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Θέµα: 
 
Επέµβαση Δηµάρχου στην 
οικογένεια Αναστασοπούλου 
για την αποτροπή απόσυρσης 
της ράµπας στην βόρεια 
πλευρά της παραλίας της Αγιά 
Σωτήρας, Μάτι. 
 
Η ράµπα είναι αναγκαία για 
την πρόσβαση στην παραλία.  
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΣ  
Τον Δήµαρχο  Τριφυλίας 
κ. Κ. Κόλλια 
 
κ. Δήµαρχε 
 
Το διοικητικό συµβούλιο του  Περιβαλλοντικού - Πολιτιστικού Συλλόγου 
Γαργαλιάνων, στη χθεσινή  συνεδρίαση του ασχολήθηκε µε θέµατα που αφορούν 
την περιοχή της Αγίας Σωτήρας, Μάτι Γαργαλιάνων. 
 
Η παραθαλάσσια αυτή περιοχή, ως γνωστόν, είναι εξαιρετικού φυσικού κάλλους 
που ξεκινά βόρεια από το γραφικό εκκλησάκι και καταλήγει νότια στις 
εγκαταστάσεις του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος Costa Navarino. 
 
Ο Περιβαλλοντικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων σας παρακαλεί να 
ζητήσετε από τον κ. Κ. Αναστασόπουλο να µην αποσύρει την ράµπα που είχε 
κατασκευάσει για την ολοκλήρωση του έργου αντιδιαβρωτικής προστασίας του 
ακινήτου του. Η ράµπα αυτή έχει κατασκευαστεί µε φιλικά προς το περιβάλλον 
υλικά. Αν ο κ. Κ. Αναστασόπουλος αποσύρει την ράµπα οι πολίτες δεν θα έχουν 
πλέον την δυνατότητα πρόσβασης στην αµµώδη παραλία της Αγια Σωτήρας. Στην 
περίπτωση αυτή οι πολίτες θα απαιτήσουν από τον Δήµο την κατασκευή νέας 
ράµπας από τον Δήµο,  το κόστος της οποίας θα είναι τουλάχιστον 10.000 ∈  
 
Πριν την κατασκευή της Ράµπας από τον κ. Κ. Αναστασόπουλο η πρόσβαση στην 
παραλία πραγµατοποιείτο από ένα µικρό τσιµεντένιο µονοπάτι πλάτους ενός 
µέτρου το οποίο σήµερα έχει διαβρωθεί τόσο πολύ από την θάλασσα που το 
καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνο για όλους που το χρησιµοποιούν... 
Διαπιστώνεται σήµερα ότι η διέλευση όλων των  επισκεπτών προς την παραλία της 
Αγίας Σωτήρας, πραγµατοποιείται από την ράµπα γιατί είναι η µοναδική ασφαλής 
πρόσβαση. 
κ. Δήµαρχε παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες προκειµένου να ζητηθεί 
έγκαιρα  από την οικογένεια Αναστασοπούλου, που έχει ήδη σχεδιάσει να αποσύρει 
την ράµπα, να µην προβεί σε αυτή την ενέργεια. 
 
Για το Δ.Σ. του Περιβαλλοντικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων 

                                  
 
Φώτης Χ. Παναγιωτακόπουλος 
Πρόεδρος 



 


