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Αξιοπρεπείς ταφές για τους
μουσουλμάνους της Ροδόπης
19/11/2019

Αξιοπρεπείς ταφές θα έχουν από εδώ και στο εξής οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας, χάρη σε
σημαντικό έργο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής. Το διοικητικό
συμβούλιο της ΔΕΜΠ, το πρωί της Παρασκευής 15 Νοεμβρίου, ανέδειξε το έργο ανέγερσης κτιρίου
τέλεσης κηδειών.
Η σύγχρονη αυτή εγκατάσταση, αντίστοιχη της οποίας δεν υπήρχε στην Κομοτηνή, επιτρέπει στους
μουσουλμάνους συμπολίτες μας να θάβονται με αξιοπρέπεια. Βρίσκεται εντός του νεκροταφείου
Γιενιτζέ και η χρήση της είναι εντελώς δωρεάν από τους πιστούς. Το κτίριο κόστισε 60.000 ευρώ και η
κατασκευή του έγινε «από το μηδέν» όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΔΕΜΠ Σελήμ Ισά,
δείχνοντας το σύγχρονο κτίριο 120 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο έχει τρεις αίθουσες για πλύσιμο,
δύο αίθουσες για τύλιγμα σαβάνων, μία αίθουσα αναμονής και έναν ψυκτικό θάλαμο.
Σύμφωνα με τον κο Ισά τέτοιο κτίριο ανεγείρεται «για πρώτη φορά στην περιοχή μας» με τον πρόεδρο
να διηγείται: «Οι μουσουλμάνοι έπλεναν τις σορούς των ανθρώπων τους σε μπαλκόνια, αυλές και
μπανιέρες –ζούμε στο 2019 δεν επιτρέπεται να γινόταν αυτό. Ήταν ανάγκη η κατασκευή αυτού του
κτιρίου και ο κόσμος το ήθελε πάρα πολύ γι’ αυτό και το σχολιάζουν θετικά». Οι παροχές προς τους
πιστούς παραμένουν δωρεάν. Την ίδια ώρα το δ.σ. της ΔΕΜΠ έχει προβεί σε αναβάθμιση πλήθους
μουσουλμανικών νεκροταφείων της ευρύτερης περιοχής, με τη δημιουργία τσιμεντένιων διαδρόμων,
την κοπή χόρτων και άλλες εργασίες.

27 Απριλίου 2020

Κομοτηνή: Δωρεά προς το Σωματείο ΑμεΑ ΠΕ
Ροδόπης από τη Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας

Στα πλαίσια της συλλογικής ευθύνης και αλληλεγγύης, ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής Σελήμ Ισά μαζί με τα μέλη διοικητικού συμβουλίου Σαλή Σαλή και Ριτβάν Εμίν Ναζίφ,
παρέδωσαν στο Σωματείο ΑμεΑ ΠΕ Ροδόπης υλικό προφύλαξης για την αντιμετώπιση του COVID-19 συνεχίζοντας
έτσι τις ουσιαστικές παρεμβάσεις στήριξης της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων της.

24 Απριλίου 2020

Στο πλευρό του γηροκομείου η Διαχειριστική
Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας

Για μια ακόμη φορά η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής στάθηκε στο
πλευρό ανθρώπων που έχουν ανάγκη στηρίζοντας έμπρακτα συνανθρώπους και καλύπτοντας ανάγκες
ιδρυμάτων της περιοχής. Το ΔΣ με επικεφαλής τον πρόεδρο τον δραστήριο πρόεδρο, κ. Σελίμ Ισά
παρέδωσε στο γηροκομείο Κομοτηνής και στα χέρια του προέδρου του ΔΣ κου πατέρα Δημήτριου
Βασιλειάδη υγειονομικό υλικό, πολύτιμο στη μάχη κατά του κορονοϊου.
Μάσκες, αντισηπτικά, γάντια και ό,τι άλλο θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο και να προστατέψει τους
ηλικιωμένους- τρόφιμους του γηροκομείου. Ανταποκρίθηκαν έτσι με τον καλύτερο τρόπο στην προ ημερών
έκκληση της Διοίκησης του Γηροκομείου προς την Τοπική Κοινωνία για βοήθεια λόγω της δεινής
οικονομικής θέσης στην οποία έχει περιέλθει το ίδρυμα. Μια καλή αφορμή για αλληλεγγύη και καλές
πράξεις η περίοδος του Ραμαζανιού που ξεκίνησε και το ΔΣ της ΔΕΜΠ Κομοτηνής άδραξε την ευκαιρία
και με τον καλύτερο τρόπο απέδειξε πως «σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει».

6 Απριλίου 2020

Κομοτηνή: Όλες οι δωρεές στο «Σισμανόγλειο»
Νοσοκομείο

«Ευγνώμονες προς την αλληλεγγύη της πολύ-πολιτισμικής Ροδόπης μας, που καθημερινά προσφέρει στο
Νοσοκομείο μας σημαντικές δωρεές σε μια συγκυρία που η συνδρομή, ο εθελοντισμός και η βοήθεια αποτελούν
δώρο ζωής αλλά και πηγή δύναμης, αντοχής και αισιοδοξίας για όλους όσους μάχονται καθημερινά μέσα στη φωτιά
για το πολυτιμότερο αγαθό μας, την υγεία» αναφέρει σε μήνυμά της η διοικήτρια του Νοσοκομείου Κομοτηνής,
«Σισμανόγλειο», κα Μάγδα Γιαμουστάρη, αναφερόμενη στις δωρεές που έχουν πραγματοποιηθεί τον τελευταίο
καιρό, ευχαριστεί τους δωρητές γνωστοποιώντας μια προς μια τις δωρεές.

Ειδικότερα, «ευχαριστούμε από καρδιάς» σημειώνει τους:
• Το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για την προσφορά μιας ηλεκτροκίνητης κλίνης πέντε
διαφορετικών λειτουργιών με στρώμα και την αγορά ειδικού βαμβακερού υφάσματος για
την κατασκευή μασκών.
• Το Δήμαρχο κ.Γκαράνη Ιωάννη και το Δ.Σ. του Δήμου Κομοτηναίων για την προσφορά δύο
(2) Αναπνευστήρων, ενός (1) Μόνιτορ και οχτώ (8) Αντλιών ύψους 43.000 ευρώ.
• Το Δήμαρχο κ.Αμέτ Ριτβάν και το Δ.Σ. του Δήμου Αρριανών για την προσφορά ειδών
υψηλής προστασίας προσώπου, αξίας 10.000 ευρώ.
• Τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Αχμέτ Ιμπράμ για τη προσφορά 70 στολών υψηλής
προστασίας.
• Τον Πρόεδρο κ.Γραβάνη Αντώνη και το Δ.Σ. του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Ροδόπης, για την προσφορά και εγκατάσταση ενός κλιματιστικού μηχανήματος στο isobox
απομόνωσης και λήψης δείγματος ασθενών και τριών (3)
θερμομέτρων ανέπαφης θερμομέτρησης.
• Την Πρόεδρο κ. Γιάννα Χατζηαντωνίου και το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης για
την προσφορά των 3.000 ευρώ σε είδη ατομικής προστασίας.
• Τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής κ.Ισά
Σελήμ για την προσφορά τεσσάρων (4) αναπηρικών αμαξιδίων και δεκαπέντε (15) στολών
καθαριστριών.
• Τον Ταξίαρχο κ.Μπόγδο Ιωάννη της XXI Ταξιαρχίας για την άμεση εγκατάσταση ειδικής
σκηνής ένδυσης και έκδυσης των πληρωμάτων ασθενοφόρων.
• Την εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ ΕΕ για την δωρεά κατασκευής βάσης σκυροδέματος
για την τοποθέτηση μεταλλικού οικίσκου.
• Την εταιρεία ΠοΤΟΠΟΙΪΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ για την προσφορά καθαρού
οινοπνεύματος ποσότητας δέκα βαρελιών.
• Την εταιρεία ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την προσφορά ενός κιλού ρολών

πολυαιθυλενίου και ενός κιλού σακούλες νάιλον διαφανείς.
• Την εταιρεία ELINA ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για την προσφορά compact monitor
παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων.
Τους κυρίους Μπακαλίδου Ζωή, Πουτουρίδη Γεώργιο, Πουτουρίδου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω, Νεραντζή
Ελένη και Κοζαντζή Νεσλά για την εθελοντική κατασκευή πεντακοσίων μασκών προστασίας.
Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Τμήμα Κομοτηνής για την καθημερινή 24ωρη εθελοντική
παρουσία του στην πύλη του Νοσοκομείου αναλαμβάνοντας τη θερμομέτρηση όλων των εισερχόμενων.
«Και έπεται συνέχεια! Παραφράζοντας και επικαιροποιώντας: «Δεν πολεμούν σαν ήρωες οι Νοσηλευτές, οι
Νοσηλεύτριες, το Ιατρικό, το Παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου! Οι ΗΡΩΕΣ πολεμούν
σαν αυτούς.!»» καταλήγει η ανακοίνωση της Διοικήτριας.

8 Απριλίου 2020

Κομοτηνή: Μάσκες στο Νοσοκομείο παρέδωσε η
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας

Μια ακόμη ιδιαίτερη στιγμή από αυτές που κάνουν την «μάχη» κατά του κορονοϊού να
ξεχωρίζει για την αλληλεγγύη και τα φιλάνθρωπα συναισθήματα που αναδεικνύονται τις
ημέρες αυτές έζησε σήμερα η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»
κα Μάγδα Γιαμουστάρη. Υποδέχτηκε στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου τον πρόεδρο
της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής (ΔΕΜΠΚ), κ.
Σελήμ Ισά ο οποίος της παρέδωσε μια νένα παρτίδα χειροποίητων μασκών.

«Η ΔΕΜΠΚ συνεχίζει να συμβάλλει έμπρακτα στις προσπάθειες καταπολέμησης
του κορονοϊου επιλέγοντας να δωρίσει μάσκες που αποτελούν έναν πολύ καλό
τρόπο προστασίας από τον κορονοϊό για το υγειονομικό προσωπικό» είπε ο κος
Σελήμ Ισά.
Η δημιουργός των μασκών, μια μουσουλμάνα Κομοτηναία μοδίστρα, θέλησε να
διατηρήσει την ανωνυμία της υποσχόμενη, όμως, στο προεδρείο της ΔΕΜΠΚ ότι
θα σταθεί και πάλι αλληλέγγυα εφόσον χρειαστεί μην αφήνοντας κανέναν που
δίνει τη «μάχη» κατά του κορονοϊού απροστάτευτο.

13 Μαρτίου 2020

Το ειδικό κρεβάτι εξασφάλισε ο Σύλλογος ΑΜΕΑ
στο μέλος υπέρβαρο Σιαχήν Σερήφ

Το ειδικό κρεβάτι που τόσο έχει ανάγκη ο υπέρβαρος Σιαχίν Σερήφ από τον Ήφαιστο Ροδόπης, το λαμβάνει
σήμερα, μετά από ενέργειες του Σωματείου ΑΜΕΑ Ροδόπης και του προέδρου του Τρύφωνα Καρούντζου
και την χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου από την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας.
Πριν ένα μήνα σχεδόν ο κ. Καρούντζος, αφότου ο κ. Σερήφ έγινε μέλος του Συλλόγου ΑΜΕΑ Ροδόπης,
έθεσε το θέμα στον πρόεδρο της Μουσουλμανικής Περιουσίας, Σελίμ Ισσά. Του περιέγραψε λοιπόν πως
αναγκαίο είναι αυτό το ειδικό κρεβάτι για τον κ. Σερήφ, κατάλληλο για το βάρος του, με στηρίγματα, αλλά
και στρώμα που δεν προκαλεί όσο το δυνατόν κατακλίσεις κ.α. σε μια προσπάθεια να ανακουφισθεί από τα
προβλήματα υγείας που έχει λόγω του υπερβολικού του βάρους.
Ο πρόεδρος κ. Ισσά έδωσε εντολή και σε ένα σχεδόν μήνα το κρεβάτι κατασκευάστηκε και φυσικά σημασία
δεν έχει το ποσό!
Σημασία έχει πως εδώ και χρόνια ταλαιπωρούνταν ο άνθρωπος, χωρίς να μπορεί να βρεθεί μια λύση…
«Θέλω να πω πως ο κ. Σερήφ εδώ στην Κομοτηνή έχει ανθρώπους που τον φροντίζουνε και από το
Νοσοκομείο και ιδιώτες γιατρούς που έρχονται ΔΩΡΕΑΝ και τον παρακολουθούνε.
Ευτυχώς που είναι στην Κομοτηνή ο κ. Σερήφ και όχι στην Αθήνα, η οποία είναι εχθρική πόλη για ΑΜΕΑ
και για ανθρώπους που έχουν πρόβλημα όπως ο κ. Σερήφ που είναι υπέρβαρος…
Επίσης θέλω να πω πως όταν ψάχνεις τις λύσεις εκεί που μπορεί να υπάρξουν τις βρίσκεις …και δεν
χρειάζονται οι αυτόκλητοι σωτήρες από πουθενά…», τόνισε κατηγορηματικά ο κ. Καρούντζος.
Εξ άλλου αναφερόμενος στις αυστηρές οδηγίες που περιλαμβάνονται για τα μέτρα προστασίας από τον
κορονοϊό, κάλεσε ΟΛΟΥΣ σε ΑΜΕΣΗ ΥΠΑΚΟΗ αυτών και των ανθρώπων που νοσούν από χρόνιο
νόσημα και των ΑΜΕΑ, αλλά και όλων των υπολοίπων: Αυτοπεριορισμό, αποφυγή χώρων όπου
συχνωτίζονται πολλοί, μέτρα υγιεινής, συχνό πλύσιμο χεριών, απολύμανση χώρων-ιδιωτικών και
δημόσιων- και κυρίως μεσογειακή διατροφή προκειμένου να θωρακισθεί το ανοσοποιητικό σύστημα του
οργανισμού. Φυσικά, αισιοδοξία, όχι αρνητικές σκέψεις, όχι πανικός και φόβος, γιατί έτσι θα μας αλώσει ο
φόβος του ιού…πριν τον ιό τον ίδιο.
Ακούστε το ηχητικό της συνέντευξης του κ. Καρούντζου στην ΕΡΤ Κομοτηνής
https://drive.google.com/open?id=1bCOXp6_vZJYjBtpsQWFcmdVuloyU1gqn
Μοιράσου το άρθρο:

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους μικρούς μαθητές του Μειονοτικού Δημοτικού
Σχολείου της Σάλπης. Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής της
Μουσουλμανικής Περιουσίας, ο κος Ισά Σελίμ με τους συνεργάτες του τους χάρισε
από μια τσάντα και άλλα σχολικά είδη χρήσιμα στην έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Στο πλευρό του πολύ δραστήριου προέδρου
βρέθηκε και ο Ιερέας του χωριού, ο πατέρας Χρυσοβαλάντης. Επισκέφτηκαν μαζί το
χώρο και στήριξαν με τον καλό τους λόγο το έργο των εκπαιδευτικών. Όλοι τους
δέχτηκαν με χαρά το ενθουσιώδη καλωσόρισμα των μικρών παιδιών.

«Προσπαθούμε πάντα να βρισκόμαστε κοντά στο
πλευρό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη» δήλωσε στην ΕΡΤ Κομοτηνής ο κος Ισά
Σελήμ σημειώνοντας πως μέχρι στιγμής έχει δώσει περισσότερες από 50 τσάντες και
άλλα σχολικά είδη σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων της
περιοχής. «Πρέπει να αγαπάμε. Αυτές οι πράξεις αγάπη φανερώνουν γι αυτό και τα
παιδιά χάρηκαν τόσο. Αφού τα συνιστούμε πρώτα να έχουν αγάπη για τον συνάνθρωπό
τους, αγάπη τέτοια θα πρέπει να τους διδάσκουμε με πράξεις κι εμείς» δήλωσε ο
πατέρας Βαλάντης , που από την πρώτη στιγμή άνοιξε την αγκαλιά του σε όλα τα
παιδιά του χωριού.

Η δουλειά της Διαχειριστικής δεν σταματά εδώ.
Ο ακούραστος πρόεδρος δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επισκευές των χώρων
λατρείας των μουσουλμάνων, αλλά και των κοιμητηρίων. Έτσι, εκτός από τα σχολικά
είδη: τσάντες, βιβλία κ.α. και την διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες
συνεχίζονται και οι εργασίες ανακαίνισης. Προς το παρόν έχουν φροντίσει επτά
κοιμητήρια και είκοσι τζαμιά: συντηρήσεις, βάψιμο κι επισκευές και το έργο
συνεχίζεται με τον ίδιο ζήλο.
Φώτο: Εικόνες από την παράδοση των σχολικών τσαντών στο Μειονοτικό Σχολείο τη
Σάλπης ρεπορτάζ-κείμενο:Μαρία Νικολάου

29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ένα κειμήλιο με τη δική του ξεχωριστή αξία παρουσιάζεται σήμερα στο κοινό της
Θράκης. Ήρθε στο «φως» κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης που
πραγματοποιήθηκαν στο Ταμπακχανέ Τζαμί της Κομοτηνής. Ο Ιερός χώρος ανοίγει
σήμερα τις πόρτες του για τους μουσουλμάνους πιστούς και τους επισκέπτες και
σήμερα παρουσιάζεται επίσης σε κοινή θέα το απρόσμενο εύρημα.
Πρόκειται για ένα κομπολόι το οποίο χρησιμοποιούν οι μουσουλμάνοι πιστοί
προκειμένου να απαριθμήσουν τις ευχές και τις ευλογίες τους προς τον Αλλάχ. Το
κομπολόι που βρίσκεται στην κατοχή του Ιερού Τεμένους Ταμπακχανέ Τζαμί και έχει
ακριβώς 999 χάντρες με μήκος 37 μέτρα. Η κάθε μια χάντρα είναι κατασκευασμένη
από ξύλο οξιάς με διάμετρο 3 εκ. περίπου και μήκος 3,5 εκ.
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, ως διαχειρίστρια
των εν Κομοτηνή εδρευόντων βακουφίων, υπέβαλε ήδη, στις 22 Δεκεμβρίου 2016,
προς το γραφείο Guiness World Records αίτημα καταγραφής του ως το μεγαλύτερο σε
μήκος σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα, όπως δηλώνουν οι υπεύθυνοι της
διαχειριστικής το ρεκόρ κατέχει αντίστοιχο κομπολόι, μήκους 25 μέτρων, που
βρίσκεται σε πόλη της Τουρκίας.
Το κομπολόι αυτό χρησιμοποιείται τόσο στα ιερά Τεμένη όσο και στα σπίτια των
μουσουλμάνων μετά το τέλος της πεντάκις καθημερινής προσευχής, για να
απαριθμηθούν οι ευχές και οι ευλογίες των πιστών προς τον Αλλάχ. Αυτά τα
κομπολόγια αποτελούνται συνήθως από 99 χάντρες, όμως το κομπολόι των 999

χαντρών χρησιμοποιείται στους Τεκέδες (χώρος συναντήσεως των σούφι –
μυστικιστών- του Ισλάμ) αλλά και στα τεμένη όπου σώζονται τα ιερά λείψανα που
ανήκουν στον Προφήτη Μουχαμμέντ.
Τον Μάρτιο του 2016 το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής άναψε το πράσινο φως για
την ανακαίνιση του Τεμένους, συναινώντας με την έκδοση άδειας επισκευής για
λόγους χρήσης και υγιεινής του εν λόγω ακινήτου. Αμέσως ανέλαβε τη διεκπεραίωση
του έργου η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής,
συμπεριλαμβάνοντάς το έργο αυτό σε μία σειρά από εργασίες αναβάθμισης σε
ιστορικά τεμένη και μειονοτικά σχολεία της πόλης. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη
εργασίες στο Εσκί Τζαμί της Κομοτηνής.
Το Ταμπακχανέ συγκαταλέγεται στα παλαιότερα τεμένη της πόλης, χωρίς να είναι
γνωστή η ακριβής ημερομηνία κατασκευής του, και είναι ένα από τα τρία κεντρικά
τεμένη, μαζί με το Εσκί και το Γενί Τζαμί.

29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Η αρχιτεκτονική που επηρέασε ειδικά το ύφος των τεμενών της Θράκης ήταν η
οθωμανική, της λεγόμενης «κλασικής» περιόδου (1450-1680 περίπου), καθώς μετά
την πτώση των Σελτζούκων στις αρχές του 14ου αιώνα, οι Οθωμανοί ήταν το
τουρκικό φύλο και η δυναστεία που ξεχώρισε και επικράτησε ως τον 19ο αιώνα.
Σημείο ακμής τους ο 16ος αιώνας. Της περιόδου αυτής τα δύο γνωστά, παλαιότερα
τζαμιά της Κομοτηνής, το Εσκί Τζαμί και το Γενί Τζαμί. Την δυάδα συμπληρώνει από
σήμερα και ένα τρίτο, μεταγενέστερης βέβαια περιόδου, το Ταμπακχανέ, που άνοιξε
ξανά τις πόρτες του για τους πιστούς της μουσουλμανικής μειονότητας , αλλά και για
όποιον θα ήθελε να γνωρίσει το ξεχωριστό αυτό κτίριο.
Το νέο αρχιτεκτονικό είδος που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις θρησκευτικές και
λατρευτικές ανάγκες της μουσουλμανικής κοινότητας και ονομάστηκε «τζαμί» από
την αραβική λέξη «μάστζιντ» («masjid») και αποτελεί μετεξέλιξη του οίκου του
Προφήτη Μωάμεθ στη Μεδίνα έχει σίγουρα πολλές αναφορές και στην Κομοτηνή.
Είναι γνωστό σε όλους, άλλωστε,ότι στη Θράκη της ισονομίας και του σεβασμού των
πολιτών, όπου η δημοκρατία λειτουργεί υποδειγματικά, λειτουργούν απρόσκοπτα
πάνω από 320 μουσουλμανικά τεμένη.

Οι Μουφτήδες της Θράκης

Όπως δήλωσε σήμερα ο κ. Σελίμ Ισά, πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας τον Μάρτιο του 2016 το δημοτικό συμβούλιο
Κομοτηνής άναψε το πράσινο φως για την ανακαίνιση του Τεμένους, συναινώντας με
την έκδοση άδειας επισκευής για λόγους χρήσης και υγιεινής του εν λόγω ακινήτου.
«Αμέσως αναλάβαμε τη διεκπεραίωση του έργου βρίσκοντας κατά 40% τους πόρους
από την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής και κατά
60% από τους πολίτες» δηλώνει και εξηγεί ότι ευχάριστη ανακάλυψη αποτέλεσε ο
εντοπισμός, μέσα στο Ταμπακχανέ, ενός κειμηλίου με τη δική του ξεχωριστή αξία,
του κομπολογιού με τις 999 χάντρες. «Το χρησιμοποιούσαν οι πιστοί μουσουλμάνοι
προκειμένου να απαριθμούν τις ευχές και τις ευλογίες τους προς τον Αλλάχ» εξήγησε
ο κ. Αϊντήν Μποσταντζή στους προσκεκλημένους. Παρόντες, μεταξύ άλλων, ο
αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης κ. Νίκος Τσαλικίδης, δήμαρχος Κομοτηνής, κ. Γιώργος
Πετρίδης, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, το
μέλος της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης κ. Δημήτρης Χαρίτου, η δημοτική σύμβουλος κ.
Ελένη Λαφτζή, ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτης
Κεραμάρης κ.α. . Το κομπολόι που βρίσκεται στην κατοχή του Ιερού Τεμένους
Ταμπακχανέ Τζαμί έχει ακριβώς 999 χάντρες με μήκος 37 μέτρα. Η κάθε μια χάντρα
είναι κατασκευασμένη από ξύλο οξιάς με διάμετρο 3 εκ. περίπου και μήκος 3,5 εκ.

Έβαλε πλώρη για το ρεκόρ Γκίνες
«Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, ως
διαχειρίστρια των εν Κομοτηνή εδρευόντων βακουφίων, υπέβαλε ήδη, στις 22

Δεκεμβρίου 2016, προς το γραφείο Guiness World Records αίτημα καταγραφής του
ως το μεγαλύτερο σε μήκος σε ολόκληρο τον κόσμο» αποκαλύπτει ο κος Σελίμ
Ισά και σημειώνει πως κομπολόι, μήκους 25 μέτρων, βρίσκεται σε πόλη της
Τουρκίας, αλλά και ένα εξίσου μεγάλο στη Βοσνία.
«Αυτά τα κομπολόγια αποτελούνται συνήθως από 99 χάντρες, όμως το κομπολόι των
999 χαντρών χρησιμοποιείται στους Τεκέδες (χώρος συναντήσεως των σούφι –
μυστικιστών- του Ισλάμ) αλλά και στα τεμένη όπου σώζονται τα ιερά λείψανα που
ανήκουν στον Προφήτη Μουχαμμέντ» προσθέτει ο κος Μπονστατζή σημειώνοντας
πως μόνιμα θα βρίσκεται στο Ταμπακχανέ δίνοντας σίγουρα ξεχωριστό ενδιαφέρον με
την παρουσία του τόσο στους ντόπιους όσο και στους επισκεπτές που θα θελήσουν να
το δουν από κοντά στην προσπάθεια τους να γνωρίσουν μια πολυπολιτισμική πόλη,
όπως η Κομοτηνή.
Φώτο: Στιγμιότυπα από το Ταμπακχανέ Φωτογράφος:Μαρία Νικολάου

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, 2020 - 10:00
ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΜΠ

Εργασίες σε τέσσερα τζαμιά της Κομοτηνής

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Συνέχεια παρεμβάσεων από την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής
Πραγματοποιήθηκαν από την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ)
Κομοτηνής εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού στα τεμένη Μεστανλή Τζαμί, Γιενί Τζαμί,
Σερδάρ Τζαμί και Αριφχανέ Μεστζίτ.
Επίσης, τοποθετήθηκαν από την ΔΕΜΠ Κομοτηνής παγκάκια καθίσματος στο προαύλειο χώρο
τεμένους Κιρμαχαλέ Τζαμί και 2ου Μειονοτικού Σχολείου.
Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές εργασίες διευθέτησης διαδρόμου πεζών από την
ΔΕΜΠ Κομοτηνής στα υπό διοίκηση της ΔΕΜΠ μουσουλμανικά νεκροταφεία. Τέλος, συνεχίζονται οι
εργασίες καθαριότητας και τοποθετούνται όπου είναι αναγκαίες βρύσες για την διευκόλυνση των
επισκεπτών στα Νεκροταφεία.

