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Στάθης Κούπας. O Ρομπέν των τελών

L

arge ο Δήμος Νέας Σμύρνης με τους
Δημότες και το δημοτικό τους ταμείο,
που ο Δήμος ΑΠΛΑ διαχειρίζεται.
10% για 6 μήνες προτάθηκε από τη Δημοτική Αρχή να μειωθούν τα δημοτικά τέλη των
κατοικιών αλλά και τα γενικότερα τέλη. «Λαϊκισμό» το είπαν πριν από ελάχιστους μήνες.
λαϊκισμό, ναι. Με τα λεφτά των δημοτών είναι λαϊκισμός(!) να πάψεις να τους βάζεις να
πληρώνουν έστω για μια χρονιά υγειονομικής
κρίσης. Ακόμη και παρατάξεις που διαχρονικά είναι κατά των δημοτικών τελών, ΦΕΤΟΣ
έχουν δίκιο.
Υπήρξαν φωνές εντός της δημοτικής
αρχής που ούτε το 10% δεν έβρισκαν
ορθό. Ίσως να έβρισκαν τη μείωση
τόσο λίγη που δεν άξιζε να γίνει…
Υπήρξαν φωνές εντός της δημοτικής
αρχής που προτιμούσαν να συνεχίσουν τα έργα (λες και θα διακοπούν –
τα περισσότερα μεγάλα είναι της Περιφέρειας).
Υπήρξαν φωνές εντός της δημοτικής
αρχής που δεν θέλησαν να αναπροσαρμόσουν τον προϋπολογισμό τους
μειώνοντας έξοδα που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν μεγαλύτερες μειώσεις δημοτικών τελών.
Υπήρξαν φωνές που είπαν πως δεν θα πληρωθούν οι υπάλληλοι (δώσε σανό στον πολίτη).
Yπήρξαν φωνές εντός της δημοτικής αρχής
που προέτρεψαν πολίτες που έχουν πληγεί
από την κρίση του Covid 19 να έρθουν στις
Δημοτικές Υπηρεσίες να το δηλώσουν.
Υπήρξαν φωνές που το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να πιεστεί το Υπουργείο Εσωτερικών να αυξήσει τους πόρους προς τους Δήμους.
ΠΑΝΤΑ όμως να αποφασίζει ο ΔΗΜΟΣ πόσα
και σε ποιούς θα δώσει.
Μας φλόμωσαν στη Δημοκρατία δηλαδή…
Υπήρξαν φωνές εντός της δημοτικής αρχής που έλεγαν πως δεν είναι ο ρόλος του Δήμου, αλλά της πολιτείας να ενισχύει οριζόντια
τους πολίτες.
Αλλά κυρίως η καραμέλα «οι μειώσεις είναι μι-

κρές για τους δημότες, αλλά μεγάλες για το δημοτικό ταμείο» είναι το πρώτο και τελευταίο
αποτυχημένο οικονομικό επιχείρημα.
Ακόμη και αυτός που επί χρόνια την μασούσε,
άλλαξε ρότα! Έστω και εκ του ασφαλούς…
Χωρίς φυσικά να μπορεί να διαγράψει το όχι
και τόσο παλαιό πολιτικό παρελθόν αυξήσεων δημοτικών τελών επί δικής του διοίκησης.
Πώς κατάφερε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Κούπας να υιοθετεί απόψεις που μαχόταν; Διότι μαχόταν παλαιότερα την ατάκα που σήμερα ΚΑΙ αυτός υιοθετεί.

Και για ποιό λόγο; Ούτε αυτός δεν ξέρει.
Ίσως διότι η Αντιπολίτευση ζήτησε μεγάλες
μειώσεις δημοτικών τελών και δεν θέλει να
της κάνει τη χάρη. Ίσως διότι θα προκαλέσει
πολιτική αναστάτωση συναδέλφων σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο.
Πάντως ο προϋπολογισμός και το δημόσιο
ταμείο του Δήμου σίγουρα θα άντεχε πολύ
μεγαλύτερες μειώσεις, έστω μόνο για τους
επόμενους 6 μήνες. Άλλωστε 47 εκατομμύρια ευρώ είναι ο συνολικός δημοτικός προϋπολογισμός…
Τι κάνει λοιπόν η Δημοτική Αρχή; Μειώνει
τα δημοτικά τέλη των κατοικιών από 1 έως
4 ευρώ το μήνα (εκεί ανήκει η πλειοψηφία
των κατοικιών) για 6 μήνες… Μην ξεχάσουμε να τους ευχαριστήσουμε διότι πράγματι
ΚΑΤΑΞΟΔΕΥΤΗΚΑΝ, με το συνολικό ύψος της
απώλειας εσόδων από πλευράς Δημοσίου ταμείου να είναι 500.000 ευρώ περίπου για το

