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Η πόλη της Ηγουμενίτσας ανέλαβε για τα επόμενα δύο χρόνια την Προεδρία του Φόρουμ
Πόλεων Αδριατικής & Ιονίου (Forum of Adriatic and Ionian Cities – FAIC) στις εκλογές που
πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020, στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση των Μελών του Φόρουμ.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, κ. Ιωάννης Λώλος, ύστερα από την ανάληψη των καθηκόντων
του ως Πρόεδρος του Φόρουμ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Κυρίες και Κύριοι

Αποτελεί μεγάλη τιμή για την πόλη της Ηγουμενίτσας η ανάληψη της Προεδρίας του
Δικτύου των Πόλεων της Αδριατικής και του Ιονίου για τα επόμενα 2 χρόνια.

Πρόκειται για ένα δίκτυο που υποστηρίζει την εδαφική συνοχή μεταξύ των πόλεων που
ανήκουν στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, και έχει ως στόχους:

την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής,
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την υλοποίηση των διαδικασιών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,

την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

ενεργοποιώντας ταυτόχρονα πρωτοβουλίες διασυνοριακής συνεργασίας και ενθαρρύνοντας
τις ανταλλαγές μεταξύ των χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία.

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η με τεράστια επιτυχία διοργάνωση τα τελευταία χρόνια
των Αθλητικών Αγώνων Νέων με μεγάλη συμμετοχή νέων αθλητών από τις χώρες της
Αδριατικής και του Ιονίου. Και θα πρέπει στο σημείο αυτό να συγχαρώ την πόλη της Ανκόνα
και την ιδιαίτερα την Γραμματέα του Δικτύου, κυρία Ida Simonella και την Επιτροπή Αγώνων
για την άψογη διοργάνωσή τους.

Ως Πρόεδρος του Δικτύου δεσμεύομαι να παραμείνω πιστός στις αρχές και τις αξίες του
Δικτύου, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την συνεργασία μεταξύ των Μελών αλλά και την
εξωστρέφεια του Δικτύου, μέσω της συνεργασίας με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα αλλά και την
διεκδίκηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων προς όφελος των μελών του Δικτύου.

Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω την πόλη του Vasto για την επιτυχημένη μέχρι σήμερα
Προεδρία και να συγχαρώ την πόλη του Fano για την ανάληψη της Αντιπροεδρίας, καθώς
και τις υπόλοιπες πόλεις που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου.

Καλή συνεργασία και καλή επιτυχία στο έργο μας».
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