασσα, 
στον βορρά μπορείς ακόμα να κάνεις χειμερινό σκι. Στα 
δυτικά, νιώθεις πόσο κοντά βρίσκεσαι στη Βαλτική Θά-
λασσα και τον Ατλαντικό Ωκεανό. Το Ρεύμα του Κόλπου 

καθιστά το κλίμα της Φινλανδίας πιο εύκρατο απ’ ό,τι θα 
περίμενε κανείς λόγω της βόρειας θέση της — διαφο-
ρετικό από εκείνο του Καναδά και της Ρωσίας, που βρί-
σκονται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος. Σχεδόν το ένα τρίτο 
των ανθρώπων που ζουν πάνω από τον 60ο παράλληλο 
είναι Φινλανδοί. Στην ανατολική Φινλανδία, το κλίμα εί-
ναι από πολλές απόψεις ηπειρωτικό, ως αποτέλεσμα του 
ευρασιατικού χερσαίου όγκου.

Σε ολόκληρη τη χώρα, η Φινλανδία διαθέτει τέσσε-
ρις εποχές. Το καλοκαίρι είναι ευχάριστο, εποχή φωτός, 
με σχετικά λίγη βροχόπτωση. Το φθινόπωρο βρέχει συ-
χνά, ενώ ο χειμώνας είναι ψυχρός, με πυκνή χιονόπτω-
ση. Στον νότο, το χιόνι καλύπτει συνήθως τη γη κατά τον 
Δεκέμβριο. Στον βορρά, αυτό συμβαίνει ένα ή δύο μήνες 
νωρίτερα. Στον νότο, το χιόνι λιώνει κατά τον Απρίλιο, 
ενώ οι αγώνες αντοχής με σκι στα πιο βόρεια τμήματα 

της χώρας κρατούν ορισμένες φορές έως και το μεσο-
καλόκαιρο.

Υπάρχουν χρονιές που στη νότια Φινλανδία ρίχνει λίγο 
χιόνι, άλλες χρονιές όμως μπορεί να χιονίζει έως αργά 
την άνοιξη.

Η βόρεια θέση επηρεάζει επίσης τις ποσότητες φω-
τός. Το καλοκαίρι, στα βορειότερα τμήματα της χώρας 
ο ήλιος παραμένει πάνω από τον ορίζοντα για περίπου 
δύο μήνες. Τον χειμώνα, ο ήλιος παραμένει κάτω από 
τον ορίζοντα για ίσο χρονικό διάστημα κατά την περίοδο 
των Χριστουγέννων. Τότε, για λίγες ώρες την ημέρα, το 
χειμωνιάτικο τοπίο φωτίζεται από ένα μαγικό μπλε φως.

Στον νότο, το καλοκαίρι ο ήλιος παραμένει πάνω από 
τον ορίζοντα για περισσότερες από 19 ώρες την ημέρα. 
Γύρω στα Χριστούγεννα, το φως της ημέρας διαρκεί μόνο 
έξι περίπου ώρες.

Η ΟΨΗ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ
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ΤΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
Κοιτώντας από το αεροπλάνο, το τοπίο της Φινλανδίας 
κρύβει εκπλήξεις. Περίπου το 75% της έκτασής της κα-
λύπτεται από δάση και σχεδόν το 10% καλύπτεται από λί-
μνες και ποτάμια. Όπως είναι φυσικό η Φινλανδία διαθέτει 
επίσης πόλεις, κωμοπόλεις, προάστια, χωράφια, χωριά, 
αεροδρόμια, βιομηχανικές ζώνες, αυτοκινητοδρόμους, σι-
δηροδρόμους και θαλάσσιες εκτάσεις — όμως το μεγαλύ-
τερο μέρος της έκτασής της καλύπτεται από δάση.

Το ανάγλυφο του εδάφους της Φινλανδίας είναι πεδινό, 
με λίγα βουνά στον βορρά. Ωστόσο, η χώρα δεν είναι επί-
πεδη, καθώς λόφοι και κοιλάδες εναλλάσσονται διαρκώς 
μεταξύ τους.

Τα δάση περιβάλλουν μεγάλο αριθμό λιμνών, ιδιαίτερα 
στην ανατολική Φινλανδία. Η περιοχή Saimaa αποτελείται 
από εκατοντάδες λίμνες που συγκοινωνούν μεταξύ τους. 

Το 2014, η Wall Street Journal περιέλαβε τη Saimaa με-
ταξύ των πέντε ομορφότερων λιμνών του κόσμου. Σε ό,τι 
αφορά τα εσωτερικά ύδατα, η Φινλανδία είναι ασυναγώνι-
στη: διαθέτει εκατοντάδες χιλιόμετρα υδάτινων οδών δια-
φόρων ειδών, με άφθονο χώρο, ησυχία και ακατοίκητους 
κολπίσκους. Η Φινλανδία διαθέτει γύρω στις 188.000 λί-
μνες.

Το εκτεταμένο αρχιπέλαγός της στα νοτιοανατολικά εί-
ναι ένας μοναδικός συνδυασμός από νησιά, βραχονησίδες 
και βράχια — ένα βραχώδες ανάγλυφο και η θάλασσα. Η 
συμπιεζόμενη από την Εποχή των Παγετώνων ξηρά ανυ-
ψώνεται ετησίως κατά ένα εκατοστό, που σημαίνει ότι η 
συνολική έκταση της Φινλανδίας αυξάνεται κάθε χρόνο 
κατά σχεδόν επτά τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Οι βαλτότοποι είναι επίσης συνηθισμένοι στη Φινλανδία 
και κυμαίνονται από μικρά έλη έως εκτεταμένους υγρό-

τοπους. Η τύρφη που προέρχεται από τους βαλτότοπους 
παράγει περίπου το 5% της ενέργειας που καταναλώνεται 
στη Φινλανδία.

Τα δάση, οι λίμνες και το αρχιπέλαγος αποτελούν μονα-
δικά φυσικά οικοσυστήματα τόσο για τη χλωρίδα όσο και 
για την πανίδα τους. Η Φινλανδία διαθέτει σχεδόν 700.000 
ερασιτέχνες ψαράδες και 300.000 κυνηγούς.

Η Λαπωνία αποτελεί μία από τις λίγες απέραντες ακατοί-
κητες εκτάσεις της Ευρώπης. Είναι επίσης το όνειρο κάθε 
πεζοπόρου και ψαρά — καθώς και των σκιέρ κατά τη διάρ-
κεια των ηλιόλουστων ανοιξιάτικων μηνών. Το Kolari, είναι 
μία μικρή κοινότητα στη Λαπωνία, με λιγότερους από 4.000 
κατοίκους, μπορεί όμως να φιλοξενήσει 35.000 τουρίστες.

Η πρόσβαση στη φύση είναι ελεύθερη και ο καθένας 
μπορεί να περιπλανηθεί στα δάση και να μαζέψει μούρα 
και μανιτάρια. 
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Κάθε τέσσερα χρόνια εκλέγονται οι 200 αντιπρόσωποι του 
κοινοβουλίου της Φινλανδίας. Οι επόμενες βουλευτικές 
εκλογές θα διεξαχθούν το 2019. Δικαίωμα ψήφου έχουν 
όλοι οι Φινλανδοί πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω. Επί του 
παρόντος, στο κοινοβούλιο εκπροσωπούνται οκτώ κόμματα 
— ο αριθμός των κομμάτων είναι υψηλός λόγω του εκλο-
γικού συστήματος. Η Φινλανδία διαθέτει κυβέρνηση συνα-
σπισμού, που σημαίνει ότι τα πολιτικά κόμματα οφείλουν 
να συνεργάζονται ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές τους δι-
αφορές.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας εκλέγεται απ’ ευθείας από 
τον λαό με εξαετή θητεία και για έως δύο διαδοχικές θη-
τείες. Ο Sauli Niinistö, ο παρών πρόεδρος, εκλέχθηκε το 
2012. Επιπλέον των άλλων εξουσιών του, ο Niinistö είναι 
επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής σε συνεργασία με 
την Kυβέρνηση της Φινλανδίας.

Η Φινλανδία διαθέτει γύρω στους 300 δήμους. Έχουν 
εκτεταμένη αυτονομία, γεγονός που διασφαλίζει ότι οι απο-
φάσεις λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο, κοντά στον λαό. 
Οι δήμοι έχουν την εξουσία να αποφασίζουν μεταξύ άλ-
λων για τις χρήσεις γης και την οργάνωση της βασικής εκ-
παίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης. Τα δημοτικά 
συμβούλια εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια. Στα δημοτικά 
συμβούλια, όλα τα πολιτικά κόμματα συμμετέχουν στη δια-
δικασία λήψης αποφάσεων.

