Η πόλη του Ζάγκρεμπ, η οποία βρίσκεται στο γεωγραφικό, πολιτιστικό, ιστορικό και πολιτικό σταυροδρόμι της
Ανατολής και της Δύσης, η πρωτεύουσα της Κροατίας, συνδυάζει το ηπειρωτικό και μεσογειακό πνεύμα σε ένα
ιδιαίτερο σύνολο. Το Ζάγκρεμπ είναι
πολιτιστικό, επιστημονικό, οικονομικό, πολιτικό και διοικητικό κέντρο
της Δημοκρατίας της Κροατίας, όπου
εδρεύουν η Βουλή, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση. Η ευνοϊκή γεωγραφική του θέση μεταξύ του
Παννονικού κάμπου, στις παρυφές
των Άλπεων και Δειναρικών Άλπεων,
κατέστησε το Ζάγκρεμπ τόπο ελεύθερης επικοινωνίας. Από την πλευρά
του Βορρά, την πόλη προστατεύει από
τους κρύους βόρειους ανέμους το
βουνό Μέντβεντνιτσα (Medvednica),
ενώ μέσω του μεγάλου κάμπου και
του ποταμού Σάβα, η πόλη ανοίγεται προς τον υπόλοιπο κόσμο.
Στο Ζάγκρεμπ κατοικεί το ένα τέταρτο
του συνολικού αριθμού του πληθυσμού
της Κροατίας, δηλαδή, σε αριθμούς,
σχεδόν ένα εκατομμύριο. Οι κάτοικοί
του προέρχονταν ανά τους αιώνες από
διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης,
ενώ στην σύγχρονη εποχή το Ζάγκρεμπ
κατοικήθηκε και από προερχόμενους

Ζάγκρεμπ –
η πόλη των
εκατομμυρίων
καρδιών
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από τα διάφορα μέρη της Κροατίας, οι
οποίοι με την συνεισφορά τους εμπλούτισαν τον πολιτισμό της πόλης. Το
Ζάγκρεμπ είναι μια ασφαλής μεγαλούπολη με ανοικτές τις θύρες της, θυελλώδη ιστορία και ενδιαφέροντες ανθρώπους. Μια πόλη που εγκάρδια καλεί
όλους όσους θέλουν να την γνωρίσουν
και που ικανοποιεί τις προσδοκίες τους.
Στην πόλη αυτήν είναι πολύ εύκολο να
κάνει κανείς νέες και ενδιαφέρουσες
γνωριμίες, νέες φιλίες και να έχει αξέχα-

στες αναμνήσεις. Η ιστορική διαδρομή
διαβάζεται σαν εικονογραφημένο βιβλίο
στις προσόψεις των κτηρίων, ενώ οι δρόμοι και οι πλατείες αντικατοπτρίζουν την
συμβίωση διαφορετικών νοοτροπιών οι
οποίες συνθέτουν την γνωστή ταυτότητα
του Ζάγκρεμπ ως μιας χαλαρής μεγαλούπολης. Σας συμβουλεύουμε να αφεθείτε στην πανέμορφη ατμόσφαιρα της
πόλης, την οποία, όπως πολλοί λένε, μόνο
η θρυλική ομορφιά του γυναικείου πληθυσμού της μπορεί να ξεπεράσει.
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υπάρχουν στο αρχαιολογικό πάρκο στο
σημερινό Στσιτάργιεβο (Ščitarjevo).
Το Ζάγκρεμπ με την σημερινή του
μορφή, η οποία αποτελεί και το ιστορικό
του κέντρο, ιδρύθηκε τον Μεσαίωνα,
σε δυο λόφους: το κοσμικό Γκράντετς
(Gradec), την σημερινή Άνω Πόλη, και
το εκκλησιαστικό Κάπτολ (Kaptol).
Η πρώτη γραπτή αναφορά στο
Ζάγκρεμπ, τοποθετείται στο 1094 μ.Χ.,
όταν ο Ούγγρος βασιλιάς Λάντισλαβ
(Ladislav), κατευθυνόμενος προς την
Αδριατική, ίδρυσε την επισκοπή του
Ζάγκρεμπ στο Κάπτολ. Ο νεογοτθικός
Καθεδρικός Ναός του Ζάγκρεμπ κυριαρχεί σήμερα στην θέα της πόλεως,
ενώ τα τείχη από την εποχή της
Αναγέννησης, γύρω από τον Ναό, είναι
από τα λίγα καλοδιατηρημένα σ’ αυτήν
την περιοχή της Ευρώπης. Κατά εισβολή
των Μογγολικών φυλών προς την
κεντρική Ευρώπη, συνέβη το πιο σημαντικό ιστορικό γεγονός για το Γράντετς
(Gradec), το άλλο μισό του πυρήνα του
Ζάγκρεμπ. Στα μέσα του 13ου αιώνα,
οι Τάταροι κατέστρεψαν την Ουγγαρία
και ο Βασιλιάς της, Μπέλα ο 4ος ,απέ-