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, 2020 - 16:18
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

Οι τελευταίες επαφές της Μπακογιάννη στην
Ροδόπη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόταση κατέθεσαν οι φορείς στην σύσκεψη που έγινε στο Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο
Ροδόπης.
Η πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανάπτυξης της Θράκης, Ντόρα
Μπακογιάννη, τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου είχε συναντήσεις με την ΔΔΕ ν. Ροδόπης Μαίρη
Κοσμίδου, με τον Ισά Σελίμ, πρόεδρο Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
καθώς και επίσκεψη - σύσκεψη στο Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Ροδόπης όπου συνάντηθηκε
με τους προέδρους: Βιομηχανικού και Εμπορικού επιμελητηρίου Αγγελίδη Νίκο, Επαγγελματικού και
Βιοτεχνικού επιμελητηρίου Γραβάνη Αντώνη, Συνδέσμου Βιομηχανιών Ροδόπης Φραντζή Ιάκωβο,
Εμπορικού Συλλόγου Κωνσταντινίδου Κική και Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βαφειάδη Ανέστη.
Συνάντηση με Κοσμίδου και Ισά Σελίμ.
Αναφερόμενη πρώτα στην συνάντηση με την Μαίρη Κοσμίδου, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε «ζητήσαμε μια
ενημέρωση για τη κατάσταση που επικρατεί στην παιδεία, γιατί ανάγκες που παρουσιάζονται είτε σε
εκπαιδευτικό προσωπικό είτε ανάγκες κτηριακές. Κάναμε μία αποτίμηση της γενικότερης κατάστασης».
Σχετικά με την συνάντηση που είχε η πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την
ανάπτυξη της Θράκης με τον Ισά Σελίμ, τόνισε ότι «είχαμε μια ενημέρωση σε βάθος, μας έδωσε όλα τα
στοιχεία (ο Ισά Σελίμ), τα οποία θα τεθούνε σε γνώση όλων των συναδέλφων της Διακομματικής
Επιτροπής». Στις συναντήσεις της κα. Μπακογιάννη παρόντες ήταν και οι τρεις βουλευτές της Ροδόπης,
Ιλχάν Αχμέτ, Ευρυπίδης Στυλιανίδης και Δημήτρης Χαρίτου.
Η επίσκεψη – σύσκεψη στο Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο

Ως τελευταία συνάντηση για την ημέρα του Σαββάτου η κα. Μπακογιάννη βρέθηκε στο Βιομηχανικό και
Εμπορικό Επιμελητήριο στο κέντρο της Κομοτηνής, όπου πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη περίπου δύο
ωρών με παρόντες του προέδρους των επιμελητηρίων του νομού Ροδόπης, τον πρόεδρο του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Ροδόπης Φραντζή Ιάκωβο, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κωνσταντινίδου Κική, και
τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ανέστη Βαφειάδη. «Νομίζω ότι καταλήξαμε σε ορισμένους
βασικούς άξονες οι οποίοι θα συζητηθούν αναλυτικά στην Επιτροπή. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε
τέτοιου είδους κίνητρα, ώστε οι επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχουν στην Θράκη, να έχουν πραγματικό
μέλλον και καλή προοπτική. Άκουσα κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες, οι οποίες όμως χρίζουν
επεξεργασίας», ήταν τα λόγια της Ντόρας Μπακογιάννη μετά την λήξη της σύσκεψης.
Νίκος Αγγελίδης : «Προτείναμε δίπολο μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής»
«Φτάσαμε στην τελική μας πρόταση που λέει το εξής : Η Αλεξανδρούπολη που συγκεντρώνει τα
μεγαλύτερα πλεονεκτήματα δηλαδή λιμάνι, σιδηρόδρομο και Εγνατία και η οποία στο μέλλον θα
απογειωθεί αναπτυξιακά και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, θα πρέπει να κάνει ένα δίπολο με την
Κομοτηνή στην φιλοσοφία του διοικητικού κέντρου πρωτεύουσας, κάθετος άξονας Νυμφαίας – Μακάζα,
ενδοχώρα βαλκανικής, έτσι ώστε γύρω από αυτό το δίπολο να χτιστεί η αναπτυξιακή προσπάθεια των
επόμενων ετών για την Θράκη» , επεσήμανε ο κος Αγγελίδης. Από αυτό το δίπολο όμως λείπει ένα
κομμάτι του παζλ και αυτό το κομμάτι είναι ένα είδος οικονομική ζώνης, όπου θα αναπτυχθεί ένα
μοντέλο διασύνδεσης του πανεπιστημίου με την παραγωγή για επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και σε
αυτό δύναται να είναι η ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, παρατήρησε ο πρόεδρος του Βιομηχανικού και Εμπορικού
Επιμελητηρίου.
Σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη συναντήθηκε με την διοικήτρια Νοσοκομείου Μάγδα Γιαμουστάρη στην
Κομοτηνή καθώς και με τον Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας, ενώ ο τελευταίος σταθμός της επίσκεψής
της στην Θράκη ήταν η Ξάνθη.

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, 2020 - 16:45
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Σπουδαίο έργο της ΔΕΜΠ σε μειονοτικά σχολεία του
τόπου

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Σε ποια σχολεία έγιναν εργασίες και ποιες
Συνεχίζοντας το σπουδαίο της έργο προς όφελος όλων των παιδιών που φοιτούν σε μειονοτικά σχολεία
του τόπου, η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής από την έναρξη της
σχολικής χρονιάς 2020-2021 έχει εκτελέσει τα εξής έργα στα Μειονοτικά Σχολεία της πόλης μας:









Εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά του Μειονοτικού Σχολείου
Μέστανλη
Εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού εξωτερικά του Οικοτροφείου (Καγιαλή)
Ιεροσπουδαστηρίου.
Εργασίες μικροεπισκευών, ελαιοχρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά 4ου Μειονοτικού Σχολείου
(Ήφαιστος Κομοτηνής) και κατασκευή στο προαύλιο χώρο του Σχολείου μιας κρήνης με 8 βρύσες και
ζωγραφισμένης με υδρόγειο Γη.
Εργασίες επισκευής αλουμίνιων κουφωμάτων και ηλεκτρικής εγκατάστασης του 4ου Μειονοτικού Σχολείου
(Ήφαιστος Κομοτηνής)
Εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού συνολικά 12 αιθουσών διδασκαλίας του 1ου Μειονοτικού
Σχολείου (Ιδαδιέ) και αντικατάσταση πάγκων καθίσματος στο προαύλιο χώρο του Σχολείου.
Εργασίες απολύμανσης εκ νέου στα Μειονοτικά Σχολεία (1ο, 2ο, 3ο και 4ο) καθώς και στο
Ιεροσπουδαστήριο Χαϊριγιέ κατόπιν εντοπισμού κρουσμάτων κορωνοϊού στην πόλη μας.
Διανομή σχολικών τσαντών και σχολικών ειδών σε άπορους μαθητές που έχουν ανάγκη σε συνεργασία με
Διευθύνσεις και Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Μειονοτικών Σχολείων.

Ο πρόεδρος Σελίμ Ισά και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής με μήνυμά τους «εύχονται καλή σχολική χρόνια με πρόοδο και
υγεία και ελπίζουν την ολοκλήρωσή της χωρίς διακοπές λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού».
Θυμίζουμε ότι το περασμένο διάστημα η ΔΕΜΠ πραγματοποίησε μία σειρά δωρεάν στο Νοσοκομείο
Κομοτηνής και άλλες δομείς και φορείς της περιοχής μας, στηρίζοντας την Κομοτηνή και όλους τους
κατοίκους ανεξαρτήτως θρησκείας στη «μάχη» κατά του κορωνοϊό.

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, 2020 - 13:27
ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΜΠ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ροδόπη: Δωρεά 2.000 μασκών προς την
Πυροσβεστική!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Μία ακόμη κίνηση αλληλεγγύης από τη Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
Το διοικητικό συμβούλιο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός
των πλαισίων του φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί όλα αυτά τα έτη, παρέδωσε στον Διοικητή των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης δύο χιλιάδες (2.000) χειρουργικές μάσκες προσώπου λόγω
πανδημίας κορωνοΐου, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΔΕΜΠΚ Σελίμ Ισά.

Παρασκευή, 28 Αυγούστου, 2020 - 10:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Σε Γκαράνη - Τσαλικίδη η ΔΕΜΠ Κομοτηνής

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εθιμοτυπικές συναντήσεις για τον πρόεδρο Σελίμ Ισά και το Δ.Σ.
Το διοικητικό συμβούλιο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής,
με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΔΕΜΠ Σελίμ Ισά, πραγματοποίησαν δύο εθιμοτυπικές συναντήσεις υψηλού
επιπέδου.
Την Δευτέρα 24/08 το Δ.Σ. επισκέφτηκε τον δήμαρχο Κομοτηνής Γιάννη Γκαράνης στο δημαρχείο, ενώ την
Πέμπτη 27/08 επισκέφτηκε τον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης Νίκο Τσαλικίδη στο διοικητήριο. Οι
επισκέψεις ήταν εθιμοτυπικές, ανταλλάχθηκαν αναμνηστικά, ενώ εκφράστηκε η στήριξη της πολιτείας στο
διαρκώς αυξανόμενο έργο που επιτελεί σε πολλά σημεία της ευρύτερης περιοχής η Διαχειριστική.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου, 2020 - 14:23
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Όλα τα μειονοτικά σχολεία απολύμανε η ΔΕΜΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εν τω μεταξύ συνεχίστηκαν οι δωρεές υγειονομικών υλικών
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός των πλαισίων του
φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί όλα αυτά τα έτη και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά του
κορωνοïού αποπεράτωσε τις εργασίες απολύμανσης όλων των Μειονοτικών Σχολείων (1ο Μ/κο, 2ο Μ/κο,
3ο Μ/κο, 4ο Μ/κο, Μάστανλη) της πόλης μας. Έπειτα δώρισε το Σάββατο 30 Μαΐου 2020, -δεκαπέντε (15)
αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, διακόσια πενήντα (250) μάσκες προσώπου πολλαπλών
χρήσεων προς το «1o Μειονοτικό σχολείο της πόλης μας, -οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής
χρήσης, εκατόν πενήντα (150) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «2o Μειονοτικό σχολείο
της πόλης μας, -οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, διακόσια (200) μάσκες προσώπου
πολλαπλών χρήσεων προς το «3o Μειονοτικό σχολείο της πόλης μας, -δεκαπέντε (15) αντισηπτικά
μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, εκατόν πενήντα πέντε (155) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων
προς το «4o Μειονοτικό σχολείο της πόλης μας, -οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης,
εκατόν είκοσι (120) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «Μειονοτικό σχολείο Μάστανλη της
πόλης μας, για κάλυψη αναγκών πρόληψης και καταπολέμησης κατά του κωρονοΐου. Δια την ΔΕΜΠΚ Ο
Πρόεδρος ΙΣΑ ΣΕΛΗΜ

Παρασκευή, 22 Μαΐου, 2020 - 22:24
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΜΑΖΑΝΙ

Τρόφιμα για 1.500 συμπολίτες μας από τη
ΔΕΜΠΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΜΠ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Σε μουσουλμάνους συμπολίτες μας

Διονύσης Βοργιάς

H Διαχειριστική Επιτροπή της Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής (Δ.Ε.Μ.Π.Κ.), στην περίοδο του
ραμαζανιού έχει παράσχει επισιτιστική βοήθεια σε 1500 άτομα. Κατ' αυτό τον τρόπο καταφέρνει να γεμίζει
το τραπέζι για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας για την γιορτή του ραμαζανιού.

Τρίτη, 19 Μαΐου, 2020 - 10:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κάποιοι γύρισαν την πλάτη στη δωρεά της ΔΕΜΠ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Η ΔΕΜΠ συνεχίζει το φιλανθρωπικό έργο, παρά τις απαράδεκτες συμπεριφορές «κύκλων» της μειονότητας
Στο πλαίσιο της διαρκούς φιλανθρωπικής της δράσης και με γνώμονα την προστασία της υγείας των
μαθητών του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής, η Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής παρέδωσε το Σάββατο 16 Μαΐου 2020 στον Υποδιευθυντή του
σχολείου 142 αντισηπτικά διαλύματα, 142 χειρουργικές μάσκες προσώπου, 2 θερμόμετρα αποστάσεως
προσώπου, 24 χειρουργικές μάσκες προσώπου για τους εκπαιδευτικούς και το βοηθητικό προσωπικό του
σχολείου και 6 αντισηπτικά διαλύματα μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης για την κάλυψη των αναγκών
υγιεινής και καταπολέμησης της εξάπλωσης της COVID-19.
Δυστυχώς, κατά την υποδοχή της αντιπροσωπείας της ΔΕΜΠ, καταγράφηκαν αρκετές απουσίες από τους
ανθρώπους του σχολείου. Παρά τις απαράδεκτες συμπεριφορές «κύκλων» της μειονότητας, ωστόσο, η
Διαχειριστική Επιτροπή συνεχίζει το κοινωνικό της έργο, για τα παιδιά και τους κατοίκους της περιοχής.

Τρίτη, 28 Απριλίου, 2020 - 10:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Δωρεά και στο Σωματείο ΑμεΑ Ροδόπης έκανε η
ΔΕΜΠ Κομοτηνής

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σωματείο ΑμΕΑ Ροδόπης

ΔΕΜΠ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Υλικό προφύλαξης για τον κορωνοϊό
Στα πλαίσια της συλλογικής ευθύνης και αλληλεγγύης, ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής Σελήμ Ισά μαζί με τα μέλη διοικητικού συμβουλίου Σαλή Σαλή
και Ριτβάν Εμίν Ναζίφ, παρέδωσαν στο Σωματείο ΑμεΑ Π.Ε. Ροδόπης υλικό προφύλαξης για την
αντιμετώπιση του COVID-19.

Παρασκευή, 24 Απριλίου, 2020 - 10:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Στο πλευρό του Γηροκομείου Κομοτηνής η ΔΕΜΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΜΠ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Γηροκομείο Κομοτηνής

Παραδόθηκε δωρεά υγειονομικού υλικού
Στο πλευρό κοινωνικών και υγειονομικών δομών της Ροδόπης παραμένει η Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής (ΔΕΜΠΚ), η οποία κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού
έχει αναλάβει μία σειρά πρωτοβουλιών. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα παραδόθηκε από το διοικητικό
συμβούλιο της ΔΕΜΠΚ στο Γηροκομείο Κομοτηνής δωρεά υγειονομικού υλικού, και συγκεκριμένα
μάσκες, πάνες, γάντια.

Τρίτη, 7 Απριλίου, 2020 - 10:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Η ΔΕΜΠΚ κατασκευάζει μάσκες για όσους
αδυνατούν να αγοράσουν

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΜΠ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Ακόμη μία κίνηση αλληλεγγύης ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Σελήμ Ισά
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής (ΔΕΜΠΚ) συνεχίζει να συμβάλλει
έμπρακτα στις προσπάθειες καταπολέμησης του κορωνοϊου. Η χρήση της μάσκας είναι ένας από τους
τρόπους προστασίας των πολιτών από τη θανατηφόρα αυτή επιδημία που ταλανίζει ολόκληρο τον κόσμο.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Σελήμ Ισά, «η διοίκηση της ΔΕΜΠΚ αποφάσισε να
κατασκευάσει μάσκες για κάλυψη των αναγκών για αυτούς που αδυνατούν να αγοράσουν όπως και για
αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή καταπολέμησης αυτής της πανδημίας. Οι μάσκες που θα
κατασκευάζονται θα διανεμηθούν στους άπορους πολίτες και στα κέντρα και μονάδες υγείας που
αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις».

Τετάρτη, 18 Μαρτίου, 2020 - 10:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

4 αναπηρικά αμαξίδια δώρισε στο «Σισμανόγλειο»
η ΔΕΜΠ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καθώς και 15 στολές καθαριστριών, γάντια μιας χρήσης και μάσκες
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός των πλαισίων του
φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί όλα αυτά τα έτη δώρισε, το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου, τέσσερα
αναπηρικά αμαξίδια και δεκαπέντε στολές καθαριστριών προς το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
«Σισμανόγλειο».
Η ΔΕΜΠ προέβη σε αυτή τη δωρεά, «αναγνωρίζοντας τον τιτάνιο αγώνα που επί καθημερινής βάσεως
δίδουν οι ιατροί και όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου προς ίαση των ασθενών αυτού, θεωρώντας ότι
συμβάλλουμε εις την κάλυψιν παγίων και διαρκών αναγκών του Νοσοκομείου», όπως αναφέρθηκε
χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση.
Επίσης, δώρισε γάντια μιας χρήσης και μάσκες για κάλυψη αναγκών πρόληψης και καταπολέμησης του
κωρονοΐού. «Ευχόμαστε ως Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής ταχεία ανάρρωση στους νοσηλεύοντες ασθενείς, δύναμη και κουράγιο σε όλο το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου της πόλης μας», είναι το μήνυμα του προέδρου
Σελίμ Ισά.
Την ΔΕΜΠ ευχαρίστησε η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης
Εν τω μεταξύ, τη ΔΕΜΠ Κομοτηνής ευχαρίστησε με ανακοίνωσή της η Αστυνομική Διεύθυνση
Αλεξανδρούπολης «για την ευγενική σας πρωτοβουλία να χορηγήσετε αφιλοκερδώς στην υπηρεσία μας
εκατόν τριάντα κουτιά των 100 τεμαχίων, γαντιών μιας χρήσης, και φακούς μικρής εντάσεως». Την
ευχαριστήρια επιστολή υπογράφει ο αστυνομικός διευθυντής Αλεξανδρούπολης Λάμπρος Τσιάρας.

Σάββατο, 14 Μαρτίου, 2020 - 10:00
ΣΤΟΝ ΗΦΑΙΣΤΟ

Παραδόθηκε το ειδικό κρεβάτι στον υπέρβαρο
Σιαχίν Σερήφ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεργάστηκαν Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής και Σωματείο ΑμεΑ
Ροδόπης
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής παρέδωσε, το πρωί της
Παρασκευής 13 Μαρτίου, την ειδική κλίνη που κατασκευάστηκε για τις ιδιαίτερες ανάγκες του υπέρβαρου
ατόμου Σερήφ Σιαχήν, κατοίκου Ηφαίστου Κομοτηνής, κατόπιν αιτήματος και συνεργασίας με το Σωματείο
Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Ροδόπης, του οποίου ο κος Σιαχήν είναι μέλος.
«Ευχόμαστε η δωρεά αυτή να δώσει δύναμη ζωής στον συνάνθρωπό μας και να διευκολύνει τις
καθημερινές κινήσεις του», ανέφερε σε μήνυμά της η ΔΕΜΠ, ενώ από πλευράς του το Σωματείο ΑμεΑ
πρόσθεσε: «το νοσοκομείο παρακολουθεί την υγεία του μαζί με ιδιώτες ιατρούς. Ευελπιστούμε να κάνουμε
όλοι μαζί ό, τι καλύτερο για την πολύ δύσκολη περίπτωση του Σερήφ Σιαχήν».

Τετάρτη, 11 Μαρτίου, 2020 - 16:17
ΔΩΡΕΑ ΔΕΜΠ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΜΕΑ

Ειδικό κρεβάτι για τον υπέρβαρο του Ηφαίστου
Σερήφ Σιαχίν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σωματείο ΑμΕΑ Ροδόπης

Σερήφ Σιαχίν

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Το Σωματείο ΑμεΑ Ροδόπης σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας θα
παραδώσουν το ειδικό κρεβάτι
Το Σωματείο ΑμεΑ Ροδόπης σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
(ΔΕΜΠ) Κομοτηνής θα παραδώσει στο μέλος του σωματείου, Σερήφ Σιαχίν, κάτοικο Ηφαίστου, ειδικό
κρεβάτι για να κοιμάται. Η ΔΕΜΠ και το Σωματείο ΑμεΑ θα βρίσκονται στον Ήφαιστο για να παραδώσουν
τη δωρεά αυτή την Παρασκευή.

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου, 2020 - 10:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Από το 1999 η προσπάθεια τακτοποίησης των
βακουφικών ακινήτων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκκρεμούν οι αναγνωρίσεις τεσσάρων ακινήτων τα οποία έχουν εγγραφεί ως ιδιοκτησία του Δημοσίου
Οι κτηματολογικές εγγραφές των βακουφικών ακινήτων που η διοίκηση και η διαχείρισή τους κατά νόμο
ανήκει στη Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής και που βρίσκονται εντός των
ορίων του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Κομοτηνής έχουν αρχίσει ήδη από το έτος 1999 και έχουν
ολοκληρωθεί ως επί το πλείστον.
Εκκρεμούν οι αναγνωρίσεις τεσσάρων ακινήτων τα οποία έχουν εγγραφεί ως ιδιοκτησία του Δημοσίου. Για
τα βακουφικά ακίνητα που ευρίσκονται εκτός των ορίων του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου
Κομοτηνής οι κτηματολογικές εγγραφές άρχισαν κατά μήνα Μάρτιο 2019 και ακολουθείται η κατά νόμο
προβλεπομένη διαδικασία.
Αναλυτικότερα εις την α’ περίπτωση δηλώθηκαν στον αρμόδιο Κτηματολογικό γραφείο 116 βακουφικά
ακίνητα, εκ των οποίων τα 42 είχαν καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία των αντίστοιχων βακουφίων, τα 60 είχαν
καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία αγνώστου οπότε φερόμενος ιδιοκτήτης και το Δημόσιο, τα 6 είχαν εγγραφεί ως
ιδιοκτησία τρίτων ατόμων, τα 6 έφεραν αριθμόν ΒΚ και ήτο εγγεγραμμένα εις τα βιβλία ακινήτων του
Δημοσίου και τα 2 είχαν δηλωθεί και εγγραφεί ως ιδιοκτησία του Δήμου Κομοτηνής.
Για την αναγνώριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των βακουφικών εγγραφών ακολουθήθηκε η δικαστική
οδός και μέχρι σήμερον έχουν κατατεθεί συνολικά 43 αγωγές, επί των οποίων έχουν εκδοθεί 35
αναγνωριστικές αποφάσεις ενώ αναμένεται η έκδοση και των υπολοίπων.
Η β’ περίπτωση αφορά 18 ακίνητα οι κτηματολογικές δηλώσεις των οποίων προχωρούν κανονικά.
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου, 2019 - 10:00

Αξιοπρεπείς ταφές για τους μουσουλμάνους
συμπολίτες μας
Το έργο της ΔΕΜΠ ανέδειξε ο Σελήμ Ισά - Το συνόδευσε με «καρφί» προς τον Χαλίτ
Χαμπίμπογλου
Διονύσης Βοργιάς
Αξιοπρεπείς ταφές θα έχουν από εδώ και στο εξής οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας, χάρη σε
σημαντικό έργο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής. Το διοικητικό
συμβούλιο της ΔΕΜΠ, το πρωί της Παρασκευής 15 Νοεμβρίου, ανέδειξε το έργο ανέγερσης κτιρίου
τέλεσης κηδειών.
Η σύγχρονη αυτή εγκατάσταση, αντίστοιχη της οποίας δεν υπήρχε στην Κομοτηνή, επιτρέπει στους
μουσουλμάνους συμπολίτες μας να θάβονται με αξιοπρέπεια. Βρίσκεται εντός του νεκροταφείου
Γιενιτζέ και η χρήση της είναι εντελώς δωρεάν από τους πιστούς.
Το κτίριο κόστισε 60.000 ευρώ και η κατασκευή του έγινε «από το μηδέν» όπως είπε χαρακτηριστικά ο
πρόεδρος της ΔΕΜΠ Σελήμ Ισά, δείχνοντας το σύγχρονο κτίριο 120 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο
έχει τρεις αίθουσες για πλύσιμο, δύο αίθουσες για τύλιγμα σαβάνων, μία αίθουσα αναμονής και έναν
ψυκτικό θάλαμο.
Σύμφωνα με τον κο Ισά τέτοιο κτίριο ανεγείρεται «για πρώτη φορά στην περιοχή μας» με τον πρόεδρο
να διηγείται: «Οι μουσουλμάνοι έπλεναν τις σορούς των ανθρώπων τους σε μπαλκόνια, αυλές και
μπανιέρες –ζούμε στο 2019 δεν επιτρέπεται να γινόταν αυτό.
Ήταν ανάγκη η κατασκευή αυτού του κτιρίου και ο κόσμος το ήθελε πάρα πολύ γι’ αυτό και το
σχολιάζουν θετικά».
Οι παροχές προς τους πιστούς παραμένουν δωρεάν. Την ίδια ώρα το δ.σ. της ΔΕΜΠ έχει προβεί σε
αναβάθμιση πλήθους μουσουλμανικών νεκροταφείων της ευρύτερης περιοχής, με τη δημιουργία
τσιμεντένιων διαδρόμων, την κοπή χόρτων και άλλες εργασίες.
Η ταφή σύμφωνα με την θρησκεία
Σύμφωνα με την ισλαμική θρησκεία, ο θανών ταξιδεύει καθαρός από την ύλη που συντελείται με το

πλύσιμο του σώματος και το τύλιγμά του με άσπρα σάβανα και πνευματικά με την πλύση και την
προσευχή από συγγενείς και φίλους του. Κατά το Ισλάμ ο άνθρωπος είναι άξιος αγάπης και σεβασμού
και στη ζωή και μετά τον θάνατο. Ως εκ τούτου πρέπει να αποφεύγονται συμπεριφορές που δεν
συνάδουν με τον σεβασμό που αρμόζει σε μια κηδεία. Το πλύσιμο του σώματος είναι εντολή του Αλλάχ
(Θεού).
Ο χώρος όπου θα πλυθεί η σορός του θανόντος πρέπει να είναι κλειστός και να μην υπάρχει άλλος
εκτός από αυτόν και τον βοηθό του που θα πλύνει την σορό. Την σορό την πλένει ο πλησιέστερος
συγγενής ή αρμόδιο άτομο στον οποίο ανατίθεται αυτό το καθήκον. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού
αυτού η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής ανήγειρε το κτίριο για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της κηδείας.
Το «καρφί» προς τον Χαλίτ Χαμπίμπογλου
Την ίδια ώρα, ο Χαλίτ Χαμπίμπογλου –παρά το έργο της ΔΕΜΠ- συνεχίζει την ακραία ρητορική.
Χαρακτηριστική είναι η αντίδρασή του σε δωρεά της Διαχειριστικής προ μηνών (που αναδείχθηκε από
τον «Χ»). Η δωρεά ήταν σχολικής ύλης και αποδέκτες της μαθητές του σχολείου της Σάλπης κι έγινε
από κοινού με τον χριστιανό ιερέα του χωριού. Γι’ αυτή την κίνηση ο κος Ισά δέχθηκε έντονη κριτική
από κύκλους της μειονότητας, με πρώτο τον κο Χαμπίμπογλου.
Σε αυτή την κριτική απάντησε στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης, ως εξής: «Δεν βλέπω κάτι
κακό (στη δωρεά). Ο κος Χαμπίμπογλου συνέχεια δημιουργεί τέτοια προβλήματα. Να βγάλει τις
παρωπίδες, να δει τι έργα κάνει η Διαχειριστική γιατί στο τέλος κι εκείνος από εδώ θα περάσει (εν.
κοιμητήρια), όπως κι εμείς».

