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ΘΕΜΑ: Αίτημα χορήγησης αίθουσας για χρήση από το Βρετανικό Προξενείο Κρήτης 

 

 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 

 

 

Θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω για την θερμή υποδοχή σας, τον πολύτιμο χρόνο σας 

και την διάθεση συνεργασίας με την υπηρεσία μας. Η υποστήριξή σας είναι πολύτιμη για το 

Βρετανικό Προξενείο Κρήτης αλλά και για εμένα προσωπικά στην έναρξη των νέων μου 

καθηκόντων. 

 

Όπως σας ενημέρωσα, σε συνεργασία με την Βρετανική Πρεσβεία, προγραμματίζουμε μια 

σειρά συναντήσεων με Βρετανούς πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Κρήτη με σκοπό την 

ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων σχετικά με την έξοδο του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πως αυτή πιθανόν να επηρεάσει τα 

δικαιώματά τους στην Ελλάδα.  

 

Παρόμοιες συναντήσεις πραγματοποιούνται σε πολλούς δήμους ανά την Ελλάδα εδώ και 

αρκετούς μήνες. Οι Βρετανοί πολίτες τις βρίσκουν ιδιαίτερα χρήσιμες εφόσον είναι μια καλή 

ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις, να θέσουν τα ερωτήματα που τους απασχολούν 

και συνεπώς να νιώσουν καλύτερα προετοιμασμένοι για την επικείμενη αλλαγή.  

 

Στα πλαίσια αυτά, θα θέλαμε να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση στο δήμο Σητείας στις 

13 Μαρτίου. Με αυτή την επιστολή, ζητώ να μας χορηγήσετε την αίθουσα του δημοτικού 

συμβουλίου που βρίσκεται εντός του δημαρχείου για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. Η 

προτεινόμενη ώρα προσέλευσης για το κοινό θα είναι στις 15:30, ώρα έναρξης στις 16:00 

και ώρα λήξης στις 18:00. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Αναπληρωτής Πρέσβης James 

Bryce.  
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Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για εμένα και τους συναδέλφους μου, εάν φυσικά το πρόγραμμά σας 

το επιτρέπει, να απευθύνατε κάποιο χαιρετισμό προς το κοινό που θα παρευρεθεί στη 

συνάντηση. 

 

Είμαι στην διάθεσή σας για επιπλέον ερωτήσεις. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο 

6942062126. 

 

Σας ευχαριστώ θερμά. 

 

 

Με ειλικρινή εκτίμηση, 

 
Αριστέα Χουρδάκη 

Υποπρόξενος 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