Οι δύο
λόφοι του
Ζάγκρεμπ

Οι αρχαιολογικές έρευνες απέδειξαν
ότι υπήρξε ζωή κοντά στο σημερινό
Ζάγκρεμπ από την Λίθινη Εποχή, περίπου 35.000 χρόνια π.Χ. Μεταγενέστερα
έγγραφα αποδεικνύουν την εγκατάσταση των Ιλλυριών, στην περιοχή
αυτή της Ευρώπης. Οι Κέλτες, από τον
μακρινό βορρά, ήλθαν πιθανότατα
τον 4ο αιώνα π.Χ. Μετά από αυτούς,
οι Ρωμαίοι, κοντά στο Ζάγκρεμπ, χτίζουν ένα μεγάλο αστικό κέντρο
το οποίο ονομάζεται Ανταουτόνια
(Andautonija), λείψανα του οποίου
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δρασε στο Ζάγκρεμπ, όπου οι κάτοικοί
του του προσέφεραν ασφαλές καταφύγιο. Για να τους ευχαριστήσει, το 1242,
ο Βασιλιάς με Συνθήκη, παρεχώρησε
στο Γκράντετς το καθεστώς της ελεύθερης Βασιλικής πόλης. Την περίοδο αυτή
μας την θυμίζει καθημερινά ο Πύργος
του Λοτρστσάκ (Lotrščak), του οποίου,
εδώ και εκατό χρόνια, το κανόνι σημαίνει κάθε μεσημέρι. Τον Μεσαίωνα, οι
καμπάνες καλούσαν, προς το βράδυ,
τους κάτοικους να επιστρέψουν εντός
των τειχών και του φρουρίου, διότι οι
θύρες της πόλεως έκλειναν και κλειδώνονταν. Η μοναδική διατηρημένη θύρα
του μεσαιωνικού Γκράντετς είναι η
Πέτρινη θύρα (Kamenita vrata) η οποία
είχε καεί εξ’ ολοκλήρου στις αρχές του
18ου αιώνα, αλλά, από τις πυρκαγιές,
διασώθηκε, εκ θαύματος, η εικόνα της
Παναγίας η οποία μέχρι και σήμερα βρίσκεται στο αρχικό της σημείο εντός των
τειχών. Η Παναγία της Πέτρινης θύρας
είναι η προστάτιδα της πόλεως του
Ζάγκρεμπ και γιορτάζεται στις 31 Μαΐου
με επίσημη λιτανεία Η ημέρα αυτή είναι
και η Μέρα της Πόλεως του Ζάγκρεμπ.

Οι δυο λόφοι, οι οποίοι το Μεσαίωνα
βρισκόταν συχνά σε συγκρούσεις, χωρίζονταν και ενώνονταν με το ρυάκι
Μεντβεστσάκ (Medveščak) όπου υπήρχαν μύλοι. Οι όχθες του Μεντβεστσάκ,
αποτελούν σήμερα την γραφική
Τκάλτσιτσεβα (Tkalčićeva) όπου κάτω
από το πλακόστρωτό της συνεχίζεται η
ροή του ρυακιού προς το ποταμό Σάβα.
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Με τον καιρό εξαφανίζονται οι κίνδυνοι
από επιθέσεις και η πόλη, προοδευτικά,
επεκτείνεται προς την πεδιάδα. Κάτω
από τους δυο οικισμούς, αναπτύσσεται
μια πλατεία η οποία γίνεται το κέντρο
όλου του εμπορίου. Η σημερινή Πλατεία
του Κυβερνήτη Γιόσιπ Γιέλατσιτς (Τrg
bana Josipa Jelačića) είναι η καρδιά της
πόλεως και το κύριο σημείο συνάντησης
όλων των κατοίκων. Το συντριβάνι της
Πλατείας συνδέεται με το θρύλο σχετικά

με την ονομασία της πόλης του Ζάγκρεμπ.
Ως λέγεται, μια ηλιόλουστη μέρα, ο
γενναίος Κυβερνήτης, επιστρέφοντας
από μια μάχη, κουρασμένος και
διψασμένος, είπε στην κοπέλα η οποία
ονομαζόταν Μάντα, να του «αδράξει»
(zgrabiti) νερό από την πηγή. Έτσι
η πηγή ονομάσθηκε Μαντούσεβατς
(Manduševac) και η πόλη Ζάγκρεμπ
(από το ρήμα «ζγκράμπιτι» /zgrabiti/ το
οποίο σημαίνει «αδράχνω, αρπάζω»).
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Η ενωμένη
πόλη του
Ζάγκρεμπ

Οι πόλεις στους δυο λόφους ευημερούν.
Κατά την διάρκεια του17ου και 18ου
αιώνα, χτίζονται μπαρόκ αριστοκρατικά
παλάτια και εκκλησίες. Έτσι οι Ιησουίτες
χτίζουν στην Άνω Πόλη την εκκλησία
της Αγίας Αικατερίνης η οποία σήμερα
είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα δείγματα της πολυτέλειας και του
μεγαλείου του μπαρόκ. Κατά το δεύτερο
μισό του 17ου αιώνα το Ζάγκρεμπ γίνεται πανεπιστημιακό κέντρο, ένα από τα
παλαιότερα στην Ευρώπη. Παράλληλα,

το Ζάγκρεμπ γίνεται και η έδρα της
Κυβερνήσεως. Οι διαφορές μεταξύ της
επισκοπικής πόλης και της ελεύθερης
βασιλικής πόλης σιγά σιγά εξαλείφονται, όταν οι δυο τελικά ενώνονται και
το 1850 μ.Χ. διαμορφώνουν την Πόλη
του Ζάγκρεμπ, η οποία αριθμούσε τότε
15.000 κατοίκους. Η ευνοϊκή θέση της
προς την πεδιάδα της δίνει την δυνατότητα ελεύθερης επέκτασης και η
ζωή αρχίζει και εξαπλώνεται ταχέως
στην πεδιάδα προς τον ποταμό Σάβα.
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Η ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής, του εμπορίου, των μεταφορών και
των τραπεζών επηρέασαν σε μεγάλο
βαθμό την φυσιογνωμία της πόλης
στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Το
Ζάγκρεμπ εξαπλώνεται μέχρι το σιδηρόδρομο ο οποίος το ενώνει, από το 1862,
με τις κεντροευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Την περίοδο αυτήν αρχίζουν να χτίζονται
συγκροτήματα κατοικιών, οριζόντια και
κάθετα με τους δρόμους. Το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης προβλέπει σαφώς
ότι όλοι οι δρόμοι στην κάτω πόλη πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι, και να
έχουν το ίδιο πλάτος, και οι πολυκατοικίες πρέπει να είναι του ίδιου τύπου και
του ίδιου ύψους. Οι ευρύχωρες πλατείες και τα μνημεία στο πνεύμα του
κλασικισμού του 19ου αιώνα, τα οποία
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κοσμούν πολλά πάρκα και άλση, συνθέτουν την σημερινή εικόνα του Ζάγκρεμπ.
Από την Πλατεία του Κυβερνήτη Γιόσιπ
Γιέλατσις, η οδός Πράγας (Praška)
μας κατευθύνει σε μια σειρά πλατειών
– πάρκων, που θα μπορούσαμε να
συγκρίνουμε με το Ring της Βιέννης,
το λεγόμενο «πράσινο πέταλο», με
πάρκα στο σχήμα του γράμματος
«U» και όπου βρίσκονται σημαντικά
αντιπροσωπευτικά δημόσια κτήρια.
Με μεγάλη προσοχή σχεδιάστηκαν
o συνδυασμός του πρασίνου και
της αρχιτεκτονικής των δημόσιων
κτηρίων, των συντριβανιών και των
υποστέγων. Εκεί βρίσκονται ο Κεντρικός
σιδηροδρομικός σταθμός, η Ακαδημία
Τεχνών και Επιστημών, Πανεπιστημιακές
σχολές, η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, το

