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Κινδυνεύει να πέσει η πετρόκτιστη γέφυρα στις Σάτρες 
του Δήμου Μύκης;

Τελικά ο δήμαρχος Μύκης, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Περιφερειάρ-
χης, η υπηρεσία Νεότερων Μνημείων, ο κυβερνητικός βουλευτής και 
όλοι όσοι απολαμβάνουν τον μισθουλάκο τους ως δημόσια πρόσωπα 
τι ακριβώς κάνουν;

Πώς προστατεύουν την πολιτιστική κληρονομιά των Ξανθιωτών;

Η πετρόκτιστη γέφυρα η οποία ευρίσκεται στον οικισμό Ακραίος πε-
ριοχής Σατρών του Δήμου Μύκης, της οποίας η κατασκευή χρονολο-
γείται στη μεταβυζαντινή εποχή μεταξύ του 17ου και 18ου αιώνα πα-

ρουσιάζει σημαντικές φθορές οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην 
κατάρρευσή της.

Η ανωτέρα γέφυρα με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού το 
1995 χαρακτηρίστηκε ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο». Έχουν 
αποκολληθεί λίθοι, κυρίως από το κεντρικό σημείο του μεγάλου τό-
ξου και παρουσιάσθηκαν φθορές στα πλαϊνά τοιχία προφανώς και 
λόγω της διελεύσεως βαρέων οχημάτων. Λόγω δε του φορτίου και 
των πιέσεων τις οποίες δέχεται το κτίσμα δε δύναται να αποκλεισθεί 
το ενδεχόμενο καταρρεύσεώς της, αν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές 
και δεν πραγματοποιηθεί μια συντήρησή της.

Είναι γεγονός ότι ένας υπουργός δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει τα 
τοπικά προβλήματα και αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξης των τοπι-
κών πολιτικών, θεσμικών και υπηρεσιακών παραγόντων.

Με απλά λόγια πρέπει να εισηγηθούν στο υπουργείο, να βρούνε 
κονδύλια και τεχνικούς για να προστατεύσουν όχι μόνο την συγκε-
κριμένη πολιτιστική κληρονομιά, αλλά όλες τις κληρονομιές που 
άφησαν οι άξιοι πρόγονοί μας.

Τελικά θα κάνει κάποιος κάτι; Έστω και για να δικαιολογήσει τον 
μισθό του.

Εδώ θα μου πείτε, κοτζάμ γέφυρα του Κομψάτου έπεσε κόβοντας 
την Περιφέρεια στην μέση και δεν ίδρωσε κανενός το αυτί, για την 
γέφυρα πάνω στα κατσάβραχα θα νοιαστούν;

Ιρφάν Χατζηγγενε: Για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Μύ-
κης (και διάφοροι δημοτικοί σύμβουλοι) ποζάρει με τον 
Περιφερειάρχη ΑΜΘ και μάλιστα τον ευχαριστεί για «το 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνει στην περιοχή μας».

Μόνο, που ο Δήμαρχος, δεν μας λέει ποιο είναι 
ακριβώς το ενδιαφέρον του Περιφερειάρχη για 
την περιοχή μας; Τι ακριβώς έχει κάνει αυτός 

και η Διοίκησή του για την ευρύτερη περιοχής;

Μήπως έλυσε το θέμα με τον δρόμο του Κενταύρου και δεν το έχουμε καταλάβει; Ή μήπως 
βρέθηκαν τα χρήματα για τις μελέτες του κάθετου άξονα Μελιβοίων – Ξάνθης και πάλι δεν το 
έχουμε καταλάβει;

Φυσικά, δεν έγινε τίποτα από αυτά, όπως δεν έχει λυθεί και κανένα άλλο πρόβλημα που απα-
σχολεί τους κατοίκους της ΠΕ Ξάνθης και ειδικά όσων κατοικούν στον ορεινό όγκο.

Πάντως, αν θέλουν συγχαρητήρια για τις «πόζες» τους, αυτά μπορούμε να τα δώσουμε. Για το 
ανύπαρκτο έργο τους όμως, το μόνο που μπορούμε να τους πούμε είναι ότι πρέπει να ντρέπο-
νται και αντί για «πόζες» και φωτογραφίες, να ζητήσουν τουλάχιστον μία συγγνώμη από τον 
κόσμο που ταλαιπωρούν. Βέβαια, σε έναν χρόνο από τώρα, αυτός ο κόσμος, θα τους δώσει τις 
απαντήσεις που πρέπει!