Οι Φινλανδοί ψηφοφόροι εκλέγουν 13 μέλη στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Ψηφοφορία       Νοσοκόμες

 Πυροσβέστης     Μαθήτρια σχολείου

RIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLANDRIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLAND

RIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLANDJOHANNA VUONOKARI / LEHTIKUVA



- 7 -

Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ
Στη Φινλανδία, η υποχρεωτική εκπαίδευση αρχίζει στην 
ηλικία των επτά και έχει διάρκεια εννέα χρόνων. Μετά το 
ενιαίο σχολείο (δημοτικό-γυμνάσιο), κάποιοι μαθητές συ-
νεχίζουν τις σπουδές τους σε σχολεία επαγγελματικής κα-
τάρτισης και άλλοι στις ανώτερες τάξεις της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης και στη συνέχεια στο πανεπιστήμιο, ενώ 
άλλοι περνούν απ’ ευθείας στον εργασιακό στίβο ενώ πα-
ράλληλα σπουδάζουν. Όλοι μπορούν να συνεχίσουν την εκ-
παίδευσή τους για όσο το επιθυμούν. Η παιδεία στη Φιν-
λανδία είναι δωρεάν για όλους, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταπτυχιακών ερευνητών. Τα ενιαία σχολεία, τα σχολεία 
των ανωτέρων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και τα σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης προσφέρουν 
καθημερινά ένα δωρεάν γεύμα. Η Φινλανδία διαθέτει 14 
πανεπιστήμια, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά τμήμα-
τα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Λαπωνίας.

Το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα παράγει εξαιρετι-
κά αποτελέσματα. Το 2015, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φό-
ρουμ εκτίμησε ότι η Φινλανδία διαθέτει το καλύτερο αν-
θρώπινο δυναμικό παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την εκπαί-
δευση, την ευημερία και την απασχόληση. Σύμφωνα με 
το παγκόσμιο δίκτυο για τα πανεπιστήμια στον τομέα της 
έρευνας Universitas 21, η Φινλανδία διαθέτει το έκτο καλύ-
τερο εκπαιδευτικό σύστημα στον κόσμο. Επιπλέον, η Φιν-
λανδία κατατάσσεται επανειλημμένα μεταξύ των κορυφαί-
ων εθνών παγκοσμίως στις έρευνες του διεθνούς προγράμ-
ματος αξιολόγησης των μαθητών PISA, όπου μετρώνται οι 
γνώσεις και οι ικανότητες των μαθητών στα μαθηματικά, 
στην κατανόηση κειμένου και στις φυσικές επιστήμες. Και 
η εκπαίδευση δεν πάει χαμένη: σύμφωνα με πρόσφατη με-
λέτη του διεθνούς προγράμματος αποτίμησης των ικανοτή-

των των ενηλίκων (PIAAC) από τον ΟΟΣΑ, οι ενήλικες Φιν-
λανδοί κατατάσσονται δεύτεροι παγκοσμίως στην επίλυση 
προβλημάτων, τα μαθηματικά και την κατανόηση κειμένου.

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ
Ένα εκπαιδευτικό σύστημα γνήσια προσβάσιμο σε όλους, 
προάγει την ισότητα στο σύνολο της κοινωνίας. Η ισότητα 
μεταξύ των φύλων είναι αυταπόδεικτη. Μάλιστα, τα κορί-
τσια και οι γυναίκες είναι συχνά πιο μορφωμένες από τα 
αγόρια και τους άνδρες.

Η Φινλανδία είχε γυναίκα τόσο στη θέση του Προέδρου 
της Δημοκρατίας όσο και του Προέδρου του Ανωτάτου Δι-
καστηρίου. Μια γυναίκα με την ιδιότητα της καθηγήτριας 
πανεπιστημίου ή του διευθυντικού στελέχους δεν είναι διό-
λου σπάνιο. Εδώ και πολύ καιρό, σχεδόν οι μισοί ή και 
περισσότεροι υπουργοί της Κυβέρνησης της Φινλανδίας 
είναι γυναίκες. 

Η ισότητα διευκολύνεται επίσης από υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και ημερήσιας φρο-
ντίδας για τα παιδιά. Στους καταλόγους που συντάσσει η 
διεθνής οργάνωση Save the Children, η Φινλανδία επα-
νειλημμένα κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων χωρών 
για μητέρες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Οι μητέρες 
στη Φινλανδία λαμβάνουν άδεια μητρότητας διάρκειας 105 
ημερών. Μετά το τέλος της, η οικογένεια λαμβάνει γονεϊκή 
άδεια και ένας από τους δύο γονείς μπορεί να μείνει στο 
σπίτι με το παιδί. Ευημερία για τις οικογένειες σημαίνει 
ευημερία για τα παιδιά. Σύμφωνα με τη UNICEF, η Φινλαν-
δία κατατάσσεται μεταξύ των πέντε κορυφαίων εθνών πα-
γκοσμίως σε ό,τι αφορά την ευημερία των παιδιών.

Για ανθρώπους που προέρχονται από συστήματα ταξικής 

διάρθρωσης, η Φινλανδία ενδέχεται να αποτελέσει εξαιρε-
τική εμπειρία. Σε πολλές εταιρείες, οι άνθρωποι επικοι-
νωνούν στη βάση του μικρού τους ονόματος, ανεξαρτήτως 
της θέσης που κατέχουν. Αυτή η προτίμηση σε πιο ανεπί-
σημους τρόπους επικοινωνίας και συμπεριφοράς δεν απο-
τελεί σχήμα λόγου. Η έννοια της ιεραρχίας στη Φινλανδία 
είναι πράγματι αδύναμη και οι άνθρωποι δεν επικαλού-
νται την κοινωνική και οικονομική τους θέση, παρά μόνο 
σε κάποιες επίσημες περιστάσεις. Ένας από τους λόγους 
για την ισότητα στη Φινλανδία, είναι το γεγονός ότι η χώρα 
ουδέποτε είχε φεουδαρχικές δομές και οι Φινλανδοί είχαν 
ανέκαθεν άμεση επικοινωνία μεταξύ τους για κάθε ζήτη-
μα της ζωής τους.

Αυτός είναι και ο λόγος που η Φινλανδία εμφανίζει πάρα 
πολύ μικρά ποσοστά διαφθοράς. Στον Δείκτη Διαφθοράς 
που συντάσσεται από τη διεθνή οργάνωση Διεθνής Δια-
φάνεια, η Φινλανδία λαμβάνει επανειλημμένα κορυφαία 
θέση μεταξύ των λιγότερο διεφθαρμένων χωρών στον κό-
σμο. Στην πιο πρόσφατη λίστα κατέλαβε την τρίτη θέση — 
γεγονός που σχεδόν προκάλεσε απογοήτευση.

Στη Φινλανδία τα μέσα ενημέρωσης λειτουργούν ελεύ-
θερα, χωρίς την παραμικρή λογοκρισία. Η εμπιστευτικό-
τητα των πηγών προστατεύεται και μπορεί να αρθεί μόνο 
στην περίπτωση νομικών διαδικασιών που εγείρονται για 
σοβαρά εγκλήματα. Το 1766, η Σουηδία-Φινλανδία έγινε 
το πρώτο έθνος στον κόσμο που εφάρμοσε νόμο σχετικό 
με την ανοιχτή διακυβέρνηση. Τηρώντας αυτή την ισχυρή 
παράδοση, όλοι ανεξαιρέτως έχουν δωρεάν πρόσβαση στα 
διοικητικά έγγραφα. Επιπλέον, οι αρχές έχουν την υποχρέ-
ωση να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις εξελίξεις στο πε-
δίο αρμοδιότητάς τους.

2
2η θέση στην Ισότητα 

των Φύλων στον Κόσμο
Παγκόσμια Έκθεση για το Χάσμα μεταξύ των Φύλων, 2014

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

1
Καλύτερο Ανθρώπινο 
Δυναμικό στον Κόσμο

Έκθεση για το Ανθρώπινο Δυναμικό, 2015
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

3
3η Λιγότερο Διεφθαρμένη 

Χώρα στον Κόσμο
Δείκτης Διαφθοράς για το 2014

Διεθνής Διαφάνεια
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Δημιούργημα της Tove Jansson, η οικογένεια Moomin — 
πιθανότατα η πιο χαρούμενη και σοφή οικογένεια στον κό-
σμο — προέρχεται από τη Φινλανδία. Σύμφωνα με πολλές 
μελέτες, οι Φινλανδοί είναι εξίσου ευτυχείς, ίσως χάρη και 
στις πολιτιστικές συνήθειές τους. Η λογοτεχνία είναι εξαι-
ρετικά δημοφιλής. Οι Φινλανδοί διαβάζουν πολύ και κάθε 
δήμος και χωριό διαθέτει βιβλιοθήκη, με κινητές βιβλιο-
θήκες να επισκέπτονται απομακρυσμένες και αραιοκατοι-
κημένες περιοχές.

Το θέατρο είναι επίσης δημοφιλές. Σχεδόν όλες οι πό-
λεις διαθέτουν θέατρο και οι μεγαλύτερες από αυτές πε-
ρισσότερα από ένα, όπου ανεβαίνουν θεατρικά έργα στα 
φινλανδικά και τα σουηδικά, τις δύο επίσημες γλώσσες. 
Ιδιαίτερο φινλανδικό χρώμα έχουν τα κατά τόπους θερινά 
θέατρα όπου παρουσιάζονται θεατρικά έργα μιας ευρεί-
ας γκάμας συγγραφέων, από τοπικούς δασκάλους έως τον 
Aleksis Kivi, τον εθνικό συγγραφέα της Φινλανδίας.

