Μικρό Οδοιπορικό στη Δημοτική Ενότητα “Ζάλογγο”
Η Δημοτική Ενότητα “Ζάλογγο” βρίσκετε στο Δήμο Πρέβεζας και συνορεύει με
την Δημοτική ενότητα Λούρου και τον Δήμο Φαναρίου.
Μεγάλο μέρος του απλώνεται στις φανταστικές παραλίες του Ιονίου Πελάγους.
Μία ιστορική Δημοτική ενότητα με πλούσια ιστορία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ένα
μικρό ταξίδι, ένα μικρό οδοιπορικό, από το παρελθόν στο μέλλον, από το χθες στο
σήμερα.
Αρκετές είναι οι διαδροµές που µπορεί να ακολουθήσει κάποιος για να γνωρίσει
αυτόν τον πλούσιο σε εναλλαγές τοπίων, ∆ήµο Πρέβεζας.
Μπορεί κανείς να ξεκινήσει την περιπλάνηση του στο χώρο και την ιστορία από
το Κανάλι την έδρα του ∆ήµου και το µεγαλύτερο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα που
χτίσθηκε λίγο πριν το 1800 στην άκρη της θάλασσας και αργότερα λόγω των
επιδροµών των Τούρκων µεταφέρθηκε στο τότε δάσος κάτω από τον Άγιο
Νικόλαο.
Μια πλατεία γεµάτη κόσµο και κίνηση που συγκράτησε ένα µέρος του πληθυσµού
λόγω της τουριστικής ανάπτυξης της παραλιακής ζώνης. Το Κανάλι διαθέτοντας
σήµερα τουριστική υποδοµή, είναι πόλος έλξης πολλών επισκεπτών από την
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Συνεχίζουµε τη διαδροµή βορειοδυτικά στη νέα Εθνική οδό και φτάνουµε στο
Πήδηµα Κυράς (Πρώην Παραλιακός Οικισµός Καστροσυκιάς), ένα από τα
ακρωτήρια της Κασσώπης, σήµερα τουριστικό θέρετρο µε µεγάλες ξενοδοχειακές
εγκαταστάσεις δίπλα στις δαντελωτές ακτές που προσφέρουν τη δυνατότητα
στους
επισκέπτες να ασχοληθούν µε όλα τα θαλάσσια σπορ. Χιλιάδες ξένοι επισκέπτες
απολαµβάνουν εδώ την γοητεία και τις χαρές του ελληνικού καλοκαιριού. Η
κυρίαρχη καλλιέργεια στην περιοχή είναι της ελιάς. Οι κάτοικοι που είναι
περισσότεροι το καλοκαίρι ασχολούνται µε την γεωργία και τον τουρισµό. Αξίζει
κανείς να επισκεφθεί τη Μονή της Αγίας Πελαγίας που χτίσθηκε το
17ο αιώνα και στις τελευταίες ανασκαφές ανακαλύφθηκε ψηφιδωτό δάπεδο
ρωµαϊκών χρόνων
Είµαστε στα Ριζά κοντά στα Αρτολίθια ένα από τα ιστορικά λιµάνια, µερικοί
όρθιοι και ψηλοί βράχοι οριοθετούν το λιµανάκι που σήµερα είναι καταφύγιο
πολλών επισκεπτών. Χωριό της ∆έσπως Μπότση που έφυγε µια µέρα ταξίδι προς
την ελευθερία πυρπολώντας το σπίτι και την οικογένειά της. Σήµερα ένα µνηµείο
στην άκρη του χωριού θυµίζει τη θυσία και µας γυρίζει πίσω στην ιστορία.

