
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Ο Χάρης Δαμάσκος υποδέχθηκε 

πανελλαδικού τύπου καθώς και φίλους

παρουσιάσει την υποψηφιότητα του για τον Δήμο Αχαρνών. 

 

Την εκδήλωση προλόγισε η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου, η οποία είναι και 

της πόλης των Αχαρνών. Στην σύντομη εισαγωγή της, η Μα

ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους δήλωσε μεταξύ άλλων: «

την υπέροχη βόλτα στην κορυφή του βουνο

του τόπου μας με πολύ μεγάλη όμως εμπειρία στην αυτοδιοίκηση ,να σας πα

νέα δημοτική παράταξη μια ωραία παρέα αξιόλογων συμπολιτών μας , που έχουν ελπίδα , 

όραμα και κυρίως αγάπη για την πόλη

 

Στην συνέχεια, τον λόγο πήρε ο υποψήφιος Δήμαρχος Αχαρνών Χάρης Δαμάσκος, 

καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους καθώς και

εκδήλωση μέσω live streaming

δηλώνοντας ότι «H πρόσκληση μας στο Μπάφι

 Φτάσαμε εδώ, διασχίζοντας την πόλη μας ,ανεβήκαμε στο αγαπημένο από τα παιδικά μας 

χρόνια  τελεφερίκ και περάσαμε μέσα από ένα μικρό αλλά 

μας δρυμού. Σας φέραμε εδώ για να σας δείξουμε τι πραγματικά αξίζει σ

αξίζει μόνο η κορυφή και αυτός είναι ο στόχος 

 

Συνέχισε τονίζοντας ότι «Σας καλέσαµε γιατί µε την σηµερινή ανακοίνωση της 

παράταξης µας και της υποψηφιότητας µου 

Πόλης µας τελειώνει . Η αδιαφορί

διαφθορά , θέση στην κοινωνία των Αχαρνών και των Θρακοµακεδόνων ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Είναι υπόθεση όλων µας , να προστατέψουµε την ιστορία µας ,τον πολιτισµό µας ,τις 

παραδόσεις µας . Είναι υπόθεση 

,είναι υπόθεση όλων µας να φτιάξουµε µια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη

 

Αναγνωρίζοντας το µέγεθος του προβλήµατος της παραβατικότητας και της 

εγκληµατικότητας που µαστίζει τον ∆ήµο Αχαρνών υπογράµµισε:

επιχειρήσω σήµερα ούτε να ωραιοποιήσω ούτε να µεγεθύνω

πόλη µας µε την παραβατικότητα και µε την εγκληµατικότητα τα τελευταία χρονιά . 

Όλοι γνωρίζουµε το πρόβληµα. Το συζητάµε στις οικογένειες µας ,στις παρέες µας , στα 

καφενεία παντού. Όταν αναζ

,ξέρουµε ότι αυτό είναι η έξαρση της εγκληµατικότητας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

ΧΑΡΗ ΔΑΜΑΣΚΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ο Χάρης Δαμάσκος υποδέχθηκε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, εκπροσώπους του τοπικού και 

τύπου καθώς και φίλους, στο καταφύγιο Μπάφι στην Πάρνηθα

παρουσιάσει την υποψηφιότητα του για τον Δήμο Αχαρνών.  

Την εκδήλωση προλόγισε η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου, η οποία είναι και 

της πόλης των Αχαρνών. Στην σύντομη εισαγωγή της, η Μαριάννα Τουμασάτου 

ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους δήλωσε μεταξύ άλλων: «Αποφάσισα να κάνω αυτήν 

την υπέροχη βόλτα στην κορυφή του βουνού, για να σας παρουσιάσω, έναν νέο άνθρωπο 

του τόπου μας με πολύ μεγάλη όμως εμπειρία στην αυτοδιοίκηση ,να σας παρουσιάσω μια 

νέα δημοτική παράταξη μια ωραία παρέα αξιόλογων συμπολιτών μας , που έχουν ελπίδα , 

όραμα και κυρίως αγάπη για την πόλη». 

