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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Κίσσαμος 1-6-2020

Αρ.Απόφασης:54/2020
Αρ.Πρωτ:4529

Απόσπασμα από το Πρακτικό 13/26-5-2020 Συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Δημοτικού Συμβουλίου.
Στο Δήμο Κισσάμου σήμερα στις 26 Μαίου 2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00
π.μ. και μέχρι 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε νόμιμα –σύμφωνα με το αρ.10 της
Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-3-2020 και το αρ.43 παρ.1 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 75/30-3-2020-η
υπ.αρ.13/2020 συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα
από την 13/4212/22-5-2020 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
κ. Κατερινάκη Νίκης, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία και περιέχονται
και τα θέματα ημερήσιας διάταξης όπως παρακάτω:
………………..

3. Εγκριση αδελφοποίησης Δήμου Κισσάμου με το Δήμο Κυθήρων.
……………….

Στην δια περιφοράς διαδικασία- όπως προκύπτει από το E-MAIL του Δήμου,
συμμετείχαν δεκαέξι (16) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι:
1. Κατερινάκη
Νίκη,
Πρόεδρος
2.
Κουμάκης
Νεκτάριος
3.
Μαυροδημητράκης Σπύρος, Αντιδήμαρχος 4. Σταθόπουλος Αντώνιος
5. Θεοδωρογλάκης Μιχαήλ 6. Λυμπινάκης Ιωάννης 7. Μυλωνάκη
Ειρήνη 8. Σκορδυλάκης Γεώργιος 9. Σκαλιδάκης Θεόδωρος 10.
Ξηρουχάκη-Ανουσάκη Αλκηστη 11. Χριστουλάκης Θεόφιλος,
Αντιδήμαρχος
12.
Κελαιδής
Ιωάννης,
Αντιδήμαρχος
13.
Τουλουπάκης Θεόδωρος 14. Κουρτάκη-Δεικτάκη Δήμητρα 15.
Χαχλάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος και 16. Φραγκιουδάκης
Γεώργιος.
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Σταθάκης Θεόδωρος 2.
Ξυπολιτάκης Εμμανουήλ 3. Ψαράκης Νεκτάριος 4. Καστανάκης
Γεώργιος 5. Γλαμπεδάκης Βασίλειος 6. Βαρουχάκη Σταυρούλα 7.
Πατερομιχελάκη-Νικολακάκη Αικατερίνη 8. Μακράκης Γεώργιος 9.
Καρτσωνάκης Γεώργιος 10. Δερουκάκης Εμμανουήλ και 11. Λιουδάκης
Κων/νος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω έντεκα (11) Δημοτικοί Σύμβουλοι της Μείζονος
Αντιπολίτευσης με κοινή επιστολή τους προς την κ. Πρόεδρο, κάνουν γνωστή
την απόφασή τους να μην συμμετέχουν στην <δια περιφοράς> σημερινή
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ.
Μυλωνάκης Γεώργιος με το παρακάτω μήνυμα:
<Καλημέρα σε όλους. Χαιρετίζω το Σώμα και συμμετέχω στο δια
περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. Πρόσκλησης 13>.
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Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Φωτεινόπουλο
Βασίλη.
………………..

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών η
παρακάτω εισήγηση:

ΘΕΜΑ/ΤΙΤΛΟΣ: Έγκριση Αδελφοποίησης του Δήμου Κυθήρων με το Δήμο Κισσάμου.
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 220 παρ. 5 του Ν.3463/2006.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1. Το με αρ. πρωτ. 291/28-01-2020 έγγραφο του Δήμου Κυθήρων προς το Δήμο
Κισσάμου.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 220 του ν 3463/2006 «Δήμος ή

