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«ο Δήμος οφείλει 

να στέκεται 

δίπλα στους 

αναξιοπαθούντες».

Σας εύχομαι καλό

Πάσχα με δημιουργικά

ξεκινήματα 

Μαρία Κοντοπούλου 

υπ. Δημοτική Σύμβουλος 

Ψυχολόγος

Σωτήρης Ησαΐας : 

“Η συνεχής εκπαίδευση των πωλητών ως

αποτέλεσμα τεχνογνωσίας των πελατών”

Υπόθεση “Μακρή” 

με άρωμα 

“Μπαρμπίκα”.

Εύχομαι η ανάσταση 

του Κυρίου να φέρει 

σε όλους και όλες υγεία,

χαρά και πρόοδο, 

προσωπική και 

επαγγελματική

Δημήτρης Αλεφαντής

συνιδρυτής “Συμμαχία Ευθύνης”

Πολλές ευχές για Καλό

Πάσχα. Αφετηρία

ελπίδας και προοπτικής

για την πατρίδα μας και

την πόλη μας! 

Νίκος Σόβολος 

πολιτικός επιστήμων

Οικονομολόγος σελ.4

σελ. 10 - 11

σελ.11

«Δεν είναι δυνατόν να 

φοβόμαστε να 

εφαρμόσουμε το Νόμο»!

Γιάννης Σταθόπουλος :

σελ.13

σελ. 6

Εκδήλωση της

“Συμμαχία Ευθύνης” 

με θέμα “Νέοι και 

Επιχειρηματικότητα”
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Η συνεχής εκπαίδευση των 
πωλητών ως αποτέλεσμα 