τον λόγο πήρε ο υποψήφιος Δήμαρχος Αχαρνών Χάρης Δαμάσκος, 

τους παρευρισκόμενους καθώς και τον κόσμο που παρακολουθούσε την 

streaming από την πλατφόρμα του Facebook. Ξεκίνησε την ομιλία του 

H πρόσκληση μας στο Μπάφι δεν είναι συμπτωματική, ούτε χωρίς σκέψη. 

Φτάσαμε εδώ, διασχίζοντας την πόλη μας ,ανεβήκαμε στο αγαπημένο από τα παιδικά μας 

χρόνια  τελεφερίκ και περάσαμε μέσα από ένα μικρό αλλά  πανέμορφο τμήμα  του Εθνικού 

μας δρυμού. Σας φέραμε εδώ για να σας δείξουμε τι πραγματικά αξίζει στον Δήμο μας. Του 

αξίζει μόνο η κορυφή και αυτός είναι ο στόχος μας». 

Σας καλέσαµε γιατί µε την σηµερινή ανακοίνωση της 

παράταξης µας και της υποψηφιότητας µου  για το ∆ήµο Αχαρνών , η απαξίωση της 

Πόλης µας τελειώνει . Η αδιαφορία ,η αµέλεια , ο ωχαδερφισµός , η ανεντιµότητα ,η 

διαφθορά , θέση στην κοινωνία των Αχαρνών και των Θρακοµακεδόνων ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Είναι υπόθεση όλων µας , να προστατέψουµε την ιστορία µας ,τον πολιτισµό µας ,τις 

παραδόσεις µας . Είναι υπόθεση  όλων µας να επιστρέψει η ζωή µας στην κανονικότητα  

,είναι υπόθεση όλων µας να φτιάξουµε µια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη». 

Αναγνωρίζοντας το µέγεθος του προβλήµατος της παραβατικότητας και της 

εγκληµατικότητας που µαστίζει τον ∆ήµο Αχαρνών υπογράµµισε: 

ερα ούτε να ωραιοποιήσω ούτε να µεγεθύνω αυτό που συµβαίνει στην 

πόλη µας µε την παραβατικότητα και µε την εγκληµατικότητα τα τελευταία χρονιά . 

Όλοι γνωρίζουµε το πρόβληµα. Το συζητάµε στις οικογένειες µας ,στις παρέες µας , στα 

καφενεία παντού. Όταν αναζητούµε το νούµερο ένα πρόβληµα των συµπολιτών µας 

,ξέρουµε ότι αυτό είναι η έξαρση της εγκληµατικότητας». Αποφασισµένος να 
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εκπροσώπους του τοπικού και 

στην Πάρνηθα για να 

Την εκδήλωση προλόγισε η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου, η οποία είναι και δημότης 

ριάννα Τουμασάτου αφού 

Αποφάσισα να κάνω αυτήν 

, για να σας παρουσιάσω, έναν νέο άνθρωπο 

ρουσιάσω μια 

νέα δημοτική παράταξη μια ωραία παρέα αξιόλογων συμπολιτών μας , που έχουν ελπίδα , 

τον λόγο πήρε ο υποψήφιος Δήμαρχος Αχαρνών Χάρης Δαμάσκος, 

που παρακολουθούσε την 

Ξεκίνησε την ομιλία του 

ούτε χωρίς σκέψη. 

Φτάσαμε εδώ, διασχίζοντας την πόλη μας ,ανεβήκαμε στο αγαπημένο από τα παιδικά μας 

του Εθνικού 

τον Δήμο μας. Του 

Σας καλέσαµε γιατί µε την σηµερινή ανακοίνωση της 

για το ∆ήµο Αχαρνών , η απαξίωση της 

α ,η αµέλεια , ο ωχαδερφισµός , η ανεντιµότητα ,η 

διαφθορά , θέση στην κοινωνία των Αχαρνών και των Θρακοµακεδόνων ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ. 

