Από το Αρχαίο Δέλτα Ιλισσού
στο « Πάρκο Σταύρος Νιάρχος»
Η δημιουργία του Πάρκου και όχι μόνο του «Κέντρου
Πολιτισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» έρχεται να τονίσει την
ύπαρξη ενός βιότοπου που υπήρχε από την αρχαιότητα, «χάθηκε» για
κάποια χρόνια, και τώρα ξαναδημιουργήθηκε για να συμπληρωθεί από
το Ιδρυμα.
Ενός βιότοπου που «ζούσε» χάρις στα ποτάμια του, που
τώρα φαίνεται πως τρέχουν υπόγεια.
Η ανόρυξη πέντε – προς το παρόν- γεωτρήσεων και η χρήση
του νερού για ύδρευση-άρδευση 103 στρεμμάτων πρασίνου του
«Κέντρου Πολιτισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» στη θέση του
παλαιού Ιππόδρομου στις Τζιτζιφιές μέχρι βάθους 25-26 μέτρων
μαρτυρούν τρία πράγματα:
1.- Ότι στο υπέδαφος της Αττικής τρέχουν πολλά νερά- αυτό δείχνει
και ο μεγάλος αριθμός των γεωτρήσεων σ όλη την Αττική. Ότι προς την
περιοχή του Πειραιά και του Φαλήρου τρέχουν υπόγεια τα νερά του
Κηφισού, του Ιλισού και του Ηριδανού.
2.- Ότι τα υπόγεια νερά της Αττικής δεν είναι μολυσμένα γι αυτή τη
χρήση. Ειπώθηκε ότι περιέχουν βαρέα
μέταλλα, υπολείμματα
φυτοφαρμάκων, βακτήρια, μαγνήσιο, νάτριο, χλώριο και άλλες
επικίνδυνες ουσίες δηλητηριάζουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Γι αυτό θα
πρέπει να ερευνηθεί το θέμα αν οι καρποί οπωροφόρων που θα
φύονται εκεί είναι βρώσιμα ή όχι.
3.- Ότι τα νερά δεν είναι υφάλμυρα, παρά το γεγονός ότι η θάλασσα
απέχει 600 μέτρα σε επίπεδη μορφή , και η στάθμη άντλησης θα είναι
20 τουλάχιστον μέτρα κάτω από την επιφάνεια τη θάλασσας. Εκτός αν
αργότερα οι γεωτρήσεις βγάλουν στην επιφάνεια… μαρίδα του
Φαλήρου.
Κι αυτό δεν είναι τελείως απίθανο, αφού στον Ηριδανό υπάρχουν
σήμερα ψαράκια μοναδικής ποικιλίας, τα «κουνουπόψαρα», ή το
ενδημικό ψάρι «ντάσκα» στον Κηφισό.
Σύμφωνα με όσα μας αφηγήθηκαν παλιότεροι, πολύ πριν από το
1900, από την Καλιφόρνια και προς το κέντρο του Πειραιά, υπήρχε μια
τεράστια αλάνα, κι έτρεχαν νερά. Εκεί γύρω έβοσκαν γίδια και πρόβατα.
Σε πολλά σημεία υπήρχαν μποστάνια. Κι αργότερα, το ένα μετά το
άλλο, δημιουργήθηκαν τα εργοστάσια.
Σε χάρτες του 1750 σημειώνεται ένα ποταμάκι ή χείμαρρος, που
κατέβαινε από το λόφο Βώκου, και μέσω Λεύκας και Καμινίων έπεφτε
στον Κηφισό. Αυτό είναι που δημιουργούσε και το έλος στη ΒΔ πλευρά
του Πειραιά, τη Λίμνη όπως λεγόταν.

Αριστερά η είσοδος του ναού και δεξιά το ιερό που βγαίνει το " αγίασμα".