σύνολο των μέτρων στα δημοτικά τέλη, με τις
κατοικίες να είναι το πολύ το 50% του ποσού.
Σε όρους προϋπολογισμού καθαριότητας
ίσως να εξάντλησαν το πλεόνασμα (με όλες
τις μειώσεις) των δημοτικών τελών μόνο.
«Αναφυλαξία» αν πειράξουν το ταμείο… Δηλαδή, έτσι και αλλιώς πλήρωναν οι πολίτες
περισσότερα από όσα ξόδευε ο Δήμος για
την καθαριότητα, αυτά τους επιστρέφουν.
Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους και μόνο,
500.000 ευρώ είναι περίπου το ετήσιο μέγιστο
συνολικό προϋπολογισμένο ποσό εξόδων
Αθλοδιακοπών (ακυρώθηκαν φέτος)
Δημιουργικής Απασχόλησης (ακυρώθηκαν επίσης), των δύο αγώνων δρόμου του Πολιτιστικού Οργανισμού και
των Ιωνικών Γιορτών. Αν βάλουμε και
τα έξοδα για έντυπα του ΝΠΔΔ, μπορούσαν μεγαλύτερη μείωση.
Σε σχέση δε με τον συνολικό προϋπολογισμό του Δήμου (47 εκ. ευρώ), η
μείωση των δημοτικών τελών κατοικιών και γενικής χρήσης έφτασε το
αστρονομικό ύψος του 1% περίπου!
Να μην παραλείψουμε βέβαια να αναφέρουμε τη μείωση κατά 50% των τελών των τραπεζοκαθισμάτων για 6
μήνες, αλλά και την μείωση κατά 10% και
των δημοτικών τελών και στη γενική χρήση
(υπόλοιποι χώροι) για 6 μήνες. Αναφορά για
τα συγκεκριμένα ποσά σε άλλο άρθρο.
Α, και κάτι τελευταίο… Μια και δεν περίσσευαν τα 500.000 είπαν να χρηματοδοτήσουν
ένα τμήμα τους τριπλασιάζοντας περίπου τα
δημοτικά τέλη τραπεζών, supermarket και
οργανωμένων χώρων στάθμευσης…
Είναι πολύ λυπηρό να κυκλοφορεί κάποιος
στο δρόμο έχοντας υποχρέωση να υπηρετεί τους δημότες, και μέσα στην κρίση, και να
τους ενημερώνει πως τους έχει «προσφέρει
οριζόντια μηνιαία μείωση δημοτικών τελών
ίση με ένα πακέτο τσίχλες τον μήνα. Το ζήσαμε (δημοσιογραφικά)! Μη σας τύχει!
Μην ΚΑΚΟΜΑΘΑΙΝΕΤΕ τους δημότες, κύριε
Κούπα! ΔΕΝ χρειαζόταν να ΚΑΤΑΞΟΔΕΥΤΕΙΤΕ!
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Το βιολί του ο Χατζαντουριάν.
Καμία μείωση εξόδων στον προϋπολογισμό

Μ

ε μια αναμόρφωση προϋπολογισμού της 18.05.2020 εκτός πραγματικότητας –που αναρτήθηκε
στη Διαύγεια– και ΠΡΟΦΑΝΩΣ με τις ευλογίες του Δημάρχου Τζουλάκη και του Αντιδήμαρχου Οικονομικών Κούπα, ο Πρόεδρος
του Πολιτιστικού Οργανισμού ενημερώνει
την κοινωνία της Νέας Σμύρνης πως παρά τις
μαζικές ακυρώσεις αγώνων, δράσεων και άλλων αθλητικών διοργανώσεων που έγιναν και
θα γίνουν, ακυρώσεις που θα μπορούσαν να
«σώσουν» εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ υπέρ
των Δημοτών, σκοπεύει να κρατήσει όλα τα
παραπάνω χρήματα και μάλιστα να τα έχει
διαθέσιμα για να ξοδέψει αλλού.
Έτσι, ενδεικτικά, μόνο από την ακύρωση των
Αθλοδιακοπών, της Δημιουργικής Απασχόλησης, των εκδηλώσεων του Ψηφιακού Μουσείου αλλά και άλλων εκδηλώσεων, το Ταμείο
του Δήμου γλιτώνει 225.000 ευρώ. Αλλά ΟΧΙ!
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Βαγγέλης Χατζαντουριάν και το Διοικητικό του Συμβούλιο
(όσοι ψήφισαν υπέρ), αποφάσισαν σχεδόν
όλα τα ποσά που προέρχονται από ακυρώσεις-μειώσεις δράσεων, διοργανώσεων και
αγώνων, να πάνε αλλού, ΕΝΤΟΣ του Πολιτιστικού Οργανισμού!
Έτσι, και ενώ «σώζονται» 356.000 ευρώ προσωρινά, οι 333.000 θα ξοδευτούν σε άλλες
υπηρεσίες, βελτιώσεις και γενικότερες προμήθειες, με τα υπόλοιπα 25.000 ευρώ να καταλήγουν στο αποθεματικό του νομικού προσώπου.
Τι λέει λοιπόν ο Βαγγέλης Χατζαντουριάν
στους πολίτες μέσω του νέου προϋπολογισμού; Λέει πως ό,τι και να συμβεί, κορωνοΐός
ή όχι, ύφεση ή όχι, ανεργία ή όχι, ακυρώσεις
δράσεων ή όχι, θέλουν-δεν θέλουν οι πολίτες, ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΞΟΔΕΨΕΙ ΠΑΛΙ για πολιτισμό
έως 2.600.000 ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ.

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα για το πού
θα πάνε οι 333.000 ευρώ, που θα μπορούσαν να «σωθούν» από τον πολιτισμού και να
κατευθυνθούν αλλού μέσω του Δήμου:
• Έξοδα Συντήρησης φιγούρων Μουσείου Καραγκιόζη: Από 15.000 ευρώ  στα
24.000 ευρώ
• Έξοδα Διαμόρφωσης Μουσείου Καραγκιόζη… Από 7.000 ευρώ  στα 24.000
ευρώ
• Έξοδα πνευματικών δικαιωμάτων: Από
0 ευρώ  στα 15.000 ευρώ
• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συστήματα: Από 2.000 ευρώ  στα 22.000 ευρώ
• Έξοδα Διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων
Δημοτικής Βιβλιοθήκης: Από 0 ευρώ 
στα 24.000 ευρώ
Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ εξόδων
(πάντα από τα 333.000) κατευθύνονται σε
εξοπλισμό γυμναστηρίων και σε επισκευές
και τον καλλωπισμό του Δημοτικού Κολυμ-

βητηρίου –το οποίο, όταν το Αρτάκης θα πέσει και θα ανεγείρεται, μάλλον θα εξαφανιστεί οπτικά από τη σκόνη και τα συντρίμμια.
Αρνητική εντύπωση κάνει η δημιουργία νέων
κωδικών εξόδων –που μάλλον δεν μας χρειάζονταν μέχρι σήμερα, αλλιώς θα τους είχαμε– όπως:

• Προμήθεια δαπέδων εξωτερικών χώρων
κολυμβητηρίου: από 0 ευρώ (δεν υπήρχε)
πάει στις 24.000 ευρώ
• Έξοδα χαλαζιακής άμμου φίλτρων κολυμβητηρίου: Από 0 ευρώ (δεν υπήρχε) πάει
στα 24.000 ευρώ, και άλλα …
Το βιολί του ο Χατζαντουριάν. Καμία μείωση
στον Προϋπολογισμό.
Ίσως τελικά, για κάποιους λόγους, ο Πρόεδρος «φοβήθηκε» πως, ΑΝ ΔΕΝ κατανείμει τα
χρήματα που προέκυψαν από τους περιορισμούς των εξόδων, θα έπρεπε με κάποιο
υπαρκτό τρόπο να τα «επιστρέψει» στο ταμείο του Δήμου.
Για να διασκεδάσουμε και λίγο, ας «συγχαρούμε» τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργα-

νισμού που μείωσε τα έξοδα εκτύπωσης εντύπων δράσεων από 100.000 ευρώ σε ΜΟΝΟ
67.000 ευρώ. ΜΠΡΑΒΟ!
Επίσης, «συγχαρητήρια» αξίζουν ο Αντιδήμαρχος Κούπας, αλλά και ο Δήμαρχος Τζουλάκης, που σαν καλοί συνάδελφοι δέχθηκαν
τα «καθρεφτάκια» της «υγειονομικής αναμόρφωσης» Χατζαντουριάν και προχώρησαν
στην έγκριση της.
Φυσικά, θα μπορούσε και η Αντιπολίτευση
στο ΔΣ του Πολιτιστικού Οργανισμού, πέραν
των τύπων και των λευκών ή αρνητικών ψήφων, να κάνει ποιοτικότερη αντιπολίτευση
και όχι στείρα, όπως αυτή συχνά καταγράφεται –ή δεν καταγράφεται καθόλου– στη Διαύγεια. Ειδικότερα μάλιστα, λάθη επί διοικητικής
νομοθεσίας σαν αυτό που συνέβη πρόσφατα
από την κ. Αγγελίδου (π. Εφέτης) δεν δικαιολογούνται.
Πολλά από τα παραπάνω πιθανόν να επαναμορφωθούν (όπως οι Αθλοδιακοπές) αν επέλθουν αλλαγές στα μέτρα της πολιτείας για την
υγειονομική κρίση και όχι μόνο. Το σίγουρο
είναι πως για τον Πολιτιστικό Οργανισμό δεν
υπάρχει καμία κρίση προς το παρόν. Θα ξοδέψει έως περί τα 2,6 εκ ευρώ με όλα τα παραπάνω ποσά των κωδικών να είναι το ταβάνι,
δηλαδή το μέγιστο επιτρεπτό ποσό.
Οι προβλέψεις για την εκτέλεση των δύο
αγώνων (Αγώνας Μικρασιατικής Καταστροφής και Night Run) ύψους πολλών χιλιάδων
ευρώ εντός του έτους παραμένουν στον προϋπολογισμό.
Όλα τα ποσά αναγράφονται στην αναμόρφωση της 18 Μαΐου και δεν αποκλείεται να αναμορφωθούν ξανά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επανέλθουμε. Άλλωστε, όπως σωστά
τονίζουν από το Νομικό Πρόσωπο –για να
έχουν κάτι να λένε– όλα τα ποσά παραπάνω
είναι κωδικοί μέγιστου δυνατού ποσού εξόδου και συμπεριλαμβάνει προφανώς όλες τις
νόμιμες κρατήσεις (όπως π.χ. το ΦΠΑ).
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Επιχορηγήσεις Δήμου 2020.
Μειώσεις σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία

Η

πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τις
επιχορηγήσεις σωματείων –εκκλησιών κ.λπ. τοπικών φορέων για την
χρονιά 2020 κρύβει εκπλήξεις μείωσης τόσο
για κάποια αθλητικά όσο και για κάποια πολιτιστικά σωματεία. Θυμίζουμε ότι οι επιχορηγήσεις ΔΕΝ είναι κάτι που οι ΟΤΑ υποχρεούνται δια νόμου να παρέχουν στα σωματεία,
αλλά στην Νέα Σμύρνη είναι πρακτική που
ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επίσης το
2019 ήταν και χρονιά δημοτικών εκλογών…
Πάντως, εάν έπρεπε να βοηθηθούν οικονομικά τα σωματεία της πόλης κάποια χρονιά
οπωσδήποτε, η φετινή χρονιά είναι δυστυχώς
η «κατάλληλη›› για αυτή τη βοήθεια, λόγω
υγειονομικής κρίσης.
Έτσι σύμφωνα με την εισήγηση, ενδεικτικά στον πολιτισμό, η Ένωση Ποντίων Νέας
Σμύρνης θα λάβει 500 ευρώ λιγότερο (2019:
4.000 ευρώ) η Ένωση Κρητών Νέας Σμύρνης
θα λάβει 1.000 ευρώ λιγότερο (2019: 3.000
ευρώ) ενώ η Ενωση Ηπειρωτών που μάλλον η
Πρόεδρος του και Αντιδήμαρχος Κλαίρη
Δεληγιάννη μάλλον θα έχει… προγραμματισμένο πλουσιότερο έργο το 2020 από τους
άλλους δύο συλλόγους, καθώς δεν θα «επιβαρυνθεί» με μείωση, μένοντας στα 3.500
ευρώ (ίδιο το 2019).

15.000 ευρώ). Ο Ερασιτέχνης Πανιώνιος αλλά
και ο ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ παραμένουν στα ίδια
ποσά με το 2019 (60.000 ευρώ και 40.000
ευρώ αντίστοιχα) με την δημοτική αρχή να
δείχνει ΜΟΝΟ συναισθηματική κατανόηση
και συμπάθεια και τίποτε άλλο στο γεγονός
ότι οι ακαδημίες τους –βασικός οικονομικός
αιμοδότης επιβίωσής τους– ήταν τουλάχιστον 2 μήνες κλειστές λόγω της υγειονομικής κρίσης, αλλά είναι και άγνωστο πότε θα
ξαναμπορέσουν να λειτουργήσουν σε πλήρη
αθλητική χωρητικότητα… Τις ίδιες φυσικά
δυσκολίες αντιμετωπίζουν και τα υπόλοιπα
αθλητικά σωματεία που υπέστησαν μειώσεις!
Τουλάχιστον ετοιμάζεται πυρετωδώς το «Αρτάκης›› (δυστυχώς ούτε αυτό)!