Οι κινηματογραφικές ταινίες που παράγονται στη Φιν-
λανδία καλύπτουν όλα τα είδη, από κωμωδίες έως ταινίες 
τρόμου και από αστυνομικές ιστορίες έως κινούμενα σχέ-
δια. Η εγχώρια παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών αντι-
προσωπεύει περίπου το 25% των ταινιών που κόβουν τα 
περισσότερα εισιτήρια στη Φινλανδία. Οι σινεφίλ συγκε-
ντρώνονται στο Sodankylä Film Festival και στο Αγάπη και 
Αναρχία, γνωστό επίσης και ως Διεθνές Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου του Ελσίνκι.

Η Φινλανδία  είναι παράδεισος για τους φίλους της μου-
σικής. Οι μεγαλύτερες σκηνές συναυλιών βρίσκονται στις 
πόλεις, όμως το καλοκαίρι η μουσική φτάνει σε όλα τα τμή-
ματα της χώρας. Μπορεί κανείς να επιλέξει ανάμεσα σε μια 
ευρεία γκάμα από φεστιβάλ, από την κλασσική έως την ποπ 
μουσική — από το Φεστιβάλ Όπερας της Savonlinna έως το 
Pori Jazz και από το Φεστιβάλ του Ελσίνκι έως το Ruisrock.

Η Φινλανδία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο μουσικών 
ιδρυμάτων, που πέραν των επαγγελματιών μουσικών πα-

ράγει και ένα μεγάλο αριθμό ένθερμων και ικανών ερα-
σιτεχνών.

Η Φινλανδία διαθέτει έξοχα μουσεία τέχνης, όχι μόνο 
στο Ελσίνκι, αλλά και σε άλλα τμήματα της χώρας. Πολλά 
από αυτά τα μουσεία ιδρύθηκαν αρχικά από ιδιώτες ή ιδι-
ωτικούς φορείς. Τέτοια μουσεία βρίσκονται μεταξύ άλλων 
στις πόλεις Tampere και Mänttä.

Η ομορφιά βρίσκεται παντού. Η αρχιτεκτονική και ο πρα-
κτικός σχεδιασμός έχουν σημαντική θέση στη Φινλανδία. 
Ο σχεδιασμός αφορά όχι μόνο στην κατασκευή όμορφων 
πραγμάτων, αλλά επίσης στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες.

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΟΡ
Οι Φινλανδοί λατρεύουν τα σπορ, τόσο τα επαγγελματικά 
όσο και αυτά που παίζονται για αναψυχή. Από την εποχή 
των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1952, η Φινλανδία 
έχει φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό σπουδαίων αθλητικών δι-
οργανώσεων.

Το χόκεϋ επί πάγου είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στη 
Φινλανδία. Πολλά ομαδικά αθλήματα — όπως το ποδόσφαι-
ρο, το μπάσκετ, το βόλλευ, το floorball και η συγχρονισμέ-
νη παγοδρομία — είναι ιδιαίτερα δημοφιλή ως χόμπυ. Στα 
παραδοσιακά ατομικά αγωνίσματα, οι Φινλανδοί είναι δι-
εθνώς γνωστοί για τις επιτυχίες τους στο σκι αντοχής και 
το ακόντιο.

Οι Φινλανδοί αγαπούν επίσης το μηχανοκίνητο αθλητι-
σμό, εν μέρει χάρη στις σημαντικές τους επιτυχίες. Η Φιν-
λανδία — ένα έθνος πέντε μόνο εκατομμυρίων ανθρώπων 
— έχει αναδείξει τρεις Παγκόσμιους Πρωταθλητές στη 
Φόρμουλα Ένα. Οι αγώνες ταχύτητας είναι εξίσου σημαντι-
κοί, με νέους οδηγούς να αναμένεται πως θα ακολουθή-
σουν τα βήματα πάρα πολλών πρωταθλητών.

Η άσκηση αποτελεί δημοφιλές χόμπυ των Φινλανδών 
όλων των ηλικιών. Τα παιδιά ασκούνται στα σχολεία, ενώ 
οι αγώνες τρεξίματος ανοιχτού δρόμου καθώς και του σκι 

ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΜΕ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Η οικογένεια Moomin της Tove Jansson

 Flow Festival

JUSSI HELLSTEN / FLOW FESTIVAL
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αντοχής προσελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες συμμετοχές. 
Στη Φινλανδία, οι συνθήκες είναι ιδεώδεις για άσκηση 
έξω: περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία, σκι, παγοδρομία, 
κωπηλασία και ιστιοπλοΐα.

Οι αθλητικοί σύλλογοι επιτελούν σημαντικό ρόλο. Οι 
περισσότεροι Φινλανδοί, σε κάποιο στάδιο της ζωής τους, 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες που διοργανώνονται, 
είτε ως αθλητές είτε ως εθελοντές. Οι δραστηριότητες 
των αθλητικών συλλόγων κυμαίνονται από την άθληση 
παιδιών και νέων ανθρώπων έως τη διοργάνωση ακόμη 
και σημαντικών αγώνων.

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΡΩΘΗΚΕ!
Ωμό μαριναρισμένο ψάρι, στην πραγματικότητα φρέσκο, 
απ’ ευθείας από τη θάλασσα. Άγρια μούρα μαζεμένα στο 
δάσος. Μανιτάρια, φρούτα, τυρί και καφές — κάμποσα 
φλυτζάνια καφέ.

Οι Φινλανδοί καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ψα-
ριού, καθώς τόσο τα ψάρια του γλυκού νερού όσο και αυτά 
της θάλασσας αποτελούν σημαντικό μέρος της φινλανδι-
κής διατροφής. Η ρέγγα της Βαλτικής παρασκευάζεται 
με ένα σωρό τρόπους. Ο τάρανδος — σιγοβρασμένος ή 
ψητός — είναι μια τυπική φινλανδική λιχουδιά και σημα-
ντικό τμήμα της λαπωνικής διατροφής. Στη Φινλανδία, η 
τροφή συνήθως διανύει μικρές αποστάσεις από τη φύση 
ή τα αγροκτήματα έως ότου φτάσει στο πιάτο των κατανα-
λωτών. Η απόσταση αυτή εκμηδενίζεται όταν οι Φινλαν-
δοί μαζεύουν τα μανιτάρια ή τα μούρα τους από το δάσος, 
καθώς και όταν ψαρεύουν τα ψάρια οι ίδιοι — κάτι που 
επιτρέπεται παντού στη Φινλανδία.

Τα εστιατόρια προτιμούν τα φινλανδικής προέλευσης 

συστατικά, παρότι είναι λίγα τα εστιατόρια που ειδικεύο-
νται στη φινλανδική κουζίνα. Η κουλτούρα των εστιατορί-
ων είναι ιδιαιτέρως ζωντανή στις φινλανδικές πόλεις. Το 
γκουρμέ φαγητό υψηλής ποιότητας γίνεται ολοένα και πιο 
δημοφιλές, με Φινλανδούς σεφ να σημειώνουν επιτυχίες 
σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Η Ημέρα των Εστιατορίων, μια γιορτή φαγητού που δι-
οργανώνεται στη Φινλανδία, γίνεται ολοένα και πιο δημο-
φιλής και σε άλλες χώρες. Για τέσσερις ημέρες το χρόνο, 
οποιοσδήποτε μπορεί να στήσει ένα προσωρινό εστιατό-
ριο στην αυλή του ή στο δρόμο και να πουλήσει τις σπε-
σιαλιτέ του στους περαστικούς.

Οι Φινλανδοί είναι επίσης γνωστοί για την αγάπη που 
τρέφουν στον καφέ. Ένας κόκκος καφέ στους εκατό πα-
γκοσμίως καταλήγει στη Φινλανδία, παρά το γεγονός ότι 
οι Φινλανδοί αντιπροσωπεύουν το 0,7‰ του παγκόσμιου 
πληθυσμού. Η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση καφέ των 
Φινλανδών είναι 12 κιλά — ποσοστό διπλάσιο, για παρά-
δειγμα, από τους Ιταλούς.

Οι φινλανδικές λίμνες και ποτάμια είναι πλούσιες σε 
καραβίδες. Η περίοδος ψαρέματος της καραβίδας δι-
αρκεί από τον Ιούλιο έως τα τέλη Οκτωβρίου και είναι 
μία από τις σημαντικότερες περιόδους για πολλούς Φιν-
λανδούς. Τον υπόλοιπο χρόνο, το ψάρεμα της καραβίδας 
απαγορεύεται.

Η φινλανδική μπύρα, από την παραδοσιακή σπιτι-
κή έως τη σύγχρονη χειροποίητη, είναι διάσημη για την 
ωραία γεύση της. Μαζί με λίγες μεγάλες, βιομηχανικής 
κλίμακας ζυθοποιίες, η Φινλανδία διαθέτει πολλές μι-
κρές ζυθοποιίες, οι οποίες συχνά πωλούν την παραγωγή 
τους μόνο σε κοντινές περιοχές.

Φινλανδός οπαδός της ομάδας χόκεϋ επί πάγου

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

75 
κιλά

Κρέας

15 
κιλά

Ψάρι

15 
κιλά

Μούρα

66 
κιλά

Φρούτα και 
χυμοί

80 
κιλά

Δημητριακά

25 
κιλά

Τυρί

178 
κιλά

Ρευστά 
γαλακτοκομικά 

προϊόντα

65 
κιλά

Φρούτα

11 
κιλά

Αυγά

12 
κιλά

Καφές

ARI HEINONEN / OTAVAMEDIA / LEHTIKUVA

PETR SZNAPKA / CTK / LEHTIKUVA
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ΑΡΧΑΙΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Πριν από περισσότερα από 10.000 χρόνια, η βόρεια Ευρώ-
πη καλυπτόταν από πάγους που πιστεύεται ότι δημιουργή-
θηκαν 110.000 χρόνια νωρίτερα.