Κοινότητα μπορεί να προβαίνει σε πράξεις αδελφοποιήσεων και δημιουργίας δικτύων
πόλεων με άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Χώρας στο πλαίσιο ειδικότερων
συνεργασιών που έχουν ως στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών,
πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων. ..»
Ο Δήμος Κυθήρων με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 291/28-01-2020 επιστολή του
πρότεινε την έναρξη της διαδικασίας αδελφοποίησης των Δήμων Κισσάμου και Κυθήρων
δεδομένου ότι οι σχέσεις των Αντικυθήρων με την ευρύτερη περιοχή της Κισσάμου είναι
μακραίωνες.
Ήδη από την αρχαιότητα, το νησί των Αντικυθήρων (αρχαία «Αίγιλα»)
αποτελούσε αποικία της αρχαίας κρητικής πόλης «Φαλάσαρνα» όπως έχει εξάλλου
αποδειχθεί από τις ανασκαφές των τελευταίων 20 ετών στην αρχαία πόλη των
Αντικυθήρων, όπου μεταξύ άλλων έχουν ανακαλυφθεί πολλά νομίσματα των
Φαλασάρνων. Το νησί για σχεδόν 4 αιώνες ακολουθεί την μοίρα της Φαλάσαρνας και
καταστρέφεται μαζί της το 69-67 π.Χ., κατά την εκστρατεία των Ρωμαίων ενάντια στην
πειρατεία στην Μεσογειακή λεκάνη.
Η σύνδεση των Αντικυθήρων με την Κίσσαμο, δεν σταματά όμως στην
αρχαιότητα, αλλά συνεχίζεται στο διάβα των αιώνων και φτάνει μέχρι τις ημέρες μας.
Μετά από μακρά περίοδο ερήμωσης, τα Ενετοκρατούμενα τότε Αντικύθηρα κατοικούνται
ξανά στα τέλη του 17ου αιώνα από Κρήτες της επαρχίας Κισσάμου. Στα τέλη του 17ου
αιώνα πρέπει να τοποθετηθεί και η εύρεση στο νησί της εικόνας του Αγίου Μύρωνος από
τους 2 Κισσαμίτες κυνηγούς, γεγονός υψίστης ιστορικής σημασίας για τα Αντικύθηρα
που στάθηκε ακόμα μία μεγάλη αφορμή για την επανακατοίκησή τους. Ο εποικισμός
αυτός αυξάνεται ραγδαία την περίοδο 1770-1800 με αφορμή τα αντίποινα και τις διώξεις
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εκ μέρους των Τούρκων μετά την επανάσταση του Δασκαλογιάννη αφού τα Αντικύθηρα
ήταν το κοντινότερο στη Δυτική Κρήτη μη τουρκοκρατούμενο ελληνικό έδαφος.
Ο εξόριστος από τους Άγγλους στα Αντικύθηρα Σταματέλος Πυλαρινός
(εξορίστηκε στα Αντικύθηρα στις 6 Δεκεμβρίου 1851), Ιατρός από το Ληξούρι της
Κεφαλλονιάς και Βουλευτής της Ενάτης Ιονίου Βουλής, ασχολήθηκε επισταμένα στο νησί
με τα αρχαιολογικά κατάλοιπα και δεδομένα, κατέγραψε μάλιστα εξ ακοής και ορισμένα
κρητικά τραγούδια που τότε φαίνεται πως τραγουδιόνταν στο νησί των Αντικυθήρων
από τους ντόπιους, απόδειξη των άρρηκτων δεσμών του νησιού με την Κρήτη. Μερικά
από αυτά (έντεκα) δημοσιεύτηκαν στο Εθνικόν Ημερολόγιον του Μαρίνου Π. Βρεττού το
1865 με τον τίτλο «Απάνθισμα Κρητικών ασμάτων αδομένων εις Αντικύθηρα», στις
σελίδες 35-50. Μάλιστα ο Πυλαρινός αναφέρει ότι το «Ενδέκατον Άσμα» «εις τον
Δασκαλογιάννην» του το υπαγόρευσε η ίδια η εγγονή του μεγάλου κρητικού ήρωα που
ζούσε στο μικρό νησί.
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και λόγω των συνεχών εξεγέρσεων των Κρητών