Σήμερα το μόνο τρεχούμενο νερό του Πειραιά είναι μια πηγή που
τρέχει μέσα στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής, στα «πλευρά» του Καραβά
στη διασταύρωση των οδών Ανδριανουπόλεως και Μακεδονίας 18,
του λόφου Βώκου. που κατά πολλούς έχει ιαματικές ιδιότητες, και
ορισμένοι το θεωρούν «αγίασμα».
Πολλά εξωτερικά νερά έρεαν στο Ρέντη απ όπου πήρε και το όνομά
του.
Ο Πειραιάς είχε αρκετά υπόγεια νερά, γι αυτό κατά καιρούς έγιναν
πολλά πηγάδια, δημόσια και ιδιωτικά, για την ύδρευσή του –
περισσότερα υπήρχαν προς το Ρέντη και το Μοσχάτο, που
εχρησιμοποιούντο και για το πότισμα των καλλιεργούμενων αγρών.
Τέτοια πηγάδια επισκέφτηκα στα 1958 στο Ρέντη, στο κτήμα
Μαρούλη και άλλων όπου καλλιεργούσαν λαχανικά.
Η περιοχή του Πειραιά είχε κάποιες μικρές πηγούλες.
Μία από αυτές βρισκόταν στο λιμανάκι της Φρεαττύδας, κάτω από
την σημερινή πλατεία Λάμπρου Πορφύρα, εκεί που είναι σήμερα το
Ναυτικό Μουσείο.
Η πηγή αυτή έτρεχε ως το 1960, πριν γίνουν τα έργα, και όπως
είχα δει το νερό που έτρεχε ήταν αρκετό.
Την είχαν ονομάσει « Τσιρλονέρι», για είχε ιαματικές, καθαρτικές,
ιδιότητες. Στο σημείο αυτό βρισκόταν και το πανάρχαιο (1180 π.Χ.)
«Φονικό Δικαστήριο».

Το Δέλτα του Ιλισού
Ας δούμε όμως το Δέλτα του Ιλισού, ή Ειλισού όπου δημιουργείται
το τεράστιο πάρκο και όχι μόνο του «Κέντρου Πολιτισμού - Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.»
Ο Ιλισός
πήγαζε από τη ΒΔ πλευρά του Υμηττού, ένας
βραχίονάς του περνούσε από την περιοχή του εγκαταλειμμένου

μοναστηριού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (στη νότια πλευρά της
συνοικίας του Χολαργού).
Κυλούσε μπροστά από το Στάδιο και από το νοτιοανατολικό
τείχος της Αθήνας κατευθυνόταν προς το Φάληρο, ανάμεσα από τους
λόφους του Φιλοπάππου και της Σικελίας.
Από την αρχαιότητα και μέχρι τον 20ό αιώνα ο Ιλισός ήταν
παραπόταμος του Κηφισού. Κατά τη διάρκεια των έργων κάλυψης το
ποτάμι εξετράπη και δημιουργήθηκε νέα κοίτη, κάτω από την λεωφόρο
Παναγή Τσαλδάρη στα όρια των Δήμων Μοσχάτου και Καλλιθέας, η
οποία εκβάλλει στο μέσο του Φαληρικού όρμου.

Ο Κηφισός ζει, έχει ψάρια και πρέπει να σωθεί
Σύμφωνα με μαρτυρία του Στράβωνα, ο Ιλισσός ήταν
"χειμαρρώδης, το πλέον θέρος δε μειούται τελείως" (το μεγαλύτερο
μέρος του καλοκαιριού), ενώ ο Πλάτων τον αποκαλεί "υδάτιον"
(ρεματάκι).
Η περιοχή του Ιλισού, όπως αναφέρει η greenapple.gr, ήταν ο
αγαπημένος τόπος για μελέτη και περισυλλογή των αρχαίων Αθηναίων.
Στο "Φαίδρο" του Πλάτωνα υπάρχουν στοιχεία για τη φύση και το
τοπίο του Ιλισού. Ο Σωκράτης, αφού περνούσε ξυπόλυτος μέσα από
την κοίτη του ποταμού, που είχε λίγα αλλά "χαρίεντα και διαφανή" νερά,
γιατί ήταν καλοκαίρι, καθόταν στον ίσκιο ενός μεγάλου πλατανιού με
συντροφιά το αδιάκοπο τραγούδι των τζιτζικιών και το θρόισμα των
φύλλων από τη δροσερή πνοή του ανέμου. Στο τοπίο του "Φαίδρου" με
την "αμφιλαφή και υψηλήν πλάτανον" υπήρχε και μικρή αλλά
"χαριεστάτη πηγή μόλα ψυχρού ύδατος" και μεγάλη και σύσκια λυγαριά,
που με τα άνθη της ευωδίαζε τον αέρα.
Το ποτάμι, εδώ και χρόνια, είπαμε, έχει καλυφθεί.
Στην περιοχή όμως της Αγ.Φωτεινής ένα μικρό κομμάτι του
παραμένει ανοιχτό, έτσι μπορεί κανείς να απολαύσει τις μυρουδιές από
τις λυγαριές και τις ροδοδάφνες. Στον παχύ ίσκιο των πλατανιών, ακόμη
και σήμερα, ακούγονται την άνοιξη τ`αηδόνια να κελαηδούν και το
καλοκαίρι τα τζιτζίκια αδιάκοπα να τραγουδούν. Υπάρχουν και
χαλκογραφίες περιηγητών που δείχνουν πελαργούς να φωλιάζουν
πάνω σε αρχαία ερείπια μέσα στην πόλη της Αθήνας. Η ύπαρξη των
πελαργών στην Αθήνα δείχνει ότι την εποχή εκείνη γύρω από την πόλη
υπήρχαν βάλτοι, έλη, μικροί υγρότοποι, ρέματα. Έτσι, αυτά τα όμορφα
πουλιά έβρισκαν άφθονη τροφή και γι`αυτό έμεναν στην πόλη. Όταν
όμως άρχισαν οι αποξηράνσεις και η καταστροφή των γύρω
οικοσυστημάτων, έπαψαν κι αυτά να μπορούν να ζουν εδώ.

