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Φίλες και φίλοι,
Μαρουσιώτισσες και Μαρουσιώτες
Για το έργο που παραδίνουµε απόψε σε όλους εσάς,
σε όλους τους συµπολίτες µας, είµαι πολύ περήφανος και συγκινηµένος.
Η ανακατασκευή της πλατείας Κασταλίας αποτελεί µέρος του γενικότερου
σχεδιασµού µας,
που έχει ως στόχο αφενός την ανάδειξη της ιστορικής παράδοσης της πόλης µας.
Και αφετέρου την αναβάθµιση και τον εξωραϊσµό του προαστίου µας και
ειδικότερα το ιστορικό εµπορικό κέντρο.
Ως ∆ηµοτική Αρχή έχουµε δεσµευθεί ότι θα υλοποιήσουµε έργα που σταδιακά θα
αλλάξουν την όψη του ιστορικού κέντρου.
Kαι θα το καταστήσουν περισσότερο ελκυστικό,
πιο φιλόξενο,
ανοικτό και προσβάσιµο σε όποιον επιθυµεί να το επισκεφθεί.
Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο.
Με την σταδιακή αποξήλωση των κυβόλιθων και την ασφαλτόστρωση της Βασ.
Σοφίας και της Χατζηαντωνίου,
τη δηµιουργία της Ολυµπιακής Πινακοθήκης Σπύρος Λούης,
τα έργα πρασίνου στις πλατείες,
την κατασκευή της παιδικής χαράς στην πλατεία Γαρδέλη,
την ανάπλαση µιας από τις πλέον ιστορικές πλατείες του Αµαρουσίου,
αυτήν της πλατείας Ηρώων, που σήµερα αποτελεί ένα πραγµατικό κόσµηµα για
την πόλη µας.
Τηρώντας τις δεσµεύσεις µας και συνεχίζοντας το έργο µας,
απόψε παραδίδουµε στους συµπολίτες µας την ανακαινισµένη πλατεία Κασταλίας,
έναν από τους πιο ιστορικούς χώρους στο Μαρούσι.
Ένα χώρο µε τη δική του ιστορία και τη δική του ταυτότητα.
Από την εποχή που το Μαρούσι ήταν ακόµη χωριό και έσφυζε από πράσινο,
η πλατεία Κασταλίας ήταν χώρος συνάθροισης των Μαρουσιωτών.

Στο κέντρο της πλατείας δέσποζε η ιστορική κρήνη της Κασταλίας µε το άγαλµα
της Αµαρυσίας Αρτέµιδος, και τις κεφαλές λεόντων στις βρύσες.
Αυτή η πηγή, τροφοδοτούσε µε νερό όλες τις µαρουσιώτικες οικογένειες.
Η εικόνα των ανθρώπων που κουβαλούσαν στους ώµους τη στάµνα µε το νερό,
ήταν οικεία και συνηθισµένη.
Πολλοί Μαρουσιώτες επίσης, όπως και ο Σπύρος Λούης, έπαιρναν νερό και το
µοίραζαν σε άλλες περιοχές της Αττικής, που δεν είχαν την τύχη να αναβλύζει
στα χώµατά τους µία πηγή µε πόσιµο νερό.
Με τη συντροφιά του κελαρύσµατος από το νερό που έτρεχε αδιάκοπα από την
κρήνη και κάτω από τον ίσκιο των ευκαλύπτων που πλαισίωναν την πλατεία, οι
Μαρουσιώτες απολάµβαναν τον καφέ τους, αντάλλασσαν απόψεις και σχολίαζαν
την τότε πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα.
Από τότε έως σήµερα, άλλαξαν πολλά στην πόλη µας,
παλιές και γνώριµες εικόνες αντικαταστάθηκαν από καινούργιες,
πιο σύγχρονες,
διαφορετικές.
Όµως η πλατεία Κασταλίας διατηρεί διαχρονικά το ρόλο της.
Παραµένει έως σήµερα σηµείο αναφοράς και τόπος συνάντησης για τους
Μαρουσιώτες όλων των ηλικιών.
Ένα σταυροδρόµι ανθρώπων, ιδεών και αξιών.
Με τα έργα ανάπλασης ο στόχος µας ήταν να σβήσουµε από την πλατεία όλα τα
σηµάδια του χρόνου που είχαν προκαλέσει φθορές,
στην µαρµάρινη κρήνη,
στο δάπεδο της πλατείας
και στον περιβάλλοντα χώρο.
Ταυτόχρονα όµως, θελήσαµε να αναδείξουµε ξανά τον πολιτιστικό και ιστορικό
χαρακτήρα του συγκεκριµένου χώρου.
Να προσδώσουµε στην πλατεία την παλιά της οµορφιά και αίγλη,
ώστε να αποτελέσει ξανά το κοινωνικό και πολιτιστικό σηµείο αναφοράς της
πόλης µας.
Πριν σας αναφέρω τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν για να αποκτήσει η
πλατεία τη µορφή που βλέπετε αυτή τη στιγµή, πρέπει να τονίσω κάτι πολύ
σηµαντικό.