κατά των Τούρκων, τα Αντικύθηρα συνεχίζουν να εποικίζονται μαζικά από Κρήτες. Οι
επαναστάσεις – εξεγέρσεις του 1841 (Κίνημα του Χαιρέτη), του 1858 (Κίνημα του
Μαυρογένη), του 1866-69 (οπότε και το νησί απετέλεσε καταφύγιο των πλοίων
«Πανελλήνιον» και «Ένωσις» που τροφοδοτούσαν τους επαναστάτες της Κρήτης) και
του 1877-78 σίγουρα ώθησαν πολλούς εξεγερμένους στην αναζήτηση ενός λιγότερο
βολικού αλλά σίγουρα περισσότερο ελεύθερου βίου στα γειτονικά Αντικύθηρα, που την
εποχή εκείνη ήταν το πλησιέστερο ελεύθερο τμήμα της Ελλάδας στη Δυτική Κρήτη.
Ωστόσο, το μεγάλο κύμα προσφύγων από την Κρήτη στα Αντικύθηρα ήρθε στα
τέλη του 19ου αιώνα οπότε και η ένταση μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού
στοιχείου είχε ενταθεί στη Μεγαλόνησο. Η επανάσταση του 1889 καταπνίγηκε στο αίμα
από τους Τούρκους μόλις μέσα σε ένα οκτάμηνο, στις 11 Μαΐου 1896 οι Τούρκοι
σφαγίασαν τον χριστιανικό πληθυσμό των Χανίων και το 1897-98 ξέσπασε η μεγάλη
επανάσταση κατά των Τούρκων με αποτέλεσμα η Ελλάδα να αποστείλει στρατεύματα
στην Κρήτη και τελικά να ξεσπάσει ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 που οδήγησε
την Ελλάδα σε ήττα στο μέτωπο της Θεσσαλίας και σε απόσυρση οποιασδήποτε
βοήθειας προς την Κρήτη και τον χριστιανικό της πληθυσμό. Η έκρυθμη αυτή
κατάσταση οδήγησε πολλούς κατοίκους του Νομού Χανίων στα Αντικύθηρα.
Από αυτούς τους εποικισμούς προέρχονται καταγωγικά και οι περισσότεροι –
σχεδόν όλοι – εκ των σημερινών Αντικυθηρίων. Από τη Δυτική Κρήτη και ιδιαίτερα την
επαρχία Κισάμου, άντλησαν και οι νεότεροι Αντικυθήριοι τις συνήθειες, τα ήθη και έθιμά
τους, την ντοπιολαλιά και τη μουσική τους παράδοση, την αρχιτεκτονική και τον τρόπο
ζωής τους, που ακόμα και σήμερα τους χαρακτηρίζουν.
Κατόπιν των προαναφερόμενων και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
220 του ν 3463/2006 καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο:
● να εγκρίνει την αδελφοποίηση του Δήμου Κυθήρων με τον Δήμο Κισσάμου
● να εγκρίνει το επισυναπτόμενο Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης
● να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, να αναλάβει τον συντονισμό των προαπαιτούμενων
ενεργειών, την υπογραφή κάθε προπαρασκευαστικής πράξης καθώς και του
Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης.
Σχετικά με την τελετή αδελφοποίησης το Δημοτικό Συμβούλιο με νεότερη απόφασή του, και
ύστερα από την σχετική απόφαση περί έγκρισης της αδελφοποίησης και από το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Κισσάμου, θα αποφασίσει για τις σχετικές λεπτομέρειες. Ως τόπος
υπογραφής του Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης προτείνεται το νησί των Αντικυθήρων και η 17η
Αυγούστου 2020, ημέρα εορτασμού του πολιούχου του νησιού Αγ. Μύρωνος.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