Είναι υπόθεση όλων µας , να προστατέψουµε την ιστορία µας ,τον πολιτισµό µας ,τις 

τρέψει η ζωή µας στην κανονικότητα  

Αναγνωρίζοντας το µέγεθος του προβλήµατος της παραβατικότητας και της 

 «∆εν θα 

αυτό που συµβαίνει στην 

πόλη µας µε την παραβατικότητα και µε την εγκληµατικότητα τα τελευταία χρονιά . 

Όλοι γνωρίζουµε το πρόβληµα. Το συζητάµε στις οικογένειες µας ,στις παρέες µας , στα 

ητούµε το νούµερο ένα πρόβληµα των συµπολιτών µας 

Αποφασισµένος να 



αντιµετωπίσει το πρόβληµα δήλωσε: «

την διοίκηση του ∆ήµου µας, θα κάνουµε αυτό που πρέπει, 

θα δώσουµε καµία δικαιολογία στις κρατικές υπηρεσίες να µην κάνουν την δουλειά 

τους, ούτε ένα άλλοθι. Θα µπούµε στις προβληµατικές περιοχές, θα ανοίξουµε δρόµους, 

θα τους φωτίσουµε, θα καθαρίσουµε και θα φτιάξουµε όλες εκείνες τις

απαιτούνται έτσι ώστε να αλλάξει η κατάσταση και να ανατραπεί η κατάσταση

 

Αναφερόµενος στην Πάρνηθα

δεν πρόκειται να επιτρέψει να γίνει η Πάρνηθα νεκροταφείο κτηρίων. Πιο 

συγκεκριµένα ανέφερε: «Η µ

αξιοποίησης όλης της Πάρνηθας, όλων των κτηρίων, του τελεφερίκ, και των υποδοµών 

της δεν θα γίνει αποδεκτή από κανένα πολίτη του ∆ήµου και σίγουρα όχι από εµάς!

 

Ο Χάρης ∆αµάσκος συνέχισε δηλώνοντας ότι πρόθεση του είναι να µετατρέψει τον 

∆ήµο Αχαρνών από παράδειγµα προς αποφυγή σε παράδειγµα προς µίµηση, από 

πόλη γενέτειρα κακών ειδήσεων σε ευρωπαϊκή, σύγχρονη και ασφαλής πόλη. Σε µια 

πόλη που οι υπηρεσίες της θα 

µειωµένη στο ελάχιστο, µια πόλη που 

τον πολιτισµό. 

 

Κλείνοντας την οµιλία του, ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών Χάρης ∆αµάσκος 

τόνισε ότι «Σε αυτές τις εκλογές α

µε ευθύνη και όλοι µαζί ,πρέπει να ανακτήσουµε την αξιοπρέπεια µας,

ξανακερδίσουµε τον σεβασµό που µας αξίζει, να εκπληρώσουµε τις προσδοκίες των 

προγόνων µας και να είµαστε περήφανοι για την πόλη που ζούµ

ανθρώπων, θεσµών και  περιουσιών, ήρθε η ώρα να πάρει τέλος.

δώσετε εσείς!!! Και το τέλος θα το δώσουµε όλοι µαζί!

 

 

 

Ελάτε να ∆ηµιουργήσουµε Ένα Καλύτερο Αύριο!!!
 
 

 

 

 

 

 
αντιµετωπίσει το πρόβληµα δήλωσε: «Την 1η Σεπτεµβρίου 2019 που θα αναλάβουµε 

την διοίκηση του ∆ήµου µας, θα κάνουµε αυτό που πρέπει, αυτό που επιβάλλεται. ∆εν 

θα δώσουµε καµία δικαιολογία στις κρατικές υπηρεσίες να µην κάνουν την δουλειά 

τους, ούτε ένα άλλοθι. Θα µπούµε στις προβληµατικές περιοχές, θα ανοίξουµε δρόµους, 

θα τους φωτίσουµε, θα καθαρίσουµε και θα φτιάξουµε όλες εκείνες τις υποδοµές που 

απαιτούνται έτσι ώστε να αλλάξει η κατάσταση και να ανατραπεί η κατάσταση

Αναφερόµενος στην Πάρνηθα και το θέµα της µετακίνησης του καζίνο, δήλωσε πως 

δεν πρόκειται να επιτρέψει να γίνει η Πάρνηθα νεκροταφείο κτηρίων. Πιο 

µεταφορά του καζίνο, χωρίς ταυτόχρονη εκπόνηση σχεδίου 

αξιοποίησης όλης της Πάρνηθας, όλων των κτηρίων, του τελεφερίκ, και των υποδοµών 

της δεν θα γίνει αποδεκτή από κανένα πολίτη του ∆ήµου και σίγουρα όχι από εµάς!

