Η Σλοβενία είναι όλα αυτά!

Γρήγορα στοιχεία

Η Σλοβενία είναι μια σχετικά μικρή, καινούρια χώρα που εμφανίστηκε
στο χάρτη μόλις το 1991. Καταλαμβάνει μια εξαιρετική θέση στο
σημείο συνάντησης των Άλπεων και της Μεσογείου και περιλαμβάνει
το μυστηριώδες Καρστ και τις μεγάλες πεδιάδες της Παννονίας. Από
πολύ νωρίς η ποικιλία και ο πλούτος των φυσικών και πολιτιστικών
παραδόσεων καλλιέργησαν τη δημιουργικότητα συγγραφέων και
καλλιτεχνών. Σαν Παράδεισος στα πόδια του όρους Τρίγκλαβ, όπως
περιέγραψε τη Σλοβενία ο Τσάνκαρ, ένας από τους γίγαντες της
σλοβενικής λογοτεχνίας. Από αυτά τα στοιχεία αναδύθηκε μια χώρα
που μόλις ενηλικιώνεται. Ωστόσο σήμερα αποτελεί μέλος όλων των
μεγάλων διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή
Ένωση και το ΝΑΤΟ. Άλλωστε το πρώτο εξάμηνο του 2008, υπήρξε
και το πρώτο από τα νέα κράτη μέλη που ανέλαβε την Προεδρία της
Ε.Ε.

Επίσημο όνομα:
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

Ο φυσικός κόσμος της Σλοβενίας κυριαρχείται από το πράσινο
ενώ η χώρα χαρακτηρίζεται από ποικιλία και περιγράμματα σε
όλες τις περιοχές. Οι Σλοβένοι είναι εξαιρετικά περήφανοι για τα
επιτεύγματα των συμπατριωτών τους ενώ η ιστορική, πολιτιστική
και φυσική κληρονομιά αποτελεί πραγματική πηγή έμπνευσης. Πού
αλλού θα μπορούσε κανείς να θαυμάσει ξηραντήρια σανού, ίππους
Λιπιτσάνερ, κέικ ποτίκα, μελίσσια και τη μέλισσα της Καρνιόλα, να
παλέψει με το δυικό αριθμό στη γραμματική ή να μάθει τόσες πολλές
διαλέκτους σε μια τόσο μικρή γεωγραφικά περιοχή; Ή ακόμα να
θαυμάσει σπουδαία ονόματα του πολιτισμού (όπως ο αρχιτέκτονας
Γιόζε Πλέτσνικ), μεγάλης σημασίας εφευρέσεις (λογάριθμοι),
πολυάριθμους κορυφαίους αθλητές, εθνικά αθλήματα (ορειβασία,
τρέξιμο) καθώς και παρθένα φυσική ομορφιά. Με το πέρασμα των
αιώνων αυτά τα ιστορικά δεδομένα επηρέασαν την εθνική κουλτούρα
και χαρακτήρα της νεαρής χώρας.

Πολιτικό σύστημα: Κοινοβουλευτική δημοκρατία
Πρωτεύουσα: Λουμπλιάνα
Έκταση: 20.273 km2
Πληθυσμός: 2.058.123 (2012)
Νόμισμα: Ευρώ (1 ευρώ = 100 ευρωλεπτά)
Γλώσσα: Σλοβενικά. Σε εθνικά μεικτές περιοχές, επίσης
Ιταλικά και Ουγγρικά
Εθνικό μίγμα: Σλοβένοι 83%, Ούγγροι 0,3%, Ιταλοί
0,1%, Σέρβοι 2%, Κροάτες 1,8%, Μουσουλμάνοι 1,6%,
άλλοι 11,1%
Θρήσκευμα: Καθολικοί (58%), Προτεστάντες (0,9%),
Ορθόδοξοι (2,3%), Μουσουλμάνοι (2,4%)
Διεθνής κωδικός τηλεφωνικών κλήσεων: +386
Ζώνη ώρας: GMT/UTC +1
Σημαντικοί τηλεφωνικοί αριθμοί:
112 – Ασθενοφόρα
112 – Πυροσβεστική
113 – Αστυνομία
1987 – Οδική βοήθεια
Χρήσιμοι ιστότοποι:
Γενικές πληροφορίες για τη Σλοβενία: www.slovenia.si
Σλοβενική κυβέρνηση: www.vlada.si
Κρατικό γραφείο επικοινωνίας: www.ukom.gov.si
Σλοβενικός Οργανισμός Τουρισμού: www.slovenia.info
Δημοκρατία της Σλοβενίας: www.gov.si
Σλοβενική Ένωση Οχημάτων: www.amzs.si
Καιρός: www.arso.gov.si

