Λίμνη Αμβρακία
Η λίμνη βρίσκεται σε ένα βαθύπεδο νότια της Αμφιλοχίας και βόρεια της λίμνης Οζερού. Τροφοδοτείται
από μία λεκάνη απορροής έκτασης περίπου 112 τ.χλμ. και παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις στη
στάθμη του νερού της, γεγονός που οφείλεται στον καρστικό χαρακτήρα της περιοχής και στον υψηλό
βαθμό εξάτμισης τους θερινούς μήνες. Το μέγιστο μήκος της είναι 13,8 χλμ, πλάτος 3,8 χλμ και μέγιστο
βάθος 40 μ. Θεωρείται ολιγοτροφική και χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα σε θειούχα ιόντα.
Στο βόρειο τμήμα της έχει αποξηρανθεί ένα μεγάλο τμήμα της. Το εγχείρημα αποξήρανσής της άρχισε
να σχεδιάζεται το 1939 ενώ το 1964 άρχισαν οι εργασίες κατασκευής σήραγγας που θα διαπερνούσε το
δεξιό ημιορεινό ημιπερίγυρο της πόλης της Αμφιλοχίας και θα έβγαινε στον κάμπο του Βάλτου
αρδεύοντας τα κοντινά χωριά και εξασφαλίζοντας την ύδρευσή τους από το νερό της λίμνης Αμβρακία.
Η λίμνη όντας σημαντικός υδροβιότοπος είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Ξεχωριστό ενδιαφέρον
παρουσιάζει η ορνιθοπανίδα της Αμβρακίας και το φυτοπλαγκτό της λίμνης, το οποίο συνίσταται από
πολυάριθμα είδη φυκών. Έχει γίνει λόγος για την ύπαρξη 56 ειδών, πολλών εξ αυτών άγνωστων στον
ελληνικό χώρο. Επίσης η λίμνη είναι σταθμός αποδημητικών πουλιών και φιλοξενεί ορισμένα
μεγαλόσωμα αρπακτικά όπως χρυσαετούς (Aquila chrysaetos) και σπιζαετούς (Hieraetus fasciatus). Στη
νοτιοδυτική της πλευρά κυριαρχεί η μακκία βλάστηση (σχίνοι, κουμαριές, ρείκια, φιλλύκια, πουρνάρια)
ενώ συναντώνται και σπάνια αγριολούλουδα (Silene ungeri και Crocus boryi). Οι παραγωγικές
δραστηριότητες στο βόρειο ρηχό τμήμα της (φυτοφάρμακα, λιπάσματα) έχουν καταστήσει αναγκαία την
προστασία της.

Η λίμνη Αμβρακία και η δημόσια μνήμη
Η 26η Ιουλίου 1963 έχει συνδεθεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής
στα νερά της λίμνης Αμβρακία 27 ατόμων. Ημέρα εορτασμού της Αγίας Παρασκευής παρεκκλησίου, το
οποίο χρονολογείται από το 1550 και βρίσκεται απέναντι από το χωριό Στάνος, επάνω σε βράχο, εκείνη
την ημέρα πιστοί επέβαιναν σε βενζινοκίνητη βάρκα με προορισμό το παρεκκλήσι. Αυτός ήταν ο πιο
εύκολος τρόπος πρόσβασης. Μία από αυτές, λόγω υπέρβασης του επιτρεπτού ορίου επιβίβασης ατόμων
σε κάθε βάρκα αναποδογύρισε με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 26 ατόμων στην μεγάλη τους

πλειοψηφία από 7 έως 23 ετών. Σώθηκαν μόνο 13 άτομα. Ο Τύπος της εποχής έγραψε για το οδυνηρό
γεγονός: «Ο επίλογος της συγκλονιστικής τραγωδίας: εν μέσω σκηνών φρίκης και υστερίας ετάφησαν οι
26 δυστυχείς χωρικοί, οι πνιγέντες εις Αμβρακίαν λίμνην», «26 άτομα επνίγησαν εντος λίμνης λόγω
ανατροπής της λέμβου των ενώ μετέβαινον εις πανήγυριν».
Τα ιστορικά στοιχεία αντλήθηκαν από το έργο του Κώστα Δημ. Κονταξή, Της προσφυγιάς η μοίρα,
Εκδόσεις Ίφιτος, Αγρίνιο 2005.
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