Εθνικό Θέατρο και άλλα παλαιά παλάτια
και κτήρια. Οι κίτρινες προσόψεις
και η σειρά από άγριες καστανιές
θυμίζουν ότι η Κροατία ήταν μέλος της
Αυστροουγγρικής Μοναρχίας. Η παλαιά
Μεσαιωνική Άνω Πόλη, αναπτύχθηκε
σε μια συστηματικά οργανωμένη
περιοχή, με σαφώς καθορισμένους
χώρους πράσινου και προσεκτικά
τοποθετημένα μνημεία. Στην Κάτω Πόλη,
κρυφοκοιτάξτε τις στοές των σπιτιών,
των οποίων οι προσόψεις συνδέουν τους
δημόσιους δρόμους με την ιδιωτική
ζωή των αυλών. Ο ατμοσφαιρικός
συνδυασμός της μικρής πόλεως και
της πολυτελούς κεντροευρωπαϊκής
μεγαλούπολης, τοποθέτησε το Ζάγκρεμπ
της εποχής εκείνης στο χάρτη των
μοντέρνων ευρωπαϊκών πόλεων.
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Σύγχρονη
εποχή

Τα ιστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα
αλλάζουν τον παγκόσμιο χάρτη και
αφήνουν ανεξίτηλα τα ίχνη τους στην
ζωή των κατοίκων του Ζάγκρεμπ. Μετά
τον 1ο Παγκόσμιο πόλεμο η Κροατία
διέκοψε, το 1918, κάθε σχέση με την
Αυστροουγγρική Μοναρχία και έγινε
τμήμα του Βασίλειου των Σέρβων,
Κροατών και Σλοβένων, του νέου κράτους των νοτιοσλαβικών λαών. Ο αριθμός των κατοίκων του Ζάγκρεμπ αυξάνεται γρήγορα και δημιουργούνται νέες

περιοχές στο ανατολικό και στο δυτικό
μέρος της πόλης, ενώ στα βόρεια προάστια, στους πρόποδες του βουνού
Μέντβεντνιτσα (Medvednica), χτίζονται επαύλεις και εντυπωσιακές μεγάλες μονοκατοικίες. Στις αρχές του
20ου αιώνα, στην πόλη διαβιεί μια
μεγάλη αστική κοινωνία, στενά συνδεδεμένη με τα άλλα ευρωπαϊκά κέντρα
του πολιτισμού, των τεχνών και των
επιστημών της εποχής εκείνης.
Τότε αρχίζει η λειτουργία του πρώτου

20 | Η ιστορία

κρατίες της Γιουγκοσλαβίας, με το
Πρωτεύουσα το Ζάγκρεμπ. Η ειρήνευση της κατάστασης στα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο οδήγησε σε επέκταση της πόλης, η οποία, επιτέλους,
εκτείνεται πέραν του ποταμού Σάβα,
και στην νότια του ακτή αρχίζουν να χτίζονται οικισμοί. Ο ποταμός Σάβας, ενώ
ήταν εκείνος από τον οποίον για πολλούς αιώνες κινδύνευαν οι κάτοικοι από
πλημμύρες, στον Μεσαίωνα τους προστάτευε από τους κατακτητές, ενώ
τους ένωνε, επίσης, με μακρινά μέρη.
Από τα μέσα δε του 20ου αιώνα, χωρίζει
το Ζάγκρεμπ στον παλαιό πυρήνα της
πόλεως και στο Νέο Ζάγκρεμπ. Σήμερα
οι δυο ακτές ενώνονται με 12 γέφυρες.
Η Έκθεση του Ζάγκρεμπ (Zagrebački
velesajam), κέντρο διεθνών επιχειρηματικών συναντήσεων, μετακομίζει από
το κέντρο της πόλης στην νότια ακτή
του ποταμού Σάβα. Χτίζεται το αεροδρόμιο Pleso στην πεδιάδα, εντός της
πόλης κατασκευάζονται συγκροτήματα
κτηρίων γραφείων και χτίζεται η νέα
Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη
(Nacionalna i sveučilišna knjižnica).

ραδιοσταθμού σ’ αυτό το μέρος της
Ευρώπης, ανοίγει το Χρηματιστήριο
του Ζάγκρεμπ, το τελευταίο έργο
του αρχιτέκτονα Βίκτορ Κόβατσιτς
(Viktor Kovačić). φτιάχνεται το πρώτο
αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο και
χτίζεται ο πρώτος ουρανοξύστης. Οι
εκσυγχρονιστικές αλλαγές συνέχισαν
να επηρεάζουν την καθημερινή ζωή
των κατοίκων της πόλης μέχρι τις
απαρχές του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου.
Μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, η
Κροατία έγινε μια από τις 6 δημο-
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Η Κροατική Βουλή το 1991 αποφασίζει
για την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας
της Κροατίας ως κυρίαρχου κράτους.
Το Ζάγκρεμπ είναι η πρωτεύουσα της
νέας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής χώρας,
μιας ένωσης ελεύθερων και ισότιμων
κατοίκων. Η Κροατική Βουλή και η
Κυβέρνηση έχουν την έδρα τους στην
Άνω Πόλη, στο παλαιότερο κοσμικό
κέντρο της πόλης, όπου για αιώνες
λαμβάνονταν ιστορικές αποφάσεις.