Εκδότης: Κρατικό γραφείο επικοινωνίας, Λουμπλιάνα, 2013
Εκτύπωση: Collegium Graphicum d.o.o.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Špičnik. Φωτογραφία: Vladimir Tos / SPIRIT

Μια κοινωνία στην ηλιόλουστη
πλευρά των Άλπεων
Υπάρχουν λίγο περισσότεροι από
δύο εκατομμύρια Σλοβένοι και θα
μπορούσαν όλοι μαζί να χωρέσουν
σε ένα προάστιο κάποιας από τις
μεγαλουπόλεις του κόσμου. Εν
συντομία, ζουν 100 άνθρωποι ανά
τετραγωνικό χιλιόμετρο στη Σλοβενία
και, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, αυτός
ο αριθμός αντιστοιχεί στο μισό
περίπου του μέσου όρου. Μαζί με
την πλειονότητα του πληθυσμού
με σλοβενική εθνική καταγωγή,
στις περιοχές των συνόρων με την
Ουγγαρία και την Ιταλία, υπάρχουν
επίσης μειονοτικές κοινότητες αυτών
των εθνικοτήτων, ενώ το Σύνταγμα της
Σλοβενίας παρέχει πλήρη δικαιώματα
για όλους. Επίσης διάφορες άλλες
εθνικές ομάδες, κυρίως από τα
Δυτικά Βαλκάνια, διαθέτουν μόνιμη ή
προσωρινή κατοικία στη Σλοβενία.
Οι Σλοβένοι είναι πατριώτες και
εκτιμούν την ποιότητα ζωής τους. Οι
Σλοβένοι θα περιέγραφαν τον εαυτό
τους ως λαό που δουλεύει σκληρά,
με επιμέλεια και γεμάτο ενέργεια, με
ατομικότητα που μιλάει καλά τις ξένες
γλώσσες. Είναι περήφανοι για τον
πολιτισμό και τη γλώσσα τους και
τα θεωρούν πολύτιμο προνόμιο και
μέρος της εθνικής τους ταυτότητας.
Ένα από τα σπουδαιότερα εθνικά
σύμβολα είναι το όρος Τρίγκλαβ στις
Ιουλιανές Άλπεις, η υψηλότερη κορυφή
στη Σλοβενία και ένα βουνό που
αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα
από αυτό μόνο. Αποτελεί ένα σύμβολο
και ο σεβασμός για αυτό έχει πλέον

γίνει θρυλικός.
ΟΙ Σλοβένοι είναι ανοικτοί στη
διαφορετικότητα. Αξίζει να σημειώσει
κανείς ότι πολλοί Σλοβένοι ταξιδεύουν
αλλά σπάνια αλλάζουν τόπο κατοικίας.
Οι Σλοβένοι έχουν καλή μόρφωση
και απολαμβάνουν χαμηλά ποσοστά
ανεργίας. Ωστόσο, όπως και άλλες
σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες,
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ενός
πληθυσμού που γερνάει καθώς και
χαμηλό ρυθμό γεννήσεων.
Η χώρα
Η Σλοβενία είναι μια δημοκρατία
που ανήκει στη γενιά των νεώτερων
δημοκρατιών της Ευρώπης. Η
Σλοβενία ανακήρυξε την ανεξαρτησία
της στις 25 Ιουνίου 1991 βάσει
ενός δημοψηφίσματος που είχε
γίνει έξι μήνες νωρίτερα. Ένα
τεράστιο ποσοστό 88,2% επέλεξε
την ανεξαρτησία με συμμετοχή του
90% των ψηφοφόρων. Ακολούθησε
η διεθνής αναγνώριση και η ιδιότητα
του μέλους των Ηνωμένων Εθνών. Το
2004, η Σλοβενία έγινε κράτος μέλος
της Ε.Ε., το 2007 υιοθέτησε το ευρώ
εισερχόμενη έτσι στην Ευρωπαϊκή
Νομισματική Ένωση και το 2008
υπήρξε το πρώτο από τα νέα μέλη που
ανέλαβε την Προεδρία της Ε.Ε.
Ακόμα και πριν την ενηλικίωσή
της, η Σλοβενία ήταν σημαντικός
διεθνής παίκτης - ένας τόπος
όπου συναντιόνταν οι ηγέτες των
υπερδυνάμεων, μέλος διεθνών
οργανισμών και μια χώρα που
απολάμβανε φιλικούς δεσμούς με
άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Η