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου, 2019 - 10:00

ΜΟΙΡΑΣΑΝ ΤΣΑΝΤΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Διαχειριστική Μουσουλμανικής Περιουσίας και
ιερέας Σάλπης ένωσαν δυνάμεις για καλό σκοπό!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι σχεδόν είκοσι μικροί μαθητές και μαθήτριες του μειονοτικού δημοτικού σχολείου Σάλπης
δέχθηκαν μία πρωτότυπη επίσκεψη κι ένα σημαντικό δώρο
Το καλό πρόσωπο της Ροδόπης, με τον πλέον κατανοητό τρόπο, έδειξαν από κοινού Διαχειριστική
Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής και ο ιερέας του οικισμού Σάλπης νομού
Ροδόπης.
Ο ιερέας του χωριού – χωρίς φυσικά να κάνει κάποιο διαχωρισμό – ήρθε σε επικοινωνία με την ΔΕΜΠ,
ζητώντας την διαμεσολάβησή τους για την προμήθεια των μαθητών του σχολείου με σχολικά είδη.
Ο πρόεδρος της ΔΕΜΠ Σελίμ Ισά είπε κατευθείαν το «ναι». Έτσι, λίγες ημέρες αργότερα οι άνθρωποι
της ΔΕΜΠ, μαζί με τον ιερέα του χωριού, κατέφτασαν από κοινού στο μειονοτικό δημοτικό Σάλπης.
Εκεί, παρέδωσαν σχολικές τσάντες και σχολικά είδη σε σχεδόν 20 παιδάκια του σχολείου, τα οποία
ανταπέδωσαν με χαμόγελα.

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου, 2019 - 10:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Εργασίες σε δύο τεμένη και ένα σχολείο από την
ΔΕΜΠ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΜΠ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Για τις ανάγκες των πιστών αλλά και των μαθητών
Συνεχίζονται τα έργα από την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής υπό
την διοίκηση του Σελήμ Ισά. Τις προηγούμενες ημέρες, αρχικά τοποθετήθηκαν από την ΔΕΜΠ
Κομοτηνής παγκάκια στην είσοδο του τεμένους Ταμπακχανέ Τζαμί για τις ανάγκες των πιστών που
είχαν ζητηθεί πολλές φορές. Επίσης, ανακαινίσθηκαν οι λαμαρίνες γύρω από τη στέγη του μειονοτικού
σχολείου Μάστανλη και τέλος ελαιοχρωματίστηκε εκ νέου η πρόσοψη του τεμένους Μάστανλη.

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2019 - 10:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Σε άπορους μαθητές χορήγησε σχολικά είδη η ΔΕΜΠ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΜΠ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Σύλλογος Περπατώ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πιστή στην κοινωνική της προσφορά
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος,
χορήγησε βοήθεια σχολικών τσαντών και ειδών γραφικής ύλης σε άπορους μαθητές. Επίσης, μετά
από σχετικό αίτημα παραδόθηκαν σχολικές τσάντες στο σύλλογο «Περπατώ» για διανομή σε άπορους
μαθητές. «Ευχαριστούμε σε όλους όσους έχουν συμπράξει στην βοήθεια αυτή», μεταφέρει μέσα από
τον «Χ» ο πρόεδρος της ΔΕΜΠ Σελίμ Ισά.

Παρασκευή, 2 Αυγούστου, 2019 - 10:00
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

Παίρνει μορφή ο τεκές της Κομοτηνής

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι εργασίες εκτελούνται με μέριμνα της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής
Περιουσίας, σε σχέδια που επιμελήθηκε η αρχιτέκτονας Ευαγγελία Μπαχτετζή

Δήμητρα Συμεωνίδου

Παίρνει μορφή ο τεκές της Κομοτηνής, με τις εργασίες που εκτελούνται αυτό το χρονικό διάστημα σε
οικόπεδο της Εκτενεπόλ. Ο τεκές Ποσπός του 14ου αιώνα ανακατασκευάζεται, αφού κατεδαφίστηκε το
1989 καθώς κρίθηκε ετοιμόρροπος και επικίνδυνος μετά από μία φωτιά που προκάλεσε ζημιές τρία
χρόνια νωρίτερα. Με προγενέστερα δημοσιεύματα ο «Χ» έχει κάνει γνωστές τις ενέργειες που
προηγήθηκαν προκειμένου σήμερα το έργο να εξελίσσεται κανονικά και μάλιστα να υπάρχει
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Με μέριμνα και χρηματοδότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
εκτελούνται οι εργασίες, ενώ νωρίτερα τα συνεργεία είχαν προβεί καθαρισμό του χώρου. Η
ανακατασκευή του γίνεται πάνω σε σχέδια που επιμελήθηκε η αρχιτέκτονας Ευαγγελία Μπαχτετζή.
Ήταν εκείνη που το 1986, αμέσως μετά την φωτιά που προκάλεσε ζημιές στον χώρο, έκανε την
αποτύπωση. Τα σχέδια αυτά αποδείχθηκαν κρίσιμα για να φτάσουμε στο σήμερα και στην άδεια που
δόθηκε πλέον για να γίνει ανακατασκευή του θρησκευτικού χώρου.
Από πολλά κύματα και γραφειοκρατικά προσκόμματα πέρασε η ανακατασκευή του τεκέ για να φτάσει
στο υπουργείο Πολιτισμού, την Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, καταλήγοντας αίσια με την
απόφαση 198/2012 του Δήμου Κομοτηνής τον Ιούλιο 2012, με την οποία εγκρίθηκε η αποκατάσταση
του τεκέ στην μορφή που είχε όταν κατεδαφίστηκε.
Το κτίριο αποτελούνταν από ένα λιθόκτιστο κτίσμα μεγέθους 12x5 μέτρα και είχε κεραμοσκεπή και
βρισκόταν μέσα σε προαύλιο χώρο διαστάσεων 25x30 μέτρα. Το κτίριο αποτελούνταν από τρία
δωμάτια με ξεχωριστές εισόδους. Ο πρώτος χώρος ήταν ο τουρμπές (μαυσωλείο-τάφος), στο δεύτερο
χώρο υπήρχε τζάκι και ο τρίτος χώρος χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη. Στον χώρο βρίσκεται και ο
τάφος του ιδρυτή του τεκέ Αχμέτ Ριφαΐ Μπαμπά, του τάγματος Ριφαΐ, όπως και όσων διετέλεσαν
θρησκευτικά καθήκοντα εκεί. Ο τεκές αποτελούσε επί αιώνες πνευµατικό και φιλανθρωπικό κέντρο
όντας µμοναδικός στην περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης.

Σάββατο, 23 Μαρτίου, 2019 - 10:00
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 30 ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

Πολύτιμη κάθε βοήθεια προς το Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο - Η δωρεά της ΔΕΜΠ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΔΕΜΠ

Δωρεά

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο

Το περασμένο έτος συστάθηκε σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, σημαντική η δράση του στην
στήριξη του σχολείου
Τα παιδιά έδειξαν να απολαμβάνουν τα δώρα, αφού κάθισαν αναπαυτικά για να παίξουν, να
ζωγραφίσουν και να χαμογελάσουν
Δήμητρα Συμεωνίδου

Το πόσο πολύτιμη είναι κάθε βοήθεια προς το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, ανέδειξε η δωρεά
που έκανε χθες η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής. Ο πρόεδρος
Σελήμ Ισά και ο αντιπρόεδρος Σαλή Σαλή της ΔΕΜΠ επισκέφτηκαν το πρωί της Παρασκευής 22
Μαρτίου τον χώρο του σχολείου για να προχωρήσουν στην παράδοση καθισμάτων, πουφ και θρανίων
για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Εκεί τους υποδέχτηκε η Αγοραστή Ματατάκη, κοινωνική λειτουργός
και διευθύντρια στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το προσωπικό του σχολείου, ευχαριστώντας για αυτή
τους την ενέργεια και παρουσιάζοντας λεπτομέρειες για την λειτουργία του σχολείου.
Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 30 μαθητές και μαθήτριες από όλο το
νομό. Συστεγάζεται μαζί με το Ειδικό Νηπιαγωγείο που σήμερα φιλοξενεί τρία νήπια. Η μεταφορά των
μαθητών από και προς το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο γίνεται είτε με ιδιωτικά μέσα των γονέων και
κηδεμόνων τους, είτε με μισθωμένα, μέσω Περιφέρειας ΑΜ-Θ, ταξί, είτε με σχολικό λεωφορείο που
έχει παραχωρήσει ο Δήμος για όσα παιδιά διαμένουν εκτός της πόλης, ενδεικτικά Σάπες και
Αρριανά. Επίσης, φέτος, για πρώτη χρονιά, η Περιφέρεια ΑΜ-Θ διόρισε οδηγό και συνοδό για την
μεταφορά. Τα προηγούμενα χρόνια ο Στράτος διέθετε οδηγό και συνοδό για την μεταφορά των
μαθητών με το σχολικό λεωφορείο του Δήμου.
Στόχος της λειτουργίας του σχολείου, όπως τον περιέγραψε η διευθύντρια του είναι κυρίως "η
κοινωνικοποίηση των παιδιών και βλέποντας την οικογένεια ως σύστημα προσπαθεί να παρέχει
βοήθεια και προς την οικογένεια. Αυτό σημαίνει στήριξη, ενημέρωση, θεραπεία ακόμη και βοήθεια
ώστε στην οικογένεια να αποδεχτούν το παιδί τους". Στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο υπηρετούν
άνθρωποι διαφόρων ειδικοτήτων δάσκαλοι, γυμναστής, εκπαιδευτικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών,
θεατρικής αγωγής, εικαστικών, μουσικής, επίσης κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος,
φυσιοθεραπευτής, θεραπευτής, νοσηλευτής και βοηθητικό προσωπικό.
Πέρσι στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο δημιουργήθηκε σύλλογος γονέων και κηδεμόνων και μέσω αυτού
είναι πιο εύκολη η προσπάθεια στήριξης του σχολείου. "Σε αυτόν τον τομέα έχουμε ένα μεγάλο
άνοιγμα και είναι μεγάλο και το άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνία, γιατί μαζί με τον σύλλογο
συζητώντας τις ανάγκες μας, τις μεταφέρουν έξω και έχουμε από πέρσι αρκετές δωρεές στο σχολείο
που ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες". Την ίδια στιγμή βέβαια, όπως τόνισε η κα Ματακάκη, η σχολική
επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής βρίσκεται κοντά στις ανάγκες του σχολείου, εξυπηρετώντας σε
εποπτικό υλικό και όχι μόνο.
Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει Ειδικό Δημοτικό Σχολείο μπορεί να κάνει την δωρεά του είτε σε
χρήματα, είτε σε εξοπλισμό, μέσω της σχολικής επιτροπής ή μέσω του συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων του σχολείου. Στην περίπτωση της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής η δωρεά έγινε κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη του συλλόγου και ήδη τα παιδιά έδειξαν να
απολαμβάνουν τα δώρα, αφού κάθισαν αναπαυτικά εκεί για να παίξουν, να ζωγραφίσουν και να
χαμογελάσουν. Άλλωστε τα ίδια τα παιδιά είναι οι αποδέκτες της κάθε δωρεάς.

Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου, 2018 - 11:00
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ

Αναγνωρίζεται το έργο της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Σελήμ Ισά

Μεταξύ πολιτών της μειονότητας αξιολογείται με θετικό πρόσημο, τα σχόλια είναι ενδεικτικά,
ότι "γίνονται πράγματα που δεν έγιναν για δεκαετίες"
Δήμητρα Συμεωνίδου

Σε έργα αναβάθμισης εκπαιδευτηρίων, θρησκευτικών χώρων και στη στήριξη αναξιοπαθούντων,
επικεντρώνει το έργο της η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας τα τελευταία χρόνια,
έργο το οποίο αρχίζει να λαμβάνει τη δέουσα αναγνώριση. Μεταξύ πολιτών της μειονότητας η δράση
της αξιολογείται με θετικό πρόσημο και τα σχόλια είναι ενδεικτικά "γίνονται πράγματα που δεν έγιναν
για δεκαετίες".
Τα βακούφια είναι ιερά ισλαμικά κοινωφελή ιδρύματα και αποτελούν την κοινή περιουσία (εννοείται
κυρίως η ακίνητη περιουσία) της μουσουλμανικής κοινότητας. Αποτελούν οικονομικά στηρίγματα της
θρησκευτικής και της κοινοτικής οργάνωσης της μειονότητας, με τα έσοδα των οποίων συντηρείται η

λειτουργία των θρησκευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να αποκλείονται και άλλες φιλανθρωπικού χαρακτήρα
δραστηριότητες. Διακρίνονται σε εκείνα των αγροτικών οικισμών και σε εκείνα των πόλεων (της
Κομοτηνής, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης και του Διδυμοτείχου).
Της διαχείρισης της Μουσουλμανικής Περιουσίας ηγείται ως πρόεδρος ο Σελήμ Ισά, ο οποίος σε
συνεργασία με τα μέλη της επιτροπής, έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους και αυτούς υλοποιεί κατά
προτεραιότητα.
Η αρχή έγινε με τα έργα αναβάθμισης σχολικών υποδομών της μειονοτικής εκπαίδευσης και
συγκεκριμένα το 1ο μειονοτικό σχολείο Κομοτηνής, γνωστό ως Ιδαδιέ, στο 2ο μειονοτικό σχολείο της
πόλης μας επί της οδού Φιλιππουπόλεως και στο 3ο μειονοτικό σχολείο της πόλης, που βρίσκεται
δίπλα στο πάρκο Αγίας Παρασκευής. Ειδικά για το τελευταίο σχεδόν έναν αιώνα λειτουργεί το σχολείο
και οι εργασίες ανακαίνισης ήταν απαραίτητες. Και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και στα
προηγούμενα δύο σχολεία, η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
ανέλαβε να χρηματοδοτήσει την ανακαίνιση.
Στον ίδιο χώρο με το 3ο μειονοτικό σχολείο βρίσκεται και το ανακαινισμένο τέμενος Μαχμούντ Αγά.
Το τέμενος είχε τυλιχτεί στις φλόγες από καλώδιο που βραχυκύκλωσε στην είσοδο του, αλλά
διασώθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών που έσβησαν τη φωτιά, πριν αυτή
επεκταθεί και στο εσωτερικό του. Η πυρκαγιά είχε προκαλέσει καταστροφές στη στέγη, αλλά αυτές
είχαν αποκατασταθεί, με χρηματοδότηση και πάλι της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής
Περιουσίας και σήμερα το τζαμί λειτουργεί κανονικά.
Εκ των σημαντικότερων έργων της Διαχειριστικής Επιτροπής ήταν αυτό στο τέμενος Ταμπακχανέ. Το
τέμενος συγκαταλέγεται στα παλαιότερα τεμένη της πόλης, χωρίς να είναι γνωστή η ακριβής
ημερομηνία κατασκευής του, και είναι ένα από τα τρία κεντρικά τεμένη, μαζί με το Εσκί και το Γενί
Τζαμί.
Αν και είχαν γίνει ορισμένες παρεμβάσεις κατά το παρελθόν, μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση ήταν
απαραίτητη, για αυτό και στο πλαίσιο των εργασιών αντικαταστάθηκε η στέγη, ο μιναρές και ο
σιδερένιος κώνος του και εσωτερικά έγιναν εργασίες στο ταβάνι και στα κουφώματα. Παράλληλα
εσωτερικά ο χώρος διακοσμήθηκε καταλλήλως, όπως προβλέπει η μουσουλμανική θρησκεία,
Το τέμενος εγκαινιάστηκε και όσοι συμμετείχαν στην τελετή μόνο θετικά λόγια είχαν να πουν. Στο χώρο
βρέθηκε επίσης και εκτέθηκε και ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά κομπολόγια, με 999 χάντρες. Το
κομπολόι αυτό έχει να κάνει με τους Σούφι και χρησιμοποιούνταν σε θρησκευτική τους τελετή.
Εργασίες αναβάθμισης έγιναν και στο Εσκί Τζαμί, το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης.
Το αρχαιότερο ίσως τέμενος της Κομοτηνής, καθώς χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, ανακαινίστηκε.
Μάλιστα, κατά τις βραδινές ώρες ο μιναρές φωτίζεται και προσφέρει ένα πολύ όμορφο θέαμα.
Παράλληλα σε έξι νεκροταφεία της Κομοτηνής πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαριότητας,
δημιουργήθηκαν διάδρομοι και τοποθετήθηκαν παγκάκια.
Τέλος, η Διαχειριστική Επιτροπή ενδιαφέρεται για την ενίσχυση των απόρων μουσουλμάνων,
προσφέροντας σε τακτά χρονικά διαστήματα βοήθεια σε τρόφιμα, ξύλα και άλλα.
Η δράση της Διαχειριστικής Επιτροπής έχει άμεσα θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και αυτό
μπορεί να το αντιληφθεί και ο πιο κακοπροαίρετος...
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Κειμήλια της ισλαμικής θρησκείας στα εγκαίνια
του τεμένους Ταμπακχανέ

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

Παρουσιάστηκε το 36 μέτρων κομπολόι με τις 999 χάντρες, τα «ιερά γένια» του
προφήτη Μωάμεθ, χειρόγραφα κοράνια του 16ου αιώνα και βιβλία ισλαμικού
μυστικισμού
Δήμητρα Συμεωνίδου

Ιστορικά κειμήλια της ισλαμικής θρησκείας ήρθαν στο φως για πρώτη φορά, με αφορμή την
τελετή εγκαινίων στο τέμενος Ταμπακχανέ στην Κομοτηνή. Ανακαινισμένο αποδόθηκε σε
πιστούς και επισκέπτες, ένα από τα παλαιότερα τεμένη της Κομοτηνής. Και μπορεί να μην
είναι γνωστή η ακριβής περίοδος ανέγερσής του, όμως μαζί με το Εσκί Τζαμί και το Γενί Τζαμί,
αποτελεί ένα από τα τρία κεντρικότερα τεμένη της πόλης. Οι εργασίες ανακαίνισης –
ανακατασκευής του είχαν ξεκινήσει πέρυσι τον Απρίλιο και αφορούσαν την αποκατάσταση της
στέγης, του μιναρέ, και των εσωτερικών χώρων, καθώς και ανανέωση της διακόσμησης. Το
έργο εκτελέστηκε υπό την αιγίδα της Διαχειριστικής Επιτροπής Βακουφίων Κομοτηνής, και με
τη συναίνεση του δημοτικού συμβουλίου Κομοτηνής για την έκδοση άδειας επισκευής για
λόγους χρήσης και υγιεινής του ακινήτου.
ΤΗΝ ΚΟΡΔΕΛΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΟΨΑΝ ΔΥΟ ΜΟΥΦΤΗΔΕΣ
Την κορδέλα έκοψε ο μουφτής Κομοτηνής Μέτσο Τζεμαλή, πλαισιωμένος από τον μουφτή
Ξάνθης Μεμέτ Εμίν Σινίκογλου και τον πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής Βακουφίων
Κομοτηνής Σελήμ Ισά. Προ των εγκαινίων, παρουσία πλήθους κόσμου, ο μουφτής Κομοτηνής
αναφέρθηκε στις εργασίες που έγιναν, τονίζοντας με έμφαση ότι το Ταμπακχανέ Τζαμί
Κομοτηνής έπρεπε να αναβαθμιστεί γιατί ήταν ακατάλληλο για προσκύνημα από τους

μουσουλμάνους. Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον πρόεδρο της Διαχειριστικής
Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, Σελήμ Ισά, ο οποίος είπε, μεταξύ άλλων,
ότι μετά τα δημοτικά σχολεία και τα νεκροταφεία, όπου έγιναν ανάλογες εργασίες
αναβάθμισης, ήρθε η στιγμή και για τα τζαμιά, όπως αυτό το Ταμπακχανέ της Κομοτηνής.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ
Μετά την προσευχή στην είσοδο του τεμένους, ακολούθησε κοπή της κορδέλας των εγκαινίων
από τους μουφτήδες Κομοτηνής και Ξάνθης και τον πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής,
ξενάγηση του κόσμου στο τζαμί, όπου υπήρχαν ιστορικά κειμήλια, μεταξύ των οποίων και το
ιερό κομπολόι με τις 999 χάντρες.
Για την προσευχή 100 ατόμων προορίζεται το κομπολόι, όπως ανέφερε ο σύμβουλος του
μουφτή Κομοτηνής Αϊδίν Μποσταντζή, κάνοντας γνωστό ότι «σπανίζει διότι δεν υπάρχει άλλο
στη Θράκη, γενικώς έχουμε ψάξει, υπάρχει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ένα, αλλά αυτό είναι
αναλλοίωτο με 999 χάντρες».
Παράλληλα στο ανακαινισμένο τέμενος εκτέθηκαν κειμήλια, όπως η ακολουθία των Σούφι.
Πρόκειται για ένα γενεαλογικό δέντρο, όπως εξήγησε ο κος Μποσταντζή, δένδρο που αφορά
σεΐχηδες οι οποίοι θεωρούνται πνευματικοί δάσκαλοι. Το πιο σημαντικό έκθεμα που
παρουσιάστηκε στην χθεσινή τελετή είναι τα γένια του προφήτη Μωάμεθ. «Αυτά έρχονταν από
τη Σαουδική Αραβία, τα έστελναν από τη Μέκκα ή από τη Βαγδάτη τα ιερά κειμήλια για να
έχουν και τα Βαλκάνια και απομακρυσμένες κυρίως χώρες. Η Κομοτηνή έχει δύο, το ένα από
αυτά λέγεται «Σακάλ Σερήφ», δηλαδή τα «ιερά γένια», το οποίο παρουσιάζεται κάθε χρόνο
στην 27η ημέρα του Ραμαζανίου, ημέρα που αποκαλύφθηκε σύμφωνα με τις αναφορές το ιερό
κοράνι στον προφήτη Μωάμεθ. Είναι τυλιγμένο σε 40 υφάσματα και έρχονται και το τιμούν οι
μουσουλμάνοι».
Ο σύμβουλος του μουφτή Κομοτηνής Αϊδίν Μποσταντζή, ξενάγησε το κοινό στα εκθέματα του
τζαμιού, δηλαδή στα χειρόγραφα κοράνια του 16ου αιώνα, στα βιβλία ισλαμικού μυστικισμού
και στο 36 μέτρων κομπολόι με τις 999 χάντρες.
ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
Το «παρών» στην τελετή εγκαινίων έδωσαν ο δήμαρχος Κομοτηνής Γιώργος Πετρίδης, ο
αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Νίκος Τσαλικίδης, ο διευθυντής Αστυνομίας Ροδόπης Μιχάλης
Σεβδυνίδης, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Κομοτηνής Στράτος Τσακιρίδης, η πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ελένη Λαφτσή και
Τζιχάν Ιμάμογλου, το μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Τάκης Χαρίτου, ο
περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ Παναγιώτης Κεραμάρης, ο προϊστάμενος
μειονοτικής εκπαίδευσης Βασίλης Συμεωνίδης, ο σύμβουλος του ΥΠΕΞ σε θέματα απόδημου
ελληνισμού Κοσμάς Παπαχρήστου, ο διευθυντής του Μουσείου Καλαθοπλεκτικής Αντώνης
Λιάπης, μαθήτριες και μαθητές του ιεροσπουδαστηρίου Χαϊριγιέ, παράγοντες της μειονότητας
και πλήθος κόσμου.
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ
Οι βουλευτές Μουσταφά Μουσταφά και Αϊχάν Καρά Γιουσούφ που, λόγω εργασιών της
Βουλής, δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στα εγκαίνια του ανακαινισθέντος τεμένους
Ταμπακχανέ, έστειλαν μήνυμα στον ιμάμη, στους μουτεβελίδες και πιστούς του τεμένους και
στους διοικούντες του βακουφίου της Κομοτηνής, όπου μεταξύ άλλων αναφέρουν τα εξής:
«Συγχαίρουμε όλους του συντελεστές της ανακαίνισης, τους ευχαριστούμε θερμά και τους
ευχόμαστε υγεία και δύναμη.
Τιμούμε τη μνήμη όλων όσων ίδρωσαν και συνέβαλαν στη συντήρηση και διατήρηση του

τεμένους μέχρι σήμερα. Ευχόμαστε το τέμενος Ταμπακχανέ, με τους πιστούς της ενορίας του,
να αποτελεί για χρόνια φάρο πίστης, ψυχικής ομορφιάς και καλλιέργειας αλληλοκατανόησης
και καταλλαγής για τον τόπο μας».
Στο κοινό προσφέρθηκαν κεράσματα, ενώ ομιλία στους πιστούς εντός του λατρευτικού χώρου,
έκανε ο καθηγητής του ιεροσπουδαστηρίου Εχίνου Δρ Γιασάρ.
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Ήρθε στο φως τυχαία στην ανακαίνιση Τεμένους,
διεκδικεί ρεκόρ Γκίνες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το κομπολόι που βρίσκεται στην κατοχή του Τεμένους Ταμπακχανέ Τζαμί έχει ακριβώς 999
χάντρες, μήκος 37 μέτρα και η κάθε χάντρα είναι κατασκευασμένη από ξύλο οξιάς με
διάμετρο περίπου 3 επί 3,5 εκ.
Την ημέρα της επίσημης λειτουργίας του ανακαινισμένου τεμένους Ταμπακχανέ θα γίνει η
πρώτη παρουσίαση για το κομπολόι
Δήμητρα Συμεωνίδου

Ήρθε στο φως τυχαία στη διάρκεια ανακαίνισης του τεμένους Ταμπακχανέ στην Κομοτηνή, αλλά
διεκδικεί με αξιώσεις ένα ρεκόρ Γκίνες. Ένα κειμήλιο θρησκευτικής, αλλά ενδεχομένως και ιστορικής
αξίας, ανακαλύφθηκε μέσα σε τσουβάλι σε κακή κατάσταση, αλλά διασώθηκε χάρη στη μέριμνα των
ανθρώπων της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής. Πρόκειται για ένα
κομπολόι 999 χαντρών, ένα αντικείμενο που χρησιμοποιείται μετά το τέλος της πεντάκις καθημερινής
προσευχής των μουσουλμάνων, για να απαριθμηθούν οι ευχές και οι ευλογίες των πιστών προς τον
Αλλάχ. Το ιδιαίτερο του συγκεκριμένου είναι ότι έχει μήκος 37 μετρά, πολύ μεγαλύτερο από κομπολόι
που βρίσκεται σε τέμενος της Κωνσταντινούπολης και θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο.
Τι είναι το κομπολόι των 999 χαντρών
Το κομπολόι αυτό χρησιμοποιείται τόσο στα τεμένη όσο και στα σπίτια των μουσουλμάνων μετά το
τέλος της πεντάκις καθημερινής προσευχής, για να απαριθμηθούν οι ευχές και οι ευλογίες των πιστών
προς τον Αλλάχ. Αυτά τα κομπολόγια αποτελούνται συνήθως από 99 χάντρες, όμως το κομπολόι 99
χαντρών χρησιμοποιείται στους Τεκέδες (χώρος συναντήσεως των σούφι- μυστικών- του Ισλάμ αλλά
και στα τεμένη όπου σώζονται τα ιερά λείψανα (λ.χ μαλλιά ή γένια) που ανήκουν στον Προφήτη
Μουχαμμέντ. Συγκεκριμένα, σε κάποιες εορτές ή σε ευλογημένες νύχτες όπως είναι η νύχτα Κάδρ

