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EL

B8-1229/2015

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Ημέρα της Γραβάτας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη είναι το λίκνο της γραβάτας, η οποία τον 17ο αιώνα 
διαδόθηκε στην Ευρώπη από το κροατικό ιππικό, και ότι ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΓ' της 
Γαλλίας συγκρότησε το 1643 σύνταγμα με την ονομασία «Royal-Croates», το οποίο 
μετονομάστηκε επί Λουδοβίκου ΙΔ' σε «Royal-Cravates»·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γραβάτα, δηλαδή ένα κομψό κομμάτι ύφασμα, 
χαρακτηριστικό της τότε ενδυμασίας των κροατών στρατιωτών το οποίο υιοθέτησε η 
γαλλική αυλή, με τον καιρό εξελίχθηκε σε αναπόσπαστο στοιχείο ενδυμασίας που 
βαθμηδόν κατέκτησε το σύνολο της γηραιάς ηπείρου και ολόκληρο τον κόσμο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πέρασμα των αιώνων, η γραβάτα κατέστη 
χαρακτηριστικό των Ευρωπαίων και των ανθρώπων με ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης και 
ευρωπαϊκές αξίες, ενώ με το πέρασμα του χρόνου κατέληξε να γίνει και σύμβολο της 
ευρωπαϊκής μόδας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γραβάτα είναι σύμβολο της αξιοπρέπειας και της 
επισημότητας, της υπόληψης και του αυτοσεβασμού, της επιτυχίας και της 
διπλωματικότητας·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ήδη η παράδοση κάθε κράτος που αναλαμβάνει την 
Προεδρία του Συμβουλίου να παρουσιάζεται κατά την έναρξη της θητείας του με τη 
δική του γραβάτα, πράγμα που σημαίνει ότι η γραβάτα γίνεται αντιληπτή και ως 
σύμβολο της ΕΕ·

1. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει την «Ημέρα της Γραβάτας», στο πλαίσιο της οποίας 
το εν λόγω εξέχον στοιχείο ενδυμασίας θα αναγνωρίζεται ως μέρος της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς, της ευρωπαϊκής ταυτότητας, της επικοινωνίας και του στιλ, 
με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων των Ευρωπαίων μεταξύ τους και με 
ολόκληρο τον κόσμο.