Σλοβενία λοιπόν, αν και νεαρή, είναι
ώριμη και έμπειρη και συμμετέχει
εντατικά στα διεθνή ρεύματα.
Το σλοβενικό Σύνταγμα προβλέπει
κοινοβουλευτικό σύστημα για
τη Σλοβενία, με διαχωρισμό της
νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής
εξουσίας. Το υψηλότερο νομοθετικό
σώμα είναι η Εθνική Συνέλευση με 90
μέλη που εκλέγονται για τέσσερα έτη.
Από αυτά ένα μέλος αντιπροσωπεύει
την ιταλική και ένα μέλος την ουγγρική
μειονότητα. Η κυβέρνηση κατέχει την
εκτελεστική εξουσία. Ο Πρόεδρος
της Σλοβενίας είναι ο Αρχηγός των
Ενόπλων Δυνάμεων και εκπροσωπεί
διεθνώς τη χώρα. Ο Πρόεδρος εκλέγεται
για πενταετή θητεία.
Ιστορική ανασκόπηση
Η Σλοβενία διήνυσε τις πρώτες
ημέρες πολιτικής ύπαρξης πριν από
περισσότερα από χίλια χρόνια, όταν οι
πρόγονοι νότιοι Σλάβοι εγκαταστάθηκαν
στην περιοχή αυτή και ίδρυσαν το
πριγκιπάτο της Καραντάνια. Οι ιστορικοί
ισχυρίζονται ότι υπήρξε ένα από τα
δημοκρατικότερα και πιο πρωτοποριακά
κράτη της εποχής του. Δεν αποτέλεσε
λοιπόν έκπληξη όταν, την εποχή του
Τόμας Τζέφερσον, οι συντάκτες του
αμερικανικού Συντάγματος άντλησαν
από τις αρχές του κράτους της
Καραντάνιας.
Σήμερα, ο τυχαίος ταξιδιώτης στις
πεδιάδες ή τα βουνά της Σλοβενίας
μπορεί ακόμα να θαυμάσει την πλούσια
πολιτιστική παράδοση. Απομένουν
επίσης πολλά ακόμη από την εποχή των
Αψβούργων. Ήταν μόλις το 1918 που

οι Σλοβένοι ενώθηκαν με τους Κροάτες
και τους Σέρβους σε ένα βασίλειο που
αργότερα έγινε η Γιουγκοσλαβία. Μετά
την κατάρρευση της σοσιαλιστικής
Γιουγκοσλαβίας το 1991, ξεκίνησε μια
εντελώς νέα περίοδος της σλοβενικής
ιστορίας, η ανεξάρτητη Σλοβενία. Οι
μαθητές σε όλο τον κόσμο μάλλον θα
έλεγαν ότι η ιστορία της Σλοβενίας είναι
πραγματικά η πραγματοποίηση των
ονείρων για καθέναν από αυτούς.
Στη διάρκεια των αιώνων, μέσω
της γλώσσας και του πολιτισμού,
οι Σλοβένοι διατήρησαν την εθνική
τους ταυτότητα. Η καλλιτεχνική
δημιουργικότητα ανάμεσα στους
Σλοβένους στη διάρκεια της αφύπνισης
των εθνών συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό
με το γεγονός ότι δεν είχαν το δικό τους
κράτος. Η σλοβενική γλώσσα έγινε ο
πυρήνας της εθνικής ταυτότητας και
της υπεράσπισής της. Άλλες μορφές
τέχνης ακολούθησαν το παράδειγμα
αυτό και αργότερα πρόσθεσαν το δικό
τους λιθαράκι για την ενδυνάμωση της
εθνικής ταυτότητας.
Οικονομία
Στη δεκαετία του 1990 σημειώθηκε
οικονομική πρόοδος χαρακτηριστική
για τις πιο επιτυχημένες χώρες σε
μετάβαση, ενώ η μετάβαση σε μια
οικονομία της αγοράς υπήρξε σχετικά
ανώδυνη. Η οικονομική ανάπτυξη τα
τελευταία χρόνια ήταν υψηλή, ακόμα
υψηλότερη και από το μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης το
ποσοστό εργασίας των γυναικών είναι
ανάμεσα στα υψηλότερα.
Τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς,