ματισμένες δράσεις και από τον Εμπορικό
Σύλλογο φέτος… Οι συνολικές επιχορηγήσεις (ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού
του Δήμου) είναι φέτος 265.500 ευρώ, με
αντίστοιχο ποσό το 2019 τα 270.500 ευρώ
Για ακόμη μια χρονιά η Εστία Νέας Σμύρνης
μάλλον ΔΕΝ κατέθεσε αίτηση επιχορήγησης… όπως δεν κατέθεσε –σύμφωνα με την
Δημοτική Αρχή –ούτε το 2019!

Πολλές ακόμη μειώσεις στην εισήγηση για το
2020 (σε εκκλησίες-γηροκομείο), ενώ οι αυξήσεις είναι ελάχιστες, με μεγαλύτερη αυτή
του Εμπορικού Συλλόγου της Νέας Σμύρνης,
ύψους 2.000 ευρώ (δεν υπήρχε στην εισήγηση 2019). Φαίνεται θα αναμένουμε προγραμ-

Άλλωστε οι επιχορηγήσεις έχουν άμεση σχέση με τον προγραμματισμό δράσεων που
καταθέτει ο κάθε σύλλογος. Κατά τα άλλα, οι
επιχορηγήσεις είναι ένα παλαιομοδίτικο πολιτικό εργαλείο –με τον τρόπο που χρησιμοποιείται βέβαια– για παλαιομοδίτες πολιτικούς.
Αντίστοιχες μειώσεις φαίνονται στην εισήγηση και για κάποια αθλητικά σωματεία όπως
στην ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ με μείωση 2.000 ευρώ (2019:
15. 000 ευρώ), στον ΑΠΟ Νέας Σμύρνης μείωση 2. 000 ευρώ (2019: 15.000 ευρώ), αλλά
και στον ΙΚΑΡΟ μείωση 2.000 ευρώ (2019:

Ποινή φυλάκισης 1 χρόνου και 3 μηνών στο Νea smyrni LIVE *

Ο

υπεύθυνος της ενημερωτικής ιστοσελίδας της πόλης μας Νea smyrni LIVE
δικηγόρος κ. Γιώργος Σελούλης καταδικάστηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2020 σε φυλακιση 1 χρόνου και 3 μηνών από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για το αδίκημα
της συκοφαντικής δυσφήμησης δια του Τύπου μετά από μήνυση της πρώην Αντιδημάρχου και πρώτης Δημοτικής Συμβούλου του
Συνδυασμού «ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ» κας Μαρίνας ΙΑΚΩΒΑΚΗ.
Η ποινική καταδίκη του, με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα και της Έδρας του Δικαστηρίου, αφορούσε τη δημοσίευση δήθεν
ανώνυμης καταγγελίας πολίτη της πόλης μας
ότι το Μάιο του 2014 –παραμονές των Δημοτικών εκλογών– προσήλθε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου για τρόφιμα και
δεν της έδωσαν γάλα γιατί οι υπάλληλοι, με
την προτροπή της κας Μ. Ιακωβάκη ως υπεύ-

θυνης της δομής αυτής, έδιναν τρόφιμα μόνο
σε ψηφοφόρους του κ. Κουτελάκη. Το επίμαχο δημοσίευμα αναρτήθηκε τη Δευτέρα μετά
τον α΄ γύρο των Δημοτικών Εκλογών και αναπαράχθηκε πρωτοσέλιδα από την τοπική εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΑ σε μεγάλο τιράζ αντίτυπων.
Η ιστοσελίδα Νea smyrni LIVE , που
είχε πρόσφατα ανοίξει, υπήρξε από
τότε μέχρι σήμερα από τους βασικούς δημοσιογραφικούς υποστηριχτές του δημάρχου κ. Σταύρου Τζουλάκη.
Ως μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη
του υπευθύνου της ιστοσελίδας, κ. Γ.
Σελούλη, ήταν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Γιώργος Κρικρής από
τα βασικά στελέχη του συνδυασμού
του δημάρχου.
Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο κ. Σελούλης υπήρξε, με πρόταση του δημάρχου κ. Στ. Τζουλάκη, μέλος του

Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου (2011-2013.)
Η απόφαση αυτή αφορά τον υπεύθυνο του
site για το 2014, για θέμα εκείνης της εποχής,
είναι πρωτόδικη και δεν γνωρίζουμε εάν έχει
κατατεθεί έφεση.
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Να η ευκαιρία να διορθωθεί η κατάφωρη αδικία
με τις σχολικές καθαρίστριες
Του Νεκτάριου Σαρδιανού, Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Νέας Σμύρνης, Ιατρός

Τ

α σχολεία τις πρωινές ώρες δεν έχουν
καθαρίστριες, κι αυτό γιατί το ίδιο το
κράτος εδώ και χρόνια έχει βρει αυτήν
την φόρμουλα, ώστε κατά κάποιον τρόπο
να «παρανομεί».
Εκλαμβάνει δηλαδή τις καθαρίστριες ως εργολάβους, οι οποίες –μιας και είναι εργολάβοι– δεν έχουν ούτε ωράριο, πόσο μάλλον
ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα (δεν
έχουν δικαίωμα να αρρωστήσουν και δεν δικαιούνται αναρρωτική άδεια*) και η μόνη ουσιαστική υποχρέωσή τους είναι να αναλαμβάνουν τον καθαρισμό του σχολείου μετά το
πέρας της λειτουργίας του, και να το παραδίδουν την επομένη το πρωί καθαρό.