Στην νέα χιλιετία, η πόλη του το
Ζάγκρεμπ είναι το επιχειρηματικό
κέντρο της περιοχής, ένα μέρος πολύγλωσσης πολιτιστικής, επιχειρηματικής
και πολιτικής επικοινωνίας. Οι δε επιχειρηματικές εγκαταστάσεις εκτός του στενού κέντρου της πόλής αποτελούν απάντηση στις απαιτήσεις του σύγχρονου
τρόπου ζωής. Το Ζάγκρεμπ συνεχίζει
την ανέκαθεν ισότιμη συμμετοχή στα
ευρωπαϊκά και παγκόσμια γεγονότα.
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Το πράσινο
Ζάγκρεμπ

Οι πράσινες οάσεις για ξεκούραση
υπάρχουν σχεδόν σε κάθε βήμα στο
Ζάγκρεμπ. Δεν είναι συχνές οι περιπτώσεις που μια πόλη διαθέτει Φυσικό
Πάρκο. Στο Ζάγκρεμπ, όμως, βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης
το βουνό Μέντβεντνιτσα (Medvednica),
τον αγαπημένο προορισμό για εκδρομές. Ανάμεσα στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης παρεμβάλλονται χώροι
πράσινου και κήποι. Το 19ο αιώνα φτιάχτηκε ο περίπατος του Στρόσμαγιερ

(Strossmayer) στην Άνω πόλη, όπου
σήμερα, «παρέα» με το άγαλμα του ποιητή Α. Γ. Μάτος (A. G. Matoš), θα απολαύσετε την πιο ρομαντική θέα της πόλης.
Ένα ακόμα δείγμα υψηλού αστικού πολιτισμού του 19ο αιώνα, αποτελεί το ονομαζόμενο «πράσινο πέταλο» (“zelena potkova”)
του Lenucci, μια σειρά από 8 πράσινες
πλατείες στην Κάτω πόλη. Η πιο γνωστή
από τις πράσινες αυτές πλατείες είναι το
Ζρίνιεβατς (Zrinjevac), γνωστό από τον
περίπατο ανάμεσα από τους πλάτανους,
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οι οποίοι ήλθαν πριν από 100 χρόνια από
την Τεργέστη. Συντριβάνια, περίπτερο μουσικής και προτομές μεγάλων προσωπικοτήτων συνθέτουν ένα είδος ταξιδιού πίσω
στο χρόνο. Εδώ και πάνω από 120 χρόνια
πολλοί Ζαγκρεμπιώτες καθημερινά σταματούν δίπλα από τον μικρό παλαιό μετεωρολογικό σταθμό και ελέγχουν την ακριβή
ώρα, θερμοκρασία, την πίεση της ατμόσφαιρας και το ποσοστό της υγρασίας.
Στην Πλατεία του Βασιλιά Τόμισλαβ
(Tomislav), η οποία φέρει το όνομα του
πρώτου βασιλιά της Κροατίας, οι επιβάτες που ταξιδεύουν με το τραίνο
μπορούν να θαυμάσουν μια μοναδική
θέα προς το Καλλιτεχνικό Περίπτερο

(Umjetnički paviljon), όπου γίνονται
σημαντικές ζωγραφικές εκθέσεις, και
το οποίο κατασκευάστηκε επ’ ευκαιρία
της Έκθεσης Χιλιετίας στην Βουδαπέστη
το 1896. Η πρωτότυπη, για την εποχή
εκείνη, κατασκευή από σίδερο, επέτρεψε την μεταφορά του στην σημερινή του τοποθεσία και τα επίσημα
εγκαίνιά του μετά από δυο χρόνια.
Πολύ κοντά βρίσκεται ακόμη ένα μέρος
για «διαφυγή» από το θόρυβο της πόλης.
Ο Βοτανικός κήπος διαθέτει μια από
τις πλουσιότερες συλλογές φυτών στην
Ευρώπη με περίπου 10.000 διαφορετικά φυτά. Πίσω από τα τείχη του
Καθεδρικού Ναού βρίσκεται το πάρκο
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Ρίμπνιακ (Ribnjak), όπου στο παρελθόν
οι ιερείς ψάρευαν τις Παρασκευές για
το νηστίσιμο γεύμα τους (riba – ψάρι).
Στην ανατολική πλευρά της πόλης εκτείνεται το μεγάλο άλσος του Μάξιμιρ
(Maksimir). Το μεγαλύτερο άλσος του
Ζάγκρεμπ, με σχήμα αγγλικού πάρκου,
έχει πολλά γραφικά περίπτερα που χρονολογούνται από το 19ο αιώνα, ενώ, στο
πρώτο μισό του 20ου αιώνα έγινε κατοικία
πολλών ζώων στο γνωστό Ζωολογικό κήπο.
Έξω από το στενό πυρήνα της πόλης,

επάνω σε λόφο, βρίσκεται το κεντρικό
νεκροταφείο της πόλης το Μίρογκοϊ
(Mirogoj). Οι καμάρες - μνημεία, τα υπόστεγα, και οι θόλοι που χρονολογούνται
από το τέλος του 19ου αιώνα, είναι έργο
του διάσημου αρχιτέκτονα Χερμάν Μπολέ
(Hermann Bollé). Ένα από τα ομορφότερα νεκροταφεία στην Ευρώπη, αποτελεί κυριολεκτικά ένα τόπο ανάπαυσης για
πολλές ένδοξες προσωπικότητες και ταυτοχρόνως ένα πραγματικά πανέμορφο
πάρκο και μια υπαίθρια έκθεση τέχνης.