οι σλοβενικές εταιρείες έχουν να
επιδείξουν πολυάριθμα επιτυχημένα
και εξαιρετικά καινοτόμα προϊόντα.
Έχετε ακούσει ποτέ για τα σκι
Ελάν, τα σκι που χρησιμοποιούν οι
πρωταθλητές του αθλήματος; Ή τα
σκάφη Seaway και τα υπερελαφρά
αεροσκάφη Pipistrel; Ή ίσως τις
έξοχες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
Gorenje με τον ευφυή σχεδιασμό
τους; Δεν είμαστε καν σε θέση να
απαριθμήσουμε όλες τις μικρές
εταιρείες με την υψηλή καινοτομία. Τα
προϊόντα τους ωστόσο μονίμως σπάνε
τα σύνορα των (ξένων) αγορών. Πολλοί
παράγοντες συμβάλλουν στις δυνατές
επιδόσεις – από την παροιμιώδη
σλοβενική επιμέλεια και τη γεωγραφική
θέση σε ένα εμπορικό σταυροδρόμι
έως τη φροντίδα για το περιβάλλον, τα
κίνητρα και την καινοτομία. Όλα αυτά
χαρίζουν στην οικονομία της Σλοβενίας
ένα χαρακτηριστικό τύπου μπουτίκ.
Η οικονομία προσανατολίζεται προς τις
υπηρεσίες και η Σλοβενία μπορεί να
περηφανεύεται για κορυφαίας κλάσης
υπηρεσίες στον τομέα της τεχνολογίας
της πληροφορικής. Έχει επίσης
αναπτύξει φαρμακευτική βιομηχανία και
αυτοκινητοβιομηχανία. Άλλοι μεγάλοι
οικονομικοί τομείς περιλαμβάνουν τη
βιομηχανία τροφίμων, τις ηλεκτρικές
συσκευές, τη μεταλλουργία και τα
χημικά. Ενώ ο τουρισμός αναπτύσσεται
όλο και περισσότερο.
Επιστήμη και ανάπτυξη
Οι Σλοβένοι επιστήμονες του σήμερα
συνεχίζουν την ισχυρή επιστημονική
παράδοση της Σλοβενίας που