Πιο συγκεκριμένα, οι καθαρίστριες εργάζονται με συμβάσεις έργου και δουλεύουν με
το κομμάτι, αμείβονται δηλαδή με περίπου
33 ευρώ ανά αίθουσα που καθαρίζουν. Ο καθαρός μισθός τους πολύ σπάνια ανεβαίνει τα
300-500 ευρώ. Ωστόσο, πλέον, με τα ίδια χρήματα θα αναγκάζονται να δουλεύουν πλήρες
ωράριο, έτσι ώστε τα σχολεία να είναι απολύτως καθαρά ενόψει της επιστροφής των μαθητών στα θρανία μετά τον κορονοϊό.
Να λοιπόν η ευκαιρία, το κράτος να διορθώσει επιτέλους αυτήν την αδικία, και να τις μετατρέψει σε κανονικούς υπαλλήλους, με κανονικούς μισθούς και πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα!!!

* Μη γελάσετε –ή μάλλον καλύτερα μη βάλετε τα κλάματα… Η σύμβασή τους ρητώς αναφέρει ότι σε περίπτωση κωλύματος πρέπει
να φέρει το έργο εις πέρας ο άντρας τους, η
αδερφή τους, η μάνα τους, τα παιδιά τους.
Α, και κάτι που ξέχασα να αναφέρω… συν τις
άλλοις πληρώνονται και σε είδος, αφού στην
σύμβασή τους –επίσης ρητώς– αναφέρεται
ότι πρέπει να τους παρέχουμε και το γάλα
τους.
Συγγνώμη κύριοι, αλλά δεν βρίσκονται στην
ανάπτυξη, δεν χρειάζεται να ψηλώσουν, χρήματα χρειάζονται!!!

Παραγωγική ανησυχία από την ΣΕΠΠΕ τους μήνες της καραντίνας

Η

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή,
αντικατέστησε όλες τις παλαιές,
αγνώστου προέλευσης και κατασκευής μπασκέτες και εστίες ποδοσφαίρου των
σχολικών συγκροτημάτων, με νέες που πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και
πιστοποιήσεις.
Επίσης πράγματα που μέχρι πρότινος φάνταζαν άγνωστα, όπως η εξ αποστάσεως διδασκαλία και οι τηλεδιασκέψεις μέσα από τις αντίστοιχες διαδικτυακές πλατφόρμες (webex,
zoom, moodle κ.λπ.), εισέβαλαν τόσο ξαφνικά
στην καθημερινότητά μας. Μαθητές και δάσκαλοι καλούνται πλέον να εξοικειωθούν και
να προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, μετατρέποντας ουσιαστικά το εμπόδιο σε ευκαιρία και
να κοιτάξουν με αισιοδοξία προς το μέλλον!
Γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό, η Πρωτοβάθμια
Σχολική Επιτροπή αποφάσισε να ενισχύσει

τα δημοτικά σχολεία του Δήμου, στα πλαίσια
πάντα των δυνατοτήτων της, με 24 φορητούς
υπολογιστές.
Περαιτέρω διορθώθηκε και περιφράχθηκε ο
χώρος γύρω από το 5×5 του 1ου Δημοτικού,
κάτω από την κερκίδα του γηπέδου του Πανιωνίου, σημείο που ακουμπά με το σχολείο
και είχε μετατραπεί σε άτυπο wc και χώρο
χρήσης ουσιών.
Τέλος, έγιναν επισκευές στα γηπεδάκια ποδοσφαίρου των 1ου, 2ου, και 7ου Δημοτικού, ενώ στο 4 Δημοτικό έγινε προσθήκη καινούργιου τέρματος.
Φυσικά έγιναν και οι απαραίτητες απολυμάνσεις με το κλείσιμο των σχολείων.
Το ΔΣ της ΣΕΠΠΕ και ο Πρόεδρος του Νεκτάριος Σαρδιανός συνεχίζουν να κάνουν παραγωγικά και προς όφελος των κατοίκων τη
δουλειά τους.

6

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Αύξηση σε πολλές κατηγορίες των τροφείων
στα βρέφη από τον Γ. Λαρίσση

Μ

ετά λοιπόν την αύξηση της συνδρομής ΚΑΠΗ «για να σέβονται», όπως
είχε πει και ο Δήμαρχος, τώρα ο
Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου των ΚΑΠΗ
και παιδικών σταθμών Γ. Λαρίσσης προχώρησε σε απόφαση που αυξάνει σε πολλές κατηγορίες και τα τροφεία των βρεφών εν μέσω
υγειονομικής κρίσης!
Η πρόταση φαίνεται πως ψηφίστηκε στις 4
Μαΐου 2020 με ΑΔΑ ΩΤΘ3ΟΛ9Π-Σ2Δ.
Από τους πίνακες είναι προφανής η αύξηση
του κόστους των τροφείων των βρεφών σε 3
κατηγορίες.
Φυσικά, όπως θα μπορούσε να πει ο κάθε διαχειριστής, η αύξηση των τροφείων, όπου
αυτή πραγματοποιηθεί, θα οδηγήσει σε βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.
κ.λ.π. κ.λ.π.… Δεν υπάρχουν βέβαια στοιχεία
κατανομής των πολιτών σε κατηγορίες για
να γνωρίζουμε τελικά πόσοι επιβαρύνονται,
αλλά ο νέος γονιός που θα εγγράψει το παιδί του σε μια από τις κατηγορίες που έχουν
αύξηση, θα πληρώσει σίγουρα περισσότερα
από ό,τι το 2019!
Αυτός που μάλλον ΔΕΝ καταλαβαίνει ούτε ο
Γιώργος Λαρίσσης είναι ότι ΔΕΝ είναι εποχή
αυξήσεων αλλά ΜΕΙΩΣΕΩΝ παντού και μάλιστα οριζόντια! Αν δεν παρακολουθεί τα μέτρα της κυβέρνησης, που δίνει οριζόντιες παροχές, ας αφιερώσει λίγο χρόνο.
Στα νήπια, στις κατηγορίες εισοδήματος
20.000-25.000, 30.000-35.000, 40.000-45.000
υπάρχει μικρή αύξηση. Οι υπόλοιπες κατηγορίες έχουν μείνει ίδιες ή έχουν αντίστοιχα μικρή μείωση. Στην κατηγορία από
15.001 εως 20.000 έχει γίνει μείωση 5 ευρώ
σε σχέση με το 2019-20.
Στα βρέφη,
στην
κατηγορία
από
20.001 έως 25.000 υπάρχει αύξηση 10
ευρώ σε σχέση με το 2019-20. Στην κατηγορία από 25.001 έως 30.000, αύξηση 25
ευρώ σε σχέση με το 2019-20. Στην κατηγορία από 30.001 έως 45.000, αύξηση 20
ευρώ σε σχέση με το 2019-20.