Όταν τελικά οι πάγοι υποχώρησαν, οι άνθρωποι άρχισαν 
να καταφθάνουν στην περιοχή που είναι σήμερα η Φινλαν-
δία, ιδιαίτερα από το νότο. Εκείνη την εποχή, το μεγαλύτερο 
μέρος της περιοχής καλυπτόταν από νερό, καθώς ο πάγος 
είχε δημιουργήσει στην ξηρά παντού κοιλώματα. Από τότε 
που οι πάγοι υποχώρησαν, η στεριά άρχισε να ανυψώνεται 
και έκτοτε συνεχίζει να ανυψώνεται.

Η εικόνα που έχουμε για την αρχαία Φινλανδία βασίζεται 
σε αρχαιολογικές πηγές. Μόνο λιγοστές γραπτές αναφορές 
της αρχαίας Φινλανδίας έφτασαν έως τις μέρες μας — για 
παράδειγμα, στα ισλανδικά έπη (σάγκα).

Η αρχαία Φινλανδία αναπτύχθηκε παράλληλα με άλλες 
ευρωπαϊκές περιοχές που δεν ανήκαν στην αρχαία Ρώμη. 
Τοπικοί ηγεμόνες και συστήματα διοικητικής οργάνωσης 
ήταν τυπικά χαρακτηριστικά της εποχής. Οι κύριες πηγές 
επιβίωσης περιελάμβαναν το κυνήγι και το ψάρεμα, κα-
θώς και το διεθνές εμπόριο, ακόμα και με μακρινές χώρες.

Ο χριστιανισμός έφτασε στη Φινλανδία από τα ανατολι-
κά και από τα δυτικά. Ενδεχομένως και ήδη από το 900, ο 
χριστιανισμός υπερίσχυσε σε σημαντική μερίδα του πλη-
θυσμού της νότιας Φινλανδίας, δεχόμενος την επιρροή όχι 
της Ρώμης αλλά της Κωνσταντινούπολης.

Αρχής γενομένης από τον 12ο αιώνα, σταυροφορίες από 
τη Σουηδία σφράγισαν τη μοίρα των Φινλανδών. Η ισχύς 
του σταυρού και του ξίφους ενσωμάτωσαν τη Φινλανδία στη 
δυτική, Καθολική Ευρώπη. Έγινε τμήμα της Σουηδίας και 
της Δυτικής Ευρώπης για περισσότερα από 600 χρόνια. Τα 
σύνορα ανάμεσα στη δυτική και την ανατολική Φινλανδία, 

καθώς και εκείνα μεταξύ των εκκλησιών, παρέμειναν ασα-
φή και συνέχισαν να μεταβάλλονται για αιώνες, μαζί με τα 
σύνορα με τη Ρωσία.

Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΩΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Τόσο για πολιτικούς όσο και για θρησκευτικούς λόγους, 
η Μεταρρύθμιση ξεκίνησε στη Σουηδία και τη Φινλανδία 
στις αρχές του 16ου αιώνα. Το 17ο αιώνα ακολούθησαν 
θρησκευτικοί πόλεμοι, στους οποίους συμμετείχε και η 
Σουηδία και συμπεριέλαβαν τους Φινλανδούς. Η Σουηδία 
και η Ρωσία πολεμούσαν επί αιώνες για την οριοθέτηση 
των συνόρων τους. Οι πόλεμοι με τη Ρωσία ολοκληρώθη-
καν όταν η Σουηδία ηττήθηκε στο Φινλανδικό Πόλεμο του 
1808–1809. Η Φινλανδία ανακηρύχθηκε Μεγάλο Δουκάτο 
υπό ρωσική κυριαρχία, όμως διατήρησε το προγενέστερο 
νομοθετικό και διοικητικό σύστημά της.

Η Φινλανδία παρέμεινε τμήμα της Ρωσικής Αυτοκρατο-
ρίας για περισσότερα από 100 χρόνια. Την περίοδο αυτή 
καταγράφηκε σημαντική πρόοδος, ιδιαίτερα κατά τη διάρ-
κεια των τελευταίων δεκαετιών. Η Φινλανδία εξελίχθηκε 

Το πρώτο 
πανεπιστήμιο 
στη Φινλανδία

1640

Η εποχή των 
θρησκευτικών 
πολέμων, η Λουθηρανική 
Εκκλησία

1600

Αρχίζει ο εποικισμός 
της Φινλανδίας. 
Δημιουργούνται οι πρώτες 
κοινότητες των φυλών.

180716601219

ΠΩΣ Η 
 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
 ΕΓΙΝΕ Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Ο Μεγάλος 
Βόρειος 
Πόλεμος

17005000 π.Χ.

Η Εποχή του 
Σιδήρου φτάνει 
στη Φινλανδία.

500 π.Χ.

Σταυροφορική 
άφιξη της Καθολικής 
Εκκλησίας από τη 
Δύση στη Φινλανδία

1050
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Η νέα, μνημειώδης 
πόλη του Ελσίνκι 
χτίσθηκε σύμφωνα 
με σχέδια του 
C.L. Engel.

από ανατολική περιφέρεια της Σουηδίας σε αυτόνομο και 
το πλέον ανεπτυγμένο τμήμα της Ρωσίας.

Υπό τη ρωσική κυριαρχία, η Φινλανδία θέσπισε κοινο-
βούλιο και υιοθέτησε το νόμισμά της. Η επιχειρη-
ματική δραστηριότητα και η βιομηχανία γνώ-
ρισαν μεγάλη ανάπτυξη, ιδιαίτερα η βιομη-
χανία επεξεργασίας ξυλείας.

Η δημοσίευση του επικού ποιήματος 
Kalevala το 1849 υπήρξε ίσως το πιο 
σημαντικό γεγονός σε ό,τι αφορά την 
εθνική ταυτότητα. Η Kalevala είναι ένα 
εκτενές ηρωικό έπος βασισμένο στη 
λαϊκή παράδοση. Χάρισε στη Φινλανδία 
ένα ιστορικό παρελθόν. Οι δυνάμεις του 
Väinämöinen, ενός από τα κεντρικά πρό-
σωπα, βασίζονται στη γνώση και το τραγούδι 
στα ρουνικά.

Η Kalevala στάθηκε πηγή έμπνευσης για καλλιτέχνες, 
συνθέτες και συγγραφείς. Ο συνθέτης Jean Sibelius, ο 
ποιητής Eino Leino και οι ζωγράφοι Akseli Gallen-Kallela 
και Albert Edelfelt, μεταξύ πολλών άλλων, δημιούργησαν 

τη Χρυσή Εποχή της Φινλανδικής Τέχνης — τον πολιτιστικό 
πυρήνα της Φινλανδίας — στα τέλη του 19ου αιώνα.

Η Kalevala ενέπνευσε επίσης την ιδέα της ανεξαρτη-
σίας. Οι Φινλανδοί προέβαλαν αντίσταση όταν στα 

τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα η 
Ρωσία άρχισε μονομερώς να αλλάζει τους 

νόμους της Φινλανδίας και να υποτάσσει 
τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμί-
ου Πολέμου, η αντιπαράθεση προσέ-
λαβε ένοπλο χαρακτήρα, όταν νέοι άν-
θρωποι, προερχόμενοι κυρίως από τα 

μεσαία και υψηλά κοινωνικά στρώματα, 
εντάχθηκαν στο Κίνημα Jäger και ταξί-

δεψαν στη Γερμανία για στρατιωτική εκ-
παίδευση. Στη βόρεια Ευρώπη, ο Α΄ Παγκό-

σμιος Πόλεμος έληξε με την κατάρρευση της 

Ρωσικής Αυτοκρατορίας και την ανεξαρτησία της Φινλαν-
δίας το 1917.
 

Ο Väinämöinen στην Προάσπιση του Sampo.
Του Akseli Gallen-Kallela, 1895

Η Χώρα μας 
(Maamme-laulu), 
ο εθνικός ύμνος

1848

Δημοσιεύεται 
το επικό ποίημα 
Kalevala.

1849

Η Φινλανδία 
υιοθετεί το μάρκο, 
το εθνικό της 
νόμισμα.

1860

Ίδρυση των 
πρώτων σχολείων 
πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης

1866

Με ένα ενιαίο νομοθετικό σώμα, η 
Φινλανδία γίνεται η πρώτη χώρα στον 
κόσμο που παραχωρεί πλήρη πολιτικά 
δικαιώματα στις γυναίκες.

1906

Ο δικέφαλος Αυτοκρατορικός Ρωσικός 
αετός επιτίθεται στη Φινλανδή Παρθένο.
Του Eetu Isto, 1899

Προσάρτηση της 
Φινλανδίας από 
τη Ρωσία.

1809

Μεγάλη φωτιά 
του Turku, το Ελσίνκι 
ανακηρύσσεται 
πρωτεύουσα.

18201700
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Σκανδιναβική Ένωση 
Διαβατηρίων, η Φινλανδία 
εντάσσεται στον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών.