πρόσθεσε πολλές εφευρέσεις
στη συνολική ανθρώπινη γνώση.
Στηρίχθηκαν στους ώμους γιγάντων
που εργάστηκαν σε μια εποχή χωρίς
διαδικτυακή σύνδεση και διάβαζαν
στο φως των κεριών. Επιστήμονες
σαν τον Γιάνεζ Βάικαρντ Βαλβάσορ
(μέλος της Βασιλικής Εταιρείας του
Λονδίνου, 17ος αιώνας), τον Γιούρι
Βέγα (λογαριθμικοί πίνακες, 18ος
αιώνας), τον Γιόζεφ Στέφαν (νόμος
της ακτινοβολίας, 19ος αιώνας), τον
Φριτζ Πρεγκλ (βραβείο Νόμπελ στην
οργανική χημεία, αρχές 20ου αιώνα)
ή τον Χέρμαν Ποτότσνικ Νούρντανγκ,
μηχανικό πυραύλων.
Η έρευνα και ανάπτυξη της σύγχρονης
Σλοβενίας πατά στα χνάρια αυτών των
πρωτοπόρων. Σήμερα, η έρευνα και
ανάπτυξη είναι εξαιρετικά πολυσχιδής
και, με πιστή τήρηση υψηλών
προτύπων ποιότητας, αναγνωρίζεται
παγκοσμίως. Σε ορισμένα ερευνητικά
πεδία όπως στην επιστήμη των
υπολογιστών ή στη νανοτεχνολογία,
η Σλοβενία κατατάσσεται ανάμεσα
στις κορυφαίες χώρες του κόσμου. Η
γνώση αντιμετωπίζεται ως ένας από
τους βασικούς πυλώνες για την εθνική
ανάπτυξη ενώ η ερευνητική πολιτική
της Σλοβενίας ακολουθεί το δρόμο
όλων των σύγχρονων αναπτυγμένων
κρατών.
Από το 1991, η Σλοβενία συμμετέχει
ενεργά στα ερευνητικά και αναπτυξιακά
προγράμματα της Ε.Ε. και της
υπόλοιπης Ευρώπης και μέχρι σήμερα
έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από
1.000 προγράμματα προσμετρώντας
μόνο το ευρωπαϊκό ερευνητικό πλαίσιο.

Τουρισμός

Οποιαδήποτε εποχή είναι η σωστή
εποχή για να επισκεφθείτε τη Σλοβενία.
Η πράσινη αυτή μεριά της Ευρώπης είναι
πραγματικά ένα ιδιαίτερο μέρος. Όποτε
και αν διασχίσεις τα σύνορα, μπορείς να
περιμένεις εξαιρετική ποικιλία τοπίων που
αλλάζουν με φαντασμαγορικό τρόπο, ενώ
φιλικοί άνθρωποι και καλή κουζίνα, θέρετρα
υγείας και σπα, τουριστικά αγροκτήματα
και αθλητισμός προσφέρουν κάτι για τον
καθένα. Είναι το μέρος όπου μπορείτε να
κάνετε όλα τα χατίρια στον εαυτό σας.
Μια σύντομη διαδρομή που διαρκεί λίγο
περισσότερο από δύο ώρες σας φέρνει
από την καταγάλανη Μεσόγειο στις
κορυφές των Άλπεων. Από εκεί δεν είναι
μακριά για τις κοιλάδες της Παννονίας ή τα
απαλά υψώματα των λόφων Ντολένισκα.
Και στο ενδιάμεσο το μυστηριώδες Καρστ
με τον υπόγειο κόσμο του. Κοινό στοιχείο
σε όλα αυτά είναι το πράσινο χρώμα και
αναμφισβήτητα η παρθένα φύση. Για να
μην αναφέρουμε τις θερμές πηγές! Τα
πάντα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση
και είναι προσβάσιμα. Έτσι η Σλοβενία
αποτελεί μια εμπειρία που θα θελήσετε να
επαναλάβετε!
Στη Σλοβενία ο ήλιος λάμπει περισσότερες
από 2.000 ώρες το χρόνο και έτσι κάθε
εποχή προσφέρει ένα ευχάριστο διάλλειμα.
Υπάρχουν πολλές υπέροχες τοποθεσίες
που γοητεύουν ακόμη και τον πιο
απαιτητικό επισκέπτη. Τα γήπεδα γκολφ,
οι πλαγιές για σκι, διάφορες αθλητικές
εγκαταστάσεις, η αδρεναλίνη και άλλες
αθλητικές ασχολίες θα συναρπάσουν
ακόμα και τον απαιτητικότερο θιασώτη του
αθλητισμού. Προσφέρονται ποδηλασία,
πεζοπορία, ακόμα και ακραία σπορ και
διάφορες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
Και τι αρέσει περισσότερο από όλα σε
όσους ξένους έρχονται στη Σλοβενία;
Πρώτες έρχονται οι εκφράσεις
ενθουσιασμού. Στη συνέχεια απαντήσεις
για το πόσο ευχάριστη χώρα είναι η
Σλοβενία, που ηρεμεί το πνεύμα και
αναζωογονεί το σώμα, ιδίως με την
παρθένα φύση, το ήπιο κλίμα, τη
φιλοξενία, τους φιλικούς κατοίκους και τις
πολυάριθμες θερμές πηγές. Τους αρέσει να
προσθέτουν ότι το μεγαλείο της Σλοβενίας
έγκειται στον πλούτο της ποικιλίας, σε αξίες
που αναδύθηκαν μέσα από τους αιώνες
συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης, και ότι
η Σλοβενία είναι μια καθαρή, σύγχρονη και
ασφαλής χώρα. Δεν υπάρχει λόγος να τους
αμφισβητήσουμε.