(είναι η νύκτα όπου άρχισε ο Αλλάχ να αποστείλει αποσπάσματα του Κορανίου προς τον Προφήτη
Μουχαμμέντ), και πριν εκτεθούν σε δημόσια θέα τα ιερά λείψανα.
Η τελετή πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του ιμάμη του τεμένους, οι δε πιστοί που ευρίσκονται σε
αυτό σχηματίζουν κύκλο και σέρνουν στο χαλί το κομπολόι. Ακολούθως, ο καθένας αρχίζει από την
θέση που βρίσκεται να διαβάζει την ευχή "Δεν υπάρχει Θεός εκτός από τον ΑΛΛΑΧ". Όταν οι πιστοί με
το κομπολόι ολοκληρώσουν τον κύκλο και έχουν αναγνωσθεί και οι 999 ευχές, ο ιμάμης τελειώνει το
τελετουργικό με την ευχή "Δεν υπάρχει Θεός εκτός από τον Αλλάχ και ο προφήτης Μουχαμμέντ είναι
απεσταλμένος Του". Μετά ο ιμάμης ανεβαίνει στον άμβωνα και αφού πάρει μέσα από ένα σεντούκι
όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Προφήτη τα εκθέτει σε δημόσια θέα. Όταν τελειώσει το
προσκύνημα τα λείψανα επανατοποθετούνται με προσοχή στο μέρος όπου φυλάσσονται. Μετά την
κάθοδο από τον άμβωνα, ο Ιμάμης χοροστατεί για μια ακόμη φορά στο προαναφερθέν τελετουργικό με
το κομπολόι των 999 χαντρών. Κατά αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται ένας διαφορετικός τύπος
λατρείας και προσκυνήματος προς τον Αλλάχ.
ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ GUINESS WORLD RECORDS
Το κομπολόι που βρέθηκε στην κατοχή του τεμένους Ταμπακχανέ Τζαμί έχει ακριβώς 999 χάντρες,
μήκος 37 μέτρα και η κάθε χάντρα είναι κατασκευασμένη από ξύλο οξιάς με διάμετρο περίπου 3 επί
3,5 εκ.. Χρειάστηκαν τρεις μήνες για την αποκατάσταση του, την οποία επιμελήθηκε ο ξυλουργός από
την Κομοτηνή Ιμπραχήμ Χατζηαμέτ. Ο ίδιος εκτιμά ότι ενδεχομένως το κομπολόι να είναι και πάνω
από εκατό ετών. Επειδή αυτό το κομπολόι είναι μοναδικό, η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής, ως διαχειρίστρια των εν Κομοτηνή εδρευόντων βακουφιών, στις 22-12-2016
υπέβαλε προς το γραφείο GUINESS WORLD RECORDS αίτημα καταγραφής του ως του μεγαλύτερου
σε μήκος σε ολόκληρο τον κόσμο.
Με αφορμή την ημέρα της επίσημης λειτουργίας του ανακαινισμένου τεμένους Ταμπακχανέ θα γίνει η
πρώτη παρουσίαση για το κομπολόι.
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΚΙ ΤΖΑΜΙ

«Λίφτινγκ» στο παλαιότερο τζαμί της Κομοτηνής

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εργάτες σοβατίζουν τον μιναρέ, γιατί έπεφταν κομμάτια και υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης
Διονύσης Βοργιάς

Το παλιό τέμενος Κομοτηνής, γνωστό ως Εσκί Τζαμί στην περιοχή της αγοράς, ανακαινίζεται. Το
ιστορικό θρησκευτικό κτίριο αποτελεί ίσως το αρχαιότερο τζαμί της Κομοτηνής, καθώς χρονολογείται
από τον 17ο αιώνα.
Για τον επιτακτικό χαρακτήρα της ανακαίνισης μας μιλάει ο Σελήμ Ισά, πρόεδρος στην Διαχειριστική
Επιτροπή μουσουλμανικής περιουσίας. «Ήταν ...ερείπιο, γι’ αυτό ο μιναρές χρειαζόταν σοβάτισμα
εντός κι εκτός. Έπεφταν κομμάτια σοβά και ήταν επικίνδυνο για περαστικούς αλλά και για
κατάρρευση», αναφέρει, και συμπληρώνει ότι οι εργάτες έχουν στήσει σωστά τις σκαλωσιές, παρά τις
ανησυχίες των περαστικών. «Είναι καλά σχεδιασμένα, περάσαμε όλο τον χειμώνα με αυτά».
Υπενθυμίζουμε ότι η έλλειψη αδειοδότησης το περασμένο διάστημα είχε σταθεί εμπόδιο στην
ανακαίνιση του Εσκί Τζαμί. Παρόλα αυτά η διαχειριστική επιτροπή εξασφάλισε την πολυπόθητη άδεια
και ξεκίνησε κατευθείαν τις εργασίες, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω φθορά του κτιρίου. Αν ο
καιρός είναι καλός, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός δεκαημέρου. Αντίστοιχες ανακαινίσεις γίνονται
και σε άλλα τεμένη της περιοχής, όπως στο Ταμπάκ Χανέ, το οποίο είναι κατά 99% ανακαινισμένο
εντός κι εκτός.
400 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Διχογνωμία υφίσταται αναφορικά με τη σαφή ημερομηνία ανέγερσης του Εσκί Τζαμί. Το οθωμανικό
μνημείο κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή χρονολογείται από το 1608/9, ενώ κατά μια επιγραφή που έχει
ανευρεθεί χρονολογείται από το 1677/78.

Σύμφωνα με έκδοση των μουφτειών Ξάνθης, Κομοτηνής, Διδυμοτείχου, το τέμενος αυτό αν και
ονομάζεται «Παλαιό» είναι νεότερο από το Γενί Τζαμί Κομοτηνής (το οποίο ονομάζεται «Νέο
Τέμενος»), καθώς χρησιμοποιείται ως πηγή η αφήγηση του Εβλιγιά Τσελεμπή.
Ωστόσο, πιθανότερο είναι να είναι πράγματι το πρώτο τζαμί της Κομοτηνής που ιδρύθηκε ως μεστζίτ
από τον Γαζή Αχμέτ Εβρενός και αποτελούσε μέρος του ευρύτερου συμπλέγματος ευαγών κτηρίων
που ενσωμάτωσε στο βακούφι του. Σε αυτό το σύμπλεγμα ανήκε και το γειτονικό ιμαρέτι, ένα χαμάμ
και μια σειρά από καταστήματα που περιέβαλαν τα ιδρύματα αυτά. Ακόμη, σύμφωνα με τον
οθωμανικό σαλναμέ (απογραφή) της Αδριανούπολης του 1892 στο τζαμί υπήρχε επιγραφή σε μη
οθωμανική γλώσσα και πιθανολογείται ότι στη θέση του αρχικού μεστζίτ που ίδρυσε ο Εβρενός
υπήρχε βυζαντινός ναός. Το τζαμί ανακαινίστηκε για πρώτη φορά το 1854.
Κατά την έκδοση της μουφτείας, οι Βούλγαροι τη δεκαετία του 1910 μετέτρεψαν το τέμενος σε εκκλησία
και κατέστρεψαν μέρος του μιναρέ (μέχρι το εξώστη σερεφέ).
Το τέμενος επιστράφηκε στην μουσουλμανική μειονότητα κατά το 1919-20, υπό την Γαλλική διοίκηση
της Κομοτηνής και τότε ανοικοδομήθηκαν ο κατεδαφισμένος μιναρές και οι σημερινοί 2 εξώστες.

Παρασκευή, 15 Ιουνίου, 2018 - 10:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Έργα σε τζαμιά, σχολεία, κτίρια, νεκροταφεία

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

μουσουλμάνοι

Τα μουσουλμανικά νεκροταφεία είναι πλέον προσβάσιμα και σε ΑμεΑ, ενώ παρεμβάσεις έχουν
γίνει στα 17 τζαμιά εντός Κομοτηνής
Διονύσης Βοργιάς

Παρεμβάσεις εξωραϊσμού σε τζαμιά, σχολεία, κτίρια και νεκροταφεία πραγματοποιεί από την αρχή της
χρονιάς η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής. Οι εργασίες αυτές
επιταχύνθηκαν αυτό το ραμαζάνι, ιδίως στα τζαμιά και στα νεκροταφεία, προκειμένου αυτά να
υποδεχθούν όπως πρέπει τους πιστούς.
Αναφορικά με τις εργασίες στα τζαμιά, αυτές έχουν γίνει σε όλη την Κομοτηνή. Όπως μας ενημερώνει
ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Σελίμ Ισά "υπάρχουν περίπου 17 τζαμιά εντός της Κομοτηνής και όλα

σχεδόν εξ ολοκλήρου έχουν ανακαινιστεί. Επίσης, υπάρχουν τζαμιά όπως το Ταμπακχανέ και του
Κιρμαχαλά που έχουν ανακαινιστεί παλιότερα, πριν δύο χρόνια, όπου έγιναν σοβαρές παρεμβάσεις,
από τα θεμέλιά τους κιόλας, κι έτσι πήραν μία τελείως διαφορετική μορφή".
Επίσης, πραγματοποιούνται εργασίες σε διάφορα σχολικά κτίρια. "Μαζί με αυτά, σχολεία όπως το 1ο
Μειονοτικό ή στο Μάστανλη, γίνονται σοβαρές προσπάθειες ενίσχυσης του σχολικού κτιρίου, όπως και
στο Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και στο οικοτροφείο του Ιεροσπουδαστηρίου", σημειώνει ο κος Ισά.
Μία θετική είδηση αφορά στην προσβασιμότητα των μουσουλμανικών κοιμητηρίων και σε ΑμεΑ. Ειδικά
κατά τους χειμερινούς μήνες με τις βροχές, η προσβασιμότητα ήταν για όλους τους ανθρώπους αρκετά
δύσκολη. "Κάνουμε ασφαλτοστρώσεις και σχεδιασμούς δρόμων εντός των κοιμητηρίων γιατί μέχρι
στιγμής υπήρχε δυσκολία πρόσβασης. Πλέον τα νεκροταφεία έχουν γίνει προσβάσιμα και για άτομα με
αναπηρία, γι' αυτό και ο κόσμος είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος, γιατί μπορεί να επισκεφτεί τα
κοιμητήρια. Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση του κόσμου σε τέτοιο βαθμό που μερικοί μας κάνουν και
προσφορές (π.χ. τσιμέντο), χωρίς εμείς να το ζητάμε, γιατί ο κόσμος βλέπει τις δράσεις μας και θέλει να
βοηθήσει κι άλλο", σχολιάζει.
Τέλος, εργασίες γίνονται και σε λοιπά κτίρια που ανήκαν στην περιουσία της Διαχειριστικής που ήταν
έτοιμα να καταρρεύσουν. "Στα παλιά κτίρια της Διαχειριστικής, όπως στο κτίριο της Όθωνος 5 και
αλλού, γίνονται ανακαινίσεις, αφότου πρώτα πήραμε τις άδειες. Αυτά τα κτίρια χρειάζονταν ανακαίνιση
για να μην πέσουν, και μετά αξιοποιούνται από την Διαχειριστική", καταλήγει ο Σελίμ Ισά, για να
ευχαριστήσει "όλη την ομάδα της Διαχειριστικής που συμβάλει και προσφέρει τα μέγιστα, χωρίς να έχει
κανείς την αντίληψη του υπαλλήλου".

Τετάρτη, 13 Ιουνίου, 2018 - 10:00
ΑΥΤΟ ΤΟ ΡΑΜΑΖΑΝΙ

3.000 οικογένειες μουσουλμάνων δέχονται
επισιτιστική βοήθεια

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

μουσουλμάνοι

Ραμαζάνι

Από την Διαχειριστική Επιτροπή της Μουσουλμανικής Περιουσίας Μουφτείας Κομοτηνής
Κάθε μέρα, για τριάντα μέρες, μοιράζονται δέματα σε 100 οικογένειες
Διονύσης Βοργιάς

Περίοδο ραμαζανιού διανύουμε αυτό το διάστημα και οι μουσουλμάνοι της Ροδόπης, ως επιτάσσει η
θρησκεία, νηστεύουν. Πρόκειται για ένα μήνα πολύ σημαντικό για όλους τους μουσουλμάνους

συμπολίτες μας, που αποτελεί περίοδο χαράς και τους δίνει την ευκαιρία να συγκεντρωθούν, όλοι μαζί
φίλοι και οικογένειες, ώστε να γιορτάσουν από κοινού.
Με ανυπομονησία περιμένουν κάθε χρόνο οι μουσουλμάνοι της Θράκης το ραμαζάνι, διότι είναι ένας
μήνας διαφορετικός, ευλογημένος και γεμάτος από μαθήματα ζωής. Ο ρόλος της νηστείας είναι για να
αντιληφθούν οι πιστοί το πώς ζουν στην καθημερινότητά τους οι φτωχοί συμπολίτες μας και με αυτό
τον τρόπο να μάθουν να συμμερίζονται τους φτωχούς, να προσφέρουν σε αυτούς και να δρουν προς
την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου.
Τους οικονομικά απόρους μουσουλμάνους της ευρύτερης περιοχής, βοηθάει για μία ακόμη φορά αυτή
την περίοδο εορτών η Διαχειριστική Επιτροπή της Μουσουλμανικής Περιουσίας Μουφτείας
Κομοτηνής, που συνολικά στην περίοδο του ραμαζανιού θα παράσχει επισιτιστική βοήθεια σε 3.000
οικογένειες μουσουλμάνων.
Η βοήθεια κατά την περίοδο των εορτών είναι αυξημένη, ωστόσο η Διαχειριστική βοηθάει και κάθε
μήνα, εκτός εορτών, συγκεκριμένες φτωχές οικογένειες.
Σχετικά μας ενημερώνει ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Σελίμ Ισά: "Η Διαχειριστική αναπτύσσει πολλές
κοινωνικές δραστηριότητες, όπως η διανομή τροφίμων. Τακτικά έχουμε περίπου 150 οικογένειες
απόρων στις οποίες δίνουμε επισιτιστική βοήθεια, όχι μόνο ενόψει του ραμαζανιού αλλά σε όλη την
χρονιά, και τους δίνουμε όχι μόνο τρόφιμα αλλά και πρώτες ύλες κι άλλα πράγματα (π.χ. σχολικά
είδη).
Κάθε μέρα από τις αρχές του ραμαζανιού μέχρι και τα τέλη του, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή, η
Διαχειριστική μοιράζει σε εκατό οικογένειες τρόφιμα, καθημερινά. Δηλαδή συνολικά μιλάμε για περίπου
3.000 οικογένειες, οι οποίο βρίσκονται σε διαφορετικούς οικισμούς, δηλαδή μοιράζουμε στο Αλάν
Κογιού, στον Ήφαιστο, στο κέντρο, και αλλού.
Και η διανομή γίνεται πόρτα-πόρτα στο σπίτι του καθενός, γιατί πολύς κόσμος έχει ανάγκη, αλλά δεν
θέλει να το δείξει, γι' αυτό κι εμείς πηγαίνουμε, χωρίς δημοσιότητα και χωρίς να μαθεύονται αυτοί
στους οποίους δίνουμε τα τρόφιμα, κι αφήνουμε τα δέματα διακριτικά".

Παρασκευή, 7 Ιουνίου, 2019 - 10:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

7.200 άτομα βοήθησε η ΔΕΜΠ αυτό το ραμαζάνι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

ραμαζάν μπαϊράμ

Συνέχεια στην επισιτιστική βοήθεια
H Διαχειριστική Επιτροπή της Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής (ΔΕΜΠ), στην περίοδο του
ραμαζανιού έχει παράσχει επισιτιστική βοήθεια σε 7.200 άτομα μουσουλμάνων. Με αυτό τον τρόπο η
Διαχειριστική Επιτροπή της Μουσουλμανικής Περιουσίας συνεχίζει την προσφορά της στον
συνάνθρωπο σε όλες τις εορτές, αλλά και κατά την διάρκεια του έτους.

Τετάρτη, 5 Ιουνίου, 2019 - 10:00
ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΣΕΛΒΙΛΙ ΞΑΝΘΗΣ

Πλήθος πιστών προσκύνησαν το λείψανο του
προφήτη Μωάμεθ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεργάστηκαν οι Διαχειριστικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής και
Ξάνθης
Πραγματοποιήθηκε στο Ιερό Τέμενος Σελβιλί (Ξάνθης) παρουσία πλήθος κόσμου από την
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας της Κομοτηνής με συνεργασία της Διαχειριστικής
Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Ξάνθης, η θέαση κειμηλίου - λείψανο του προφήτη Μωάμεθ ύστερα από αίτημα των μουσουλμάνων του νομού Ξάνθης.
Τα γένια του προφήτη Μωάμεθ είναι ένα τα πιο σημαντικά θρησκευτικά ισλαμικά κειμήλια που
φυλάσσονται στο τέμενος Ταμπάκχανε στην Κομοτηνή. Από τη Μέκκα ή από τη Βαγδάτη τα ιερά
κειμήλια μεταφέρονται προς τα Βαλκάνια ώστε να έχουν και απομακρυσμένες κυρίως χώρες. Η
Κομοτηνή έχει δύο, το ένα από αυτά λέγεται «Σακάλ Σερήφ», δηλαδή τα «ιερά γένια», το οποίο
παρουσιάζεται κάθε χρόνο στην 27η ημέρα του Ραμαζανίου, ημέρα που αποκαλύφθηκε σύμφωνα με
τις αναφορές το ιερό κοράνι στον προφήτη Μωάμεθ. Είναι τυλιγμένο σε 40 υφάσματα και το τιμούν οι
μουσουλμάνοι προσκυνώντας το, όπως συνέβη στο τέμενος του Ηφαίστου.

Σάββατο, 1 Ιουνίου, 2019 - 10:00
ΕΝΟΣΩ ΔΙΑΝΥΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΝΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ

Η θέαση κειμηλίου του προφήτη Μωάμεθ στο
τέμενος του Ηφαίστου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μεταφέρθηκαν με μέριμνα της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας και
προσέλκυσαν πλήθος πιστών
Δήμητρα Συμεωνίδου

Πραγματοποιήθηκε στο τέμενος του Ήφαιστου με μεγάλη συμμετοχή κόσμου η θέαση κειμηλίου
(γέννων) του προφήτη Μωάμεθ ύστερα από αίτημα των μουσουλμάνων του οικισμού Ηφαίστου
Κομοτηνής από την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας.
Τα γένια του προφήτη Μωάμεθ είναι ένα τα πιο σημαντικά θρησκευτικά ισλαμικά κειμήλια που
φυλάσσονται στο τέμενος Ταμπάκχανε στην Κομοτηνή. Από τη Μέκκα ή από τη Βαγδάτη τα ιερά
κειμήλια μεταφέρονται προς τα Βαλκάνια ώστε να έχουν και απομακρυσμένες κυρίως χώρες. Η
Κομοτηνή έχει δύο, το ένα από αυτά λέγεται «Σακάλ Σερήφ», δηλαδή τα «ιερά γένια», το οποίο
παρουσιάζεται κάθε χρόνο στην 27η ημέρα του Ραμαζανίου, ημέρα που αποκαλύφθηκε σύμφωνα με
τις αναφορές το ιερό κοράνι στον προφήτη Μωάμεθ. Είναι τυλιγμένο σε 40 υφάσματα και το τιμούν οι
μουσουλμάνοι προσκυνώντας το, όπως συνέβη στο τέμενος του Ηφαίστου.
Ο ιερός μήνας των μουσουλμάνων, το Ραμαζάνι, τελειώνει με τριήμερη γιορτή που αραβικά ονομάζεται
κχιντ-αλ-φιτρ (δηλαδή η γιορτή του τέλους της νηστείας) ή κχιντ-αλ-σαρκχίρ (μικρή εορτή). Φέτος το
Ραμαζάνι, ο μήνας της αγάπης και της ένωσης όλων των μουσουλμάνων, ξεκίνησε στις 6 Μαΐου και
τελειώνει στις 4 Ιουνίου.

Τρίτη, 28 Μαΐου, 2019 - 10:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

300 άτομα στο ιφτάρ στα Παγούρια

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΔΕΜΠ στο πλαίσιο του ραμαζανιού διανέμει καθημερινά 200 μερίδες φαγητού σε άπορες
οικογένειες στην Κομοτηνή
Διονύσης Βοργιάς

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής στο πλαίσιο του Ραμαζανιού
παρέθεσε ένα δείπνο ιφτάρ στο προαύλιο χώρο του τεμένους Παγουριών Κομοτηνής. Στο δείπνο
συμμετείχαν περίπου 300 άτομα, γυναίκες, άνδρες και παιδιά από γειτονικά χωριά της Κομοτηνής.
Ως γνωστό το ραμαζάνι φέτος ξεκίνησε την Δευτέρα 6 Μαΐου και διαρκεί 30 ημέρες, ήτοι μέχρι και τις
αρχές του Ιουνίου.
Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, διατηρεί από γενιά σε γενιά όλα τα ήθη και τα έθιμα για να
τιμήσει αυτόν τον μήνα της κατάνυξης και της αγάπης. Στο μουσουλμανικό ημερολόγιο, ολόκληρος ο
μήνας του Ραμαζανιού αποτελεί την πιο ξεχωριστή περίοδο καθώς εορτάζεται η κάθοδος του λόγου
του Θεού, ήτοι του ιερού Κορανίου, από τον Παράδεισο στη Γη. Η έναρξη της νηστείας γίνεται
καθημερινά δύο ώρες πριν την ανατολή του ήλιου με το γεύμα που ονομάζεται σαχούρ. Η νηστεία
τελειώνει με την δύση του ήλιου με το δείπνο που ονομάζεται ιφτάρ.
Ο μήνας του Ραμαζανιού αλλάζει την φυσιογνωμία στην περιοχή της Θράκης καθώς ο ρυθμός της
ζωής ακολουθεί τις παραδόσεις της θρησκείας. Μεγάλο ρόλο σε αυτό διαδραματίζει και η εποχή της
νηστείας διότι το ραμαζάνι είναι κινητή εορτή και σε 36 χρόνια κάνει τον κύκλο όλου του χρόνου.
Τέλος, άξιο αναφοράς είναι ότι η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής στο
πλαίσιο των φετινών εορτών διανέμει καθημερινά 200 μερίδες φαγητού σε άπορες οικογένειες στην
Κομοτηνή.

Δευτέρα, 8 Απριλίου, 2019 - 17:58
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΜ ΙΣΑ

Παράταση ενός έτους για το ΔΣ της Διαχειριστικής
Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με απόφαση του γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
Διονύσης Βοργιάς

Παράταση ενός έτους δόθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα ο πρόεδρος της ΔΕΜΠ
Σελίμ Ισά, είχε παρουσιάσει την πλούσια δράση της διοίκησής του, τα περασμένα τρία χρόνια, με
δεκάδες έργα και κοινωνικό αποτύπωμα. Όλα αυτά ελήφθησαν υπόψη και, όπως νόμος ορίζει, δόθηκε
παράταση για έναν χρόνο, ήτοι μέχρι 8-4-2020 στο διοικητικό συμβούλιο. Το θέμα θα επανεξεταστεί
αρμοδίως του χρόνου τέτοια εποχή, εκτός αντίθετου απροόπτου.
Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, ορίστηκε η πενταμελής Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής, αποτελούμενη από πέντε τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Τακτικά μέλη: Ισά Σελήμ,
Βετάτ Ρετζέπ, Χουσεΐν Κιρ Αχμέτ, Σαλή Σαλή, Αχμέτ Σολάκ Σιακήρ. Αναπληρωματικά μέλη: Γιουσούφ
Οσμάν, Ριτβάν Ναζίφ. Η απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της και για ένα έτος, με υπογραφή του
συντονιστή της Αποκεντρωμένης Ιωάννη Σάββα.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου, 2019 - 10:00
ΘΕΤΙΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ

Σε σωστό δρόμο η Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αδιάψευστοι μάρτυρες του παραγόμενου έργου, οι ανακαινίσεις - εργασίες σε τεμένη, σχολεία,
νεκροταφεία, το νεκροταφείο μεταναστών στη Μεσούνη, το κοινωνικό έργο προς κατοίκους
Ροδόπης και πρόσφυγες, η ανάδειξη θρησκευτικών κειμηλίων, η τακτοποίηση των
οικονομικών, οι μεταγραφές βακουφικών ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Δήμητρα Συμεωνίδου

Ιστορία 115 ετών έχει η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, όμως τα
τελευταία χρόνια έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο που έγκειται όχι μόνο στη διατήρηση των
βακούφικων ακινήτων αλλά κυρίως στην αναβάθμιση και ανάδειξη τους. Τεμένη, σχολεία, νεκροταφεία
και άλλες υποδομές μπήκαν σε τροχιά αναβάθμισης από τον Απρίλιο του 2015, με τις εργασίες αλλού
να έχουν ολοκληρωθεί και άλλου να συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
Ο απολογισμός της δράσης αυτής της τριετίας έγιναν το μεσημέρι της Τρίτης 19 Μαρτίου από τη
διοίκηση της ΔΕΜΠ, τον πρόεδρο Σελήμ Ισά, τον αντιπρόεδρο Σαλή Σαλή και τον γενικό γραμματέα
Ντουρχάν Ισμαήλ.
Ανακαινίσεις - εργασίες σε τεμένη, σχολεία, νεκροταφεία:






Εσωτερική και εξωτερική ανακαίνιση του τεμένους Ταμπάκχανέ Τζαμί.
Ανακαίνιση του ιστορικού μιναρέ του τεμένους Εσκί Τζαμί.
Τέθηκε σε λειτουργία το τέμενος Γιενιτζέ Τζαμί μετά την αντικατάσταση της στέγης και της
εσωτερικής ανακαίνισης μετά την πυρκαγιά στις 17 Απριλίου 2015.
Εργασίες επισκευής στο μιναρέ του τεμένους Κιρμαχαλέ Τζαμί.