1955

Πακέτο 
μητρότητας 
(για νεογέννητα)

1938

Η Φινλανδία 
κερδίζει την 
ανεξαρτησία 
της.

1917

Ίδρυση των πρώτων 
κλινικών ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης 
για παιδιά.

1920

Ο Φινλανδικός 
Εμφύλιος 
Πόλεμος

1918

Ξεσπά ο 
Χειμερινός 
Πόλεμος.

1939

Θερινοί 
Ολυμπιακοί 
Αγώνες του 
Ελσίνκι

1952

Γεννιέται ο 
ποδοσφαιριστής 
Jari Litmanen.

1971

Ο Jari Litmanen, ο πιο 
επιτυχημένος Φινλαν-
δός ποδοσφαιριστής όλων 
των εποχών, κατακτά το 
Champions League ως 
παίκτης του Άγιαξ. Στην 
καριέρα του έπαιξε επί-
σης για τις Λίβερπουλ και 
Μπαρτσελόνα. D
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Ο Φινλανδικός Εμφύλιος Πόλεμος ξέσπασε στις αρχές του 
1918.Οι Κόκκινοι επιθυμούσαν τη διατήρηση στενών δε-
σμών με τη Σοβιετική Ρωσία. Οι Λευκοί, διαπνεόμενοι από 
εθνικιστικές και πολιτικές ιδέες, υποστήριξαν την ανεξαρ-
τησία της Φινλανδίας. Ο Carl Gustaf Emil Mannerheim, 
Φινλανδός στρατηγός που είχε υπηρετήσει στο ρωσικό 
στράτευμα, αναδείχθηκε σε ήρωα του πολέμου. Ηγήθηκε 
ενός στρατού που οργανώθηκε ταχύτατα. Οι νέοι που εί-
χαν ενταχθεί στο Κίνημα Jäger διαδραμάτισαν σημαντικό 
ρόλο. Ο πόλεμος διαίρεσε τη Φινλανδία σε δύο στρατόπε-
δα για δεκαετίες.

Τα πρώτα χρόνια της φινλανδικής ανεξαρτησίας σημα-
δεύτηκαν κατά κύριο λόγο από περίοδο ανάπτυξης και προ-
όδου. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις περιελάμβαναν την ίδρυ-
ση κλινικών περίθαλψης παιδιών στη δεκαετία του ΄20. Οι 
έγκυες και οι νέες μητέρες εντάχθηκαν στις δημόσιες υπη-
ρεσίες υγείας και τα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας στη 
Φινλανδία μειώθηκαν κατακόρυφα. Την ίδια περίπου πε-
ρίοδο, το σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έφτα-
σε ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώ-

ρας και η παρακολούθηση του σχολείου έγινε υποχρεωτι-
κή. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αναδιανομής της γης, ο 
ακτήμονας πληθυσμός της υπαίθρου έλαβε καλλιεργήσιμη 
γη για την απάλειψη των ταξικών ανισοτήτων.

Οι δύο πόλεμοι του 1939–1944 διέκοψαν την πορεία ανά-
πτυξης. Ο Χειμερινός Πόλεμος (1939–1940) ξέσπασε όταν 
η Σοβιετική Ένωση επιτέθηκε στη Φινλανδία. Παρότι αντι-
μετώπιζε ισχυρότερο εχθρό, η Φινλανδία παρέμεινε ανε-
ξάρτητη. Η Συνέχιση του Πολέμου ξέσπασε το 1941, όταν 
η Γερμανία επιτέθηκε στη Σοβιετική Ένωση. Η Φινλανδία 
συνήψε ειρήνη με τη Σοβιετική Ένωση το φθινόπωρο του 
1944 και απώθησε τα γερμανικά στρατεύματα από τα εδά-
φη της.

Ως αποτέλεσμα των δύο πολέμων, η Φινλανδία απώλεσε 
σημαντικό ποσοστό της συνολικής της έκτασης, συμπερι-
λαμβανομένου του Vyborg, της δεύτερης μεγαλύτερης πό-
λης της. Οι πληθυσμοί των περιοχών που κατέληξαν στη 
Σοβιετική Ένωση μετακινήθηκαν στη Φινλανδία, κάτι που 
σήμαινε ότι η χώρα έπρεπε να φροντίσει για τη μετεγκα-
τάσταση περισσοτέρων των 400.000 ανθρώπων. Ήταν ένα 
σύνθετο και απαιτητικό έργο.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Μετά τον πόλεμο, η Φινλανδία άρχισε να αναπτύσσεται ως 
βιομηχανικό έθνος. Η χώρα παρέμεινε δημοκρατία. Οι βα-
ριές πολεμικές επανορθώσεις που έπρεπε να καταβάλει 
αποδείχθηκαν τελικά ευτύχημα: Η Φινλανδία υποχρεώθηκε 
να αναπτύξει πολλές βιομηχανίες, ουσιαστικά από το μη-
δέν, ειδικότερα τη βιομηχανία μετάλλου.

Την ίδια στιγμή, ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού 
μετακινήθηκε σταδιακά από την ύπαιθρο στις πόλεις, προ-
κειμένου να εργαστεί στη βιομηχανία αντί της γεωργίας, με 
καλύτερες αμοιβές. Η αύξηση του πληθυσμού επιταχύν-
θηκε μετά τον πόλεμο και οι Φινλανδοί που γεννήθηκαν 
το 1947 συνεχίζουν να αποτελούν τη μεγαλύτερη ηλικια-
κή ομάδα στη χώρα. Η αύξηση του πληθυσμού και η αστυ-
φιλία συνοδεύθηκαν από τη μετανάστευση. Τη δεκαετία 
του 1960, γύρω στους 200.000 ανθρώπους εγκατέλειψαν τη 
Φινλανδία, ιδιαίτερα για τη Σουηδία, όπου η βιομηχανική 
ανάπτυξη είχε ανάγκη από νέα εργατικά χέρια.

Το 1952, οι Σουηδία, Νορβηγία, Δανία και Ισλανδία ίδρυ-
σαν το Βόρειο Συμβούλιο προκειμένου να διευκολύνουν τη 
συνεργασία. Η Φινλανδία εντάχθηκε στο Βόρειο Συμβούλιο 

19451920

SUOMEN SAIRAANHOITAJALIITON ARKISTO
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Angry 
Birds

2009

Το λειτουργικό σύστημα Linux

Η πρώτη κλήση του δικτύου 
κινητής τηλεφωνίας (GSM)

1991

Ο Keke Rosberg γίνεται ο 
πρώτος Φινλανδός παγκό-
σμιος πρωταθλητής στη 
Φόρμουλα Ένα.

1982

Βραβείο 
Νόμπελ 
Ειρήνης

2008

Σύνοδος για την 
Ασφάλεια και Συνερ-
γασία στην Ευρώπη 
(CSCE) στο Ελσίνκι

1975

Γεννιέται ο 
ποδοσφαιριστής 
Jari Litmanen.

ROVIO

Γίνεται αποδεκτή 
δημοφιλής πρωτοβουλία 
υπέρ της ισότητας 
στο γάμο.

2014

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

το 1955, όταν η διεθνής ένταση είχε χαλαρώσει. Οι χώρες 
συμφώνησαν στη Σκανδιναβική Ένωση Διαβατηρίων και σε 
κοινή αγορά εργασίας. Οι πολίτες των σκανδιναβικών χω-
ρών μπορούν να ταξιδέψουν και να κατοικήσουν σε άλλη 
σκανδιναβική χώρα χωρίς τη χρήση διαβατηρίου, όπου και 
τους επιτρέπεται να εργαστούν.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
Το έτος 1952 υπήρξε εποχή σπουδαίων αλλαγών — ένα νέο 
ξεκίνημα. Η Φινλανδία είχε καταβάλει τις βαριές πολεμι-
κές επανορθώσεις της, οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 
Ελσίνκι προσέλκυαν επισκέπτες από όλο τον κόσμο και η 
Armi Kuusela στέφθηκε Μις Υφήλιος.

Περιστασιακά, η Σοβιετική Ένωση επιχειρούσε να ασκή-
σει επιρροή στις εσωτερικές υποθέσεις και τη διεθνή θέση 
της Φινλανδίας. Πέραν αυτού, οι μεταπολεμικές δεκαετίες 
δεν σημαδεύτηκαν από πολιτικά προβλήματα για τη Φιν-
λανδία.

Το εμπόριο με τη Σοβιετική Ένωση παρέσχε σημαντικά 
οικονομικά οφέλη. Η Φινλανδία εισήγε πρώτες ύλες, ιδιαί-

τερα πετρέλαιο, και εξήγε βιομηχανικά προϊόντα.
Παράλληλα, ενίσχυσε συστηματικά τους δεσμούς της 

με τη Δύση. Η Φινλανδία εντάχθηκε στα Ηνωμένα Έθνη το 
1955 και έγινε συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA) το 1961 και πλήρες μέλος 
το 1986. Η Φινλανδία συνήψε συμφωνία ελεύθερου εμπορί-
ου με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) το 1973. 
Η επιλογή αυτή κορυφώθηκε με την ένταξη της Φινλανδίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του 1995.

