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EL

B9-0214/2021

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων για τον εορτασμό, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, της συμπλήρωσης 700 ετών 
από τον θάνατο του Δάντη (Dante Alighieri)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2018, με τίτλο 
«Χτίζοντας μια ισχυρότερη Ευρώπη: ο ρόλος των πολιτικών για τη νεολαία, την 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα χαρακτηριστικά για τα οποία ξεχωρίζει η Ευρώπη 
είναι το εύρος και η σημασία της ιστορικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ όλων των κρατών της ευρωπαϊκής ηπείρου, είναι 
ευρέως γνωστό ότι η Ιταλία διαθέτει μια από τις σημαντικότερες ιστορικές και 
καλλιτεχνικές κληρονομιές παγκοσμίως·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2021 συμπληρώνονται 700 έτη από τον θάνατο του Δάντη, 
βασικού εκπροσώπου της ιταλικής λογοτεχνικής παράδοσης, του οποίου η Θεία 
Κωμωδία αποτελεί το διασημότερο και πιο πολυμεταφρασμένο έργο παγκοσμίως, αλλά 
και ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αριστουργήματα του Δάντη έχουν επηρεάσει ολόκληρη την 
παγκόσμια λογοτεχνία χάρη στην εξαιρετική αντιπροσώπευση της δυτικής σκέψης, με 
αναφορές που εκτείνονται από την ελληνική και την λατινική γραμματεία μέχρι και τη 
Βίβλο·

1. θεωρεί ότι, επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 700 ετών από τον θάνατο του Δάντη, θα 
πρέπει να προωθηθούν πανευρωπαϊκά εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες ιστορικού 
ενδιαφέροντος ή τεκμηρίωσης προκειμένου να διατηρηθεί και να ανανεωθεί η μνήμη 
του μέγιστου ποιητή.