Έγιναν εργασίες ανακαίνισης και εξωραϊσμού στο 1ο, 2ο και 3ο μειονοτικό δημοτικό σχολείο, στο
δημοτικό σχολείο Μάστανλη στην Κομοτηνή και στο μειονοτικό σχολείο Ηφαίστου. Επίσης
πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο νεκροταφείο Πος Πος, στο νεκροταφείο Γιενιτζέ, στο νεκροταφείο
Καχβετζή, στο νεκροταφείο Μάστανλη, στο νεκροταφείο Οσμανιέ, στο νεκροταφείο Αλανκογιού.
Ξεχωρίζει επίσης το έργο καθαρισμού και περίφραξης του νεκροταφείου Μεσούνης, μέρος του οποίου
διατίθεται για την ταφή μεταναστών και προσφύγων. Έγιναν απαραίτητες παρεμβάσεις σε κτίρια
κυριότητας της Διαχειριστικής Επιτροπής, όπως σπίτια και καταστήματα κατόπιν αιτημάτων
εκμισθωτών τους.
Κοινωνικό έργο, οικονομικά, νέες τεχνολογίες
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής στο πνεύμα της εποχής
δημιούργησε ιστοσελίδας για το τέμενος Γενί Τζαμί για την ενημέρωση και την παροχή πληροφοριών
στους επισκέπτες. Αξιοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή του έργου της και
προσπαθεί να δίνει απαντήσεις σε άμεσο χρόνο και στα όρια των δυνατοτήτων της.
Παράλληλα μερίμνησε για την τακτοποίηση των οικονομικών της. Είναι ενδεικτικό ότι ρύθμισε παλιά
οφειλή της τάξης των 350.000 ευρώ προς τον Δήμο Κομοτηνής. Σήμερα οφείλει 100.000 ευρώ και σε
σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει προχωρήσει στην πλήρη αποπληρωμή του ποσού.
Σημαντικό είναι και το κοινωνικό έργο της ΔΕΜΠ με παροχές, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε
άπορους πολίτες, όπως τρόφιμα, ξύλα, φάρμακα και σχολικά βοηθήματα.
Η βοήθεια έχει ως αποδέκτες πολίτες και φορείς της Ροδόπης, αλλά και ευρύτερα. Είναι
χαρακτηριστικά η βοήθεια των 20 τόνων που απέστειλε η ΔΕΜΠ για τους Σύριους πρόσφυγες στην
περιοχή της Ειδομένης.
Αποστολή και όραμα
Στους άμεσους στόχους της ΔΕΜΠ είναι η ανέγερση αποθήκης γενικής χρήσης για τις ανάγκες των
κηδειών μουσουλμάνων πολιτών στο νεκροταφείο Γιενιτζέ. Ήδη έχει εκδοθεί σχετικά άδεια και σύντομα
θα αρχίσει η ανέγερσή της.
Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι έχει εκδοθεί η σχετική άδεια για την ανακατασκευή του ιστορικού και
αρχιτεκτονικής σημασίας Τεκέ Πος Πος που είχε ιδρυθεί στην Κομοτηνή επί σουλτάνου Μουράτ Α' και
σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες ανακατασκευής του. Στο στάδιο μελέτης βρίσκεται η ανέγερση και
λειτουργία ενός γηροκομείου που χρήζουν περίθαλψης και φιλοξενίας. Σε διαβούλευση βρίσκεται η
πρόταση δημιουργίας ενός Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης και Παράδοσης. Τέλος άμεσα ολοκληρώνονται
οι μεταγραφές βακουφικών ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Λήξη θητείας, ποιο το μέλλον της ΔΕΜΠ;
Ενόψει της λήξης της θητείας της παρούσας διοίκησης, εύλογα τίθεται το ερώτημα ποιο το μέλλον της
ΔΕΜΠ. Τα σημερινά μέλη επέλεξαν να κάνουν τον απολογισμό τους, παρουσιάζοντας απτά
αποτελέσματα. Όσο για την συνέχιση αυτού, αυτό δεν εξαρτάται από τους ίδιους, όπως
χαρακτηριστικά παραδέχτηκε ο πρόεδρος Σελήμ Ισά, ευχαριστώντας παράλληλα για την εμπιστοσύνη
που τους έδειξαν τα μέλη της μειονότητας, αφού το έργο της ΔΕΜΠ έχει ως αποδέκτες κυρίως αυτούς.
Βέβαια ο κος Ισά δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους τους ανθρώπους της κοινωνίας της Ροδόπης,
χριστιανούς και μουσουλμάνους, που στήριξαν με οποιονδήποτε τρόπο την Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου, 2019 - 10:00
ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ένα Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης και Παράδοσης στην
Κομοτηνή

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπάρχουν τα κειμήλια που μπορούν να το υποστηρίξουν με κορυφαία όσα ήρθαν στο φως
μετά την ανακαίνιση του Ταμπακχανέ Τζαμί, και πολλά ακόμη που μένουν στην αφάνεια
Δήμητρα Συμεωνίδου

Στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση ίδρυσης ενός Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης και Παράδοσης στην
Κομοτηνή, πρόταση που επεξεργάζεται σοβαρά η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας (ΔΕΜΠ). "Έχουμε αρχίσει τις εργασίες μελέτης κατόπιν διαβουλεύσεων, σε ένα θέμα που
πραγματικά ο λαός της μειονότητας έχει ανάγκη, την ίδρυση ενός Μουσείου", ανέφερε σχετικά ο
πρόεδρος της Διαχειριστικής Σελήμ Ισά, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που δόθηκε χθες το μεσημέρι
στην Κομοτηνή από τον ίδιο και μέλη της ΔΕΜΠ, όπου έγινε ο απολογισμός της τριετούς θητείας τους.
Εκεί έγινε αναφορά και στους επόμενους στόχους όπως έχουν τεθεί από την σημερινή διοίκηση,
εφόσον φυσικά αυτή συνεχίσει στο τιμόνι της Επιτροπής. Μεταξύ αυτών των στόχων είναι και η ίδρυση
ενός Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης και Παράδοσης στην Κομοτηνή, που όμοιό του δεν υπάρχει
τουλάχιστον σε επίπεδο Θράκης.
Το πρώτο δείγμα αυτής της προσπάθειας ήταν η έκθεση που έγινε με αφορμή τα εγκαίνια του
ανακαινισμένου τεμένους Ταμπακχανέ Τζαμί στην Κομοτηνή. Σύμφωνα με τα στελέχη της ΔΕΜΠ

υπάρχουν τα κειμήλια που μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο Μουσείο με κορυφαία όσα ήρθαν στο
φως μετά την ανακαίνιση του Ταμπακχανέ Τζαμί αλλά και πολλά ακόμη που μένουν στην αφάνεια. Τον
Απρίλιο του 2017 έγιναν τα εγκαίνια, στη διάρκεια των οποίων εκτέθηκαν ιστορικά κειμήλια, μεταξύ των
οποίων και το ιερό κομπολόι των 36 μέτρων με τις 999 χάντρες. Για την προσευχή 100 ατόμων
προορίζεται το κομπολόι, όπως ανέφερε τότε σύμβουλος του μουφτή Κομοτηνής, κάνοντας γνωστό ότι
"σπανίζει διότι δεν υπάρχει άλλο στη Θράκη, γενικώς έχουμε ψάξει, υπάρχει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
ένα, αλλά αυτό είναι αναλλοίωτο με 999 χάντρες".
Παράλληλα, στο ανακαινισμένο τέμενος είχαν εκτεθεί κειμήλια, όπως η ακολουθία των Σούφι.
Πρόκειται για ένα γενεαλογικό δέντρο, που αφορά σεΐχηδες οι οποίοι θεωρούνται πνευματικοί
δάσκαλοι. Το πιο σημαντικό έκθεμα που παρουσιάστηκε στα εγκαίνια είναι τα γένια του προφήτη
Μωάμεθ. "Αυτά έρχονταν από τη Σαουδική Αραβία, τα έστελναν από τη Μέκκα ή από τη Βαγδάτη τα
ιερά κειμήλια για να έχουν και τα Βαλκάνια και απομακρυσμένες κυρίως χώρες. Η Κομοτηνή έχει δύο,
το ένα από αυτά λέγεται «Σακάλ Σερήφ», δηλαδή τα «ιερά γένια», το οποίο παρουσιάζεται κάθε χρόνο
στην 27η ημέρα του Ραμαζανίου, ημέρα που αποκαλύφθηκε σύμφωνα με τις αναφορές το ιερό κοράνι
στον προφήτη Μωάμεθ. Είναι τυλιγμένο σε 40 υφάσματα και έρχονται και το τιμούν οι μουσουλμάνοι",
είχε γίνει γνωστό τότε στη διάρκεια της ξενάγησης στην έκθεση κειμηλίων. Επίσης εκτέθηκαν
χειρόγραφα κοράνια του 16ου αιώνα και βιβλία ισλαμικού μυστικισμού.
Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής εμφανίστηκαν
αισιόδοξα ότι η πρόταση ίδρυσης ενός Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης και Παράδοσης μπορεί να πάρει
σάρκα και οστά. Τέλος, γνωστοποίησαν ότι ήδη το τέμενος Ταμπακχανέ μετά την ανακαίνισή του
κυριαρχεί στις σελίδες τουριστικού εγχειριδίου που ετοιμάστηκε από ιδιωτική τουριστική εταιρεία για
περισσότερες από 150 χώρες.

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, 2019 - 10:00
ΜΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Μπαίνει τάξη στα βακουφικά ακίνητα στην
Κομοτηνή

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

Περαιώθηκαν οι διαδικασίες μεταγραφής στο Κτηματολογικό Γραφείο Κομοτηνής για
τεμένη, νεκροταφεία, σχολεία και άλλα ακίνητα
Απαραίτητη η προσφυγή στη Δικαιοσύνη για την τακτοποίηση ακινήτων, που στερούνταν
τίτλων, εμφανίζονταν ως αγνώστου ιδιοκτήτη και έγειραν αμφισβήτησης
Δήμητρα Συμεωνίδου

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής ως ο μοναδικός νόμιμος κάτοχος
και διαχειριστής των βακουφικών ακινήτων, έφερε εις πέρας μία πολύχρονη διαδικασία τακτοποίησης
ακινήτων, που στερούνταν τίτλων, εμφανίζονταν ως αγνώστου ιδιοκτήτη και έγειραν αμφισβήτησης.
Σε αναρτήσεις που έγιναν ακίνητα της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
φάνηκαν ως αγνώστου ιδιοκτήτη, οπότε κρίθηκε αναγκαία η τακτοποίηση αυτών. Ακολούθησε η
προσφυγή στη Δικαιοσύνη, με την αναγνώριση της ιδιοκτησίας ακινήτων με δικαστικές αποφάσεις.
Μία προσπάθεια που ξεκίνησε εντατικότερα από το 2009, όπως μας πληροφορεί ο πρόεδρος της
Επιτροπής Σελήμ Ισάμ, και φτάνει στο σήμερα, οπότε περαιώθηκαν οι διαδικασίες μεταγραφής στο
Κτηματολογικό Γραφείο Κομοτηνής για τεμένη, νεκροταφεία, σχολεία και άλλα ακίνητα.
Η μεταγραφή σηματοδοτεί την οριστικοποίηση μίας πολύχρονης διαδικασίας που είχε σαν στόχο να
μπει τάξη στα βακουφικά ακίνητα στην Κομοτηνή.

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου, 2018 - 10:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Νέα παγκάκια απέκτησε το Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας χάρη στην ΔΕΜΠ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα παγκάκια στον προαύλιο χώρο του σχολείου στην Κομοτηνή ήταν κατεστραμμένα
Κατεστραμμένα ήταν τα παγκάκια στον προαύλιο χώρο του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής,
κάτι που ευαισθητοποίησε τους ανθρώπους της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής, ώστε να δωρίσουν και να τοποθετήσουν νέα παγκάκια, κατόπιν σχετικού
αιτήματος.
Η διοίκηση του ΣΔΕ Κομοτηνής ευχαρίστησε θερμά την ΔΕΜΠ "για την αντικατάσταση των φθαρμένων
ξύλων στα παγκάκια του προαυλίου του σχολείου μας", όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου, 2018 - 10:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

60 άπορες οικογένειες βοήθησε η ΔΕΜΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Παραδόθηκαν σε άπορες οικογένειες τρόφιμα προς ενίσχυση
Για μία ακόμη φορά η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής
απέδειξε το κοινωνικό της πρόσωπο, δίνοντας χέρι βοήθειας στους αδυνάτους.
Πιο συγκεκριμένα, τα περασμένα εικοσιτετράωρα παραδόθηκαν σε 60 άπορες οικογένειες της
ευρύτερης περιοχής διάφορα τρόφιμα. Πρόκειται για μία πράξη που τακτικά κάνει η ΔΕΜΠ, η οποία
στο μέτρο των δυνατοτήτων της ενισχύει τους οικονομικά αδύναμους ανθρώπους του τόπου, στο
πλαίσιο των δράσεων επισιτιστικής βοήθειας που εδώ και χρόνια πραγματοποιεί.

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου, 2018 - 10:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Σχολικά είδη για μουσουλμάνους συμπολίτες μας
πρόσφερε ο Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος της ΔΕΜΠ Σελίμ Ισά
Η προσφορά δεν κοιτάει θρησκεία, κάτι που αποδείχθηκε από την κίνηση των ανθρώπων του ιερού
ναού Ζωοδόχου Πηγής, να συνδράμουν στην διαρκή προσπάθεια της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής. "Ευχαριστούμε θερμά τον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής για
την βοήθεια που προσέφερε στην καμπάνια σχολικών ειδών", λέει στον "Χ" ο πρόεδρος της ΔΕΜΠ
Σελίμ Ισά, ο οποίος γνωστοποιεί πως ήδη τα σχολικά είδη έχουν παραδοθεί σε είκοσι παιδιά, το
χαμόγελο των οποίων ζωγραφίστηκε κατευθείαν στα πρόσωπά τους.

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου, 2018 - 10:00
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αναγείρεται αποθήκη στο νεκροταφείο Γιενιτζέ

ΓΕΝΙΚΑ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Χάρη στις ενέργειες της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
Αδειοδοτήθηκε η ανέγερση αποθήκης γενικής χρήσης για ανάγκες κηδειών ανθρώπων της
μειονότητας, στο κοιμητήριο Γιενιτζέ. Πρόκειται για μία ακόμη θετική ενέργεια, προς όφελος του λαού
της περιοχής, από την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, οι οποία
παράγει πλήθος έργων, που έχει κατά σειρά αναδείξει ο "Χ". Αναφορικά με το τελευταίο αυτό έργο, το
οποίο θα λάβει τη μορφή που βλέπετε στην φωτογραφία, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός
Σεπτεμβρίου, προκειμένου η υλοποίηση να είναι όσο το δυνατό ταχύτερη.

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου, 2018 - 10:00
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

Σχολικά είδη σε 30 άπορους μουσουλμάνους μαθητές

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
βοηθάει οικονομικά αδύναμους μαθητές, άρα και τις οικογένειές τους, παρέχοντας σχολικά είδη. Πιο
συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση "πραγματοποιήθηκε βοήθεια σχολικών ειδών - τσαντών
προς τριάντα απόρους μαθητές από την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής".

Τρίτη, 24 Ιουλίου, 2018 - 16:27
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΕΜΠ: Έστειλαν ήδη βοήθεια στους πληγέντες μέσω
Σκλαβενίτη

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Άμεσα αντανακλαστικά
Άμεσα αντανακλαστικά επέδειξε η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, η
οποία ήδη απέστειλε βοήθεια στους πληγέντες. Η βοήθεια στάλθηκε στο κέντρο Logistics Περιφέρειας
Αττικής για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές στο Μάτι Αττικής, μέσω του σούπερ μάρκετ
Σκλαβενίτης.

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου, 2018 - 11:00
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΟΣΜΑΝΙΕ

Προστασία και πρόληψη κατά των πλημμυρών σε
νεκροταφείο

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

αντιπλημμυρικό

ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Η ΔΕΥΑΚ ανταποκρίθηκε σε αίτημα της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής
Στο αίτημα της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής ανταποκρίθηκε η
ΔΕΥΑ Κομοτηνής και χθες συνεργεία της βρέθηκαν στο νεκροταφείο Οσμανιέ στην περιοχή τέρμα
Μαραθώνος. Το συγκεκριμένο νεκροταφείο και συνολικά η περιοχή ταλαιπωρείται από πλημμυρικά
φαινόμενα, οπότε ήταν απαραίτητο να εκτελεστούν έργα για την προστασία και την πρόληψη από τις
πλημμύρες.
Οι εργασίες στην αποχέτευση ομβρίων υδάτων στο νεκροταφείο εκτελέστηκαν από κοινού και
αναμένονται τα αποτελέσματα αυτών μέχρι την επόμενη βροχόπτωση.

Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου, 2018 - 11:00
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ

Αναγνωρίζεται το έργο της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Σελήμ Ισά

Μεταξύ πολιτών της μειονότητας αξιολογείται με θετικό πρόσημο, τα σχόλια είναι ενδεικτικά,
ότι "γίνονται πράγματα που δεν έγιναν για δεκαετίες"
Δήμητρα Συμεωνίδου

Σε έργα αναβάθμισης εκπαιδευτηρίων, θρησκευτικών χώρων και στη στήριξη αναξιοπαθούντων,
επικεντρώνει το έργο της η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας τα τελευταία χρόνια,
έργο το οποίο αρχίζει να λαμβάνει τη δέουσα αναγνώριση. Μεταξύ πολιτών της μειονότητας η δράση
της αξιολογείται με θετικό πρόσημο και τα σχόλια είναι ενδεικτικά "γίνονται πράγματα που δεν έγιναν
για δεκαετίες".
Τα βακούφια είναι ιερά ισλαμικά κοινωφελή ιδρύματα και αποτελούν την κοινή περιουσία (εννοείται
κυρίως η ακίνητη περιουσία) της μουσουλμανικής κοινότητας. Αποτελούν οικονομικά στηρίγματα της
θρησκευτικής και της κοινοτικής οργάνωσης της μειονότητας, με τα έσοδα των οποίων συντηρείται η
λειτουργία των θρησκευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να αποκλείονται και άλλες φιλανθρωπικού χαρακτήρα

δραστηριότητες. Διακρίνονται σε εκείνα των αγροτικών οικισμών και σε εκείνα των πόλεων (της
Κομοτηνής, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης και του Διδυμοτείχου).
Της διαχείρισης της Μουσουλμανικής Περιουσίας ηγείται ως πρόεδρος ο Σελήμ Ισά, ο οποίος σε
συνεργασία με τα μέλη της επιτροπής, έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους και αυτούς υλοποιεί κατά
προτεραιότητα.
Η αρχή έγινε με τα έργα αναβάθμισης σχολικών υποδομών της μειονοτικής εκπαίδευσης και
συγκεκριμένα το 1ο μειονοτικό σχολείο Κομοτηνής, γνωστό ως Ιδαδιέ, στο 2ο μειονοτικό σχολείο της
πόλης μας επί της οδού Φιλιππουπόλεως και στο 3ο μειονοτικό σχολείο της πόλης, που βρίσκεται
δίπλα στο πάρκο Αγίας Παρασκευής. Ειδικά για το τελευταίο σχεδόν έναν αιώνα λειτουργεί το σχολείο
και οι εργασίες ανακαίνισης ήταν απαραίτητες. Και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και στα
προηγούμενα δύο σχολεία, η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
ανέλαβε να χρηματοδοτήσει την ανακαίνιση.
Στον ίδιο χώρο με το 3ο μειονοτικό σχολείο βρίσκεται και το ανακαινισμένο τέμενος Μαχμούντ Αγά.
Το τέμενος είχε τυλιχτεί στις φλόγες από καλώδιο που βραχυκύκλωσε στην είσοδο του, αλλά
διασώθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών που έσβησαν τη φωτιά, πριν αυτή
επεκταθεί και στο εσωτερικό του. Η πυρκαγιά είχε προκαλέσει καταστροφές στη στέγη, αλλά αυτές
είχαν αποκατασταθεί, με χρηματοδότηση και πάλι της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής
Περιουσίας και σήμερα το τζαμί λειτουργεί κανονικά.
Εκ των σημαντικότερων έργων της Διαχειριστικής Επιτροπής ήταν αυτό στο τέμενος Ταμπακχανέ. Το
τέμενος συγκαταλέγεται στα παλαιότερα τεμένη της πόλης, χωρίς να είναι γνωστή η ακριβής
ημερομηνία κατασκευής του, και είναι ένα από τα τρία κεντρικά τεμένη, μαζί με το Εσκί και το Γενί
Τζαμί.
Αν και είχαν γίνει ορισμένες παρεμβάσεις κατά το παρελθόν, μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση ήταν
απαραίτητη, για αυτό και στο πλαίσιο των εργασιών αντικαταστάθηκε η στέγη, ο μιναρές και ο
σιδερένιος κώνος του και εσωτερικά έγιναν εργασίες στο ταβάνι και στα κουφώματα. Παράλληλα
εσωτερικά ο χώρος διακοσμήθηκε καταλλήλως, όπως προβλέπει η μουσουλμανική θρησκεία,
Το τέμενος εγκαινιάστηκε και όσοι συμμετείχαν στην τελετή μόνο θετικά λόγια είχαν να πουν. Στο χώρο
βρέθηκε επίσης και εκτέθηκε και ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά κομπολόγια, με 999 χάντρες. Το
κομπολόι αυτό έχει να κάνει με τους Σούφι και χρησιμοποιούνταν σε θρησκευτική τους τελετή.
Εργασίες αναβάθμισης έγιναν και στο Εσκί Τζαμί, το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης.
Το αρχαιότερο ίσως τέμενος της Κομοτηνής, καθώς χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, ανακαινίστηκε.
Μάλιστα, κατά τις βραδινές ώρες ο μιναρές φωτίζεται και προσφέρει ένα πολύ όμορφο θέαμα.
Παράλληλα σε έξι νεκροταφεία της Κομοτηνής πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαριότητας,
δημιουργήθηκαν διάδρομοι και τοποθετήθηκαν παγκάκια.
Τέλος, η Διαχειριστική Επιτροπή ενδιαφέρεται για την ενίσχυση των απόρων μουσουλμάνων,
προσφέροντας σε τακτά χρονικά διαστήματα βοήθεια σε τρόφιμα, ξύλα και άλλα.
Η δράση της Διαχειριστικής Επιτροπής έχει άμεσα θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και αυτό
μπορεί να το αντιληφθεί και ο πιο κακοπροαίρετος...

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου, 2017 - 11:00
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Διανομή τροφίμων και επισκευές κτιρίων από τη
Δ.Ε.Μ.Π. Κομοτηνής

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σελίμ Ισά: "Μεταφέρθηκε βοήθεια με τρόφιμα σε 50 οικογένειες"
Διονύσης Βοργιάς

Συνεχίζει το έργο της η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής, η
οποία το τελευταίο διάστημα παρέδωσε βοήθεια με τρόφιμα σε άπορες οικογένειες, τοποθέτησε νέα
παγκάκια σε τεμένη και αλλού, αλλά και πραγματοποίησε αρκετές υλικές παρεμβάσεις σε σχολεία.
Όπως μας ενημερώνει ο προϊστάμενος της Δ.Ε.Μ.Π. Κομοτηνής Σελίμ Ισά, στις αρχές της εβδομάδας
"μεταφέρθηκε η βοήθεια τροφίμων σε πενήντα άπορες οικογένειες". Στη συνέχεια, μας μιλάει και για τις
υπόλοιπες παρεμβάσεις που μεθοδεύτηκαν από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα.
Πιο αναλυτικά, πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής στο μειονοτικό σχολείο Κομοτηνής το οποίο
και ήταν έτοιμο για τη νέα σχολική χρονιά, όπως και στο 3ο μειονοτικό σχολείο Κομοτηνής, το οποίο
επίσης ήταν έτοιμο για τη νέα σχολική χρονιά. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής χρόνιας,
διατέθηκαν σε μαθητές με οικονομικές δυσκολίες τσάντες και σχολικά είδη που προμηθεύτηκε η
Δ.Ε.Μ.Π. από το Χαμόγελο του Παιδιού.
Παράλληλα, όπως μας πληροφορεί ο κος Ισά "συνεχίζουμε τη συλλογή καπακιών με σκοπό τη
διάθεση αναπηρικού αμαξιδίου σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχουν παραδοθεί τα καπάκια που
μαζεύτηκαν στο πρώτο βήμα στον σχετικό σύλλογο".
Τέλος, ένα ακόμη αίτημα που ικανοποιήθηκε, αφορά κυρίως στους ηλικιωμένους ανθρώπους, οι
οποίοι ζητούσαν περισσότερα και καινούργια παγκάκια. Με αυτό το σκεπτικό η διαχειριστική
τοποθέτησε στο σύνολο 28 παγκάκια σε τεμένη, σε νεκροταφεία, αλλά και σε σχολεία προς
εξυπηρέτηση των μαθητών.
Το έργο της διαχειριστικής αναμένεται να συνεχιστεί και στο προσεχές διάστημα, με ανάλογη δράση.

Σάββατο, 24 Ιουνίου, 2017 - 11:00
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΚΙ ΤΖΑΜΙ

Έργο από τη Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

"Προσπαθούμε να κάνουμε και κοινωνικό έργο", μας λέει ο πρόεδρος της Σελήμ Ισά
Καθαρίστηκαν έξι νεκροταφεία και πραγματοποιήθηκαν εργασίες
Διονύσης Βοργιάς

Προσπαθεί να παράγει έργο σε υποδομές και προς την κοινωνία, η Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής. Το τελευταίο διάστημα μια σειρά από δράσεις έχουν
πραγματοποιηθεί, με σκοπό την αναβάθμιση σε θρησκευτικούς χώρους αλλά και την παροχή βοήθειας
προς αρκετούς άπορους μουσουλμάνους.
Πρόεδρος της Διαχειριστικής είναι ο Σελήμ Ισά, ο οποίος μας υπενθυμίζει μερικές από τις δράσεις που
έχουν πραγματοποιηθεί το περασμένο διάστημα.
Πριν από τρεις εβδομάδες περίπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο Εσκί Τζαμί, το οποίο βρίσκεται σε
κεντρικό σημείο της πόλης. Το αρχαιότερο ίσως τέμενος της Κομοτηνής, καθώς χρονολογείται από τον
17ο αιώνα, γνωστό ως Εσκί Τζαμί στην περιοχή της αγοράς, ανακαινίστηκε. Στον μιναρέ έπεφταν
κομμάτια σοβά και ήταν επικίνδυνο, άρα έγιναν έργα αποκατάστασης. Μάλιστα, κατά τις βραδινές
ώρες ο μιναρές φωτίζεται και προσφέρει ένα πολύ όμορφο θέαμα.
Παράλληλα, στις αρχές του χρόνου είχαν πραγματοποιηθεί και τα εγκαίνια του τεμένους Ταμπάκχανε,
τα οποία είχαν συνοδευτεί και με την παρουσία ενός κομπολογιού το οποίο πάει για ...ρεκόρ Γκίνες
λόγω του μήκους του. Εργασίες συντήρησης έγιναν και σε μικρότερους μιναρέδες της Κομοτηνής.
Παράλληλα, υπήρξε πρόνοια ώστε να καθαριστούν τα νεκροταφεία και σιγά-σιγά να γίνουν κάποιες
εργασίες για την καλύτερη μετακίνηση των ανθρώπων που επισκέπτονται όσους αναπαύονται σε
αυτά. Έτσι, σε έξι νεκροταφεία της Κομοτηνής πραγματοποιήθηκαν πολλές εργασίες καθαριότητας με
τις εικόνες του πριν και του μετά να είναι ενδεικτικές. Επίσης, φτιάχτηκαν διάδρομοι, ώστε οι πιστοί να
μην χρειάζεται να περπατούν μέσα στο χώμα, αλλά να υπάρχει μια στοιχειώδης υποδομή.
Τέλος, μεγάλη έμφαση δόθηκε στην προσπάθεια ενίσχυσης των απόρων μουσουλμάνων, καθώς η
ενίσχυση προς αυτούς ήταν πιο μεγάλη από ό,τι στο παρελθόν. Πιο αναλυτικά, αναφορικά με τη
στήριξη προς τους μαθητές, φέτος δόθηκε στην αρχή της χρονιάς γραφική ύλη, σχολικές τσάντες και
πρώτες ύλες. Παράλληλα, έγιναν διανομές φρούτων, λαχανικών, τροφίμων μακράς διάρκειας και
μεγάλων κιβωτίων ελαιολάδου, ενώ κατά τη διάρκεια του χειμώνα παραδόθηκε ξυλεία προς ευπαθείς
οικογένειες.
Αντίστοιχη βοήθεια δόθηκε από τη Διαχειριστική και στο πλαίσιο του μπαϊραμιού, με παράδοση
τροφίμων σε πενήντα άπορες οικογένειες.
Η δράση της Διαχειριστικής δεν περιορίζεται στα παραπάνω, καθώς έχουν γίνει εργασίες και σε άλλα
κτίρια και σχολεία, ενώ υπάρχουν σχέδια και για το προσεχές διάστημα.