Εδώ βρισκόταν η πηγή της Καλιρρόης, ή Βατραχονήσι. Στην
εποχή της ρομαντικής Αθήνας στις όχθες του Ιλισού λειτουργούσαν
ρομαντικά κεντράκια και μουσικά θέατρα.
Ο Ιλισός έφθανε στον Φαληρικό όρμο όπου υπήρχε το Δέλτα
του Κηφισού και του Ιλισού αναφορές γι` αυτό υπάρχουν στον
Αριστοτέλη και στον Πλίνιο.
Η περιοχή λεγόταν «Αλίπεδο» και κατά την περίοδο της
επανάστασης "βοίδολίβαδο", γιατί εδώ έβοσκαν γελάδια, ανάμεσα
στους καλαμιώνες, στα βαλτοτόπια και στα υγρολίβαδα.
Στη συλλογή του Ζωολογικού Μουσείου της Αθήνας υπάρχει
υλικό από το 1858 -1920. Εδώ μπορεί να δει κανείς βαλσαμωμένα
πουλιά από το Φαληρικό Δέλτα, όπως υδρόβια (Αγριόχηνες, Πάπιες,
Κύκνοι, Πελεκάνοι) και παρυδάτια (Τουρλιά, Τρύγγες, Σκαλίδρες).
Σήμερα στην εκβολή του Ιλισού, ανάμεσα στο Μοσχάτο και τις
Τζιτζιφιές, διατηρείται μικρό υπόλειμμα από τον μεγάλο υγρότοπο που
κάλυπτε κάποτε την περιοχή.
Η εκβολή του Ιλισού είναι ένας σημαντικός σταθμός για τα πουλιά
κατά τη διάρκεια της αποδημίας τους. Στην περιοχή, κατά καιρούς,
έχουν καταμετρηθεί από διάφορους ορνιθολόγους 120 είδη πουλιών,
μερικά από τα οποία μάλιστα είναι πολύ σπάνια σήμερα στην Αττική.
Έχουν παρατηρηθεί πολλά Χαραδριόμορφα, Ποταμοσφυρίκτες
(Charadrius dubius), Κορμοράνοι, Αλκυόνες (Alcedo atthis), Τσικνιάδες,
Χήνες, Στρουθιόμορφα, και Αρπακτικά ακόμη.

Κρίνος του Φαλήρου
Παλαιότερα, στις αρχές του αιώνα, στο Φαληρικό Δέλτα,
φύτρωναν στις αμμοθίνες, σύμφωνα με τον HaIacsy, πάνω από 250
είδη φυτών, μεταξύ των οποίων και ένα πολύ σπάνιο λουλούδι, ο
Θαλάσσιος Κρίνος ή Κρίνος του Φαλήρου (Pancratium maritimum).
Το Pancratium maritimum ανήκει στην οικογένεια των
Αμαρυλλίδων είναι ωραίο φυτό με λευκά άνθη, που στο τέλος
Αυγούστου ανθίζει και ευωδιάζει.

Παραστάσεις του Θαλάσσιου κρίνου αποκαλύφθηκαν από τον
Evans στα Ανάκτορα της Κνωσού και από το Μαρινάτο στη Σαντορίνη.
Το πανάρχαιο αυτό φυτό δεν φυτρώνει πια στο Φάληρο και κινδυνεύει
να εξαφανιστεί απ` όλη την Ελλάδα, καθώς οι βιότοποί του
καταστρέφονται.

Ο Ιλισός ήταν αποδέκτης του ποταμού Ηριδανού οι πηγές του
οποίου βρίσκονται στους νότιους πρόποδες του Λυκαβηττού. Σήμερα
ο Ηριδανός
είναι ορατός μόνο στον αρχαιολογικό χώρο των
ανασκαφών του Κεραμεικού.
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