Η Σλοβενία είναι η πατρίδα των φημισμένων σε όλο τον
κόσμο ίππων Λιπιτσάνερ. Φωτογραφία: Darinka Mladenovič

Σλοβενικές απολαύσεις
Η γαστριμαργική εικόνα της σύγχρονης
Σλοβενίας ενσωματώνει τις επιρροές
κουλτούρας και πολιτισμού από τις περιοχές
των Άλπεων, της Μεσογείου και της Παννονίας.
Αιώνες ολόκληροι κοινωνικής και ιστορικής
εξέλιξης σε αυτό το σταυροδρόμι έχουν
δημιουργήσει συγκεκριμένους τύπους
κουλτούρας και τρόπου ζωής, όχι με την
έννοια της αφομοίωσης αλλά με την έννοια
της δημιουργίας μιας μοναδικής, αυθεντικής
ποικιλίας, που περιλαμβάνει τη γαστριμαργία.
Η παραδοσιακή σλοβενική κουζίνα βασίζεται
στα δημητριακά, τα φρέσκα γαλακτοκομικά,
το κρέας, το ψάρι, τα λαχανικά, τις πατάτες,
τις ελιές και τα αλλαντικά. Βεβαίως, ανάλογα
με την περιοχή, αναμιγνύονται οι επιρροές
της υπαίθρου, των πόλεων και των διάφορων
ταγμάτων μοναχών. Σε συνδυασμό με την
κουζίνα, η εξαιρετική ποικιλία των κρασιών της
Σλοβενίας διασφαλίζει μια κορυφαία γκουρμέ
απόλαυση. Οι απόλυτοι ηδονιστές μπορούν
να προσμένουν θερμές πηγές και θέρετρα
υγείας, τουριστικά αγροκτήματα και κορυφαίας
κατηγορίας εστιατόρια.

Logarska dolina. Φωτογραφία: Jakše-Jeršič

Πολιτισμός και τέχνες
Ο πολιτισμός και οι τέχνες κατέχουν ιδιαίτερη θέση στη
σλοβενική ιστορία, διότι βοήθησαν τους Σλοβένους
να αντισταθμίζουν με πολλούς τρόπους την έλλειψη
εθνικών πολιτικών και κρατικών θεσμών στο παρελθόν.
Η στάση των Σλοβένων προς την εθνική κουλτούρα
είναι πολύ έντονη και η Σλοβενία έχει να επιδείξει ένα
αρκετά καλά αναπτυγμένο δίκτυο πολιτιστικών θεσμών,
ιδρυμάτων και πολιτιστικών ενώσεων που μπορεί να
συγκριθεί με τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες.
Η πλούσια πολιτιστική ζωή δεν βρίσκεται μόνο στις
μεγάλες πόλεις της χώρας αλλά ουσιαστικά σε κάθε
γωνιά της Σλοβενίας.
Σχεδόν κάθε Σλοβένος είναι εκ φύσεως συγγραφέας,
ζωγράφος, μάγειρας, χορευτής, οινοποιός, μουσικός,
σκηνοθέτης, ηθοποιός, συντάκτης ιστολογίου ή
χαράκτης. Οι Σλοβένοι γνωρίζουν πώς να δημιουργούν