ΣΤΟ ΠΛ ΕΥΡΟ ΤΩ Ν Α ΠΟΜΑΚΡ ΙΣΜΑΝΩΝ ΣΧ ΟΛ ΙΚΩΝ
ΜΟΝ ΑΔΩΝ Η ΔΙΑΧ ΕΙΡ ΙΣΤΙΚΗ Ε ΠΙΤ Ρ ΟΠΗ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ ΙΚΗΣ ΠΕΡ ΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤ ΗΝ ΗΣ
Nov e mbe r 5 , 2 0 20 Diavlo s 9 2 .4 Off Ειδήσεις,

Συνεχίζει το κοινωνικό της έργο η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
αυτή την φορά δώρισε ένα φωτοτυπικό πολυμηχάνημα – εκτυπωτή για ανάγκες του Μειονοτικού
Σχολείου Άνω Βυρσίνης Ν. Ροδόπης, μαζί με χαρτιά εκτύπωσης Α4, μάσκες μιας χρήσης και
αντισηπτικά υγρά.
Επίσης για ανάγκες των Μειονοτικών Σχολείων Μυρτίσκης και Οργάνης παραδόθηκαν χαρτιά
εκτύπωσης Α4, μάσκες μίας χρήσης και αντισηπτικά υγρά.
Τέλος στο Ιερό Τέμενος Άνω Βυρσίνης δωρίθηκαν μάσκες μιας χρήσης και αντισηπτικά υγρά στο
πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοΐου.

ΣΥ ΝΕΧ ΙΖΕ Ι ΝΑ ΠΡ ΟΣΦ ΕΡ ΕΙ ΣΤ ΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝ ΙΑ
Η ΔΙΑΧ ΕΙΡ ΙΣΤ ΙΚΗ Ε ΠΙΤΡΟΠΗ Τ ΗΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ ΙΚΗΣ ΠΕΡ ΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤ ΗΝ ΗΣ
Octo be r 2 2 , 2 02 0 Diavlos 9 2 .4 Off Ειδήσεις,

Ένα χρήσιμο “εργαλείο” της τοπική κοινωνία, θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει την δράση της
Διαχειριστική Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής.
Σημαντική η συνεισφορά της τόσο στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας όσο και στην ευρύτερη
κοινωνία με παρεμβάσεις κτιριακές αλλά και δωρεές με χρηστικά είδη σε σχολικές μονάδες είναι οι
τελευταίες δράσεις της


Πραγματοποιήθηκαν από την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού στα Ιερά Τεμένη Μεστανλή Τζαμί, Γιενί Τζαμί,
Σερδάρ Τζαμί και Αριφχανέ Μεστζίτ.



Τοποθετήθηκαν από την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
παγκάκια καθίσματος στο προαύλειο χώρο Ιερού Τεμένους Κιρμαχαλέ Τζαμί και 2ου
Μειονοτικού Σχολείου.



Πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές εργασίες διευθέτησης διαδρόμου πεζών από την
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής στα υπό διοίκηση μας
Νεκροταφεία. Επίσης συνεχίζονται οι εργασίες καθαριότητας και τοποθετούνται όπου είναι
αναγκαίες βρύσες για την διευκόλυνση των επισκεπτών στα Νεκροταφεία.

ΠΛΟΥ ΣΙΑ Η ΔΡΑΣΗ Τ ΗΣ ΔΙΑΧ ΕΙΡ ΙΣΤΙΚΗΣ Ε ΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ ΙΚΗΣ ΠΕΡ ΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
Τ ΗΣ ΣΧ ΟΛ ΙΚΗΣ Χ Ρ ΟΝ ΙΑΣ
Octo be r 9 , 2 0 20 Diavlos 9 2 .4 Off Ειδήσεις,

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής με την έναρξη της σχολικής
χρονιάς 2020-2021 έχει εκτελέσει τα εξής έργα στα Μειονοτικά Σχολεία της πόλης μας:
– Εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά του Μειονοτικού Σχολείου
Μέστανλη
– Εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού εξωτερικά του Οικοτροφείου (Καγιαλή)
Ιεροσπουδαστηρίου.
– Εργασίες μικροεπισκευών, ελαιοχρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά 4ου Μειονοτικού Σχολείου
(Ήφαιστος Κομοτηνής) και κατασκευή στο προαύλιο χώρο του Σχολείου μιας κρήνης με 8 βρύσες και
ζωγραφισμένης με υδρόγειο Γη.
– Εργασίες επισκευής αλουμίνιων κουφωμάτων και ηλεκτρικής εγκατάστασης του 4ου Μειονοτικού
Σχολείου (Ήφαιστος Κομοτηνής)
– Εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού συνολικά 12 αιθουσών διδασκαλίας του 1ου
Μειονοτικού Σχολείου (Ιδαδιέ) και αντικατάσταση πάγκων καθίσματος στο προαύλιο χώρο του
Σχολείου.
– Εργασίες απολύμανσης εκ νέου στα Μειονοτικά Σχολεία (1ο, 2ο, 3ο και 4ο) καθώς και στο
Ιεροσπουδαστήριο Χαϊριγιέ κατόπιν εντοπισμού κρουσμάτων κορωνοϊού στην πόλη μας.
– Διανομή σχολικών τσαντών και σχολικών ειδών σε άπορους μαθητές που έχουν ανάγκη σε
συνεργασία με Διευθύνσεις και Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Μειονοτικών Σχολείων.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής εύχονται καλή σχολική χρόνια με πρόοδο και υγεία και ελπίζουν την ολοκλήρωσή
της χωρίς διακοπές λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
September 15, 2020 Diavlos 92.4 Off Ειδήσεις,
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός του πλαισίου φιλανθρωπικού
έργου για την αντιμετώπιση και πρόληψη της πανδημίας κορωνοϊού και σκεπτόμενη την κατάσταση τόσο
των ασθενών όσο και των συγγενών και συνοδών αυτών στο νοσοκομείο δώρισε σήμερα την Τρίτη 15
Σεπτεμβρίου 2020, είκοσι (20) πτυσσόμενες πολυθρόνες συνοδών στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο
Κομοτηνής για χρήση στις κλίνες ασθενών.
Επίσης, δώρισε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μάσκες μιας χρήσης προς τους ιατρούς και νοσκόμους που
υπηρετούν με αφοσίωση στο νοσοκομείο της πόλης μας. Ευχόμαστε ως Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της
Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής ταχεία ανάρρωση στους νοσηλεύοντες
ασθενείς, δύναμη και κουράγιο σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας.

ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
September 8, 2020 Diavlos 92.4 Off Ειδήσεις,
Καλή σχολική χρονιά εύχεται η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής με τον
δικό της τρόπο!!!
Ενόψει λοιπόν της έναρξης του σχολικού έτους 2020/2021 η ΔΕΜΠ πραγματοποίησε εργασίες
μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού στο Μειονοτικό Σχολείο Μέστανλη, στο συγκρότημα
Οικοτροφείου Καγιαλή και στο 4ο Μειονοτικό Σχολείο (Ήφαιστος).
Καθώς επίσης δώρισε σχολικές τσάντες και σχολικά είδη σε άπορους μαθητές.

ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΟΥΡΜΠΑΝ ΜΠΑΙΡΑΜ
July 31, 2020 Diavlos 92.4 Off Ειδήσεις,
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας, ο Πρόεδρος Σελίμ Ισα και το Δ.Σ. εύχεται καλό
Κουρμπάν Μπαιράμ σε όλους τους μουσουλμάνους της Ροδόπης.
Η ευχή του Προέδρους της Δ.Ε.Μ.Π.Κ “ευχόμαστε να περάσουμε πολλά Μπαϊράμια υγιείς στα επόμενα
χρόνια μαζί με τα αγαπημένα μας πρόσωπα πρέπει να προσέξουμε την απόσταση ασφαλείας και όλα τα
μέτρα του ΕΟΔΥ για να μείνουμε υγιείς. Καλό Μπαϊράμι σε όλους”

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΩΡΙΣΕ ΣΤΟ “ΧΑΙΡΙΓΕ”
ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ Η ΔΕΜΠ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
May 19, 2020 Diavlos 92.4 Off Ειδήσεις,
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής συνεχίζει την φιλανθρωπική της
προσπάθεια να συμβάλει στην καταπολέμηση της Covid-19
Για το λόγο αυτή επισκέφτηκε το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο “Χαιριγέ” Κομοτηνής όπου και
παρέδωσε στον Υποδιευθυντή του σχολείου 142 αντισηπτικά διαλύματα, 142 χειρουργικές μάσκες
προσώπου, 2 θερμόμετρα αποστάσεως προσώπου, 24 χειρουργικές μάσκες προσώπου για τους
εκπαιδευτικούς και το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου και 6 αντισηπτικά διαλύματα μεγάλου μεγέθους
.
Παρά την αρνητική αντιμετώπιση και τα προβλήματα που δημιουργεί το Τούρκικο Προξενείο στην ΔΕΜΠ,
αυτή συνεχίζει το φιλανθρωπικό της έργο με τον πρόεδρο Σελιμ Ισα και το ΔΣ να προσπαθούν ακούραστα
για την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και την σθεναρή φιλανθρωπική παρουσία τους στην τοπική
κοινωνία

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
COVID-19
April 27, 2020 Diavlos 92.4 Off Ειδήσεις,
Στα πλαίσια της συλλογικής ευθύνης και αλληλεγγύης, ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής Σελήμ Ισά μαζί με τα μέλη διοικητικού συμβουλίου Σαλή Σαλή
και Ριτβάν Εμίν Ναζίφ, παρέδωσαν στο Σωματείο ΑμεΑ ΠΕ Ροδόπης υλικό προφύλαξης για την
αντιμετώπιση του COVID-19.

ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΟ Η
ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΜΠ
April 15, 2020 Diavlos 92.4 Off Ειδήσεις,
Tο έργο των τελευταίων ετών που πραγματοποιεί η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
(ΔΕΜΠ) Κομοτηνής αναγνωρίστηκε εκ νέου από την κυβέρνηση, η οποία ανανέωσε τη θητεία του
προέδρου και του Δ.Σ. για έναν ακόμη χρόνο.
Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ. Ιωάννη Σάββα η οποία
δημοσιεύθηκε στις 14 Απριλίου ορίστηκαν εκ νέου τα πέντε τακτικά και τα δύο αναπληρωματικά μέλη της
ΔΕΜΠ Κομοτηνής, τα οποία είναι:
Τακτικά μέλη






Ισά Σελήμ του Βελή
Σαλή Σαλή του Μουσταφά
Εμίν Ναζήφ Ριτβάν του Γιουσούφ
Οσμάν Γιουσούφ του Χουσεΐν
Αχμέτ Σολάκ Σακήρ του Χασάν

Αναπληρωματικά μέλη



Αλή Τσαούς Απτουλά Μεμέτ του Γιουσούφ
Ρετζέπ Βετάτ του Αλή

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης:

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ
ΜΕΣΟ Η ΔΕΜΠ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ
April 4, 2020 Diavlos 92.4 Off Ειδήσεις,
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, συνεχίζει να συμβάλλει έμπρακτα
στις προσπάθειες καταπολέμησης του κορωνοϊου.
Η χρήση της μάσκας είναι ένας από τους τρόπους προστασίας των πολιτών από τη θανατηφόρα αυτή
επιδημία που ταλανίζει ολόκληρο τον κόσμο.
Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της ΔΕΜΠΚ αποφάσισε να κατασκευάσει μάσκες για κάλυψη των αναγκών
για αυτούς που αδυνατούν να αγοράσουν όπως και για αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
καταπολέμησης αυτής της πανδημίας .
Οι μάσκες που θα κατασκευάζονται θα διανεμηθούν στους άπορους πολίτες και στα κέντρα και μονάδες
υγείας που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις.

ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
August 7, 2020 Diavlos 92.4 Off Ειδήσεις,
Το Σχολείο Δεύτερο Ευκαιρίας Κομοτηνής ευχαριστεί θερμά την Διαχειριστική Αρχή Μουσουλμανικής
Περιουσίας και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της κ. Σελιμ Ισα, για την προσφορά της προς το σχολείο και
συγκεκριμένα για το βάψιμο των διαδρόμων και της σκάλας που οδηγεί στον όροφο όπου βρίσκονται τα
γραφεία και οι αίθουσες του ΣΔΕ Κομοτηνής.
Η ΔΕΜΠ Κομοτηνής τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει μεγάλο κοινωφελές έργο στην τοπική κοινωνία της
Κομοτηνής αλλά και ευρύτερα της ΠΕ Ροδόπης. Σημαντικά έργα και δωρεές που απολαμβάνουν χριστιανοί
και μουσουλμάνοι αποδυκνείοντας για μία ακόμη φόρα την ειρηνική, ισότιμη και ισόνομη συνύπαρξη των
κατοίκων της περιοχής.

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΔΩΡΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ
April 6, 2020 Diavlos 92.4 Off Ειδήσεις,
Τις δωρεές των Ροδοπαίων προς το Γενικό Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοίνωσε η Διοίκηση
του Νοσοκομείου Κομοτηνής εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες της για τα δώρα αγάπης και εφόδια
αντιμετώπισης της πανδημίας που έλαβε μέχρι σήμερα.
Αναλυτικά οι δωρεές έχουν ως εξής:











Την Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παντελεήμων για την
δωρεά μίας ηλεκτροκίνητης κλίνης πέντε διαφορετικών λειτουργιών με στρώμα καθώς και την αγορά
ειδικού βαμβακερού υφάσματος για την κατασκευή μασκών
Τον Δήμαρχο Κομοτηνής Γιάννη Γκαράνη και το Δημοτικό Συμβούλιο για την δωρεά δύο αναπνευστήρων,
ένα μόνιτορ και οκτώ αντλιών συνολικού κόστους δωρεάς 43.000€
Τον Δήμαρχο Αρριανών Αχμετ Ριντβαν και το Δημοτικό συμβούλιο για την προσφορά ειδών υψηλής
προστασίας προσώπου με συνολικό κόστος δωρεάς 10.000€
Τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Αχμέτ Ιμπραμ για την δωρεά 70 στολών υψηλής προστασίας
Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης για την προσφορά και εγκατάσταση ενός
κλιματιστικού στο ISO BOX απομόνωσης και λήψης δείγματος ασθενών καθώς και τρία θερμόμετρα για
ανέπαφης θερμομέτρησης
Την Πρόεδρο Ιωαννα Χατζηδημητρίου και τον Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης για την προσφορά ειδών
ατομικής προστασίας ύψους 3.000€
Τον Πρόεδρο Σελιμ Ισατ και την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας για την δωρεά
τεσσάρων αναπηρικών αμαξιδίων και δεκαπέντε στολών καθαριστριών
Τον Ταξίαρχο της 21ής Ταξιαρχίας Ιωάννη Μπόγδο για την άμεση εγκατάσταση σκηνής για την ένδυση και
έκδυση των πληρωμάτων των ασθενοφόρων








Την εταιρεία ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ και ΣΙΑ ΕΕ για την κατασκευή βάση σκυροδέρματος για την τοποθέτηση του iso
box
Την Ποτοποιία Οινοποιία Θράκης για την δωρεά δέκα βαρελιών καθαρού οινοπνεύματος
Την εταιρεία Χατζηκοσμάς και ΣΙΑ ΟΕ για την δωρεά 1 κιλού ρολών πολυαιθυλενίου και ενός κιλού
σακούλες ναύλον διαφανές
Την εταιρεία ΕΛΙΝΑ Χαρτοβιομηχανία για την δωρεά compact monitor παρακολούθησης ζωτικών
παραμέτρων
Τους δημότες Ζωή Μπακαλίδου, Γιώργο Πουτουρίδη, Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου Ποτουρίδου και Νεσλά
Κοζατζή για την κατασκευή 500 μασκών προστασίας
Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την καθημερινή 24ωρη παρουσία των εθελοντών του στην πύλη του
Νοσοκομείου για την θερμομέτρηση των εισερχόμενων στο Νοσοκομείο.

Την ανακοίνωση υπογράφει η Διοικητής του Νοσοκομείου Κομοτηνής Μαγδαληνή Γιαμουστάρει λέγοντας
” Παραφράζοντας και επικαιροποιώντας Δεν πολεμούν σαν ήρωες οι Νοσηλευτές, οι Νοσηλεύτριες, το
ιατρικό, παραϊατρικό λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου.ΟΙ ΗΡΩΕΣ πολεμάνε σαν αυτούς”

Ο ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ ΣΕΡΗΦ ΣΙΑΧΗΝ ΘΑ
ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
March 13, 2020 Diavlos 92.4 Off Ειδήσεις,
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής παρέδωσε σήμερα Παρασκευή 13
Μαρτίου 2020 την ειδική κλίνη που κατασκευάστηκε για τις ιδιαίτερες ανάγκες του υπέρβαρου ατόμου
Σερήφ Σιαχήν, κατοίκου Ηφαίστου Κομοτηνής, κατόπιν αιτήματος και συνεργασίας με το Σωματείο
Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Ροδόπης, του οποίου είναι μέλος.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΜΠ, Σελίμ Ισά, δήλωσε μετά την παράδοση της ζωτικής σημασίας συσκευής
“Ευχόμαστε η δωρεά αυτή να δώσει δύναμη ζωής στον συνάνθρωπό μας και να διευκολύνει τις
καθημερινές κινήσεις του”

ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛ ΜΑΝ ΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕ ΟΝ ΤΟΝ ΙΔΑΝ ΙΚΟ
Χ ΩΡ Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡ ΟΕΤΟΙΜΑ ΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕ ΚΡ ΟΥ Χ ΑΡ Η
ΣΤ ΗΝ ΔΕΜΠ
Nov e mbe r 1 9 , 2 01 9 Diavl os 9 2 .4 Off Ειδήσεις,

Το Διοικητικό συμβούλιο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
παρουσίασε την έτοιμη προς χρήση κτιριακή εγκατάσταση του κτιρίου προετοιμασίας του νεκρού για
την ταφή, εντός του νεκροταφείου Γιενιτζέ, τέρμα Ανδριανουπόλεως.
Η 120 τετραγωνικών μέτρων σύγχρονη κτιριακή εγκατάσταση, αντίστοιχη της οποίας δεν υπήρχε στην
Κομοτηνή, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΜΠ Σελίμ Ισά ήταν ένα αίτημα των μουσουλμάνων το
οποίο έγινε πραγματικότητα.
Πλέον οι συμπολίτες μας μουσουλμάνοι μπορούν να προετοιμάζονται για την ταφή με αξιοπρέπεια
μέχρι τώρα όπως δήλωσε ο κος Ισά “ο νεκρός πλενόταν σε μπαλκόνια, αυλές και μπανιέρες” ( η
θρησκευτική παράδοση των μουσουλμάνων επιτάσσει για το σώμα το πλύσιμο του νεκρού και το
τύλιγμα του σε λευκά σάβανα ενώ για την ψυχή του την προσευχή από συγγενείς και φίλους)
Η ανέγερση του κτιρίου έγινε από το “μηδέν” και κόστισε 60.000 ευρώ. Το κτίριο έχει δύο αίθουσες
για πλύσιμο, μία αίθουσα για πλύσιμο με τον παλιό πατροπαράδοτο τρόπο, δύο αίθουσες για
τύλιγμα σάβανων, μία αίθουσα αναμονής και έναν ψυκτικό θάλαμο συντήρησης του νεκρού. Η
χρήση του κτιρίου θα είναι δωρεάν για τους πιστούς που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν.
Το καυστικό σχόλιο του Σελίμ Ισα προς τον Χαλιτ Χαμπίμπογλου
Από την μία έχουμε την ΔΕΜΠ που πραγματοποιεί έργο τα τελευταία χρόνια όπως η ανάπλαση των
νεκροταφείων, στήριξη φτωχών οικογενειών, συντήρηση και αναπαλαίωση παλαιών οικημάτων
δίνοντας τα προς χρήση και αυξάνοντας έτσι τα έσοδα της ΔΕΜΠ και από την άλλη έχουμε τον Χαλίτ
Χαμπίμπογλου ο οποίος συνεχώς προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα και να αμαυρώνει το εργο
της ΔΕΜΠ. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα όπου με την έναρξη των σχολείων η ΔΕΜΠ επισκέφτηκε
τον οικισμό της Σάλπη μαζί με τον ιερέα του οικισμού και δώρισαν σχολικά είδη και γραφική ύλη στους
μαθητές. Μία κίνηση που ο κος Χαμπίμπογλου καταδίκασε και σχολίασε πολύ αρνητικά.
Ο κος Ισά ερωτήθηκε για το θέμα αυτό και απάντησε «Δεν βλέπω κάτι κακό σε αυτό που κάναμε (την
δωρεά στους μαθητές της Σάλπης). Ο κος Χαμπίμπογλου συνέχεια δημιουργεί τέτοια προβλήματα. Να
βγάλει τις παρωπίδες, να δει τι έργα κάνει η Διαχειριστική γιατί στο τέλος κι εκείνος από εδώ θα
περάσει, όπως κι εμείς» εννοώντας το νέο αυτό κτίριο προετοιμασίας για την ταφή.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛ ΙΚΕΣ Τ ΣΑΝΤ ΕΣ ΚΑ Ι ΓΡΑΦ ΙΚΗ ΥΛ Η ΣΕ
ΜΑΘΗΤ ΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧ ΟΥΝ Α ΝΑ ΓΚΗ ΔΩΡ ΙΣΕ Η
ΔΙΑΧ ΕΙΡ ΙΣΤΙΚΗ Ε ΠΙΤ Ρ ΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛ ΜΑΝ ΙΚΗΣ
ΠΕΡ ΙΟΥΣΙΑΣ
Septe mber 1 1 , 2 0 19 Diavlos 9 2 .4 Off Ειδήσεις,

Το έργο της Διαχειριστικής Επιτροπής της Μουσουλμανικής περιουσίας τα τελευταία χρόνια πραγματικά
έχει επιδείξει πολύ έργο στην τοπική κοινωνία. Έργο που σαν αποδέκτες δεν έχει μόνο τους μουσουλμάνους
αλλά και τους χριστιανούς πολίτες της Ροδόπης
Για μία ακόμη χρονιά λίγο πριν το πρώτο χτύπημα του σχολικού κουδουνιού η Διαχειριστική Επιτροπή
χορήγησε σχολικές τσάντες και είδη γραφικής ύλης σε άπορους μαθητές. Όπως επίσης μετά από
σχετικό αίτημα του Συλλόγου με κινητικά προβλήματα “Περπατώ” παραδόθηκαν για διανομή σχολικές
τσάντες και γραφική ύλη για άπορους μαθητές του συλλόγου.
“Χαιρόμαστε να βλέπουμε τους μικρούς μαθητές του δημοτικού να χαμογελούν” δήλωσε ο Πρόεδρος
της Διαχειριστικής Επιτροπής κος Σελήμ Ισα
Παράλληλα όπως επισήμανε ο Αντιπρόεδρος της Διαχειριστικής κος Σαλήχ Σαλήχ συνεχίζεται η δράση
συγκέντρωση πλαστικών καπακιών τα οποία συγκεντρώνει η Διαχειριστική επιτροπή στα γραφεία της
(στον πεζόδρομο της Ερμού μέσα στον αύλειο χώρο του ιερού τεμένους δίπλα στο ρολόι) και τα οποία θα
παραδοθούν στην δράση “Πλατεία” προκειμένου να αγοραστούν αναπηρικά αμαξίδια για συμπολίτες μας
που τα έχουν ανάγκη.
Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στον υπέροχο χώρο της πλούσιας βιβλιοθήκης της Διαχειριστικής
επιτροπής όπου ο κος Σεληχ με μεράκι και πολύ δουλειά ταξινομεί και ψηφιοποιεί σημαντικά βιβλία της
μουσουλμανικής μειονότητας της Κομοτηνής. Ένα πραγματικά αξιοζήλευτο ιστορικής και θρησκευτικής
σημασίας έργο που πολύ σύντομα θα βρεθεί σε χρήση του οποιουδήποτε θελήσει να το επισκεφτεί είτε δια
ζώσης είτε ψηφιακά.

Ο ΠΡ ΟΕΔΡ ΟΣ & Ο ΑΝΤ ΙΠΡ ΟΕ ΔΡ ΟΣ Τ ΗΣ
ΔΙΑΧ ΕΙΡ ΙΣΤΙΚΗΣ Ε ΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΥ ΣΟΥΛΜΑΝ ΙΚΗΣ
ΠΕΡ ΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΥΛΟ 92,4
April 1 1 , 2 0 19 Diavlos 9 2 .4 Off Ειδήσεις,

Στην Μαρία Αμπατζή και στις “Σελίδες Ραδιοφώνου” φιλοξενήθηκε ο Πρόεδρος Σελήμ Ισά και ο
Αντιπρόεδρος Σαλή Σαλή της Διαχειριστικής Επιτροπής της Μουσουλμανικής Περιουσίας μετά και την
επίσημη παράταση της θητείας τους για ένα ακόμη έτος.
Συνομιλήσαμε μαζί τους για το έργο της ΔΕΜΠ και πως διαχειρίστηκαν τα χρήματα της ΔΕΜΠ για
όφελος της μουσουλμανικής μειονότητας της Κομοτηνής και όχι μόνο. Αλλά και τα έργα που θέλουν να
πραγματοποιήσουν στην νέα τους θητεία.
Στα άμεσα σχέδια τους είναι η ανέγερση γηροκομείου, η ανέγερση ενός χώρου για τις ανάγκες των
κηδειών στο νεκροταφείο Γιενιτζέ, η ανακατασκευή του ιστορικής σημασίας Τεκέ Πος Πος που
ιδρύθηκε τα χρόνια του Σουλτάνου Μουρατ Α και η δημιουργία ενός Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης και
Παράδοσης προκειμένου να εκτεθούν όλα τα κειμήλια που βρίσκονται στην δικαιοδοσία τόσο της
Μουφτείας όσο και της ΔΕΜΠ.