Όπως συνέβη και µε το έργο της ανάπλασης της πλατείας Ηρώων, έτσι και η
ανακατασκευή της πλατείας Κασταλίας έγινε εξ’ ολοκλήρου µόνο από συνεργεία
του ∆ήµου Αµαρουσίου.
Αυτό σηµαίνει ότι ο ∆ήµος Αµαρουσίου ξόδεψε περίπου το 1/5 από το ποσόν που
θα είχε διαθέσει εάν είχε δοθεί το έργο σε εξωτερική εργολαβία.
Και όπως βλέπετε , µπορούµε µε λιγότερα χρήµατα και µε νοικοκυρεµένο τρόπο
διαχείρισης των χρηµάτων των δηµοτών µας, να έχουµε πολύ καλά
αποτελέσµατα.

Ένα από τα πρώτα µας µελήµατα ήταν η ανάδειξη της κρήνης µε το άγαλµα της
Αρτέµιδος.
Με τις εργασίες που έγιναν, η κρήνη έχει υπερυψωθεί από το έδαφος σε ύψος
περίπου 70 εκατοστών, ώστε να είναι ορατή από τους περαστικούς, ενώ,
περιµετρικά τοποθετήθηκε καινούργια υδραυλική εγκατάσταση που εξασφαλίζει
τη συνεχή ροή νερού από τις βρύσες.
Όσο για το άγαλµα της Αµαρυσίας Αρτέµιδος, που είχε χαθεί από τη βάση του
την περίοδο του ’40, πήρε πάλι τη θέση του.
Το µαρµάρινο γλυπτό φιλοτεχνήθηκε από τους εργαζόµενους στο ∆ήµο, Γιώργο
Σταυριανό και ∆ιονύση Φιλιππαίο οι οποίοι χρησιµοποίησαν εξαιρετικής ποιότητας
µάρµαρο ∆ιονύσου.
Και θέλω να τους ευχαριστήσω για τη δουλειά που έκαναν, που είναι πάνω από
όλα προσφορά στην πόλη.
Στον εσωτερικό χώρο της πλατείας τοποθετήθηκε εκ νέου αντιολισθητικό λευκό
και γκρι µάρµαρο, ενώ ανακατασκευάστηκαν τα µάρµαρα στον πεζόδροµο από τη
Μητροπόλεως έως τη Βασ. Σοφίας, καθώς και η σκάλα που συνδέει την πλατεία
µε τη Βασ. Σοφίας.
∆ηµιουργήσαµε έναν νέο χώρο πρασίνου, αυξάνοντας µε αυτόν τον τρόπο το
υφιστάµενο πράσινο της πλατείας.
Αποδεικνύουµε έµπρακτα λοιπόν ότι προτεραιότητά µας είναι η αύξηση του
πρασίνου στην πόλη και απαντούµε µε αυτόν τον τρόπο σε όσους πιστεύουν το
αντίθετο.

Ακόµη, τοποθετήθηκε καινούργιος φωτισµός µε σώµατα χαµηλής ενεργειακής
κατανάλωσης, τα οποία προσφέρουν περισσότερο φως εξοικονοµώντας όµως
ενέργεια και κόστος.
Τέλος, κατασκευάστηκε ξύλινη πέργκολα που συµπληρώνει την ανάπλαση και
συνδυάζεται αρµονικά µε την κατάφυτη και εξωραϊσµένη, πλέον, πλατεία.
Φίλες και φίλοι,
Με τις προσπάθειες και τις παρεµβάσεις µας αποδεικνύουµε πως το ενδιαφέρον
µας για τους συµπολίτες µας είναι πραγµατικό και αδιάψευστο.
Θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω όλους τους εργαζοµένους στο ∆ήµο µας που
εργάστηκαν πολύ σκληρά και εντατικά για να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή της
πλατείας Κασταλίας.
Θέλω να ευχαριστήσω εσάς που παρευρίσκεστε σήµερα κοντά µας,
για να εγκαινιάσουµε ένα ακόµη έργο πνοής και αισθητικής αναβάθµισης για την
πόλη µας,
ένα έργο που µας φέρνει ακόµη πιο κοντά στον στόχο µας που είναι:
Μέρα µε τη µέρα, χρόνο µε το χρόνο, περισσότερο έργο για την πόλη και τους
συµπολίτες µας,
για να κάνουµε το Μαρούσι ακόµη πιο όµορφο, ακόµη πιο ανθρώπινο.
Σας ευχαριστώ.

