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“Εταιρικές πωλήσεις και η επιστήμη
του  Marketing στην Ελληνική αγορά”
ήταν το θέμα της ομιλίας του επίσημου
ομιλητή κ. Σωτήρη Ησαΐα σε επι-
στημονική ημερίδα του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς. 
Ο κ. Ησαΐας είναι ένας από τους σύγχρονο-
υς και νέους Τεχνοκράτες στην Ελληνική
αγορά, έχοντας αποφοιτήσει από Πανεπι-
στήμια της Βορείου Αμερικής - Καναδά και
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με
πολυετή εμπειρία από διευθυντικές θέσεις
σε ξένες αγορές και στην Ελλάδα, σε πολυε-
θνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.
Στο κατάμεστο από φοιτητές των οικονο-
μικών κλάδων  αμφιθέατρο του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς, ανέλυσε τις νέες μεθο-
δολογίες της επιστήμης του Marketing και
την πρακτική εφαρμογή των εταιρικών πωλήσεων σε διεθνές περιβάλλον υπό
συνθήκες πίεσης της παγκόσμιας οικονομική κρίσης.
Ο κ. Ησαΐας αναφέρθηκε επίσης και σε “Προτάσεις λύσεων”, στα εμπόδια που
παρουσιάζονται στην Ελληνική αγορά λόγω της δυσμενούς οικονομικής κρίσης
και παρουσίασε μία σειρά από νέους τρόπους προσέγγισης δυνητικών εταιρικών
πελατολογίων με τη χρήση και εφαρμογή του Interactive Marketing.
Παράλληλα ο κ. Ησαΐας παρουσίασε κατά προσέγγιση, την εξέλιξη της Ελληνι-
κής και Ευρωπαϊκής αγοράς κατά την επόμενη δεκαετία.
Στη συνέχεια επακολούθησε διάλογος με τους παρευρισκόμενους όπου απάν-
τησε σε δεκάδες ερωτήματα και απορίες των φοιτητών των οικονομικών σπου-
δών. 
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κ. Σωτηρης Ησαΐας είναι εκλεγμένος Δημοτικός
Σύμβουλος στην Αγ. Παρασκευή και κατά τις πρόσφατες Δημαιρεσίες, του ανα-
τέθηκε από το δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά ο κρίσιμος τομέας της αντιδημαρχίας
επικοινωνίας με τους πολίτες αλλά και ο τομέας των δημοσίων σχέσεων και προ-
βολή του δημοτικού έργου.  

Όσο ήταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης ο νυν δήμαρχος Βασίλης Ζορμ-
πάς, εκφωνούσε «Φιλιππικούς» κατά του κ. Γιαννακόπουλου καταγγέλ-
λοντας τον για «Μαύρες οικονομικές τρύπες» που όπως αποδείχθηκε
ΔΕΝ υπήρχαν, τουλάχιστον στο μέγεθος των 20.000.000 ευρώ που
ισχυριζόταν…  και για Οικονομικούς συμβούλους οι οποίοι «Μαγείρε-
υαν» τα «Οικονομικά Στοιχεία»!  
Και τι βλέπουμε σήμερα; Τον κ. Ζορμπά να έχει διατηρήσει τον ΙΔΙΟ οικονομικό
σύμβουλο που είχε ο κ.Γιαννακόπουλος! Εκείνον δηλαδή που κατά τις προεκλογι-
κές ρουκέτες του «Μαγείρευε» τα οικονομικά στοιχεία!!
Μετά από όλα αυτά ήταν απόλυτα φυσική η τοποθέτηση του κ. Γιαννακόπουλου
ο οποίος χαρακτήρισε την οικονομική κατάσταση του Δήμου ως «Πολύ καλή!». 
Βέβαια για  τα μάτια του κόσμου, ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για την Αγ.
Παρασκευή» «κατηγόρησε λιγάκι» τον κ. Ζορμπά ότι αδίκως μίλαγε προεκλο-
γικά το 2010 για 20.000.000 ευρώ χρέος του Δήμου κι ότι η εξοικονόμηση χρημά-
των για την οποία υπερηφανευόταν  η Δημοτική Αρχή προερχόταν  από τις
μειώσεις μισθών των αιρετών! και  από τις αποχωρήσεις των υπαλλήλων και δήλω-
σε ότι η παράταξή του θα ψήφιζε «Λευκό» διότι διαφωνούσε με την νοοτροπία με
την οποία διοικείται σήμερα ο Δήμος, δηλαδή να μην παράγεται  έργο για τους
πολίτες να «Εξοικονομούνται» χρήματα»!  
Από τη «Νίκη για την Αγ. Παρασκευή» ο κ. Γιάννης Σταθόπουλος υποστήριξε
ότι ο ισολογισμός είναι μια καλή ευκαιρία για να φανεί ότι η δημοτική αρχή ΔΕΝ
έχει παράξει κανένα  «Ουσιαστικό έργο»  με μοναδική της μέριμνα   να πληρώνει
τα ενοίκια και τους υπαλλήλους...
Ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης με τη σειρά του δήλωσε ότι η κεντρική διοίκηση «Στρ-
αγγαλίζει» τους Δήμους, κι ότι η κατεύθυνση που επιχειρείται είναι «Πιο φθηνό
Δημόσιο και περισσότερα στους επιχειρηματικούς ομίλους»… ότι απαξιώνονται οι
υπηρεσίες του Δημοσίου κι όταν αυτό συμβαίνει έρχεται ο «Ιδιώτης» ως «Μάγος»
με την πρόταση ότι θα τα κάνει καλύτερα.
Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φώτης Αλεξόπουλος δήλωσε ότι μηχα-
νογραφημένο σύστημα, δηλαδή «Αποθήκη», έχει και το πιο απομακρυσμένο
χωριό σε αντίθεση με το Δήμο μας… και χαρακτήρισε τον ισολογισμό ως μία καθ-
αρά «Οικονομική τακτοποίηση». 
Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννης Γουργούλης υπενθύμισει στο
Σώμα ότι ο κ. Ζορμπάς από τα έδρανα της αντιπολίτευσης κατηγορούσε την
διοίκηση Γιαννακόπουλου ότι «Μαγείρευε» τα στοιχεία με τον «Κολλητό» του κ.
Τζαβέλλα και βλέποντας τον τελευταίο να συνεργάζεται με τη διοίκηση Ζορμπά
σήμερα δείχνει ότι αυτά που έλεγε τότε ο σημερινός δήμαρχος δεν ισχύουν. 
Ο κ. Γουργούλης επιπλέον δήλωσε ότι τα οικονομικά του Δήμου είναι καλά σήμε-
ρα γιατί έτσι ήταν από τότε που ο ίδιος διατέλεσε αντιδήμαρχος κι ότι  το πλεόνα-
σμα εμφανίζεται επειδή  ο ισολογισμός όπως συντάχθηκε εστιάζεται   περισσότε-
ρο στα έσοδα παρά στα έξοδα.
Από την πλευρά της διοίκησης, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Τιμολέων
Κωστόπουλος σε συνεργασία με ορκωτούς λογιστές, ένας εκ των οποίων ήταν ο
κ. Τζαβέλλας που είχε συνεργαστεί και με τη διοίκηση του κ. Γιαννακόπουλου,
δήλωσε ότι μέσα σ’ ένα χρόνο το χρέος του Δήμου μειώθηκε κατά 1.000.000 ευρώ
(από τα 12.000.000 το 2010 στα 11.000.000 ευρώ το 2011) παρά τις απώλειες εσό-
δων που υπήρξαν είτε από την κρατική επιχορήγηση είτε από την αδυναμία των
πολιτών στα δημοτικά τέλη, ΔΕΗ κ.τ.λ… και διαβεβαίωσε το Σώμα ότι η πιστολιπτική
ικανότητα του Δήμου έχει βλετιωθεί λόγω των βελτιωμένων οικονομικών του…  
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο δήμαρχος ο οποίος είπε ότι έναν ισολογισμό οι
μη οικονομολόγοι, μπορούν να τον κατανοήσουν από 0% – 90% και παραδέχθη-
κε ότι ο ίδιος ποτέ δεν τους κατάλαβε! και γι’ αυτό δεν το «Έπαιζε ξύπνιος»!!! χωρίς
να εξηγήσει  όμως με ποια κριτήρια ως αντιπολίτευση αξιολογούσε τους ισολογι-
σμούς της διοίκησης Γιαννακόπουλου όταν  ασκούσε σκληρή κριτική και μοίραζε
δεξιά κι αριστερά υποσχέσεις για «Άλλου τύπου διοίκηση»…
Για το θέμα της «Αποθήκης» του Δήμου ο δήμαρχος  είπε ότι: «Ο Δήμος μας
είναι χωρίς αποθήκη! …ότι υπάρχουν  «κάποια δωμάτια» που λειτουργούν ως
αποθήκη… (προφανώς εννοούσε τα δωμάτια από τα οποία κλάπηκαν οι υπολογι-
στές του Κ.Ε.Π) … ότι σ’ αυτά  «Μπαίνουν οι προμήθειες» και συνέχισε λέγοντας
ότι οι υπάλληλοι μ’ ένα χαρτί που υπογράφουν οι υπηρεσίες καταγράφουν ότι χρει-
άζεται να πάρουν!!! (Προχωρημένα πράγματα δηλαδή…  τύφλα να’ χουν τα
προάστια των άλλων ευρωπαϊκών  μεγαλουπόλεων  και πρωτευουσών).
Ο κ. Ζορμπάς  δεν παρέλειψε (όπως και προεκλογικά έκανε)  ν’  εξαγγείλει  ότι το
2013 ο Δήμος θα έχει «Σωστή αποθήκη» με απόλυτο έλεγχο για τις προμήθειες και
δεν ξέχασε να κατηγορήσει τις παλαιότερες δημοτικές αρχές για «Μπακαλόχα-
ρτα» και «Ανυπαρξία ελέγχου»…  λες και η διοίκηση του η οποία δύο χρόνια
τώρα διοικεί  με τον ίδιο τρόπο  διαφέρει σε κάτι από αυτές! 
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