τεχνογνωσίας των πελατών
Οι Νέες τεχνικές και η
συνεχής εκπαίδευση είναι
το μυστικό της επιτυχίας
των πωλήσεων, όπως απο-
κάλυψε σε συνέντευξη του
στο περιοδικό netweek ο
Δημοτικός σύμβουλος της
παράταξης του Βασίλη
Ζορμπά και  Επιστημο-
νικός Σύμβουλος Εταιρι-
κής Εκπαίδευσης κ.
Σωτήρης Ησαίας.
nw: “Mε ποιους τρόπους
και τακτικές μια εταιρεία
τεχνολογίας μπορεί να
ενδυναμώσει τις πωλήσεις
της”;
«Όταν μια επιχείρηση επιλέγει
έναν πωλητή μόνο και μόνο
για να αποκτήσει το πελατολό-
γιο του ή γιατί θεωρεί ότι ο πωλητής πρέπει να είναι συνέχεια έξω
από το γραφείο του μόνο για να φέρνει λεφτά, χωρίς να του έχει
δώσει τα απαραίτητα εκπαιδευτικά και υλικά εργαλεία που χρειά-
ζεται, τότε δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση του
λεγόμενου “ turn over “ των πωλητών, ήτοι της συνεχής αλλαγής
του τμήματος πωλήσεων της εταιρείας. Ένας από τους τρόπους
ενδυνάμωσης του τμήματος πωλήσεων με έμπειρα στελέχη της
αγοράς συγκαταλέγεται σε ένα από τα σεμινάρια όπου διδάσκω με
επιτυχία.
Όταν οι πωλητές είναι εκπαιδευμένοι στο να επιδιώκουν συνεχώς
να καταλαβαίνουν καλύτερα τους πελάτες ή δυνητικούς αγορα-
στές και να εφαρμόζουν συγκεκριμένες τεχνικές, οι οποίες κατά
κανόνα προλαβαίνουν τις αντιδράσεις τους σε αυτά που θα πουν ή
θα κάνουν οι πελάτες ή οι δυνητικοί αγοραστές, η τελική ωφέλεια
και το κέρδος της εταιρείας θα είναι η διατήρηση του υφιστάμενου
πελατολογίου και η απόκτηση νέων πελατών. 
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο πωλητής να διαμορφώσει τη
συναλλακτική συμπεριφορά του πελάτη ή δυνητικού αγοραστή
και να ικανο ποιήσει τις ανάγκες ή επιθυμίες του, με τα ωφελήμα-
τα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που του προτείνει. Συμπερα-
σματικά, η εκπαίδευση αναπτύσσει τη πωλησιακή ικανότητα της
Συναλλακτικής Πα ρακίνησης έτσι, ώστε, να επηρεαστεί προς όφε-
λος της εταιρείας η διαδικασία λήψης των νέων αποφάσεων του
πελάτη ή του εν δυνάμει αγοραστή».
nw:  “Τι ακριβώς  είναι η Συναλλακτική Παρακίνηση;”
«Η Συναλλακτική Παρακίνηση είναι από τα μεγαλύτερα κεφά-
λαια των σεμιναρίων όπου διδάσκω, διότι κανένας άνθρωπος δεν
μπορεί να παρακινήσει ένα άλλο άτομο άμεσα. 
Ο πωλητής, εάν είναι σωστά εκπαιδευμένος, μπορεί να επηρεάσει
τα υφιστάμενα συμπεράσματα του πελάτη ή του εν δυνάμει αγο-
ραστή, καθώς και τη λήψη των νέων του αποφάσεων προς όφελος
της εταιρείας του. 
Ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες επιτυχίας της Συναλ-
λακτικής Παρακίνησης είναι ο πελάτης και ο πωλητής να συμφω-
νήσουν στον καθορισμό του προβλήματος και της προτεινόμενης
λύσης, ακολούθως ο πωλητής να γνωρίζει πώς θα διαμορφώσει
μία σχέση εμπιστοσύνης μαζί του και ύστερα να αρχίσουν την
συναλλακτική επικοινωνία».
nw: “Με ποιο τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε τις εταιρείες
τεχνολογίας στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθοδολογιών
πώλησης;”
«Πέραν της ακαδημαϊκής κατάρτισης και της τεχνογνωσίας όπου
έχω αποκτήσει από διευθυντικές διοικητικές θέσεις ευθύνης στην
ελληνική αγορά τεχνολογιών τα τελευταία 15 χρόνια, τα προγράμ-
ματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που διδάσκω τα εφαρμόζω σε
περιβάλλον προσομοίωσης , ώστε οι εκπαιδευόμενοι, να μπορούν
να κάνουν πρακτική εξάσκηση (coaching) σε τεχνικές διαλεκτικής
επικοινωνίας μαζί μου. Τα σεμινάρια αποτελούν μια εξαίσια
σύγχρονη και αποτελεσματική εμπειρία.

Ο Σωτήρης Ησαΐας είναι Sales &
Marketing Manager στη Med
Nautilus Ελλάδος, του Ομίλου

Telecom Italia, στέλεχος της Ν.Δ. και
Δημοτικός Σύμβουλος με την παρά-
ταξη “Αγία Παρασκευή η πόλη μας”
με επικεφαλής τον Βασίλη Ζορμπά.

Υπόθεση «Μακρή» 
με άρωμα «Μπαρμπίκα».