32 | Τέχνες, πολιτισμός, εκδηλώσεις

34 | Τέχνες, πολιτισμός, εκδηλώσεις

Η πόλη των
τεχνών

Το Ζάγκρεμπ είναι μια πόλη με ποικίλη
και πλούσια πολιτιστική και καλλιτεχνική
ζωή. Τριάντα μόνιμα και εποχιακά θέατρα και θεατρικές σκηνές, τριάντα περίπου μουσεία, μεγάλος αριθμός γκαλερί,
καθώς και πολλά θεατρικά, μουσικά
και χορευτικά φεστιβάλ, τοποθετούν
το Ζάγκρεμπ στον κατάλογο των καλλιτεχνικών πόλεων. Από τις κλασικές έως
τις εναλλακτικές μορφές τέχνης, από
τους ερασιτέχνες στους επαγγελματίες,
από τις ιδιωτικές στις κρατικές αίθου-

σες, μέσα από πληθώρα καλλιτεχνικών
εκφράσεων, αντικατοπτρίζονται τα συναισθήματα των κατοίκων του Ζάγκρεμπ.
Το Κροατικό Εθνικό Θέατρο (Hrvatsko
narodno kazalište) είναι ο εθνικός
οίκος μπαλέτου, όπερας και θεάτρου.
Από τις αίθουσες συναυλιών, η πιο γνωστή είναι η Αίθουσα Συναυλιών του
Βάτροσλαβ Λισίνσκι (Vatroslav Lisinski),
η οποία πήρε το όνομά της από τον συνθέτη της πρώτης κροατικής όπερας.
Οπερέτες και μιούζικαλ, ροκ και ποπ όπε-
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ρες στο θέατρο “Κωμωδία” (Komedija),
αιχμηρό χιούμορ και σάτιρα στο θέατρο “Κέρεμπουχ” (Kerempuh), σύγχρονα
έργα στα θέατρα “Γκαβέλλα” (Gavella),
ZKM (Θέατρο Νέων του Ζάγκρεμπ),
ITD και EXIT. Είναι δύσκολο να τα απαριθμήσουμε όλα, και ακόμη δυσκολότερο είναι να ξεχωρίσουμε τα καλύτερα.
Εναπόκειται σε σας να αποφασίσετε.
Το Ζάγκρεμπ φιλοξενεί πολλές διεθνείς
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Για παράδειγμα,
το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κινουμένων
Σχεδίων Άνιμαφεστ (Animafest), το
οποίο είναι το 2ο παλαιότερο φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στην Ευρώπη,
η Μπιενάλε Μουσικής, η Εβδομάδα
Σύγχρονου Χορού, καθώς και το
Eurokaz, διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου
θεάτρου, συγκεντρώνουν τον κόσμο

στις θεατρικές σκηνές του Ζάγκρεμπ.
Είναι γνωστό ότι η ιστορία, η τέχνη και ο
πολιτισμός του Ζάγκρεμπ, της Κροατίας
και της Ευρώπης, είναι εμφανείς στην
αρχιτεκτονική της πόλης, αλλά σίγουρα
και στα πολλά μουσεία του Ζάγκρεμπ.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο (Arheološki
muzej) στεγάζει την μυστηριώδη μούμια
του Ζάγκρεμπ. Η μούμια μιας γυναίκας
από την Αιγυπτιακή Θήβα, τυλιγμένη σε
λινό ύφασμα με το μεγαλύτερο, έως και
τώρα μη αποκρυπτογραφημένο, διατηρημένο κείμενο στην ετρουσκική γλώσσα.
Το Μουσείο της Πόλης του Ζάγκρεμπ
(Muzej Grada Zagreba) αποδίδει με ένα
σύγχρονο τρόπο τα ιστορικά τεκταινόμενα στο Ζάγκρεμπ, από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Το Μουσείο Τέχνης
και Χειροτεχνίας (Muzej za umjetnost
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i obrt) ιδρύθηκε μαζί με την ομώνυμη
σχολή στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα,
προκειμένου να διαφυλαχθούν οι αξίες
των παραδοσιακών εθνικών τεχνών.
Μια μοναδική συλλογή από αντικείμενα
τέχνης διάφορων περιόδων και περιοχών
εκτίθενται, από την Πανεπιστημιάδα του
1987, στο Μουσείο Μίμαρα (Mimara).
Η Πινακοθήκη του Στρόσμαγιερ
(Strossmayerova Galerija) με έργα

Κλασσικών Ζωγράφων (Old Masters)
είναι μια συλλογή γνωστών Ευρωπαίων
ζωγράφων, η οποία είναι σημαντική για
γνωριμία με την τέχνη από το 15ο έως
και το 19ο αιώνα. Στην ίδια γειτονιά βρίσκεται και η Σύγχρονη Πινακοθήκη
(Moderna galerija) η οποία περιλαμβάνει
έργα ζωγράφων του 19ου και 20ου αιώνα.
Η πόλη εισήλθε στον 21ο αιώνα με το νέο
κτήριο του Μουσείου σύγχρονης τέχνης
(Muzej suvremene umjetnosti), το οποίο
μόλις πρόσφατα άνοιξε τις πόρτες του.
Στην Άνω Πόλη στο πρώην μοναστήρι
των Ιησουϊτών βρίσκεται η Πινακοθήκη
Κλόβιτσεβι Ντβόρι (Galerija Klovićevi
dvori). Στο Μουσείο Ναϊφ Τέχνης (Muzej
naivne umjetnosti) μπορείτε να δείτε τα
συναισθήματα, την ζωτικότητα και τον
συμβολισμό στα έργα από ερασιτεχνών
δημιουργών. Πολύ κοντά βρίσκεται και
το Ατελιέ Μέστροβιτς (Atelje Meštrović),
ένας εκθεσιακός χώρος του γλύπτη Ιβάν
Μέστροβιτς που με την δημιουργικότητα
του, χαρακτήρισε, σε μεγάλο βαθμό, τον
20ο αιώνα, όπως και ο Ροντέν. Σύμφωνα
με ιδέα του, χτίστηκε ένα κυκλικό περίπτερο, ο σημερινός Οίκος Κροατών καλλιτεχνών (Dom hrvatskih umjetnika).
Ξεχωρίσαμε μόνο μερικά μέρη και μερικές εκδηλώσεις. Το Ζάγκρεμπ είναι
πόλη των τεχνών, δείτε το μόνοι σας.
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Το μπλε
Ζάγκρεμπ
Το λευκό
Ζάγκρεμπ