Η Φινλανδία εξελίχθηκε σε σκανδιναβικό κράτος πρό-
νοιας με κύρια χαρακτηριστικά την ισότητα, τις ίσες ευκαι-
ρίες για όλους, τα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας και την 
ιδιωτική οικονομία. Σήμερα, περισσότεροι άνθρωποι με-
ταναστεύουν στη Φινλανδία απ’ όσους μεταναστεύουν από 
τη Φινλανδία.

Από πολλές απόψεις, η Φινλανδία αποτελεί ευρωπαϊ-
κό υπόδειγμα χώρας. Η συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και του δημοσίου τομέα είναι πολύ χαρακτη-
ριστική στη Φινλανδία, όπως είναι και η συνεισφορά του 
τριτογενούς τομέα. Οι οργανισμοί διαδραματίζουν σημα-

ντικό ρόλο, ιδιαίτερα στην υγειονομική περίθαλψη και την 
αναψυχή, ενώ πολλά σημαντικά ιδρύματα λειτουργούν στα 
πεδία της επιστήμης και του πολιτισμού. Η οικονομία της 
Φινλανδίας επωφελήθηκε της εργασιακής ειρήνης: οργα-
νώσεις εργοδοτών και εργαζομένων κατάφεραν να συμφω-
νήσουν σε δύσκολα ζητήματα. 

Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η Φινλανδία είναι μία σκανδιναβική χώρα με ισχυρούς πο-
λιτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με τις άλλες σκανδινα-
βικές χώρες. Η Φινλανδία είναι μια ευρωπαϊκή δημοκρα-
τία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενεργό μέλος των 
Ηνωμένων Εθνών. Για δεκαετίες, οι Φινλανδοί συμμετέχουν 
σε ειρηνευτικές αποστολές και στην επίλυση διαφορών σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Ο Martti Ahtisaari, πρώην πρόεδρος 
της Φινλανδίας, κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το 
έργο του στην επίλυση διεθνών διαφορών. Το 1988, το βρα-
βείο Νόμπελ απονεμήθηκε στις Ειρηνευτικές Δυνάμεις του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου συμμετείχαν περίπου 
20.000 Φινλανδοί.

Martti Ahtisaari,
πρώην πρόεδρος της 

Φινλανδίας, βραβευθείς 
με το Βραβείο 

Νόμπελ Ειρήνης 

JOHANNES JANSSON / NORDEN

Ένταξη στην 
Ευρωπαϊκή  
Ένωση

1995
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Η Φινλανδία είναι μία εύπορη σκανδιναβική χώρα και μέ-
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν ανέρχεται περίπου στα 37.500 ευρώ (2014).
Μόνο τρία μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλουσιότε-
ρα της Φινλανδίας: Οι Σουηδία, Δανία και Λουξεμβούργο.
Στις Ολλανδία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Αυστρία και Γερμανία, τα 
επίπεδα πλούτου είναι παρόμοια της Φινλανδίας. Οι τιμές 
στη Φινλανδία είναι σχετικά υψηλές, εν μέρει λόγω των 
μεγάλων αποστάσεων μεταφοράς των προϊόντων. Αναπρο-
σαρμοσμένο κατά την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, το 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Φινλανδίας είναι περίπου 
το ίδιο με εκείνο της Γαλλίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Η Φινλανδία εμφανίζει ομοιόμορφη κατανομή εισοδήμα-
τος, όπως συμβαίνει και με τις άλλες σκανδιναβικές χώρες.
Η Φινλανδία υιοθέτησε το ευρώ το 2002.

Ο κλάδος των υπηρεσιών είναι μακράν ο μεγαλύτερος 
εργοδότης. Οι υπηρεσίες — όπως η εγκατάσταση και συ-
ντήρηση μηχανών χαρτοποιίας, ανελκυστήρων και άλλων 

κεφαλαιουχικών αγαθών που κατασκευάζονται στη Φιν-
λανδία — εξάγονται σε αξιοσημείωτο βαθμό.

Η Φινλανδία είναι μία μάλλον ανοιχτή οικονομία όπου 
οι εξαγωγές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Η δασική 
βιομηχανία, η οποία χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πρώτες 
ύλες, εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο σημαντικό κλάδο 
στη Φινλανδία, όμως αυτό σταδιακά αλλάζει. Επιπλέον του 
χαρτιού, η δασική βιομηχανία παράγει προϊόντα νέου τύ-
που, όπως καύσιμα με βάση το ξύλο προς αντικατάσταση 
των ορυκτών καυσίμων.

Άλλοι κλάδοι, συμπεριλαμβανομένης της μηχανοτεχνι-
κής βιομηχανίας, αναδείχθηκαν με το πέρασμα των δε-
καετιών δίπλα στη δασική βιομηχανία. Η Φινλανδία είναι 
πρωτοπόρος στη ναυπηγική και την κατασκευή μεγάλων 
πετρελαιοκίνητων κινητήρων, ανελκυστήρων και μηχανών 
χαρτοποιίας. Επίσης, οι Φινλανδοί διακρίνονται στη χημι-
κή βιομηχανία. ιδιαίτερα στην επεξεργασία πόσιμου νε-
ρού, καθώς και στα ηλεκτρονικά και τα λογισμικά. Το λει-
τουργικό σύστημα Linux δημιουργήθηκε από τον Linus 
Torvalds από τη Φινλανδία, ενώ η πρώτη κλήση δικτύου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κινητής τηλεφωνίας έγινε από φινλανδική συσκευή κινητού 
τηλεφώνου. Οι πιο αξιοσημείωτες επιτυχίες στο φινλανδι-
κό κλάδο ηλεκτρονικών παιχνιδιών περιλαμβάνουν τα Angry 
Birds από τη Rovio και Clash of Clans από τη Supercell.

Η καινοτομία θριαμβεύει στη Φινλανδία. Νέες επιχειρή-
σεις εμφανίζονται διαρκώς στον κλάδο των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών, στην παραγωγή ηλεκτρονικών και λογισμικού, 
καθώς και στην καθαρή τεχνολογία, όπου η Φινλανδία αντι-
προσωπεύει το 1% της παγκόσμιας αγοράς. Το ετήσιο γε-
γονός Slush του Ελσίνκι για start-up επιχειρήσεις είναι ένα 
από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Η κατανάλωση ενέργειας στη Φινλανδία είναι υψηλή, κα-
θώς οι χειμώνες είναι ψυχροί και οι βιομηχανίες αφθονούν. 
Η χρήση ξύλου για την παραγωγή ενέργειας είναι σημαντι-
κή ως προσθήκη στην εισαγόμενη ενέργεια, όπως το πετρέ-
λαιο και το αέριο. Η πυρηνική ενέργεια και η υδροηλεκτρική 
ενέργεια αποτελούν τις βασικές πηγές παραγωγής ηλεκτρι-
κού ρεύματος. Η ξυλεία είναι η πιο σημαντική πηγή για την 
παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Ο άνεμος και ο ήλιος 
διαδραματίζουν μικρό ρόλο, παρ´όλα αυτά αναπτύσσονται.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Γεωργία

3% 
Βιομηχανία

27% 
Κλάδοι υπηρεσιών

70% 

ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

26%

Υπηρεσίες 
ακινήτων και 
επιχειρήσεων

18%

Μεταφορές και 
επικοινωνίες

Εμπόριο

Υγειονομική 
περίθαλψη και 

κοινωνικές 
υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Λοιπά

7% 17%

11%

23%
Πετρέλαιο

7%

18%
Πυρηνική 
ενέργεια

Καθαρές εισαγωγές 
ηλεκτρικής ενέργειας

Φυσικό 
αέριο

Υδροηλεκτρική 
ενέργεια

25% Καύσιμα με 
βάση το ξύλο

5% Τύρφη

3% Λοιπά

5% 

4% 

10%Άνθρακας

21%
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Φινλανδία είναι μία από τις χώρες με τα μικρότερα 
ποσοστά διαφθοράς στον κόσμο, γεγονός που αντανα-
κλάται στην επιχειρηματική της ζωή. Η Φινλανδία, σε 
έρευνες και μελέτες που συντάσσονται από τον διεθνή 
μη κυβερνητικό οργανισμό Διεθνής Διαφάνεια, κατατάσ-
σεται σταθερά μεταξύ των εθνών με τα μικρότερα ποσο-
στά διαφθοράς. Οι συμφωνίες γίνονται σεβαστές και οι 
Φινλανδοί είναι γνωστό ότι τηρούν το λόγο τους. Το δι-
καστικό σύστημα είναι ανεξάρτητο και αμερόληπτο: στη 
Φινλανδία, όλοι δικαιούνται να αναμένουν ότι η υπόθε-
σή τους θα εκδικαστεί δίκαια, σύμφωνα με το νόμο. Το 
περιοδικό Economist κατατάσσει τη Φινλανδία μεταξύ 
των δέκα χωρών με το καλύτερο επιχειρηματικό περι-
βάλλον στον κόσμο.

Η Φινλανδία παράγει επίσης καινοτόμα και υψηλής 
ποιότητας προϊόντα. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της 
ΕΕ, η Φινλανδία παράγει τα υψηλότερης ποιότητας εξα-
γώγιμα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Παγκόσμι-
ος Δείκτης Καινοτομίας κατατάσσει τη Φινλανδία ως την 
τέταρτη πιο καινοτόμο χώρα και τη δεύτερη πιο καινοτό-
μο στην καθαρή τεχνολογία και τις οικο-καινοτομίες. Το 
περιοδικό Wired κατέταξε τη Φινλανδία μεταξύ των προ-
σφορότερων χωρών για start-up επιχειρήσεις.