Ο Χάρης ∆αµάσκος συνέχισε δηλώνοντας ότι πρόθεση του είναι να µετατρέψει τον 

∆ήµο Αχαρνών από παράδειγµα προς αποφυγή σε παράδειγµα προς µίµηση, από 

πόλη γενέτειρα κακών ειδήσεων σε ευρωπαϊκή, σύγχρονη και ασφαλής πόλη. Σε µια 

θα είναι ευέλικτες, µια πόλη που η γραφειοκρατία 

µειωµένη στο ελάχιστο, µια πόλη που θα προσφέρει τα απαραίτητα στην παιδεία και 

Κλείνοντας την οµιλία του, ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών Χάρης ∆αµάσκος 

Σε αυτές τις εκλογές αποφασίζουµε πραγµατικά για τις ζωές µας!!

λοι µαζί ,πρέπει να ανακτήσουµε την αξιοπρέπεια µας,

ξανακερδίσουµε τον σεβασµό που µας αξίζει, να εκπληρώσουµε τις προσδοκίες των 

προγόνων µας και να είµαστε περήφανοι για την πόλη που ζούµε!! Η απαξίωση 

περιουσιών, ήρθε η ώρα να πάρει τέλος. Και το τέλος θα το 

δώσετε εσείς!!! Και το τέλος θα το δώσουµε όλοι µαζί!». 

Ελάτε να ∆ηµιουργήσουµε Ένα Καλύτερο Αύριο!!! 

Την 1η Σεπτεµβρίου 2019 που θα αναλάβουµε 

αυτό που επιβάλλεται. ∆εν 

θα δώσουµε καµία δικαιολογία στις κρατικές υπηρεσίες να µην κάνουν την δουλειά 

τους, ούτε ένα άλλοθι. Θα µπούµε στις προβληµατικές περιοχές, θα ανοίξουµε δρόµους, 

υποδοµές που 

απαιτούνται έτσι ώστε να αλλάξει η κατάσταση και να ανατραπεί η κατάσταση». 

, δήλωσε πως 

δεν πρόκειται να επιτρέψει να γίνει η Πάρνηθα νεκροταφείο κτηρίων. Πιο 

εταφορά του καζίνο, χωρίς ταυτόχρονη εκπόνηση σχεδίου 

αξιοποίησης όλης της Πάρνηθας, όλων των κτηρίων, του τελεφερίκ, και των υποδοµών 

της δεν θα γίνει αποδεκτή από κανένα πολίτη του ∆ήµου και σίγουρα όχι από εµάς!». 

Ο Χάρης ∆αµάσκος συνέχισε δηλώνοντας ότι πρόθεση του είναι να µετατρέψει τον 

∆ήµο Αχαρνών από παράδειγµα προς αποφυγή σε παράδειγµα προς µίµηση, από 

πόλη γενέτειρα κακών ειδήσεων σε ευρωπαϊκή, σύγχρονη και ασφαλής πόλη. Σε µια 

είναι ευέλικτες, µια πόλη που η γραφειοκρατία θα είναι 

προσφέρει τα απαραίτητα στην παιδεία και 

Κλείνοντας την οµιλία του, ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών Χάρης ∆αµάσκος 

ποφασίζουµε πραγµατικά για τις ζωές µας!! Γιατί 

λοι µαζί ,πρέπει να ανακτήσουµε την αξιοπρέπεια µας, να 

ξανακερδίσουµε τον σεβασµό που µας αξίζει, να εκπληρώσουµε τις προσδοκίες των 

Η απαξίωση 

Και το τέλος θα το 