ΕΝΑ Σ Χ ΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤ ΗΝ ΘΗΤΕΙΑ
ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΗΣ ΔΙΑΧ ΕΙΡ ΙΣΤ ΙΚΗΣ Ε ΠΙΤΡ ΟΠΗΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ ΙΚΗΣ ΠΕΡ ΙΟΥΣΙΑΣ
April 9 , 2 0 1 9 Diavlos 9 2 .4 Off Ειδήσεις,

Ένα χρόνο παράτασης δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής μετά από απόφαση του γενικού γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Προφανώς ελήφθησαν υπόψη τα πεπραγμένα του Δ.Σ. της ΔΕΜΠ της τελευταίας τριετίας με πολλά
έργα να έχουν ολοκληρωθεί και άλλα να βρίσκονται ήδη εν εξέλιξη και ο γενικός γραμματέας
αποφάσισε την παράταση της θητείας του Δ.Σ. εως τις 08.04.2020
Ετσι λοιπόν το Δ.Σ. της ΔΕΜΠ συνεχίζει το έργο του και το όραμα του με την εξης σύνθεση:
Τακτικά μέλη: Ισά Σελήμ, Βετάτ Ρετζέπ, Χουσεΐν Κιρ Αχμέτ, Σαλή Σαλή, Αχμέτ Σολάκ Σιακήρ.
Αναπληρωματικά μέλη: Γιουσούφ Οσμάν, Ριτβάν Ναζίφ.

ΠΟΛΥΧ ΡΩΜΑ ΠΟΥΦ, ΚΑΝΑ ΠΕ ΔΑ ΚΙΑ, ΠΑ ΓΚΑ ΚΙΑ ΚΑ Ι
Τ ΡΑ ΠΕ ΖΑ ΚΙΑ ΔΩ Ρ ΗΣΕ Η ΔΙΑΧ ΕΙΡ ΙΣΤΙΚΗ Ε ΠΙΤ Ρ ΟΠΗ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ ΙΚΗΣ ΠΕΡ ΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ Ε ΙΔΙΚΟ
ΣΧ ΟΛ ΕΙΟ
M arch 2 2 , 2 01 9 Diavlos 9 2 .4 Off Ειδήσεις,

Μπορεί σε λίγες ημέρες να λήγει η θητεία της Διαχειριστικής Επιτροπής της Μουσουλμανικής
περιουσίας αλλά ο Πρόεδρος Σελίμ Ισά και το ΔΣ της Επιτροπής συνεχίζουν το κοινωνικό έργο που
επιτελούν εδώ και τρία χρόνια που είναι η θητεία τους.
Την Παρασκευή 22 Μαρτίου ο κος Σελιμ Ισά και ο αντιπρόεδρος της ΔΕΜΠ Σαλή Σαλή βρέθηκαν στο
ειδικό σχολείο Κομοτηνής υλοποιώντας το αίτημα του σχολείου για την ενίσχυση του με καθίσματα
στον διάδρομο του σχολείου.
Η ΔΕΜΠ πρόσφερε στο σχολείο πολύχρωμα πουφ, σκαμπό, καναπεδάκια, παγκάκια και τραπεζάκια
προκειμένου οι μαθητές του σχολείου αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό να τα χρησιμοποιούν κατά
την διάρκεια της αναμονής ή του διαλείμματος.

Εμφανώς συγκινημένος για τον αγώνα που κάνουν τόσο οι κηδεμόνες των παιδιών που φιλοξενούνται
στο σχολείο όσο και του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού του σχολείου ο κος Ισά δήλωσε
ότι “αργήσαμε πολύ στο να στηρίξουμε το σχολείο αυτό και μακάρι να ανανεωθεί η θητεία μας
προκειμένου να κάνουμε και άλλες δράσεις γιαυτό το σχολείο”
Από την πλευρά της η Διευθύντρια του Σχολείου Κοινωνική λειτουργός κα Ματακάκη Αγοραστή
ευχαρίστησε την ΔΕΜΠ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα τους υλοποιώντας άμεσα την ανάγκη αυτή
του σχολείου. Ένα σχολείο που λειτουργεί με 30 μαθητές τόσο από την Κομοτηνή όσο και από την
περιφέρεια της Ροδόπης έχει πολλές ανάγκες λόγο της ιδιορρυθμίας των μαθητών. Στόχος του
σχολείου είναι κατα κύριο λόγο η κοινωνικοποίηση των μαθητών καθώς και βλέποντας την οικογένεια
ως σύστημα προσπαθεί να παρέχει βοήθεια και ως προς την οικογένεια όπως στήριξη, ενημέρωση,
θεραπεία ακόμη και βοήθεια στο να αποδεχτούν το παιδί τους.

ΤΟ ΕΡ ΓΟ Τ ΗΣ ΔΙΑΧ ΕΙΡ ΙΣΤ ΙΚΗΣ Ε ΠΙΤΡ ΟΠΗΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ ΙΚΗΣ ΠΕΡ ΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛ ΕΥΤΑ ΙΑ
Τ ΡΙΕΤ ΙΑ
M arch 2 0 , 2 01 9 Diavlos 9 2 .4 Off Ειδήσεις,

115 χρόνια αριθμεί η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής. Αλλά μόλις την
τελευταία τριετία επέδειξε σημαντικό έργο τόσο στην διατήρηση των ακινήτων της όσο και στην
ανάδειξη τους.
Η επ ονομαζόμενη βακουφική περιουσία περιλαμβάνει Τεμένη, σχολεία, νεκροταφεία και ακίνητα τα
οποία πολλά από αυτά ανακαινίστηκαν και σε άλλα συνεχίζονται οι εργασίες.
Εν όψη της λήξης της θητείας της Διαχειριστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί περι τα τέλη
Μαρτίου, το Δ.Σ. πραγματοποίησε συνέντευξη τύπου θέλοντας να επικοινωνήσει και να ενημερώσει
χριστιανούς και μουσουλμάνους για το έργο που πραγματοποίησε κατα την διάρκεια της θητείας της.
Ο απολογισμός της δράσης τους πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της ΔΕΜΠ κ. Σελήμ Ισά,
τον αντιπρόεδρο Σαλή Σαλή και τον γενικό γραμματέα Ντουρχάν Ισμαήλ οι οποία και αναλυτικά
παρουσίασαν στα τοπικά ΜΜΕ τις ανακαινίσεις που πραγματοποίησαν σε τεμένη, σχολεία και
νεκροταφεία. Το κοινωνικό έργο της ΔΕΜΠ, την οικονομική κατάσταση καθώς και την οργάνωση και
επαφή της ΔΕΜΠ με τις νέες τεχνολογίες όπως την δημιουργία ιστοσελίδας για την παροχή
πληροφοριών αλλά και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αξιοσημείωτο είναι η τακτοποίηση των οικονομικών χρεών της ΔΕΜΠ στον Δήμο Κομοτηνής όπου
ρύθμισε παλιά οφειλή της τάξεως των 350.000€ και με την καταβολή των δόσεων το ποσό που
υπολείπεται ανέρχεται στα 100.000€ που στο άμεσο χρονικό διάστημα θα γίνει και η ολική
αποπλήρωση του.
Καθώς επίσης αξιοσημείωτο είναι και το κοινωνικό της έργο με την προσφορά σε άπορους
συμπολίτες μας τρόφιμα, φάρμακα, ξύλα θέρμανσης αλλά και σχολικά ήδη σε μαθητές τα οποία και
προμηθεύτηκαν από την οργάνωση “Χαμόγελο του Παιδιού”
Από τα σημαντικότερα έργα της ήταν και η ανακαίνιση και αναβάθμιση των ιστορικών
Τεμένων που υπάρχουν στην Κομοτηνή και η προστασία και ανάδειξη της κληρονομιάς τους όπως η
προσπάθεια ένταξης του κομπολογιού 999 χαντρών που ανακαλύφτηκε κατα την ανακαίνιση του
Τεμένους Ταμπακχανέ Τζαμί στο βιβλίο Γκίνες.
Στα άμεσα σχέδια τους είναι η ανέγερση γηροκομείου, η ανέγερση ενός χώρου για τις ανάγκες των
κηδειών στο νεκροταφείο Γιενιτζέ, η ανακατασκευή του ιστορικής σημασίας Τεκέ Πος Πος που
ιδρύθηκε τα χρόνια του Σουλτάνου Μουρατ Α και η δημιουργία ενός Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης και

Παράδοσης προκειμένου να εκτεθούν όλα τα κειμήλια που βρίσκονται στην δικαιοδοσία τόσο της
Μουφτείας όσο και της ΔΕΜΠ.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΜΠ κος Σελήμ Ισά δήλωσε ότι τόσο αυτός όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
είναι πανέτοιμα να συνεχίσουν το έργο που ξεκίνησαν και να ολοκληρώσουν τα σχέδια τους ευχόμενοι
το κράτος να τους ξαναεμπιστευτεί την διαχείριση αναγνωρίζοντας την μεγάλη προσπάθεια και το έργο
που πραγματοποίησαν μετά από πολλά χρόνια αδράνειας της ΔΕΜΠ. Μια παρακαταθήκη πολύ
σημαντική και χρήσιμη για τα μέλη της μειονότητας τα οποία και ευχαρίστησαν για την εμπιστοσύνη
αλλά και την βοήθεια που παρείχαν όχι μόνο οι μουσουλμάνοι αλλά και οι χριστιανοί Ροδοπίτες.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στην συνέντευξη τύπου έλειπε η παρουσία των
μειονοτικών μέσων ενημέρωσης, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, προκαλώντας μας μεγάλη
εντύπωση, την στιγμή που κατα το πλείστον η συνέντευξη τύπου αφορούσε δράσεις και έργα
που πραγματοποιήθηκαν για την μουσουλμανική μειονότητα, στερώντας έτσι από τα μέλη της
μειονότητας την ενημέρωση για το έργο που επιτέλεσε τα τελευταία χρόνια η Διαχειριστική
Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας.

08/10/2020

Σειρά εργασιών σε μειονοτικά σχολεία της Κομοτηνής, έχει πραγματοποιήσει η
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής, από την
έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Συγκεκριμένα:


Εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού, εσωτερικά και εξωτερικά,
στο μειονοτικό σχολείο Μάστανλη.



Εργασίες
μικροεπισκευών
και
ελαιοχρωματισμού,
οικοτροφείου Καγιαλή του Ιεροσπουδαστηρίου.



Εργασίες
μικροεπισκευών,
ελαιοχρωματισμού
εσωτερικά
και
εξωτερικά, επισκευών αλουμινίων, κουφωμάτων και ηλεκτρολογικών, και
κατασκευή στον προαύλιο χώρο μιας κρήνης με οκτώ βρύσες,
ζωγραφισμένης με την Υδρόγειο, στο 4ο μειονοτικό σχολείο Ηφαίστου
Κομοτηνής.



Εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού δώδεκα αιθουσών
διδασκαλίας, και αντικατάσταση πάγκων καθίσματος στον προαύλιο χώρο,
στο 1ο μειονοτικό σχολείο Ιδαδιέ.



Εργασίες απολύμανσης εκ νέου στα μειονοτικά σχολεία (1ο, 2ο, 3ο και
4ο), καθώς και στο Ιεροσπουδαστήριο Χαϊριγιέ, μετά και τον εντοπισμό
κρουσμάτων κορωνοϊού στην πόλη.

εξωτερικά

του

Διανομή σχολικών τσαντών και σχολικών ειδών σε άπορους μαθητές, σε
συνεργασία με Διευθύνσεις και Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των
μειονοτικών σχολείων.
Ο Πρόεδρος Σελήμ Ισά και τα μέλη του Δ.Σ. της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, εύχονται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και
γονείς-κηδεμόνες, “καλή σχολική χρόνια με πρόοδο και υγεία” και εύχονται την
“ολοκλήρωσή της χωρίς διακοπές λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού”.


27/09/2020

Για το έργο της ΔΕΜΠ Κομοτηνής ενημερώθηκε η
Ντόρα Μπακογιάννη

Με προσοχή και ενδιαφέρον, η πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης, Ντόρα
Μπακογιάννη, άκουσε για το έργο και τη δράση της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής, από τον πρόεδρό της Σελήμ Ισά και τον ταμία Ριτβάν Εμίν.
Ο ίδιος δήλωσε: “Την ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας αφιέρωσε για να την ενημερώσουμε για το έργο και
τη συμμετοχή στην τοπική κοινωνία των μουσουλμάνων της Ροδόπης”.

01/09/2020

2.000 μάσκες προσέφερε στις Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες Ροδόπης η ΔΕΜΠ Κομοτηνής

Μια ακόμη σημαντική κοινωφελή πρωτοβουλία, υλοποίησε το διοικητικό συμβούλιο της Διαχειριστικής
Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής, στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού έργου που
επιτελεί διαχρονικά.
Συγκεκριμένα, για την προστασία από τον κορωνοϊό covid-19, πυροσβεστών και τοπικής κοινότητας,
παρέδωσε στον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, Πύραρχο
Κωνσταντίνο Παπάζογλου, 2.000 χειρουργικές μάσκες προσώπου.
“Όσο ο covid-19 θα είναι ενεργός και θα μας απειλεί, θα είμαστε σε εγρήγορση και στο πλευρό των συμπολιτών
μας αλλά και των στελεχών που σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες επιτελούν ευσυνείδητα όπως συνεχώς
αποδεικνύουν, το καθήκον τους απέναντι στον συνάνθρωπο και στο κοινωνικό σύνολο”, σημείωσε ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. της ΔΕΜΠ Κομοτηνής, Σελήμ Ισά, συγχαίροντας και ευχαριστώντας τους άνδρες του Πυροσβεστικού
Σώματος του τόπου μας “για την επιχειρησιακή τους επάρκεια και την ανθρωπιά τους”.

28/04/2020

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου
Κομοτηνής ευχαριστεί Στυλιανίδη και δωρητές

Με ανακοίνωσή του το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στο “Σισμανόγλειο” Γενικό
Νοσοκομείο Κομοτηνής, μεταξύ άλλων, ευχαριστεί τον “κυβερνητικό βουλευτή του νομού μας” για την αρωγή
του στην ενίσχυση του προσωπικού του ιδρύματος το τελευταίο διάστημα, καθώς και τους δωρητές (ιδιώτες,
επιχειρήσεις, φορείς, αυτοδιοίκηση και Εκκλησία), που προσφέρουν υγειονομικό υλικό για την κάλυψη των
εκτάκτων αναγκών λόγω κορωνοϊού.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
“Βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις τόσο ως κοινωνία όσο και ως σύστημα υγείας εξ αιτίας της
πανδημίας του κορωνοϊού.
Οι πολίτες της Ροδόπης επέδειξαν συγκινητική ωριμότητα, πειθάρχησαν στα μέτρα, «έμειναν σπίτι»,
προάσπισαν την προσωπική τους υγεία και τη δημόσια κατ’ επέκταση.
Αποτέλεσμα αυτού να έχουμε έναν χαμηλό αριθμό θετικών κρουσμάτων στον νομό μας, σε αντίθεση
με γειτονικούς.
Παράλληλα έδωσαν χρόνο στο δημόσιο σύστημα υγείας να προετοιμαστεί. Μέσα σε αυτό το διάστημα
με συνεχή και εντατική προσπάθεια της διοίκησης, της ομάδας συντονισμού, του επαγγελματισμού
και την ευσυνειδησίας των εργαζομένων, σύμφωνα με τις οδηγίες της υγειονομικής μας περιφέρειας:







θεσπίστηκαν έλεγχος και θερμομέτρηση των εισερχομένων στο νοσοκομείο.
απομονώθηκαν και διαμορφώθηκαν ειδικοί χώροι λήψης δειγμάτων και νοσηλείας ύποπτων
περιστατικών.
δόθηκαν στο σύστημα πολλά κρεβάτια νοσηλείας Covid-19.
μεταφέρθηκαν ολόκληρες κλινικές με γνώμονα την ασφαλή νοσηλεία των ασθενών του νοσοκομείου.
απετράπη επιμόλυνση προσωπικού.
οργανώνονται κρεβάτια ΜΕΘ.

Σε ολόκληρη την υφήλιο παρατηρήθηκε έλλειψη κατάλληλου υγειονομικού εξοπλισμού, το ίδιο και
στα νοσοκομεία της ελληνικής επικράτειας, σε αυτά αναφοράς Covid- 19, όπως και στο δικό μας. Ο
χρόνος που κερδήθηκε από τα σκληρά μέτρα της καραντίνας καθώς και η εξορθολογισμένη χρήση
των υλικών, έδωσε την ευκαιρία ανασύνταξης, προμήθειας, σταδιακής αναδιανομής από την 4η ΥΠΕ.
Καθοριστικά συνέβαλαν, εν όψει των πρώτων ελλείψεων μέτρων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τα
αντανακλαστικά των τμημάτων, ο προσωπικός εφοδιασμός των ίδιων των εργαζομένων και η
πρωτοβουλία του Συλλόγου για ανεύρεση και εφοδιασμό τους.
Μέχρι στιγμής η εθνική συλλογική προσπάθεια φαίνεται να πετυχαίνει, καθώς παρατηρείται μείωση
της διασποράς του ιού στη χώρα μας. Πετύχαμε όλοι μαζί να ενισχυθεί η πίστη στο δημόσιο σύστημα
υγείας, ακόμη και από τους πλέον επιφυλακτικούς, και να αναγνωριστεί από το σύνολο της
κοινωνίας η συνεχής προσπάθεια των υγειονομικών.
Εμείς ως ΓΝΚ ευτυχήσαμε να προστεθεί στις τάξεις μας επικουρικό προσωπικό τεσσάρων γιατρών,
δεκατεσσάρων νοσηλευτών, καθώς και προσωπικό νοσηλευτικό και τεχνικών ειδικοτήτων με
σύμβαση έργου, για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν λόγω έκτακτων συνθηκών, μετά από
την επίμονη προσπάθεια της διοίκησης, την καταλυτική αρωγή κυβερνητικού βουλευτή του νομού
μας, τα ευήκοα ώτα και την τεχνοκρατική στήριξη του Υπεάρχη μας καθώς και τις πιέσεις του
Συλλόγου και έπεται συνέχεια…
Ως εργαζόμενοι ευχαριστούμε από καρδιάς απλούς πολίτες, θεσμικούς, φορείς, συλλογικότητες,
εταιρείες, για την προσφορά υγειονομικού υλικού και εξοπλισμού με σκοπό την προστασία των
υγειονομικών και την ενίσχυση της λειτουργίας του ΓΝΚ.
Πιο συγκεκριμένα ευχαριστούμε:



















τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμονα για την προσφορά
ηλεκτροκίνητης κλίνης ΜΕΘ και αγορά βαμβακερού υφάσματος για την κατασκευή μασκών.
τους κυρίους Μπακαλίδου Ζωή, Πουτουρίδη Γεώργιο, Πουτουρίδου Ειρήνη, Νεραντζή Ελένη, Κοβαλτζή
Νεζλά για την εθελοντική κατασκευή 500 μασκών προστασίας.
τον Δήμαρχο κ. Γκαράνη Ιωάννη και το Δ.Σ. του Δήμου Κομοτηναίων για την προσφορά 2
αναπνευστήρων, 1 μόνιτορ και 8 αντλιών, ύψους 43.000 ευρώ.
τον Δήμαρχο κ. Αμέτ Ριτβάν και το Δ.Σ. του Δήμου Αρριανών για την προσφορά ειδών υψηλής
προστασίας προσώπου αξίας 10.000 ευρώ.
τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Αχμέτ Ιμπράμ για την προσφορά 70 στολών υψηλής
προστασίας.
τον Πρόεδρο κ. Γραβάνη Αντώνη και το Δ.Σ. Ε.&Β. Επιμελητηρίου Ροδόπης για την προσφορά και
εγκατάσταση κλιματιστικού στο ISOBOX απομόνωσης και λήψης δειγμάτων, 3 θερμομέτρων ανέπαφης
θερμομέτρησης και στολών υψηλής προστασίας.
την Πρόεδρο κ. Χατζηαντωνίου Γιάννα και το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου για την προσφορά
υγειονομικού υλικού αξίας 3.000 ευρώ.
την εταιρεία Χατζηκοσμάς για την προσφορά 2 κλινών ΜΕΘ, 2 μόνιτορ και εξοπλισμού ΜΕΘ, αξίας
12.000 ευρώ.
τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Θράκης (ΣΕΔΕ) για την προσφορά 3350 μασκών μιας χρήσης και 100
προσωπίδων.
τον Πρόεδρο κ. Τσανίδη Βασίλη και το Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου για την προσφορά οξύμετρων.
τον Πρόεδρο κ. Χαριτόπουλο και το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου για την προσφορά 500 μασκών.
το Δ.Σ. του Ροταριανού Συλλόγου για την προσφορά 300 χειρουργικών μασκών.
την κ. Ανανιάδου Ειρήνη για την προσφορά γλυκών και καφέδων.
τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής κ. Ισά Σελήμ για
την προσφορά 4 αναπηρικών αμαξιδίων, 15 στολών καθαριστριών και βαμβακερών μασκών.
τον Ταξίαρχο κ. Μπόγδο Ιωάννη για την άμεση εγκατάσταση σκηνής, ειδικής ένδυσης και έκδυσης των
πληρωμάτων ασθενοφόρων.
την εταιρεία Αφοί Τσελεκίδη για τη δωρεά κατασκευής βάσης σκυροδέματος και την τοποθέτηση
μεταλλικού οικίσκου.
την εταιρεία Ποτοποιία – Οινοποιία Θράκης για την προσφορά καθαρού οινοπνεύματος 10 βαρελιών.















την εταιρεία Ελίνα Χαρτοποιία Κομοτηνής για την προσφορά compact μόνιτορ για παρακολούθηση
ζωτικών παραμέτρων.
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την καθημερινή 24ωρη εθελοντική παρουσία στην πύλη του
νοσοκομείου.
την εταιρεία Πέτσας για την προσφορά 130 βαμβακερών μασκών.
την Ναυτιλιακή Εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ- ΜARINAΘΗΝΑ για την δωρεά 960 χειρουργικών μασκών και 200
ποδονάρια υψηλής προστασίας.
Την εταιρεία Ζακώνης Α.Ε. για την προσφορά 30 στολών υψηλής προστασίας.
Την εταιρεία ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε για τη δωρεά 70 στολών υψηλής προστασίας.
Τους κυρίους Οσμάν Σινάν και Οσμάν Φατήχ δια του κυρίου Εμμανουήλ Κιουτσούκη για την
προσφορά ενός νεφελοποιητή Philips στα πλαίσια πρωτοβουλίας συμπολιτών για την ενίσχυση του
ΓΝΚ.
Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης για την δωρεά μιας συσκευής
Airvo 2.
Την εταιρεία «Συστήματα Sunlight ABEE» για τη δωρεά εξοπλισμού και προστατευτικών ειδών αξίας
60.000 ευρώ.
Την εθελοντική δράση Covid- 19 Response Greece διά του Φαρμακευτικού Συλλόγου για την
προσφορά 55 προστατευτικών ασπίδων.
Τους υπαλλήλους του ομίλου ΟΤΕ Ν. Ροδόπης για την προσφορά 8.000 γαντιών στους εργαζόμενους
του ΓΝΚ.
Μετά από διαμεσολάβηση του τέως διοικητή κ. Φιλιππίδη Γεώργιου, τον πρόεδρο κ. Φιλήμονα
Ξουλόγη και το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή του Δήμου
Καβάλας για την προσφορά 500 επαναχρησιμοποιούμενων μασκών.

Επιδείξαμε όλοι την κοινωνική μας ευθύνη και τον μέγιστο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Ζητούμε
την τήρηση με ευλάβεια στις υποδείξεις των επιστημόνων για να επανέλθει η κανονικότητα στην
κοινωνία μας. Όλοι μαζί μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε
αναπάντεχης υγειονομικής απειλής, μέσα από ένα ενισχυμένο και καταξιωμένο δημόσιο σύστημα
υγείας”.

08/04/2020

Ο Σελήμ Ισά παρέδωσε τις μάσκες της ΔΕΜΠ στη
Μάγδα Γιαμουστάρη

Ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής Ισά Σελήμ, παρέδωσε σήμερα στη διοικήτρια του Σισμανόγλειου
Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Μάγδα Γιαμουστάρη τις χειροποίητες μάσκες
που κατασκευάστηκαν με μέριμνα της ΔΕΜΠ.

06/04/2020

Οι δωρητές του Νοσοκομείου ΚομοτηνήςΕυχαριστήριο της Μ. Γιαμουστάρη

Σε ευχαριστήρια ανακοίνωσή της η Διοικήτρια του Σισμανόγλειου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
Μάγδα Γιαμουστάρη, προς τους δωρητές και το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου, αναφέρει:
“Ευγνώμονες προς την αλληλεγγύη της πολυπολιτισμικής Ροδόπης μας που καθημερινά
προσφέρει στο Νοσοκομείο μας σημαντικές δωρεές σε μια συγκυρία που η συνδρομή, ο
εθελοντισμός και η βοήθεια αποτελούν δώρο ζωής αλλά και πηγή δύναμης, αντοχής και
αισιοδοξίας για όλους όσους μάχονται καθημερινά μέσα στη φωτιά για το πολυτιμότερο αγαθό μας, την
υγεία, ευχαριστούμε από καρδιάς:







Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής για την προσφορά μιας
ηλεκτροκίνητης κλίνης πέντε διαφορετικών λειτουργιών με στρώμα, και την αγορά ειδικού
βαμβακερού υφάσματος για την κατασκευή μασκών.
Τον Δήμαρχο Κομοτηνής Γιάννη Γκαράνη και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής για
την προσφορά δύο Αναπνευστήρων, ενός Μόνιτορ και οκτώ Αντλιών, αξίας 43.000 ευρώ.
Τον Δήμαρχο Αρριανών Αμέτ Ριτβάν και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αρριανών για την
προσφορά ειδών υψηλής προστασίας προσώπου, αξίας 10.000 ευρώ.
Τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών ΑΜ-Θ Αχμέτ Ιμπράμ για τη προσφορά 70 στολών
υψηλής προστασίας.
Τον Πρόεδρο Αντώνη Γραβάνη και το Δ.Σ. του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Ροδόπης, για την προσφορά και εγκατάσταση ενός κλιματιστικού












μηχανήματος στο isobox απομόνωσης και λήψης δείγματος ασθενών, και τριών
θερμομέτρων ανέπαφης θερμομέτρησης.
Την Πρόεδρο Ιωάννα Χατζηαντωνίου και το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης
για την προσφορά 3.000 ευρώ για είδη ατομικής προστασίας.
Τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής Ισά
Σελήμ για την προσφορά τεσσάρων αναπηρικών αμαξιδίων και δεκαπέντε στολών
καθαριστριών.
Τον Διοικητή της XXI Ταξιαρχίας, Ταξίαρχο Ιωάννη Μπόγδο για την άμεση εγκατάσταση ειδικής
σκηνής ένδυσης και έκδυσης των πληρωμάτων ασθενοφόρων.
Την εταιρεία Αφοι Τσελεκίδη & ΣΙΑ Ε.Ε. για τη δωρεά κατασκευής βάσης σκυροδέματος για την
τοποθέτηση μεταλλικού οικίσκου.
Την εταιρεία Ποτοποιία-Οινοποιία Θράκης ΑΒΕΕ για την προσφορά καθαρού οινοπνεύματος
ποσότητας δέκα βαρελιών.
Την εταιρεία Χατζηκοσμάς & ΣΙΑ Ο.Ε. για την προσφορά ενός κιλού ρολών πολυαιθυλενίου και
ενός κιλού σακουλών νάιλον διαφανών.
Την εταιρεία Elina Χαρτοποιία Κομοτηνής για την προσφορά compact monitor παρακολούθησης
ζωτικών παραμέτρων.
Τους/τις Μπακαλίδου Ζωή, Πουτουρίδη Γεώργιο, Πουτουρίδου Ειρήνη-Χρυσοβαλάντω, Νεραντζή
Ελένη και Κοζαντζή Νεσλά, για την εθελοντική κατασκευή πεντακοσίων μασκών προστασίας.
Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Τμήμα Κομοτηνής για την καθημερινή 24ωρη εθελοντική παρουσία
του στην πύλη του Νοσοκομείου αναλαμβάνοντας τη θερμομέτρηση όλων των εισερχόμενων.