Η Φινλανδία διαθέτει υποδομές που λειτουργούν υπο-
δειγματικά, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων δεδομέ-
νων και τηλεφωνίας. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, η 
Φινλανδία διαθέτει τις καλύτερες ασύρματες ευρυζωνι-
κές συνδέσεις στον κόσμο.

Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι υψηλό. Η Φινλανδία κα-
τατάσσεται μεταξύ των δέκα πρώτων χωρών του ΟΟΣΑ σε 
ό,τι αφορά τους ανθρώπους που έχουν ολοκληρώσει την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, 
οι Φινλανδοί ενήλικες συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύ-
τερων στον κόσμο σε ό,τι αφορά τις ικανότητες στα μαθη-
ματικά και την επίλυση προβλημάτων.

Επίσης, η Φινλανδία διατηρεί υψηλά επίπεδα ασφάλει-
ας, με χαμηλή εγκληματικότητα σε σύγκριση με άλλες χώ-
ρες. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το Ελσίνκι συ-
γκαταλέγεται μεταξύ των δέκα καλυτέρων πόλεων στον 
κόσμο. Όλα αυτά συντελούν σε ένα ακόμη επίτευγμα: σύμ-
φωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, η Φινλανδία 
είναι η τέταρτη πιο ανταγωνιστική χώρα στον κόσμο (2014).
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (2014)

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (2014)

ΚΥΡΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ (2014)
 Εξαγωγές     Εισαγωγές

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΩΝ (2014)

34% 23% 15%

14%
Ασία

6%
Υπόλοιπος 

κόσμος
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ΕΘΝΙΚΑ 
ΣΥΜΒΟΛΑ

Το λιοντάρι είναι ένα πολύ παλαιό σύμβολο που εμφανίζεται για παράδειγμα στους 
θυρεούς δύο σουηδικών περιοχών. Η πρώτη εκδοχή του θυρεού της Φινλανδίας εμ-
φανίζεται στον τάφο του Γουσταύου 1ου της Σουηδίας (1496–1560). Ο θυρεός έγι-
νε σύμβολο των ανατολικών τμημάτων της Σουηδίας. Έγινε ο θυρεός της Φινλανδίας 
όταν η χώρα έγινε αυτόνομο τμήμα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Υιοθετήθηκε επι-
σήμως το 1917.

Τα εραλδικά τριαντάφυλλα στο έμβλημα αντιπροσωπεύουν τις εννέα ιστορικές 
επαρχίες της Φινλανδίας. Ο θυρεός χρησιμοποιείται εκτενώς σε διάφορα πλαίσια, 
ακόμα και σε διαφημίσεις. Η εθνική ομάδα του χόκεϋ επί πάγου της Φινλανδίας έχει 
το προσωνύμιο «Οι Λέοντες» από το λιοντάρι που απεικονίζεται στις φανέλες τους.

AL CHAREST / AFP / LEHTIKUVA

ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

Επιλέχθηκε επισήμως 
το 1918.

ΘΥΡΕΟΣ ΤΗΣ 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΥΛΙ
Αγριόκυκνος

(Cygnus cygnus)

ΕΘΝΙΚΟ ΖΩΟ
Ευρασιατική καφέ αρκούδα 

(Ursus arctos arctos)

ΕΘΝΙΚΟ ΨΑΡΙ Πέρκα (Perca fluviatilis)

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Σημύδα η 

κρεμοκλαδής
(Betula pendula)

ΕΘΝΙΚΟ 
ΛΟΥΛΟΥΔΙ

Μιγκέ
(Convallaria 

majalis)

ΕΘΝΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟ
Κοκκινέλλη η επτάστικτος (Πασχαλίτσα) 

(Coccinella septempunctata)

Ο Teemu Selänne, με το παρατσούκλι «The Finnish 
Flash» («Η Φινλανδική Αστραπή»), έπαιξε επί 21 
σεζόν στο εθνικό πρωτάθλημα χόκεϋ επί πάγου των 
ΗΠΑ (NHL) για τους Winnipeg Jets, τους Anaheim 
Ducks, τους San Jose Sharks και τους Colorado 
Avalanche. Ο Selänne είναι ο πρώτος Φινλανδός 
σκόρερ στην ιστορία του NHL με 684 γκολ.
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
Ο Fredrik Pacius συνέθεσε το 1848 την «Χώρα μας», τον Εθνικό 
Ύμνο της Φινλανδίας. Οι στίχοι γράφτηκαν από τον Johan Ludvig 
Runeberg, και προέρχονται από τις Ιστορίες του Σημαιοφόρου Stål, 
επικό ποίημα για το Φινλανδικό Πόλεμο του 1808–1809.

Το Εμβατήριο του Συντάγματος του Pori είναι το τιμητικό εμβα-
τήριο του προέδρου της Δημοκρατίας και των Φινλανδικών Ενόπλων 
Δυνάμεων. Ο συνθέτης του είναι άγνωστος, όμως το εμβατήριο πι-
στεύεται ότι γράφτηκε τον 18ο αιώνα. Χρησιμοποιείται επίσης για τον 
εορτασμό ειδικών περιστάσεων, όπως οι φινλανδικές νίκες στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες.

Finlandia ονομάζεται το φινάλε των Ιστορικών Σκηνών, συμφω-
νικού ποιήματος που συνέθεσε ο Jean Sibelius το 1899. Αρχικά δεν 
προοριζόταν να τραγουδηθεί. Εντούτοις, ενορχηστρωμένο για ανδρι-
κή χορωδία, κατέστη ένα είδος ανεπίσημου εθνικού ύμνου που παί-
ζεται σε εορταστικές περιστάσεις.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
Η Φινλανδία εορτάζει την Επέτειο της Ανεξαρ-
τησίας της στις 6 Δεκεμβρίου, ημέρα που απο-
τελεί αργία. Το κοινοβούλιο της Φινλανδίας ενέ-
κρινε την επίσημη διακήρυξη της ανεξαρτησίας 
της χώρας στις 6 Δεκεμβρίου 1917. Η επέτειος 
εορτάζεται με πολλούς τρόπους. Μόλις σκοτει-
νιάσει, οι άνθρωποι τοποθετούν δύο αναμμένα 
κεριά στο περβάζι του παραθύρου τους.

ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Κωδικός κλήσης της χώρας +358
Κωδικός χώρας στο διαδίκτυο .fi
Αυτοκίνητα και πλεούμενα FIN
Αεροπλάνα OH

Το “Η Χώρα μας” παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά το 1848.

ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ 
ΝΗΣΩΝ ÅLAND
Από το 1954, στην αυ-
τόνομη περιοχή των 
νήσων Åland παραχω-
ρήθηκε το δικαίωμα 
να χρησιμοποιεί τη 
δική της σημαία.

ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ SÁMI 
(ΛΑΠΩΝΙΑ)
Η σημαία της Sámi 
είναι η κοινή ση-
μαία της περιο-
χής όπου κατοι-
κούν οι Sámi (Λά-
πωνες). Πέραν της 
βόρειας Φινλαν-
δίας, χρησιμοποι-
είται στη Σουη-
δία, τη Νορβηγία 
και τη βορειο-δυ-
τική Ρωσία.

Οι νήσοι Åland ανήκουν στη φινλαν-
δική επικράτεια και αποτελούνται 
από χιλιάδες νησιά. Διαθέτουν εκτε-
ταμένη αυτονομία. Ο πληθυσμός των 
Åland είναι σχεδόν 30.000. Τα Åland 
είναι πρωτίστως γνωστά για τη ναυ-
τική τους παράδοση — πριν από λι-
γότερα από εκατό χρόνια, σημαντι-
κό μερίδιο των μεγάλων ιστιοφό-
ρων καραβιών που έφερναν σιτη-
ρά από την Αυστραλία στην Ευρώ-
πη ήταν από τα Åland. Η ναυσιπλο-
ΐα συνεχίζει να παίζει κεντρικό ρό-
λο: απασχολεί περίπου το 10% του 
πληθυσμού των Åland, ενώ το 40% 
των φινλανδικών πλοίων που ταξι-
δεύουν στο εξωτερικό προέρχονται 
από τα Åland.