Το θέμα της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου «Μακρή» στην περιοχή του Τσακού
έφερε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα ο σύλλογος
γονέων του 6ου Δημοτικού Σχολείου θέτοντας ψήφισμα και ενημέρωση επί του
θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Απριλίου 2014. 
Στόχος της ένωσης συλλόγων γονέων,που έφερε ψήφισμα για το θέμα της απαλλοτρίωσης του
οικοπέδου «Μακρή» για τη στέγαση του 12ο Δημοτικού Σχολείου, ήταν να διασφαλίσει τη θετι-
κή ψήφο της διοίκησης και συγκεκριμένα του αντιδημάρχου Παιδείας κ. Εμμανουήλ Κων-
σταντακόπουλου στην επιτροπή καταλληλότητας που θα συνεδριάσει στο άμεσο μέλλον και θα
θέσει το χώρο προς απαλλοτρίωση.
Εμπεριστατωμένα οι απόψεις της Ένωσης Συλλόγου Γονεών για το «πώς» φτάσαμε
στο «σήμερα» με την υπόθεση «Μακρή» μπορείτε να διαβάσετε στην αποκλειστική συνέν -
τευξη που παραχώρησε στον «Σ» η πρόεδροςκ. Αύρα Μπασακίδου – Καράμπελα και το μέλος
του διοικητικού συμβουλίου κ. Γιώργος Κρητικίδης (σελίδα 10).
Επιστρέφοντας στη συνεδρίαση, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέας Γκιζιώτης
ζήτησε να μην τεθεί το θέμα ως ψήφισμα, αλλά ως θέμα συζήτησης (χωρίς λήψη απόφασης),
πρόταση που έγινε δεκτή από το προεδρείο. 
Σε ενημέρωση σχετικά με το θέμα προέβη πρώτος ο καθ’ ύλην αρμόδιος αντιδήμαρχος Παι-
δείας κ. Εμμανουήλ Κωνσταντακόπουλος εξηγώντας στους παρευρισκόμενους ότι από το Φλε-
βάρη του 2014 η επιτροπή καταλληλότητας είναι έτοιμη να συνεδριάσει με θέμα την
απαλλοτρίωση του οικοπέδου «Μακρή». 
Η αιτία που δεν έχει ακόμα συνεδριάσει η επιτροπή όπως είπε ο κ. Κωνσταντακόπουλος οφείλε-
ται στην καθυστέρηση του προέδρου της επιτροπής κ. Βεντίρη. 
Το λόγο στη συνέχεια έλαβε η αντιπολίτευση με πρώτο ομιλητή τον επικεφαλής της «Συμμαχίας
Ευθύνης» και π. δήμαρχο Βασίλη Γιαννακόπουλο ο οποίος δήλωσε ότι η τωρινή διοίκηση δεν
προλαβαίνει να κάνει «κάτι» για το «Μακρή» γιατί το έχει απεμπολήσει από παλιά. 
Συγκεκριμένα ο κ. Γιαννακόπουλος θύμισε στον Βασίλη Ζορμπά τις δηλώσεις του στο Δημοτικό
Συμβούλιο της 16ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το θέμα της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου
«Μακρή» τονίζοντας ότι τότε ο δήμαρχος είχε πει πως δεν πρόκειται να γίνει απαλλο-
τρίωση και ότι τα λεγόμενα της Ένωσης Γονέων Συλλόγων που επέμενε ότι πρέπει
να γίνει, τα χαρακτήριζε ως «παραμύθια». 
«Έχει γίνει ΦΕΚ.. . το έχει υιοθετήσει και ο υπουργός Ανδρέας Λυκουρέντζος κι εσύ έλεγες ότι
η Ένωση λέει παραμύθια» είπε ο κ. Γιαννακόπουλος. 
Από την «Νίκη πολιτών Αγίας Παρασκευής» κ. Γιάννης Σταθόπουλος δήλωσε ότι τα «πα -
ραμύθια» της Ένωσης, όπως είχε χαρακτηρίσει ο Βασίλης Ζορμπάς την άποψη περί απαλλοτρίω-
σης της Ένωσης Γονέων, αποδείχθηκαν ότι αποτελούν την «αλήθεια».
Ο κ. Σταθόπουλος ζήτησε αναλυτικότερη ενημέρωση για το θέμα από τη διοίκηση και δήλωσε
