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Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αδελφοποίησης των Δήμων Σητείας και 

Montego Bay της Τζαμάϊκα, με την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου που έγινε τη 

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου σε μια συγκινητική τελετή στην κεντρική πλατεία της 

πόλης, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας 

Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού & 

Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, ο 

Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Ανδρουλάκης, οι Αντιδήμαρχοι, οι επικεφαλής 

των δημοτικών παρατάξεων, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι 

εκκλησιαστικών και στρατιωτικών αρχών της πόλης.  

 

Την αντιπροσωπεία της πόλης του Montego Bay αποτελούν ο Δήμαρχος κ. Leeroy 

Williams, ο Πρέσβης της Τζαμάϊκα στα Ηνωμένα Έθνη κ. Graig Douglas, ο επίτιμος 

Πρόξενος της Τζαμάϊκα στην Ελλάδα κ. Βασίλης Αργυρός, ο Διευθύνων Σύμβουλος 

της Περιφέρειας St. James κ. Gerald Lee, ο Μηχανικός του Δήμου κ. Bryce Grant και 

η γραμματέας του Δημάρχου κ. Sonia Simpson. 

 

Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Ζερβάκης στο χαιρετισμό του τόνισε ότι η αδελφοποίηση 

με άλλο Δήμο γίνεται για πρώτη φορά και είναι μία πράξη εξόχως αυτοδιοικητική,  

πολιτική με ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα, που δίνει τη δυνατότητα μίας 

ουσιαστικής και παράλληλα βιωματικής σχέσης με μία περιοχή πολύ μακρινή 

γεωγραφικά και με ένα λαό με διαφορετική κουλτούρα, ήθη και έθιμα, αλλά και 

κοινωνικο-οικονομική δομή και εικόνα. 

 

 



 

 

Ο κ. Χρυσουλάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε στη σημειολογική αξία και σημασία 

της αδελφοποίησης με το Δήμο του Montego Bay της Jamaica, αφενός γιατί προάγει 

τις διεθνείς σχέσεις και τη διεθνή συνεργασία, μέσω της δημιουργίας σχέσεων 

διπλωματίας πόλεων και συμβάλει στην επίσημη εξωτερική πολιτική και στην 

ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας συνολικά και αφετέρου γιατί εκεί το 

1982 υπεγράφη η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 

Θάλασσας (UNCLOS)- Μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή συνθήκη για τη χώρα μας,  

που προστατεύει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, 

συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, στα χωρικά της ύδατα και σε άλλες θαλάσσιες 

ζώνες δικαιοδοσίας. 

 

 

Η δεύτερη φάση της αδελφοποίησης θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στο 

Montego Bay της Τζαμάϊκα, όπου θα μεταβεί αντιπροσωπεία του Δήμου.  

 

 

 

 

 
Υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου 

Εξωτερικών 