Οι Sámi έχουν διευρύνει σημα-
ντικά τη συνεργασία τους κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες. Η συ-
νεργασία αυτή αφορά κυρίως 
στον πολιτισμό, την καλλιέρ-
γεια της γλώσσας των Sámi και 
τις παραδόσεις. Ο πληθυσμός 
των Sámi στη Φινλανδία ανέρ-
χεται στις 10.000. Οι περισσό-
τεροι από τους Sámi στη Φιν-
λανδία ζουν εκτός της περιο-
χής Sámi — δηλαδή της βόρει-
ας Λαπωνίας. Σχεδόν 2.000 άν-
θρωποι έχουν ως μητρική τους 
τη συνώνυμη γλώσσα. Οι Sámi 
είναι οι μοναδικοί αυτόχθονες 
στην Ευρώπη. Ζουν στη Φινλαν-
δία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία 
και τη Ρωσία.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ SÁMI

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΡΩΣΙΑΣΟΥΗΔΙΑΝΟΡΒΗΓΙΑ
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RONI REKOMAA / LEHTIKUVA

JUSSI TIAINENKAAPO KAMU / HARRISONPARROTT

KUVATOIMISTO RODEO / LEHTIKUVAKONE

SOILI JUSSILA / LEHTIKUVA

ΠΑΙΔΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η παιδεία στη Φινλανδία είναι δωρεάν, 
από το ενιαίο σχολείο έως την ανώτερη 
εκπαίδευση. Οι νεαροί Φινλανδοί κα-
τατάσσονται συχνά μεταξύ των παγκο-
σμίως καλύτερων στις αξιολογήσεις 
εκπαιδευτικών επιτευγμάτων του διε-
θνούς προγράμματος PISA, ενώ ανε-
ξάρτητοι ελεγκτές αξιολογούν τη Φιν-
λανδία ως χώρα με ένα από τα καλύ-
τερα πανεπιστημιακά συστήματα στον 
κόσμο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Η τεχνολογία είναι η ραχοκοκκαλιά της 
φινλανδικής οικονομίας: καθαροί κινη-
τήρες πετρελαίου, ανελκυστήρες με δι-
αδρομή έως και 1.000 μέτρα, λειτουρ-
γικά συστήματα για υπολογιστές, κα-
θαρό νερό, πολυτελή κρουαζιερόπλοια, 
Angry Birds και πολλά άλλα. 

ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Οι Φινλανδοί αγαπούν την αρχιτεκτονι-
κή που αντλεί έμπνευση από τη φύση.
Το γεγονός αυτό δεν αφορά μόνο στα 
έργα των διάσημων αρχιτεκτόνων, 
όπως οι Eliel Saarinen, Alvar Aalto 
και Reima Pietilä, αλλά επίσης στην 
ομορφιά και τη λειτουργικότητα του 
δομημένου περιβάλλοντος γενικότερα. 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Κάθε χρόνο αδιαλείπτως, η Φινλαν-
δία κατατάσσεται μεταξύ των λιγότερο 
διεφθαρμένων χωρών στον κόσμο. Η 
φινλανδική κοινωνία έχει ανοιχτό χα-
ρακτήρα και οι δημόσιοι υπάλληλοι εί-
ναι έντιμοι και έμπιστοι. Οι Φινλανδοί 
μπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα ζητή-
ματά τους τυγχάνουν δίκαιης μεταχεί-
ρισης από τη δημόσια διοίκηση και τα 
δικαστήρια.

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
Η Φινλανδία πιστεύει στην εκπαίδευση 
σε όλα τα πεδία, συμπεριλαμβανομέ-
νου του πολιτισμού και των τεχνών.
Τα μουσικά ιδρύματα θέτουν τα θεμέ-
λια για γερές δεξιότητες σε όλες τις 
γωνιές της χώρας. Από τη Φινλανδία 
προέρχονται ορισμένοι από τους καλύ-
τερους διευθυντές ορχήστρας, τραγου-
διστές και μουσικούς στον κόσμο, από 
την όπερα έως τη μουσική μπαρόκ.

 ΧΩΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΗ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ
Ένα εκτεταμένο δίκτυο κλινικών για 
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 
παιδιών εγκαθιδρύθηκε στη Φινλαν-
δία ήδη από τη δεκαετία του 1920 και 
έκτοτε η ευημερία των παιδιών αποτε-
λεί αντικείμενο συστηματικής προσπά-
θειας. Σήμερα, όλοι οι γονείς δικαι-
ούνται γονεϊκής άδειας — καθώς και 
θέση ημερήσιας φροντίδας των παι-
διών τους, εφόσον το επιθυμούν.



Η ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Η φινλανδική φύση είναι προσβάσιμη 
σε όλους. Οι πάντες είναι ελεύθεροι να 
περιπλανηθούν και να μαζέψουν μού-
ρα, μανιτάρια και άλλα δώρα του δά-
σους, όχι όμως από ιδιωτικούς κήπους 
και καλλιεργημένες περιοχές.

ΠΑΘΟΣ ΜΕ ΤΑ ΣΠΟΡ
Οι Φινλανδοί λατρεύουν τα σπορ, τόσο 
τα επαγγελματικά όσο και αυτά που 
παίζονται για αναψυχή. Προσμένουν 
από τους ήρωές τους να σημειώσουν 
επιτυχίες στο χόκεϋ επί πάγου, τον 
ακοντισμό, τον μηχανοκίνητο αθλη-
τισμό καθώς και σε πολλούς άλλους 
αθλητικούς αγώνες.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΠΙΑ
Η επικράτεια της Φινλανδίας εκτείνε-
ται σε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα, από 
το αρχιπέλαγος στο νότο έως τις ερη-
μιές και τις οροσειρές στο βορρά.
Τέσσερις διακριτές εποχές συνεισφέ-
ρουν στην ποικιλομορφία της φύσης 
στη Φινλανδία. Περίπου το 75% της συ-
νολικής έκτασης της Φινλανδίας καλύ-
πτεται από δάση — τόπος διαβίωσης 
χιλιάδων ειδών ζώων.

ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ
Η Φινλανδία διαθέτει γύρω στις 
188.000 λίμνες, από χαριτωμένες δασι-
κές λιμνούλες έως μεγάλους υδάτινους 
όγκους. Το κολύμπι ή το ψάρεμα είναι 
παντού ασφαλή. Οι λίμνες εξασφαλί-
ζουν επίσης αξιόπιστες προμήθειες 
νερού για τις πόλεις, τις κωμοπόλεις 
και τους οικισμούς. Οι Φινλανδοί φρο-
ντίζουν πολύ τις λίμνες τους ώστε οι 
μελλοντικές γενιές να μπορέσουν να 
τις απολαύσουν με τη σειρά τους.

ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΕΠΟΧΗ
Το καλοκαίρι πάλλεται από ζωή, ενώ το 
φθινόπωρο σε προετοιμάζει για το χει-
μώνα. Μετά από μια εποχή ντυμένη στα 
άσπρα όπως στα παραμύθια, η φύση 
ξυπνά ξανά την άνοιξη. Εάν ρωτήσε-
τε τους Φινλανδούς ποια είναι η εποχή 
που προτιμούν, θα λάβετε τέσσερις δι-
αφορετικές απαντήσεις.

ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ
Η Φινλανδία είναι η πιο αραιοκατοικη-
μένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προσφέρει άφθονο χώρο για περιπλά-
νηση, σκι, ποδηλασία, ψάρεμα, περιή-
γηση στις λίμνες — ή απλώς για από-
λαυση. Ακόμη και στις μεγαλύτερες 
πόλεις, η ηρεμία και ησυχία της φύσης 
βρίσκεται σε απόσταση όσο μια δια-
δρομή με το ποδήλατο.
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Η πιο σταθερή χώρα στον κόσμο
Ο Κατάλογος Εύθραυστων Κρατών (The Fragile States Index) 2014, Fund for Peace

Ή Φινλανδία είναι η πιο σταθερή και λιγότερο ευάλωτη έναντι του ενδεχομένου 
κατάρρευσης χώρα από τις 178 χώρες που παρατίθενται στον κατάλογο αυτό.

Η Φινλανδία προχωρεί στη βέλτιστη 
χρήση του ανθρώπινου κεφαλαίου της
Έκθεση Ανθρωπίνου Κεφαλαίου 2015, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Ή Φινλανδία καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε ανθρώπινο κεφάλαιο με 
βάση δείκτες όπως η εκπαίδευση, η ευημερία και η απασχόληση.

Φινλανδία — πράττοντας το καλό για τον κόσμο
Ο Δείκτης Καλής Χώρας (The Good Country Index)

Ό Δείκτης Καλής Χώρας μετρά τη συνεισφορά κάθε χώρας της γης στο κοινό καλό της ανθρωπότητας 
καθώς και τι αφαιρεί από αυτό. Ή Φινλανδία κατέλαβε τη δεύτερη θέση μετά την Ιρλανδία.

Ο πιο καθαρός αέρας στην Ευρώπη
Δείκτης Περιβαλλοντικής Επίδοσης 2014

Ή Φινλανδία διαθέτει τον καθαρότερο αέρα στην Ευρώπη μαζί με τις Ιρλανδία και Ισλανδία 
και κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων χωρών παγκοσμίως για τον καθαρό της αέρα.

Δεύτερη στην ισότητα μεταξύ φύλων
Παγκόσμια Έκθεση για το Χάσμα μεταξύ των Φύλων του 2014, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Ή Φινλανδία κατετάγη δεύτερη στη ετήσια Παγκόσμια έκθεση για το Χάσμα μεταξύ των Φύλων.

Καλύτερη ποιότητα ζωής στην ΕΕ
Eurostat 2015

Σύμφωνα με την Eurostat, η Φινλανδία καταλαμβάνει την 
πρώτη θέση στην ποιότητα ζωής στη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένας πρόσφορος τόπος για μητέρες
Κατάσταση των Μητέρων του Κόσμου (State of the World’s Mothers) 2015, Save the Children

Ή Φινλανδία κατατάσσεται δεύτερη στην ετήσια έκθεση Κατάσταση των Μητέρων του Κόσμου.

Φινλανδία, Φινλανδοί, 
Φινλανδικό Φαινόμενο