ότι με τις δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Παιδείας «πετά την μπάλα στην εξέδρα»ρίχνοντας
τις ευθύνες στον κ. Βεντίρη.
Από την πλευρά του ο κ.Γκιζιώτης δήλωσε ότι του «Μακρή» αποτελεί κτηριακή λύση όσον
αφορά καινούργιες σχολικές εγκαταστάσεις και υπογράμμισε ότι δεν μπορεί μια παράταξη να
υποστηρίζει την πολιτική ρήση «Μαζί τα φάγαμε»και παράλληλα να διατυμπανίζει ότι κάνει
το παν σε διεκδίκηση σε ότι αφορά τα σχολεία. 
Ο κ. Γκιζιώτης συνέχισε λέγοντας ότι «πρέπει να ξέρεις και να θες για να διεκδικήσεις» και
προέτρεψε τους γονείς να μπουν μπροστά στους διεκδικητικούς αγώνες για τα παιδιά τους. 
Ο ανεξάρτητος επικεφαλής παράταξης «Νέα Πνοή» κ. Κώστας Κουβόπουλος δήλωσε ότι
περίμενε να ακούσει σαφείς απαντήσεις από το δήμαρχο για το θέμα, πρότεινε τη σύσταση δια-
παραταξιακής επιτροπής που θα παρακολουθεί στενά το ζήτημα και τόνισε ότι η Ένωση
γονέων με τις κινήσεις στις οποίες προέβη αναπλήρωσε την αναλγησία του Δήμου. 
Ο π. αντιδήμαρχος κ. Κώστας Κριτικίδης δήλωσε ότι πρέπει η διοίκηση να διαθέτει πολιτική
βούληση για να κινηθεί στο θέμα «Μακρή», ότι έχει εκδοθεί ΦΕΚ από το 2011 και πρέπει να
υπάρξει κινητοποίηση προς τον ΟΣΚ που είναι ο υπεύθυνος οργανισμός για τέτοιου είδους
απαλλοτριώσεις. 
Από την πλευρά της διοίκησης ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς έσπευσε να διασαφηνίσει ότι ως
παράταξη δεν ασπάζονται την ρήση «Μαζί τα φάγαμε» δηλώνοντας παράλληλα ότι
«κάποιοι» που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο τρώγανε «μεγάλες τσιπούρες» και σήμερα
«το παίζουν» ανεξάρτητοι. 
Ο κ. Ζορμπάς συμφώνησε με την ιστορική αναδρομή που έκανε η Ένωση συλλόγων γονέων (τις
απόψεις της οποίας θα διαβάσετε στην συνέντευξη που μας παραχώρησε) και δήλωσε ότι ο
ίδιος δεν είχε ποτέ απεμπολήσει το θέμα αλλά διευκρίνισε πως τον είχαν πληροφορήσει ότι είχε
τεθεί στο «αρχείο». 
«Το μέγιστο θέμα του Δήμου αυτή τη στιγμή που αφορά τον ΟΣΚ είναι του Μπαρμπίκα που
πάει να γίνει κουφάρι» τόνισε ο κ. Ζορμπάς και συνέχισε πληροφορώντας τους παρευρισκομέ-
νους ότι ο ΟΣΚ σε σχέση με το Δήμο της Αγίας Παρασκευής έχει έτοιμες μελέτες και τεύχη δημο-
πράτησης για το 14ο νηπιαγωγείο, λέγοντας παράλληλα ότι προτεραιότητα θα δοθεί με κρι-
τήριο τα «οικονομικά».
Ο κ. Ζορμπάς ρώτησε ρητορικά «Σε τι το απεμπολήσαμε που λέτε ;» και δήλωσε ότι ακούγον-
ται μεγάλες κουβέντες από μικρούς άντρες για να λάβει απάντηση από τον κ. Γιαννακόπουλο
ότι ο ίδιος ήταν που χαρακτήριζε «παραμύθια» τις δηλώσεις της Ένωσης. 
Στο τέλος της συζήτησης η κ. Αύρα Μπασακίδου ρώτησε τι θα ψηφίσει ο κ. Κωνσταντακόπου-
λος στη συνεδρίαση της επιτροπής καταλληλότητας για να λάβει θετική απάντηση από το
δήμαρ χο που είπε ότι «φυσικά και ο κ. Κωνσταντακόπουλος θα ψηφίσει ναι». 
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