Για αδελφοποίηση και συνεργασία

Σήμερα, 17 Αυγούστου 2020, στα Αντικύθηρα, ο Δήμαρχος Κισσάμου κ. Γεώργιος Μυλωνάκης,
εκπροσωπώντας τον Δήμο Κισσάμου, σε συνέχεια της με αρ. ……/2020 απόφασης του Δημοτικού
Συμβούλιου και ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, εκπροσωπώντας τον Δήμο
Κυθήρων, σε συνέχεια της με αρ. ……/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
Συνυπογράφουμε το παρόν πρωτόκολλο αδελφοποίησης και συμφωνούμε, μετά και από τις
αποφάσεις των Δημοτικών μας Συμβουλίων, την εδραίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη
αδελφικών δεσμών μεταξύ των δύο Δήμων, με την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και
επισκέψεων στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού, της κοινωνικής ζωής
καθώς και τη διεύρυνση και σε άλλους τομείς των δύο Δήμων.
Ενδεικτικές δράσεις, στο πλαίσιο της παρούσας αδελφοποίησης και συνεργασίας είναι:
● Ανταλλαγές επισκέψεων εκπροσώπων των Δήμων και τοπικών οργανώσεων για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε θέματα προβολής πολιτισμού και
τουρισμού, οργάνωση εκθέσεων και άλλα συναφή
● Ανταλλαγές επισκέψεων τοπικών μουσικοχορευτικών συλλόγων και αθλητικών
σωματείων στο πλαίσιο διοργάνωσης σχετικών εκδηλώσεων, προετοιμασίας ή και
συμμετοχής με σκοπό την προαγωγή της λαϊκής παράδοσης και της εμβάθυνσης των
δεσμών μεταξύ των κατοίκων των δύο Δήμων
● Ανταλλαγές επισκέψεων αντιπροσωπευτικών ηλικιακών ομάδων στο πλαίσιο του
πολιτισμού και τουρισμού
Στο πλαίσιο της παρούσας αδελφοποίησης και συνεργασίας θα καταρτίζεται κατ΄ έτος, ετήσιο
πλάνο δραστηριοτήτων το οποίο θα εγκρίνεται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια. Επίσης, στους
διαδικτυακούς τόπους των δύο Δήμων, θα καταχωρούνται ανακοινώσεις και πληροφορίες για
όλες τις πραγματοποιούμενες εκδηλώσεις και συνεργασίες, καθώς επίσης θα μπορούν να
υποβληθούν και προτάσεις για μελλοντικές εκδηλώσεις και συνεργασίες.
Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου προγράμματος
δραστηριοτήτων, καθώς και ο
συντονισμός, η αξιολόγηση και παρακολούθηση αυτών θα γίνεται από ειδικές επιτροπές
αδελφοποίησης, οι οποίες θα μπορούν να συσταθούν για το σκοπό αυτό σε κάθε Δήμο.
Η συμφωνία αυτή ισχύει από την υπογραφή της και για αόριστο χρόνο και θα λήξει μόνο ένα
από τα συμβαλλόμενα μέρη ζητήσει τούτο εγγράφως.
Αντικύθηρα, 17 Αυγούστου 2020
,
Ο Δήμαρχος Κισσάμου
Γεώργιος Μυλωνάκης

Ο Δήμαρχος Κυθήρων
Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης

Από τον έλεγχο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που στάλθηκαν στο e-mail του
Δήμου, προκύπτει ότι όλοι οι συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν
θετικά.
Οπότε: Το Δημοτικό Συμβούλιο
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Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την αδελφοποίηση του Δήμου Κισσάμου με το Δήμο Κυθήρων.
2. Εγκρίνει το επισυναπτόμενο Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Μυλωνάκη Γεώργιο να αναλάβει τον συντονισμό των
προαπαιτούμενων ενεργειών, την υπογραφή κάθε προπαρασκευαστικής πράξης
καθώς και το Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης. Τα διαδικαστικά της τελετής
αδελφοποίησης θα συναποφασιστούν με το Δήμο Κυθήρων μετά την λήξη των
ειδικών απαγορευτικών μέτρων που ισχύουν για την αποτροπή διασποράς του
κορωνοιού COVID-19.
Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 54
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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