Το μπλε είναι το χρώμα της πόλης του
Ζάγκρεμπ. Βρίσκεται στο έμβλημα της
πόλης. Σε μια μικρή βόλτα στους δρόμους αυτό γίνεται ολοφάνερο, διότι
τα τραμ, λεωφορεία και το τελεφερίκ
είναι μπλε, όπως και οι φανέλες των
αθλητών του Ζάγκρεμπ. Ο αθλητισμός
ήταν πάντα ένα μεγάλο πάθος σε αυτήν
την πόλη. Ας ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο ως το δεύτερο σημαντικότερο
πράγμα στον κόσμο. Την Ποδοσφαιρική
ομάδα Δυναμό (Dinamo) την πιο

επιτυχημένη ποδοσφαιρική ομάδα της
Κροατίας, την συμβολίζει το μπλε χρώμα.
Κέντρα αναψυχής αλλά και επαγγελματικών αθλημάτων υπάρχουν σε όλη
την πόλη. Η Oμάδα μπάσκετ Τσιμπόνα
(Cibona) διαθέτει το δικό της γήπεδο,
το οποίο φέρει το όνομα του θρυλικού παίκτη Ντράζεν Πέτροβιτς (Dražen
Petrović). Το Αθλητικό και ψυχαγωγικό κέντρο Γιαρούν (Jarun), πρώην
τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού Σάβα, δημιουργήθηκε το 1987, επ’
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ευκαιρία της Πανεπιστημιάδας, και προσφέρει στους επισκέπτες ποδηλατοδρόμους, μονοπάτια πεζοπορίας και
γήπεδα, ενώ στην λίμνη διοργανώνονται
και διεθνείς αγώνες κωπηλασίας. Στην
Γιαρούν υπάρχει ακόμα ένα μέρος ανέγγιχτης φύσης, όπου ενδημούν εκατοντάδες είδη πουλιών και διάφορα είδη
ψαριών, υδρόβιων ζώων και εντομών.
Το γιγάντιο γατόψαρο Γιούρα (Jura)
μπορεί να είναι μύθος, αλλά όλοι οι
ψαράδες που θα συναντήσετε εκεί, θα
παραδεχτούν πως ελπίζουν ότι θα πιάσουν κάτι μεγάλο. Τις ζεστές μέρες του
καλοκαιριού, η Γιαρούν δικαιολογεί την

δεύτερή της ονομασία της «Θάλασσας
του Ζάγκρεμπ», διότι οι παραλίες
της είναι γεμάτες με λουόμενους.
Ο αθλητισμός είναι παρών και τις
χιονισμένες ημέρες του χειμώνα. Στην
αρχή του κάθε έτους, το Ζάγκρεμπ
φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο
Σκι, δικαιολογώντας μια από τις
ονομασίες του, εκείνη της «Λευκής
Πόλης». Μόνο μισή ώρα μακριά από
την κεντρική πλατεία, η κορυφή του
βουνού Μέντβεντνιτσα (Medvednica),το
Σλιέμε (Sljeme) (1.035 μ.) κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στις ζωές των
Ζαγκρεμπιωτών. Τα αδέλφια, ο Ίβιτσα
και η Γιάνιτσα, Κοστέλιτς (Ivica και
Janica Kostelić), οι πιο διάσημοι σκιέρ
της Κροατίας, προετοιμάζόνταν εδώ
για τις κορυφαίες παγκόσμιες επιτυχίες
τους και ανέδειξαν την πίστα σκι στο
Σλιέμε, η οποία συμπεριελήφθη στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους το
Σλιέμε είναι ο αγαπημένος προορισμός εκδρομέων όλων των ηλικιών.
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Πολιτισμός
της μιας
ημέρας

Το Ζάγκρεμπ βρίσκεται σε όλους τους
καταλόγους ως η πόλη με το μεγαλύτερο αριθμό σε διαμονές της μιας ημέρας. Από τη στιγμή που ο ήλιος κάνει
δειλά την εμφάνισή του, στις αρχές
της άνοιξης, ανοίγουν οι ταράτσες των
καφέ - μπαρ, εστιατορίων και ζαχαροπλαστείων. Οι δρόμοι και οι πλατείες
γίνονται μέρος περίπατου, μέρος απόλαυσης του καφέ, μέρος κοινωνικών
επαφών και επαγγελματικών συναντήσεων. Είναι ένας μοναδικός συνδυα-

σμός της φιλοξενίας της Μεσογείου και
του βόρειου επαγγελματισμού που γίνεται
άμεσα αντιληπτός και δίνει την αίσθηση
ότι όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους.
Το παραδοσιακό Διεθνές φεστιβάλ λαογραφίας (Međunarodna smotra folklora),
το δρώμενο, διεθνές φεστιβάλ δρόμου «Cest is d’Best», τα Φεστιβάλ περιπάτου, το Μαρτίνιε (Martinje – γιορτή
του κρασιού), και διάφορες εκθέσεις, δίνουν επιπλέον περιεχόμενο
στην διασκέδαση στους δρόμους.