τέχνη από οτιδήποτε αγαπούν. Εκτός από τους
καλλιτέχνες με τις διάφορες δεξιότητες και τέχνες που
έχουν κληροδοτηθεί από γενιά σε γενιά, οι Σλοβένοι
είναι επίσης επιτυχημένοι σε πολλές σύγχρονες μορφές
τέχνης προσβάσιμες σε όλες τις γενιές.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν απίστευτα μεγάλο
κοινό – διάφορα φεστιβάλ (ιδίως τους καλοκαιρινούς
μήνες) συναρπάζουν τους επισκέπτες που φθάνουν
από κοντά και μακριά. Το θέατρο και οι συναυλίες είναι
δημοφιλείς ενώ οι Σλοβένοι λατρεύουν το διάβασμα και
είναι περήφανοι για την πολιτιστική παράδοσή τους.
Θα πρέπει να αναφέρουμε τον Φρανς Πρεσερέν, έναν
ποιητή που έγινε το καύχημα της σλοβενικής ποίησης
και συγγραφέας του σλοβενικού εθνικού ύμνου,
Zdravljica. Ο ύμνος κάνει έκκληση για τη συνύπαρξη
των εθνών και αποτελεί zdravljica, ή μια πρόποση, σε
όλους τους καλόθυμους ανθρώπους.

Το πότικα είναι χαρακτηριστικό εορταστικό
σλοβενικό κέικ. Φωτογραφία: Tomo Jeseničnik

Παράσταση μπαλέτου. Φωτογραφία: SNG Opera and ballet

Νιώθω τη Σλοβενία ή το
«σλοβενικό πράσινο»

Οι Σπηλιές Σκότζαν. Φωτογραφία: Jakše-Jeršič

Κουρέντι, χαρακτηριστικές φιγούρες του
καρναβαλιού. Φωτογραφία: Tomo Jeseničnik

Το μεσαιωνικό Πιράν είναι ένα ελκυστικό παραθαλάσσιο
θέρετρο στην Αδριατική. Φωτογραφία: Jakše-Jeršič

Η δανδέλα Ίντριτζα. Φωτογραφία: Jaka Vinšek

Η χορωδία Perpetuum Jazzile. Φωτογραφία: Irena Herak/Minutainmanj

Η Σλοβενία προωθείται με το σύνθημα
«Νιώθω τη Σλοβενία». Αυτό εκφράζει μια
ισορροπία ανάμεσα στη φύση και την
επιμέλεια των Σλοβένων. Μιλά για την
παρθένα φύση και τη θέλησή μας να την
διαφυλάξουμε.
Βασίζεται στο πράσινο χρώμα, καθώς
τα δάση καλύπτουν περισσότερη από
τη μισή έκταση της χώρας. Στη Σλοβενία
το πράσινο δεν είναι απλώς ένα
χρώμα. Είναι το «σλοβενικό πράσινο»,
αντικατοπτρίζοντας την ισορροπία ανάμεσα
στην ηρεμία της φύσης και την επιμέλεια
των Σλοβένων. Μιλά για την παρθένα
φύση και εμείς εστιάζουμε στην ακέραια
διατήρησή της. Συμβολίζει την ισορροπία
ενός τρόπου ζωής που συνδυάζει τον
ενθουσιασμό με τον οποίο οι Σλοβένοι
επιδιώκουν τα προσωπικά κίνητρα με ένα
κοινό όραμα να προχωρήσουν μπροστά
μαζί με τη φύση. Επίσης το σλοβενικό
πράσινο δείχνει τον προσανατολισμό
μας προς το στοιχειώδες, προς αυτό
που οι Σλοβένοι νιώθουν κάτω από τα
χέρια τους. Μιλά ακόμη για την αρμονία
όλων των αισθήσεων με τις οποίες βιώνει
κανείς τη Σλοβενία. Έτσι η Σλοβενία
δεν μένει αξέχαστη μόνο για τις εικόνες
που προσφέρει οπτικά. Η ανάμνηση
της Σλοβενίας συνδυάζει τη μυρωδιά
ενός δάσους, ένα ρυάκι που κελαρύζει,
την γεύση του νερού που εκπλήσσει και
την απαλότητα του ξύλου. Μπορούμε
πραγματικά να νιώσουμε τη Σλοβενία.

Λουμπλιάνα. Φωτογραφία:
Κρατικό γραφείο επικοινωνίας