2019-2020

2020-2021
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Τι είναι η μικροπολιτική;
Γράφει ο Γιώργος Βαλασκατζής, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Σ

το Δήμο μας, ακούμε ανά καιρούς ότι «ο
τάδε ασκεί μικροπολιτική», «κάνει στείρα αντιπολίτευση» ή «καταχράται την εξουσία που του έχει δοθεί». Τα δύο από τα τρία
έχουν σαφή προσανατολισμό. Η μικροπολιτική, όμως, απευθύνεται σε όλους τους άμεσα
εμπλεκόμενους στα κοινά. Σε οποιοδήποτε
θέμα στο δημοτικό συμβούλιο παρουσιάζεται διχογνωμία και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι οριακό, θα υπάρχουν διαμαρτυρίες πως ασκείται μικροπολιτική. Οι μεν
κατηγορούν τους δε, με αποτέλεσμα το χάος.
Ποιος ευνοείται από αυτή την κατάσταση εν
τέλει; Σίγουρα όχι ο πολίτης, ο οποίος είναι

απλός παρατηρητής αυτής της κατάστασης.
Δημοτικά συμβούλια διακόπτονται, αναβάλλονται, ακυρώνονται το ένα μετά το άλλο. Οι
εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών αναλώνονται σε προσωπικές διαμάχες αντί να προασπίζονται τα συμφέροντα των δημοτών. Σε
αυτή την περίπτωση, όμως, ποιος κάνει μικροπολιτική; Η δημοτική αρχή που διακόπτει συμβούλια όταν δεν έχει την πλειοψηφία
ή η αντιπολίτευση που απέχει όταν αισθάνεται προσβεβλημένη με τον τρόπο διεξαγωγής
τους; Ατέρμονα παιχνίδια εξουσίας χωρίς νικητή, αλλά με πολλούς ηττημένους και απογοητευμένους πολίτες.

Μία λέξη, πολλά αντικρουόμενα συμφέροντα
με ουραγό πάντα τις ανάγκες των πολιτών.
Στο όνομα του προσωπικού οφέλους και της
αισχροκέρδειας, ο πολιτικός τείνει να εθελοτυφλεί μπροστά στα προβλήματα των ψηφοφόρων του και όχι μόνο. Βεβαίως υπάρχουν
και εξαιρέσεις.
Πώς θα καταφέρει η κοινωνία να σπάσει το
κατεστημένο και να συγκροτήσει σώμα που
πραγματικά θα ενδιαφέρεται για το κοινό
καλό, παραμερίζοντας την οικονομική του
ευμάρεια; Βασική και μόνη προϋπόθεση, η
πραγματική θέληση για αλλαγή.

Ο Φύλακας και τα Νυχτοπερπατήματα
Γράφει ο Πολυχρόνης Ντάγιος, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Ο

Αριστοτέλης στο έργο του Πολιτικά ξεκαθαρίζει ότι η πόλη δεν αποτελεί ανθρώπινη επινόηση προς εξασφάλιση της επιβίωσης, αλλά φυσική επιταγή προς επίτευξη
της ευδαιμονίας. Δύο λοιπόν τα τινά σχετικά
με το πρόσφατο άρθρο με τον μεγάλο ντόρο,
ή επικίνδυνη άγνοια ή επικίνδυνη προπαγάνδα. Πολλοί έσπευσαν να προβάλλουν το συγκεκριμένο άρθρο με περίσσια περηφάνια,
μάλλον κατοικούν σε άλλη πόλη και έχουν
πολλά χρόνια να επισκεφτούν τη Νέα Σμύρνη. Οι Νεοσμυρνιώτες είμαστε τοπικιστές, σε
υπερβολικό βαθμό, αυτός όμως που πραγματικά αγαπάει τη πόλη του δεν αρκείται σε
μία πλατεία του ατελείωτου καφέ, χωρίς καμία ιδιαιτερότητα, χωρίς καμία ποιότητα και
χωρίς καμία διαφοροποίηση από άλλες καφεδούπολεις, πολύ μακριά από όσα πρεσβεύει
η Νέα Σμύρνη και η Ιστορία της.
Ο Νεοσμυρνιώτης λυπάται που ζει σε μία
πόλη με φθίνουσα πορεία στα τελευταία δέκα
τουλάχιστον
χρόνια
και9:59:09
χωρίς
καμία εξέλιξη,
2020.pdf
4 9/6/2020
πμ

σε μία πόλη όχι ιδιαίτερα καθαρή, σε μία πόλη
με διαλυμένα πεζοδρόμια ακόμα και στη φανταχτερή πλατεία της, σε μία πόλη με δέντρα
να πέφτουν, σε μια πόλη με πολλά σημεία
της απολύτως σκοτεινά, σε μία πόλη που τα
κρούσματα κλοπών και διαρρήξεων πληθαίνουν, σε μία πόλη που γκρεμίζει τα γήπεδα
της χωρίς να έχει εξασφαλίσει το αύριο του
νέου γηπέδου, σε μία πόλη που ο δήμος προσπαθεί να συμπτύξει σχολεία γιατί βρίσκεται
σε δικαστική διαμάχη με έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ιστορίας της, την
Εστία, σε μία πόλη που η λέξη «πάρκινγκ» είναι απαγορευμένη, σε μία πόλη που ακόμα
και δρόμοι που στρώθηκαν πρόσφατα απαιτούν τρακτέρ τουλάχιστον για να τους διασχίσεις, σε μία πόλη όχι και πολύ φιλική προς
ΑΜΕΑ, σε μία πόλη που ακόμα και πάνω στη
πεζοδρομημένη πλατεία της έχει σχεδόν όλες
τις ώρες της μέρας οχήματα και άλλα που
δυσκολεύουν την καθημερινότητα είτε άμεσα είτε έμμεσα. Αυτή είναι η αληθινή εικόνα