50 | Τρόπος ζωής, γαστρονομία, αγορές

Το σύγχρονο φαινόμενο της εξόδου για
καφέ έχει τις ρίζες του σε μια μακρά και
πλούσια παράδοση σε αυτή την πόλη. Το
πέταλο και η κεντρική πλατεία στο παρελθόν ήταν σημαντικά σημεία της κοινωνικής ζωής του Ζάγκρεμπ. Σήμερα, αυτός ο
χώρος εκτείνεται σε ολόκληρο το κέντρο
της πεζοδρομημένης ζώνης και πέραν
αυτής. Για όλα τα γούστα και για όλες
τις ηλικίες υπάρχει κάτι. Στις καφετέριες
γύρω από την πλατεία του Κυβερνήτη
Γιόσιπ Γιέλατσιτς (Trg bana Josipa
Jelačića) (στην καθομιλούμενη ονομάζεται απλώς Πλατεία), συχνάζουν, συνήθως,
εξέχουσες προσωπικότητες. Την Πλατεία
του Πρεράντοβιτς (Preradović), ανέκα-

θεν γνωστή ως Πλατεία των λουλουδιών
(Cvjetni trg), αγαπούν οι καλλιτέχνες και
οι νέοι, αλλά και οι πιο ηλικιωμένοι. Η
Οδός Τκάλτσιτσεβα (Tkalčićeva), η οποία
κατά το παρελθόν χώριζε το Γκράντετς
(Gradec) με το Κάπτολ (Kaptol) και ήταν
γεμάτη από ταβέρνες και κόκκινα φανάρια, σήμερα, είναι ένας τόπος συνάντησης και εξόδου για όλη την οικογένεια.
Εάν είστε πιο ρομαντικός τύπος, επιβιβασθείτε, στην οδό Ίλιτσα (llicα), στην
Ουσπίνιατσα (uspinjača), το μικρότερο
σε μήκος τελεφερίκ στον κόσμο που χρησιμοποιείται ως μέσο μαζικής μεταφοράς και σε 55 δευτερόλεπτα θα βρεθείτε στην Άνω Πόλη (Gornji grad).
Όλες αυτές οι τοποθεσίες είναι χώροι
ενός φαινόμενου, του λεγόμενου Σπίτσα
(Špica). Κάθε Σάββατο γύρω στο μεσημέρι, έρχονται στο κέντρο άνθρωποι
όλων των ηλικιών. Χρόνος και τόπος
για να δείτε και να σας δουν. Το τελετουργικό είναι πάντα το ίδιο: ο κόσμος
πίνει αργά τον καφέ του, διαβάζοντας
τις Σαββατιάτικες εφημερίδες, κάνει
μια στάση στην λαϊκή αγορά Ντόλατς
(Dolac) για να αγοράσει φρέσκα τρόφιμα, και μετά, στο τέλος, χωρίς βιασύνη, επιστρέφει σπίτι για να ετοιμάσει το Σαββατιάτικο γεύμα. Η κάθε
περιοχή έχει το δικό της χώρο συναντήσεων. Αισθανθείτε ευπρόσδεκτοι, διότι στους χώρους αυτούς,
όλοι θα ξέρουν το όνομά σας.
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Οι γεύσεις,
τα χρώματα
και τα
αρώματα

Η γαστρονομική προσφορά του
Ζάγκρεμπ είναι ένας πλούσιος συνδυασμός από διαφορετικές κουζίνες. Η
ιστορία και η γεωγραφία επηρέασαν
τα μενού του Ζάγκρεμπ. Παρόλο που
οι Ζαγκρεμπιώτες αγαπούν το μαγείρεμα στο σπίτι, υπάρχουν πολλά μέρη
τα οποία προσφέρουν πληθώρα πιατών
της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και πιάτα
μεσογειακής και διεθνούς κουζίνας.
Τα Στρούκλι (Štrukli) είναι ένα είδος
τυρόπιτας το οποίο θα σας το προτείνει ο
κάθε πολίτης του Ζάγκρεμπ, ως αντιπροσωπευτικό της πόλης. Μαγειρεύονται με
διάφορους τρόπους και τρώγονται βραστά ή ψητά, γλυκά ή αλμυρά. Η Πούριτσα
σα μλίντσιμα (Purica s mlincima - γαλοπούλα με ένα είδος παραδοσιακής χυλοπίτας) είναι ένα από τα παραδοσιακά
ηπειρώτικα φαγητά. Για τους λάτρεις
του κρέατος, υπάρχει το Σνίτσελ του
Ζάγκρεμπ (Zagrebački odrezak), πανέ
μοσχαρίσιο σνίτσελ γεμιστό με τυρί και
ζαμπόν. Είμαστε υπερήφανοι που και

το Ζάγκρεμπ, όπως και το Παρίσι και η
Βιέννη, έχει το σνίτσελ του. Για πρωινό
δοκιμάστε φρέσκο τυρί με κρέμα γάλακτος που έχετε αγοράσει από τον παραγωγό, την κούμιτσα (kumica - κουμπαρούλα) από τα περίχωρα του Ζάγκρεμπ.
Μία από τις ιδιαιτερότητες της πόλης είναι
και οι ανοικτές λαϊκές αγορές τροφίμων.
Σχεδόν κάθε περιοχή της πόλης έχει από
μια, αλλά σίγουρα η πιο διάσημη λαϊκή
αγορά είναι η Ντόλατς (Dolac) κοντά
στον καθεδρικό ναό, στην καρδιά του
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Ζάγκρεμπ. Εδώ οι παραγωγοί καθημερινά πωλούν, από νωρίς το πρωί, φρέσκα
φρούτα και λαχανικά, ψάρι και κρέας.
Το λεγόμενο πλατς («plac», σ.σ. η λαϊκή
αγορά, στην καθομιλουμένη) είναι ένα
μοναδικό μέρος το οποίο ονομάζεται «κοιλιά του Ζάγκρεμπ», όπου οι καλοφαγάδες
βρίσκουν εποχιακά προϊόντα από όλες
τις περιοχές της Κροατίας. Διαφορετικά
χρώματα, αρώματα, γεύσεις και ήχοι
συνθέτουν μια αξέχαστη εμπειρία.
Για το βραδινό σας δείπνο, σας προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα
πολλά εστιατόρια που σερβίρουν τοπική
κουζίνα. Επίσης, θα πρέπει να δοκιμάσετε τις ζαγκρεμπιώτικες πίτες, τα λεγόμενα στρούντελ (štrudl) με μήλα, τυρί ή
βύσσινο, αλλά και το γλυκό Κρέμσνιτα
(Kremšnita). Οι πιο δημοφιλείς Κρέμσνιτε
(Kremšnite) είναι αυτές που φτιάχνονται
στην κοντινή πόλη Σάμομπορ (Samobor).
Μην ξεχάσουμε και την ποικιλία κρασιών. Στα περίχωρα του Ζάγκρεμπ καλλιεργούνται αμπέλια που από τα στα-

φύλια τους παράγονται φημισμένα κρασιά. Παρ΄ όλο που η μπύρα είναι το
πιο δημοφιλές ποτό, η παραδοσιακή
τελετή της Βάφτισης του νέου κρασιού στην γιορτή του Αγίου Μαρτίνου
(Sveti Martin) στις 11 Νοεμβρίου, ο
οποίος ήταν προστάτης του κρασιού,
μας αποδεικνύει το πόσο σημαντική
είναι η αμπελουργία στην χώρα αυτή.

