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SHARES  

Η βιώσιμη ανάπτυξη, η προαγωγή της ειρήνης, η ενδυνάμωση του ρόλου 

του πολιτισμού και η έκφραση των απόψεων της νεολαίας της Ευρώπης 

είναι οι τέσσερις προτεραιότητες του προγράμματος του νεοεκλεγέντα 

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), 

του οργάνου της ΕΕ που εκπροσωπεί την οργανωμένη κοινωνία των 

πολιτών στους κοινοτικούς θεσμούς. 

  

Ο Ιταλός Luca Jahier εξελέγη 32ος Πρόεδρος και αναλαμβάνει τα ηνία για 

τα επόμενα δυόμιση έτη. Επιπλέον νέες Αντιπρόεδροι της ΕΟΚΕ 

εκλέχθηκαν η Milena Angelova (Βουλγαρία), υπεύθυνη για τον 

προϋπολογισμό, και η Isabel Caño Aguilar (Ισπανία), υπεύθυνη για την 

επικοινωνία. 

Σημειώνεται ότι Πρόεδρος στην JCC EU TURKEY, την κοινή Συμβουλευτική 

Επιτροπή ΕΕ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ, εκλέχθηκε ο Έλληνας Παναγιώτης Γκόφας. Ο νέος 



Πρόεδρος κάλεσε τα 350 μέλη της ΕΟΚΕ να ενώσουν τις δυνάμεις σας μαζί 

του "για μια ισχυρή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, με στόχο ένα βιώσιμο 

ευρωπαϊκό μέλλον. Σας καλώ να ονειρευτούμε όλοι μαζί μια αναζωογονημένη 

Ευρώπη και να συνεργαστούμε για μια δεύτερη ευρωπαϊκή Αναγέννηση!" "Η 

Ευρώπη ―η οποία εξακολουθεί να ταλανίζεται από υψηλά επίπεδα φτώχειας, 

από μια μεταναστευτική κρίση που παραμένει ανεπίλυτη, καθώς και από 

εκτεταμένη έλλειψη εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς― θα 

μπορούσε να επωφεληθεί από μια ισχυρή ανθρωπιστική επανάσταση και από 

μια διαδικασία μεταλλαγής παρόμοια με εκείνη της Αναγέννησης", πρόσθεσε ο 

L.Jahier. 

"Το πρόγραμμα του Προέδρου προβάλλει τη βιώσιμη ανάπτυξη ως ύψιστη 

επιδίωξη, η οποία θα πρέπει να διαπνέει όλες τις μεταλλαγές που θα 

διαπλάσσουν την Ευρώπη του αύριο, όπως η τέταρτη βιομηχανική 

επανάσταση, η κυκλική οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, οι 

διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες 

οι αξίες της ΕΕ, οι απειλές κατά της ειρήνης και της σταθερότητας στα 

σύνορα της ΕΕ και πολλές άλλες ακόμη", αναφέρει η νέα προεδρία της 

ΕΟΚΕ σε γραπτή ανακοίνωση. 

Χαιρετίζοντας το έργο του προκατόχου του κ. Ντάση σε σημαντικά 

ζητήματα, όπως η μετανάστευση, ο κοινωνικός πυλώνας και το μέλλον της 

Ευρώπης, ο κ. Jahier δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει την ίδια πορεία και 

να επιδιώξει την περαιτέρω βελτίωση του ρόλου που διαδραματίζει η 

ΕΟΚΕ για την καταπολέμηση των εθνικιστικών και λαϊκιστικών τάσεων που 

βρίσκονται σε έξαρση σε πολλά κράτη μέλη, αλλά και για την αντιμετώπιση 

της συρρίκνωσης του πεδίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών. 

 