της γειτονιάς της Νέας Σμύρνης, στην ευρεία
πλειοψηφία των ημερών ενός έτους· όποιος
πει το αντίθετο εθελοτυφλεί ή ζει αλλού.
Σε αυτή την πόλη, λοιπόν, και εν μέσω πανδημίας, οι δημοτικοί άρχοντες σκέφτονται
πώς θα εξασφαλίσουν χρήματα για να διοργανώσουν νυχτερινό αγώνα δρόμου! Δεν διαθέτουν χρήματα για τα προβλήματα της πόλης που χρονίζουν, δεν διαθέτουν επιπλέον
χρήματα για έκτακτες ανάγκες της δημόσιας
υγείας και κοινωνική πολιτική, αλλά διαθέτουν
για αγώνες δρόμου, για προεκλογικά πάρτι
και για «συμφωνημένα» από πριν δημαρχιακά
γραφεία στη Συγγρού. Είναι ντροπή να γράφονται ανακρίβειες για τη πόλη μας και ακόμα μεγαλύτερη ντροπή οι επαγγελματίες ισόβιοι πολιτικοί, από όπου και αν προέρχονται,
που έχουν καταντήσει έτσι τη Νέα Σμύρνη,
να είναι ακόμα αγκαζέ με τις καρέκλες τους.
Οι ΝεοΣμυρνιοί θέλουμε την πραγματική
επίτευξη της ευδαιμονίας και να γίνουμε
πάλι υπερήφανοι για τη πόλη μας.

100%

οικιακός &
επαγγελματικός
εξοπλισμός
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Ν. Πλαστήρα 49-53
Νέα Σμύρνη 17121, Αθήνα
τηλ: 210 9323188, 9351764
info@piperidis.com
www.piperidis.com

www.piperidis.com

Κάντε
εύκολα
και
γρήγορα τις
αγορές σας στο
eshop μας!
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Απολογισμός των ερασιτεχνικών ομάδων
της Νέας Σμύρνης
Γράφει ο Ανδρέας Λεκάκης, Αθλητικός Συντάκτης - Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Η

αγωνιστική σεζόν 2019-20 σημαδεύτηκε από την έξαρση της πανδημίας του
κορωνοϊού και τα περισσότερα πρωταθλήματα δεν ολοκληρώθηκαν στους αγωνιστικούς χώρους. Παρ’ όλα αυτά, ήταν μία χρονιά γεμάτη για τα ερασιτεχνικά σωματεία της
πόλης μας, με τα περισσότερα εκ των οποίων
θα ασχοληθούμε σε αυτό το κείμενο, ενώ για
κάποια, όπως για την ανδρική και γυναικεία
ομάδα βόλεϊ του Μίλωνα, ήταν άκρως επιτυχημένη.
Τα τμήματα βόλεϊ του Μίλωνα είναι φανερό
πως έχουν ανέβει επίπεδο τα τελευταία δύο
χρόνια και έχουν γυρίσει σελίδα. Η ανδρική
ομάδα, προερχόμενη από μία σπουδαία σεζόν στη Β’ Εθνική όπου κατέκτησε πρωτάθλημα και κύπελλο ΕΣΠΕΔΑ, ανέλαβε γρήγορα
πρωταγωνιστικό ρόλο και στην Α2 και η διακοπή της σεζόν λόγω κορωνοϊού τη βρήκε
στην κορυφή, έχοντας το απόλυτο των νικών
σε 17 παιχνίδια. Με την απόφαση της ΕΟΠΕ
να βάλει τέλος στα πρωταθλήματα και να δώσει τίτλο και άνοδο στα σωματεία που το δικαιούνταν βάσει θέσης τη στιγμή της διακοπής, η ομάδα του Αντώνη Παπαδόπουλου
πανηγύρισε το πρωτάθλημα στο Νότιο Όμιλο
και την επιστροφή της μετά από χρόνια στη
Volleyleague. Ήταν μια επιτυχία που άξιζε δικαιωματικά βάσει της αγωνιστικής παρουσίας της σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ωστόσο,
την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές,
δεν ήταν βέβαιη η συμμετοχή της στην πρώτη κατηγορία της επόμενης σεζόν, λόγω των
δυσκολιών και των νέων οικονομικών δεδομένων που έχει επιφέρει η κρίση της πανδημίας. Οι άνθρωποι του συλλόγου προσπαθούσαν να βρουν την καλύτερη λύση και
βρισκόμασταν σε αναμονή επίσημων ανακοινώσεων από πλευράς Μίλωνα.
Τρομερά επιτυχημένη η χρονιά και για τη
γυναικεία ομάδα βόλεϊ του συλλόγου, στην
οποία δόθηκε ο τίτλος της πρωταθλήτριας
Β’ Εθνικής ΕΣΠΕΔΑ και μαζί το εισιτήριο για
τις εθνικές κατηγορίες και την Α2 για πρώτη
φορά στην ιστορία του τμήματος! Με τον τρόπο αυτό επιβραβεύτηκε η εξαιρετική φετινή πορεία της ομάδας του Γιώργου Δεναξά,
αφού ο Μίλωνας ήταν κατά γενική ομολογία η κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος,

έχοντας το απόλυτο των νικών και των βαθμών σε 20 παιχνίδια. Ο Γιώργος Δεναξάς, μάλιστα, ανανέωσε και το συμβόλαιό του με το
σύλλογο για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις δύο
πλευρές να μένουν απόλυτα ικανοποιημένες
από τη φετινή τους συνεργασία.