56 | Τρόπος ζωής, γαστρονομία, αγορές

Από το
Ζάγκρεμπ
με αγάπη

Ένα αυθεντικό αναμνηστικό της επίσκεψης στο Ζάγκρεμπ, για τον επιχειρηματικό κόσμο, είναι η απαραίτητη γραβάτα, γνήσιο Κροατικό προϊόν. Τον 17ο αιώνα, οι Κροάτες στρατιώτες, με τα κομψά φουλάρια γύρω
από το λαιμό προσέλκυσαν την προσοχή των Γάλλων, και το πως η γραβάτα έχει γίνει παγκοσμίως γνωστό αξεσουάρ μόδας ανήκει πλέον στην ιστορία.
Μία από τις σημαντικότερες εφευρέσεις του 20ου αιώνα, η πενκάλα (penkala

– στυλογράφος), επίσης δημιουργήθηκε
ουσιαστικά στο Ζάγκρεμπ. Ο εφευρέτης-μηχανικός Έντουαρντ Σλάβολιουμπ
Πενκάλα (Eduard Slavoljub Penkala)
το 1906 πατένταρε το πρώτο μηχανικό
μολύβι στον κόσμο, ενώ το 1907 πατένταρε τον πρώτο στυλογράφο (Fountain
Pen) στον κόσμο. Η παραγωγή τους γινόταν στο Ζάγκρεμπ, ενώ η εξαγωγή τους
σε περίπου εβδομήντα χώρες σε όλο τον
κόσμο. Αυτός ο πρωτοπόρος της σύγχρονης εποχής μετράει περίπου ογδόντα
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ένα παραδοσιακό πολύχρωμα διακοσμημένο γλυκό από ζύμη μελιού, σε σχήμα
καρδιάς, το οποίο προέρχεται από
την κεντρική Κροατία και κατά παράδοση, δωρίζεται σε ειδικές περιστάσεις, ως έκφραση αγάπης και αφοσίωσης. Οι κόκκινες ομπρέλες του Σεστίνε
(Šestine) - τμήμα τοπικής ενδυμασίας
των περιχώρων του Ζάγκρεμπ - που βρίσκονται στην λαϊκή αγορά Ντόλατς προστατεύουν τους πωλητές από τη βροχή
και τον ήλιο. Ως αντικείμενα προσωπικής χρήσης αποτελούν δε χαρακτηριστικό στοιχείο της ταυτότητας της πόλης.
Για όσους ενδιαφέρονται για αντίκες, καλλιτεχνήματα και παλαιά
αντικείμενα, η Βρετανική Πλατεία
(Britanski trg) φιλοξενεί, τα πρωινά
του Σαββατοκύριακου, ένα πρωτότυπο
ύπαιθρο εκθετήριο προς πώληση αντικειμένων. Το Ζάγκρεμπ είναι μια πόλη
για αγορές με φαντασία και - από τα
μικρά παραδοσιακά μικρομάγαζα στην
οδό Ίλιτσα (llica), την διασημότερη
οδό του Ζάγκρεμπ, μέχρι τα μεγάλα
εμπορικά κέντρα - ο καθένας μπορεί να βρει κάτι για τον εαυτό του.
Το Ζάγκρεμπ είναι μια πόλη που
πάντα κατέχει μια ιδιαίτερη θέση
στις καρδιές των επισκεπτών της.

εφευρέσεις, ακόμη και στον τομέα της
αεροναυπηγικής. Μόνο λίγα μόλις χρόνια
μετά τους φημισμένους αδελφούς Ράιτ
(Wright), ο Πενκάλα κατασκεύασε το
1910 το πρώτο κροατικό αεροσκάφος.
Το αρωματικό γλυκό παπρενιάκ
(paprenjak), το οποίο έφτιαχναν οι
γυναίκες του παλαιού Ζάγκρεμπ, είναι
ένα πρωτότυπο σουβενίρ. Ο ασυνήθιστος συνδυασμός των συστατικών
του - μέλι, καρύδια και πιπέρι -αποτελεί υπενθύμιση των αντιθέσεων του
Ζάγκρεμπ. Το Λίτσιταρ (Licitar), είναι
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Το Ζάγκρεμπ είναι η πρωτεύουσα της Κροατίας
Πληθυσμός: 770 145 (2001)
Έκταση: 642 χλμ2
Υψόμετρο: Zrinjevac 122 μ., Grič 158 μ., Sljeme 1035 μ.
Κλίμα: ηπειρωτικό
Καλοκαιρινή μέση θερμοκρασία: 20 C˚
Χειμερινή μέση θερμοκρασία : 1 C˚
Zώνη ώρας: κεντροευρωπαϊκή ζώνη, με
αλλαγή σε θερινή ώρα (+ 1 ώρα)
Τηλ.: +385 κωδικός Κροατίας, Ζάγκρεμπ (0) 1
Νόμισμα: κούνα (kn)
Χιλιομετρικές αποστάσεις: Βιέννη 370 χλμ,
Βουδαπέστη 350 χλμ, Βενετία 380 χλμ,
Ντουμπρόβνικ 600 χλμ, Παρίσι 1400 χλμ,
Λονδίνο 1600 χλμ.

62 | Εν Συντομια

Εκδότης:
Τουριστική Ένωση Ζάγκρεμπ
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