Περίεργη και δύσκολη ήταν η χρονιά για το
ανδρικό βόλεϊ του Πανιωνίου, το οποίο συμμετείχε και φέτος στην Α2. Η αποχώρηση
της προπονήτριας Κατερίνας Οικονόμου μεσούσης της περιόδου, καθώς και του εφόρου Νικήτα Χιωτίνη, άλλαξαν τις ισορροπίες
στη φετινή χρονιά, καθώς και τα οικονομικά δεδομένα για τους κυανέρυθρους. Ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος επέστρεψε στην ομάδα και είχε το δύσκολο έργο να καθοδηγήσει
τον Ιστορικό αναλαμβάνοντας το τμήμα στη
μέση της σεζόν. Τα προβλήματα ήταν αρκετά,
με πρώτο και κύριο το γηπεδικό που ταλαιπώρησε αφάνταστα για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά όχι μόνο το ανδρικό βόλεϊ αλλά τα περισσότερα τμήματα του Πανιωνίου. Παρ’ όλα
αυτά οι κυανέρυθροι, βασιζόμενοι και πάλι
στον κορμό των παικτών που βρίσκονται
χρόνια στην ομάδα και κρατάνε το τμήμα πάντα στα δύσκολα, κατάφεραν να είναι ανταγωνιστικοί και να τερματίσουν στην πέμπτη
θέση η οποία τους δίνει εισιτήριο για την Pre
League Ανδρών, εάν αυτή δημιουργηθεί από
την επόμενη σεζόν.
Όσο για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ, προερχόταν από μία σεζόν στην οποία κατάφερε
να σώσει την κατηγορία την τελευταία στιγμή στα πλέι άουτ. Η φετινή πορεία στην Pre
League ήταν σαφώς
καλύτερη από την
περσινή, παρά τα ζητήματα που είχαν να
αντιμετωπίσουν και οι
γυναίκες του Ιστορικού, αφού το πρόβλημα με την έδρα ήταν
πολύ μεγάλο ενώ μην
ξεχνάμε πως στο παιχνίδι του περασμένου Νοέμβρη με τη
ΧΑΝΘ η ομάδα μηδενίστηκε λόγω απουσίας του γιατρού από το
γήπεδο! Οι κυανέρυθρες, πάντως, οι οποίες άλλαξαν και προπονητή στη μέση της

χρονιάς με τον Δημήτρη Καραγιάννη να διαδέχεται τον Γιάννη Μακρόπουλο, βρίσκονταν
στην έβδομη θέση πριν τη διακοπή και θα συνεχίσουν και τη νέα σεζόν στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία.
Κλείνοντας με το βόλεϊ, αξίζει να σταθούμε και στην εξαιρετική για μία ακόμη χρονιά πορεία της Ίριδας στη Β’ Εθνική ΕΣΠΕΔΑ.
Η ομάδα του Βασίλη Ξεροβάσιλα, που πέρσι
έφτασε μια ανάσα από τη συμμετοχή της στα
πλέι-οφ, υπήρξε μία από τις πρωταγωνίστριες του φετινού πρωταθλήματος και τελικά
ολοκλήρωσε τη σεζόν στην τρίτη θέση. Εάν
τα πρωταθλήματα δε διακόπτονταν λόγω κορωνοϊού, μάλιστα, η Ίριδα θα συμμετείχε στα
πλέι-οφ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Σίγουρα επιτυχημένη χρονιά για μια Ίριδα που
και πάλι πέρασε πολλές δυσκολίες (τραυματισμοί, γηπεδικό), ενώ πριν λίγους μήνες παραιτήθηκε από τη θέση του και ο γενικός αρχηγός της ομάδας, Φώτης Ρουσσόπουλος.
Περνώντας στο μπάσκετ, μία χρονιά που… τα
είχε όλα έζησε το γυναικείο τμήμα του Πανιωνίου. Η σεζόν βρήκε τον Ιστορικό στην Α2 και
η ομάδα ουσιαστικά χτίστηκε από την αρχή,
αφού πριν την έναρξη της σεζόν δεν υπήρχε καμία παίκτρια της περσινής περιόδου στο
ρόστερ! Ο Γιώργος Χατζηδάκης ανέλαβε το
τρομερά δύσκολο έργο να δημιουργήσει ένα
σύνολο από το μηδέν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Και παρά το γεγονός πως το
τμήμα, όπως και πολλά άλλα του Πανιωνίου,
είχε να αντιμετωπίσει το φλέγον ζήτημα του
γηπεδικού, παρά το γεγονός πως δεν έβρισκε
χώρο ακόμη και για προπονήσεις, πως ο κόουτς απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία
ενώ η ομάδα ήταν αήττητη και επέστρεψε κατόπιν επιθυμίας των αθλητριών (σε μία κίνηση που σπάνια συναντάμε και που προκάλεσε αίσθηση σε όλο τον αθλητικό κόσμο) αλλά
και πως η ομάδα πήρε ακόμη και την απόφαση να μην κατέβει σε παιχνίδι με τον Αθηναϊκό ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα πολλά
προβλήματα, υπήρξε αρκετά ανταγωνιστικό
και ολοκλήρωσε τη σεζόν στην πέμπτη θέση.
Ολοκληρώνουμε με το ανδρικό τμήμα μπάσκετ του Μίλωνα, που αγωνίστηκε φέτος
στην Γ’ Εθνική. Η χρονιά δεν ξεκίνησε καλά
για την ομάδα, η οποία βρισκόταν διαρκώς
στις τελευταίες θέσεις του ομίλου της παλεύοντας για την παραμονή, ενώ στα μισά της
περιόδου παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή και ο Δημήτρης Αποσκίτης, ένας άνθρωπος που αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο για
το μπάσκετ του συλλόγου και που παραμένει
πάντως ως τεχνικός διευθυντής. Με τον διάδοχό του, Νίκο Καραγιάννη στο τιμόνι πάντως, ο Μίλωνας είχε πολύ θετικά αποτελέσματα (νίκες στα 4 από τα 5 παιχνίδια που
πρόλαβε να κοουτσάρει την ομάδα πριν τη
διακοπή) και ο έμπειρος προπονητής ανανέωσε τη συνεργασία του με τον σύλλογο για
την επόμενη χρονιά που θα βρει την ομάδα
και πάλι στη Γ’ Εθνική, από τη στιγμή που τα
πρωταθλήματα διακόπηκαν και η ΕΟΚ αποφάσισε να μην υποβιβαστεί κανείς (η διακοπή βρήκε τον Μίλωνα στην προτελευταία
θέση).