Και έπεται συνέχεια!
Παραφράζοντας και επικαιροποιώντας: «Δεν πολεμούν
Νοσηλεύτριες, το Ιατρικό, το Παραϊατρικό και λοιπό
ΗΡΩΕΣ πολεμούν σαν αυτούς!”.

σαν ήρωες οι Νοσηλευτές,
προσωπικό του Νοσοκομείου!

οι
ΟΙ

13/03/2020

Κομοτηνή: Ένα ειδικά κατασκευασμένο και
διαμορφωμένο κρεβάτι, για τον Σερήφ Σιαχήν

Ένα ειδικά κατασκευασμένο και διαμορφωμένο κρεβάτι, δώρισε στον υπέρβαρο κάτοικο του οικισμού
Ηφαίστου Κομοτηνής, Σερήφ Σιαχήν, η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ)
Κομοτηνής, μετά από αίτημα και συνεργασία με το Σωματείο ΑμεΑ Ροδόπης του οποίου είναι μέλος.

Η ειδική κλίνη κατασκευάστηκε με τρόπο που να εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του υπέρβαρου
άνδρα.
“Ευχόμαστε η δωρεά αυτή να δώσει δύναμη ζωής στον συνάνθρωπό μας και να διευκολύνει τις καθημερινές
κινήσεις του”, σημείωσε ο πρόεδρος της ΔΕΜΠ, Σελήμ Ισά.
Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου ΑμεΑ Ροδόπης, Τρύφωνας
Καρούντζος, σημειώνοντας πως ο “σύλλογος θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό του Σερήφ, της οικογένειάς
του και των αναγκών τους”.

13/01/2020

Ανακοίνωση Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής για τις
κτηματολογικές εγγραφές των βακουφικών
ακινήτων

Σε ανακοίνωσή της η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, σχετικά με τις
κτηματολογικές εγγραφές των βακουφικών ακινήτων, αναφέρει:
“Οι κτηματολογικές εγγραφές των βακουφικών ακινήτων που η διοίκηση και η διαχείρισή τους κατά νόμον
ανήκουν στη Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής και που βρίσκονται εντός των
ορίων του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Κομοτηνής, έχουν αρχίσει από το 1999 και ως επί το πλείστον
έχουν ολοκληρωθεί.
Εκκρεμούν οι αναγνωρίσεις τεσσάρων ακινήτων, τα οποία έχουν εγγραφεί ως ιδιοκτησία του Δημοσίου. Για τα
βακουφικά ακίνητα που βρίσκονται εκτός των ορίων του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Κομοτηνής, οι
κτηματολογικές εγγραφές άρχισαν τον Μάρτιο του 2019 και ακολουθείται η κατά τον νόμο προβλεπόμενη
διαδικασία.
Αναλυτικότερα:
Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση: δηλώθηκαν στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, 116 βακουφικά
ακίνητα, εκ των οποίων τα 42 είχαν καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία των αντίστοιχων βακουφίων, τα 60 είχαν
καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία αγνώστου, οπότε φερόμενος ιδιοκτήτης και το Δημόσιο, τα 6 είχαν εγγραφεί ως
ιδιοκτησία τρίτων ατόμων, τα 6 έφεραν αριθμό ΒΚ και ήταν εγγεγραμμένα στα βιβλία ακινήτων του Δημοσίου,
και τα 2 είχαν δηλωθεί και εγγραφεί ως ιδιοκτησία του Δήμου Κομοτηνής.
Για την αναγνώριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των βακουφικών εγγραφών, ακολουθήθηκε η δικαστική
οδός, και μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί συνολικά 43 αγωγές, επί των οποίων έχουν εκδοθεί 35
αναγνωριστικές αποφάσεις, ενώ αναμένεται η έκδοση και των υπολοίπων.
Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, αφορά 18 ακίνητα οι κτηματολογικές δηλώσεις των οποίων προχωρούν
κανονικά”.

13/11/2019

Εγκαινιάζεται το Κτίριο Τέλεσης
Κηδειών στο νεκροταφείο Γενιτζέ
της Κομοτηνής
13/11/2019

Μια νέα δομή κατασκεύασε η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για το Κτίριο Τέλεσης Κηδειών που βρίσκεται εντός του
νεκροταφείου Γενιτζέ στην οδό Τέρμα Αδριανουπόλεως.
Τα εγκαίνια του νέου έργου θα τελεστούν την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στις 11 το
πρωί.

22/02/2019

Κομοτηνή: Φιλανθρωπική επίσκεψη
στο Νοσοκομείο, της
Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας
22/02/2019

Επίσκεψη στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής πραγματοποίησαν
μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής.
Συναντήθηκαν με τον Διοικητή Γιώργο Φιλιππίδη, στον οποίο και παρέδωσαν
τρόφιμα και χυμούς φρούτων για διανομή στους ασθενείς, καθώς και ένα κοράνι,
κομπολόγια και μικρά χαλιά προσευχής για τον χώρο προσευχής που διαθέτει το
νοσοκομείο για τους μουσουλμάνους νοσηλευόμενους.
Επίσης επισκέφθηκαν θαλάμους και
ασθενούντες και στους συνοδούς τους.

ευχήθηκαν

ταχεία

ανάρρωση

στους

01/06/2017

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
συντήρησης του μιναρέ στο Εσκί
Τζαμί Κομοτηνής
01/06/2017

Ολοκληρώθηκαν τις τελευταίες μέρες, και με την έναρξη του Ραμαζάν Μπαϊράμ,
οι εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης του ιστορικού μιναρέ του τεμένους Εσκί
Τζαμί υπό την αιγίδα της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής.
Οι εργασίες είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Δεκέμβριο και αφορούσαν ενίσχυση της
στήριξης του μιναρέ, επιδιόρθωση φθορών, αποκατάσταση ηλεκτρολογικών και
φωτισμού, και βάψιμο.

01/10/2019

Στην Εισαγγελία ο Σπάρτακος για
τον άστεγο του Ξενία
01/10/2019

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης προσέφυγε η δημοτική παράταξη Κομοτηνής
«Σπάρτακος», αναφορικά με το θέμα του αστέγου Χαμδή Κουρτ ο οποίος τους
τελευταίους μήνες έχει «εγκατασταθεί» στο πεζοδρόμιο έξω από το ξενοδοχείο
Ξενία, αρνούμενος να μεταφερθεί σε δομές φιλοξενίας που του προσφέρθηκαν
τόσο από τον Δήμο όσο και από τη Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας.

22/03/2017

Κομοτηνή: Εγκαινιάζεται το
ανακαινισμένο Τέμενος Ταμπάκ
Χανέ
22/03/2017

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ

Η

ΣΤΕΓΗ,

Ο

ΜΙΝΑΡΕΣ,

ΚΑΙ

ΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ.
Την Τετάρτη 29/3 και ώρα 12 το μεσημέρι, θα εγκαινιαστεί το
ανακαινισμένο-αναστυλωμένο Τέμενος Ταμπάκ Χανέ Κομοτηνής (επί της
οδού Γ. Νικολάου 5).
Οι εργασίες ανακαίνισης – ανακατασκευής του είχαν ξεκινήσει πέρυσι τον Απρίλιο,
και αφορούσαν την αποκατάσταση της στέγης, του μιναρέ, και των εσωτερικών
χώρων, καθώς και ανανέωση της διακόσμησης.
Το έργο εκτελέστηκε υπό την αιγίδα της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής και με τη συναίνεση του δημοτικού συμβουλίου Κομοτηνής
για την έκδοση άδειας επισκευής για λόγους χρήσης και υγιεινής του ακινήτου.

Το τέμενος είναι ένα από τα παλαιότερα της Κομοτηνής, χωρίς πάντως να
είναι γνωστή η ακριβής περίοδος ανέγερσής του, και μαζί με το Εσκί
Τζαμί και το Γενί Τζαμί, αποτελεί ένα από τα τρία κεντρικότερα τεμένη της πόλης.
Συντηρείται και το Εσκί Τζαμί
Εν τω μεταξύ, και το παλαιότερο τέμενος της Κομοτηνής (χρονολογείται από τον
17ο αιώνα), το Εσκί Τζαμί, στην περιοχή της δημοτικής αγοράς, συντηρείται επίσης.
Οι εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες καθώς ο μιναρές χρειαζόταν σοβάτισμα αφού
έπεφταν κομμάτια σοβά και ήταν επικίνδυνο για περαστικούς αλλά και για
κατάρρευση.

19/04/2016

Ξεκίνησε η συντήρηση –
αποκατάσταση του Τεμένους
Ταμπάκ Χανέ στην Κομοτηνή
19/04/2016

FacebookFacebook MessengerTwitter
Ξεκίνησαν οι εργασίες ανακαίνισης – ανακατασκευής του Ταμπάκ Χανέ
Τζαμί στην Κομοτηνή επί της οδού Γ. Νικολάου.
Το έργο, που αφορά αποκατάσταση της στέγης, του μιναρέ, και των εσωτερικών
χώρων, καθώς και ανανέωση της διακόσμησης, τελεί υπό την αιγίδα της Διαχειριστικής
Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε
περίπου δύο μήνες.
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Καί μία διαφορετική εἴδηση ἀπό τή Θράκη

Τά ἐγκαίνια τοῦ ἐντυπωσιακά ἀνακαινισμένου
τεμένους Ταμπακχανέ στήν Κομοτηνή ἀπό τόν νόμιμο Μουφτή Μέτσο Τζεμαλή καί τόν πρόεδρο
τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Σελήμ Ἰσά θά ἔπρεπε νά εἶχαν προβληθεῖ σέ ἐπίπεδο πανελλαδικό.
Ὄχι μόνο γιατί ἡ ἐπικαιρότητα τροφοδοτεῖ τό κοινό ἐσχάτως μέ ἀρνητικές εἰδήσεις ἀπό τή
Θράκη (φωτιά στό Διδυμότειχο, ὅπλα στήν Ἡλιόπετρα…) ἀλλά καί γιατί σέ κάθε περίπτωση
ἔχουμε μιά πολύ ἐνθαρρυντική ἐξέλιξη.

Ποῦ ξανακούστηκε (τήν τελευταία 20ετία) ἐκδήλωση
τῶν νόμιμων μουσουλμανικῶν θεσμῶν νά συγκεντρώσει ἑκατοντάδες ἁπλούς ἀνθρώπους τῆς
μειονότητας στήν Κομοτηνή; Νά προσέρχεται ὁ κόσμος χωρίς νά ἐμφανίζεται ΚΑΝΕΝΑΣ ἀπό τίς
πολιτικές “κεφαλές” του, αὐτούς πού δῆθεν τόν ἐκπροσωποῦν; Ἀκόμα καί τό τοπικό γραφεῖο
τοῦ ΥΠΕΞ (πού ὑποεκπροσωπήθηκε) ἔκανε πόλεμο στήν διοργάνωση, βάζοντας παράλληλη
ἐκδήλωση τήν ὥρα τῶν ἐγκαινίων! Μπράβο στόν δήμαρχο Γ. Πετρίδη καί

στόν
ἀντιπεριφερειάρχη Ν. Τσαλικίδη πού
παρέστησαν καί μπράβο σέ ὅσους ἀνακαίνισαν τό τζαμί, τό τελευταῖο τῆς πόλης πού ἦταν
παρατημένο κι ἀφρόντιστο. Ἄραγε τί λένε τώρα ὅσοι (ἀκόμα!) πολεμοῦν τόν Σελήμ Ἰσά,
ξαναείδαν ποτέ τέτοιο ἔργο ἐντός λίγων μηνῶν καί τόση λαϊκή ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς
μέσα ἀπό μία θέση; Φανταζόταν ποτέ κάποιος ἑλληνόφωνος καρεκλοκένταυρος ὅτι ἕνας
μουσουλμάνος πού λατρεύει τήν Ἑλλάδα θά σβήσει τό πολύχρονο ὄνειδος τῶν προκατόχων
του καί θά ἀναστηλώσει τό κῦρος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους στά μάτια τῆς μειονοτικῆς κοινωνίας;
Ἄς ἐλπίσουμε νά καταλάβει ἡ Ἀθήνα πώς μέ τόν ἁπλό μουσουλμάνο – ἀκόμα καί τουρκικῆς
συνείδησης! – μποροῦμε νά βροῦμε ἕνα λειτουργικό modus vivendi. Χρειαζόμαστε ὅμως δυό
τρεῖς ἀνθρώπους μέ ἐντιμότητα, γνώση καί πεῖσμα – ὑπάρχουν ἄραγε;…
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Τό ρεκόρ Γκίνες τοῦ τεμένους Ταμπακχανέ στήν Κομοτηνή

Καθώς στό τέμενος Ταμπακχανέ τῆς Κομοτηνῆς
ὁλοκληρώνονται οἱ ἐργασίες ἀνακαίνισης καί τό θαυμάσιο ἀποτέλεσμα εἶναι πιά ὁρατό σέ ὅλους,
ἕνα εὕρημα στό τζαμί δείχνει πώς πάει γιά τό …βιβλίο Γκίνες! Τό τεράστιο κομπολόι πού
βρέθηκε ἐκεῖ ἔχει μῆκος 36 μέτρα, ζυγίζει 13 κιλά καί ἀποτελεῖται ἀπό 999 κόμπους ἀπό ξύλο
ὀξιᾶς, ἤτοι εἶναι τό μεγαλύτερο τοῦ κόσμου! Ἤδη ἔχει γίνει ἀπό τίς 22 Δεκεμβρίου 2016
ἔγγραφο αἴτημα νά πιστοποιηθεῖ καί νά καταγραφεῖ ὡς παγκόσμιο ρεκόρ καί ἀναμένεται ἡ
ἀπάντηση τοῦ ξένου γραφείου.
Πρόκειται γιά τό κομπολόι πού οἱ πιστοί σέρνουν γύρω γύρω διαβάζοντας 999 εὐχές πού
κλείνουν μέ τόν ἰμάμη νά ἐκθέτει τά ἱερά λείψανα τοῦ Προφήτη σέ δημόσια θέα.
Ἀξίζουν συγχαρητήρια στήν Διαχειριστική Ἐπιτροπή Μουσουλμανικῆς Περιουσίας Κομοτηνῆς
καί στόν πρόεδρό της Σελήμ Ἰσά πού ἀνέδειξαν τόσο τό τέμενος, πού θά ἐγκαινιαστεῖ
συντόμως, ὅσο καί τό ἐντυπωσιακό κειμήλιο πού γιά χρόνια βρισκόταν κάπου ἀγνοημένο καί
παρατημένο στή φθορά τοῦ χρόνου.
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Η ΔΕΜΠΚ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ

Παρότι η υπονόμευση του Σελήμ Ισά δεν έχει κοπάσει, το αντίθετο μάλιστα, το έργο του στην
Διαχειριστική Επιτροπή της Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής συνεχίζεται με τον ίδιο
φρενήρη ρυθμό. Παράλληλα με τα θέματα που δρομολογήθηκαν αλλά είναι χρονοβόρα, είδαμε
δημοσιευμένους τους απολογισμούς των τελευταίων ετών (2014, 2015 και έναν πρόχειρο για
το 2016), είδαμε τα έργα που ξεκίνησαν στον μιναρέ του Εσκί Τζαμί (φωτό) και αναμένονται
σύντομα αποτελέσματα και αλλού. Την ίδια στιγμή βλέπουμε και τον άθλιο πόλεμο που έχουν
εξαπολύσει κάποιοι εναντίον του Σελήμ, για δικούς τους λόγους. Άλλος για να κάνει το χατήρι
της Τουρκίας, άλλος γιατί εποφθαλμιά την προεδρική θέση (και εξουσία) στην ΔΕΜΠΚ και
αρκετοί φοβούνται πως αυτός ο “τρελλός” που τους έκοψε τη μάσα θα τους βγάλει και στα
πέντε παζάρια. Εδώ που τα λέμε δεν είναι και λίγα τα κίνητρα αυτά, έτσι; Τους κατανοώ τους
ανθρώπους.
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Τῆς πλάκας

Κι ἄλλες φορές ἔχουμε γράψει γιά τό μοναδικό ἔργο
πού ἐπιτελεῖ στήν Διαχειριστική Ἐπιτροπή τῆς μουσουλμανικῆς περιουσίας Κομοτηνῆς ὁ Σελήμ
Ἰσά. Ὄχι γιατί προσδοκοῦμε κάποιος ἁρμόδιος νά μᾶς λάβει ὑπόψιν (τέτοιες προσδοκίες δέν
έχουμε) ἀλλά γιά νά ξέρει τοὐλάχιστον ὁ ἐνημερωμένος πολίτης ποιός κάνει τί σ’ αὐτόν τόν
τόπο. Καί νά ξέρει πώς ἄν μεθαύριο τό σύστημα (πού γιά χρόνια κονομοῦσε μέσα στήν
ἀδιαφάνεια) πετάξει τόν Σελήμ ἀπό τή θέση του, μόνο ἡ πατρίδα μας θά χάσει – καί θά χάσει
πάρα πολλά.
Τώρα λοιπόν βλέπουμε ὅτι πέρα ἀπό τήν ἐξωφρενική, στά ὅρια τῆς ψυχοπαθολογίας, ἔσωθεν
ὑπονόμευση τοῦ Προέδρου τῆς Διαχειριστικῆς, προστέθηκε καί νέο πρόβλημα. Μιά μήνυση,
παντελῶς ἀστήρικτη, ἀπό ἄτομο πού ἔχει ἐμπλοκή σέ δίκες γιά διάφορες ἀπάτες καί πού ἔχει
μηνύσει τό σῦμπαν ἀμέτρητες φορές! Καί πάει σέ ἀκροατήριο, χωρίς κἄν νά κληθεῖ γιά
ἀπολογία ὁ κατηγορούμενος! Διαβάζεις τό κατηγορητήριο καί λές “δέν μπορεῖ, κάποιος μᾶς
κάνει πλάκα”! Δυστυχῶς αὐτοί εἴμαστε, ἕνας λαός καί ἕνα κράτος τῆς πλάκας, καί μόνο τά
χειρότερα μᾶς ἀξίζουν…
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Η καρδιά της μειονότητας μπορεί να κερδηθεί

Συνεχίζουμε τά “αἰσιόδοξα” δημοσιεύματά μας γιά τό μειονοτικό θέμα τῆς Θράκης σήμερα,
ἀποδίδοντας στά γεγονότα τίς πραγματικές τους διαστάσεις καί τά τοῦ Καίσαρος τῶ Καίσαρι, μέ
ἀφορμή τό πρόσφατο Κουρμπάν Μπαϊράμ.
Τί εἴδαμε λοιπόν τίς μέρες αὐτές στήν Κομοτηνή, διαφορετικό ἀπ’ ὅσα βλέπαμε τά προηγούμενα
χρόνια; Μιά σημαντική στροφή τῆς μουσουλμανικῆς κοινωνίας πρός τούς θεσμούς τούς
ὁποίους στηρίζει τό ἑλληνικό κράτος. Μέ τήν εὐκαιρία τῆς γιορτῆς πολύς κόσμος πέρασε νά
εὐχηθεῖ τόν νόμιμο μουφτή Μέτσο Τζεμαλή ἀλλά καί τόν πρόεδρο τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς
τῶν βακουφίων, Σελήμ Ἰσά. Πρώτη μας φορά εἴδαμε νά γίνεται οὐρά ἀπό κόσμο γιά εὐχές – καί
δέν πᾶνε καί πολλά χρόνια πού διαπιστώναμε πραγματική ἐρημιά σέ ἀντίστοιχες συγκυρίες.
Σημειωτέα ἡ παρουσία ὄχι μόνο τοπικῶν Ἀρχῶν (μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ τοπικός βουλευτής
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ἀιχάν Καραγιουσούφ) ἀλλά καί τῆς Ἀμερικανίδας Προξένου τῆς Θεσσαλονίκης
Rebecca Fong. Τήν ἴδια μέρα πραγματική κοσμοπλημμύρα ἦταν ὁ κόσμος πού προσῆλθε στά
νεκροταφεῖα γιά τούς νεκρούς του καί ἀντίκρυσε ἐκεῖ μιά πρωτοφανή εὐταξία καί καθαριότητα.
Τό ἔργο τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τό γνωρίζουν καί τό ἀναγνωρίζουν ὅλοι, ἀκόμα κι ἐκεῖνοι
οἱ σεσημασμένοι ἀργυρώνητοι πού ψιλοαπειλοῦν τόν Σελήμ Ἰσά γιά τήν φιλοπατρία του καί τήν
προσφορά του.
Τῆς φυσικῆς παρουσίας τῶν ντόπιων μουσουλμάνων προηγήθηκε ἡ …ἠλεκτρονική τους
ὑποστήριξη. Εἶναι πολύ χαρακτηριστικό πώς οἱ ἀναρτήσεις τῆς μουφτείας καί ἰδίως τῆς
διαχειριστικῆς ἐπιτροπῆς σαρώνουν στό Facebook, σέ ἀντίθεση μέ ὅ,τι συνέβαινε παλαιότερα.
Τά νούμερα μιλᾶνε μόνα τους: οἱ ἀναρτήσεις τοῦ τουρκομουφτῆ Ἰμπραήμ Σερήφ ὑστεροῦν σέ
δημοφιλία ἔναντι τοῦ Τζεμαλῆ (28, 40, 73 likes ἔναντι 83, 88 κτλ), ἐνῶ ἐκεῖνες τῆς
Διαχειριστικῆς γίνονται …viral! Ἐνδεικτικά σημειώνουμε τίς ἀναρτήσεις γιά τό Μπαϊράμ, γιά τό
Γενί Τζαμί καί τό τέμενος Ταμπακχανέ, ὅπου τά likes εἶναι καί 2.176, 2.993 καί 4.100

ἀντίστοιχα! Μάλιστα βλέπουν τίς ἴδιες ἀναρτήσεις δεκάδες χιλιάδες μειονοτικοί (πέρασε τίς
49.000 ἡ πρώτη) καί πολλοί σχολιάζουν ἐπωνύμως καί θετικά.
Αὐτή ἡ κατάσταση δέν προέκυψε τυχαῖα. Γυρνώντας ἑνάμιση χρόνο πίσω θά δεῖ κανείς ἕνα
προφίλ ὅπου κανείς δέν ἔμπαινε καί κανείς δέν σχολίαζε (τά likes μετριοῦνταν στά δάχτυλα τοῦ
ἑνός χεριοῦ). Τό παιχνίδι ἄλλαξε μέ τήν τοποθέτηση τοῦ Σελήμ Ἰσά στήν Διαχειριστική
Ἐπιτροπή καί κάποια ταυτόχρονα δείγματα σοβαρότητας τῆς πολιτείας. Ὁ κόσμος τῆς
μουσουλμανικῆς κοινωνίας δέν εἶναι κουτός, ἀντιλαμβάνεται πολύ καλά ποιός τόν κοροϊδεύει
καί – κυρίως ἡ νεότερη γενιά στήν πόλη – τιμᾶ τό ἦθος καί τό ἔργο καθενός, ὄχι τήν ταμπέλα
πού κρεμάει στόν λαιμό του. Κι ὅταν θά ἀποδώσουν καί οἱ νέες πρωτοβουλίες τοῦ Σελήμ, σέ
προβλήματα πού ἐκκρεμοῦν γιά χρόνια, δέν θά ἔχει μείνει οὔτε ἕνα πρόσχημα γιά μειονοτικά
παράπονα. Νά δοῦμε τότε τί θά βροῦν νά λένε οἱ καλοθελητές τῆς ὁδοῦ Ἰώνων…
Κ.Κ.
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Δύο διαφορετικές ἀνακαινίσεις στήν Κομοτηνή

Μετά τό ὁμόφωνο OK τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου
Κομοτηνῆς, ξεκινᾶνε οἱ ἐργασίες ἀνακαίνισης στό ὀθωμανικό τέμενος Ταμπακχανέ (φωτό),
κοντά στό κέντρο τῆς πόλης. Μετά ἀπό τίς μικροεπεμβάσεις πού γινόντουσαν – στά ὅρια τῆς
νομιμότητας – ἐπί χρόνια, ἡ σημερινή Διαχειριστική Ἐπιτροπή Μουσουλμανικῆς Περιουσίας ὑπό
τόν Σελήμ Ἰσά ξεκινάει τήν ὁλοκληρωμένη ἀνακαίνιση τοῦ τεμένους. Ἡ στέγη, τό ταβάνι, τά
παράθυρα, ὁ κῶνος τοῦ μιναρέ, οἱ ἠλεκτρολογικές ἐγκαταστάσεις θά ἀντικατασταθοῦν καί ὅλη ἡ
ἐξωτερική ὄψη θά ἀλλάξει (σοβάδες, χρωματισμός), ὥστε νά ἀναδειχθεῖ τό τρίτο κεντρικό τζαμί
τῆς Κομοτηνῆς, τό μόνο πού εἶχε μείνει ἀφρόντιστο. Σημειωτέον ὅτι ὁ Δῆμος συναίνεσε γιά
λόγους δημόσιας ἀσφάλειας καί ὑγιεινῆς, παρότι διεκδικεῖ δικαστικά μέρος τοῦ αὔλειου χώρου
ὡς δημοτική ἔκταση. Οἱ ἐργασίες θά ἀρχίσουν στά τέλη τῆς Ἄνοιξης.
Τοῦτες τίς ἴδιες μέρες πληροφορηθήκαμε πώς πρόκειται νά ἀποκατασταθεῖ ὁ ἀλευρόμυλος πού
βρίσκεται πίσω ἀπό τό πολυλειτουργικό κέντρο τοῦ δήμου Κομοτηνῆς. Ἔχει χαρακτηρισθεῖ
“μνημεῖο” τῆς πόλης καί σήμερα ἀνήκει στόν κ. Ὀσμάν Ἀληοσμάν, γαμπρό τοῦ πρώτου
ἰδιοκτήτη Ἰσμαήλ Ὀγλού Μεχμέτ Μπετζερέν, πού εἶχε ἔρθει ἀπό τήν Φιλιππούπολη τῆς
Βουλγαρίας καί τόν ἔκτισε τό 1903. Ὁ χῶρος εἶναι ἀπό 30ετίας κλειστός καί ὁ Ἀληοσμάν πού
ξεκαθάρισε τά κληρονομικά του ἔχει 12 χρόνια πού σχεδιάζει νά τόν ἀποκαταστήσει ὡς δεῖγμα
ἀρχιτεκτονικῆς κληρονομιᾶς τῆς περιόδου. Σύμφωνα μέ τήν ἀρχιτεκτονική μελέτη τόν
προορίζει γιά ἐκθεσιακό χῶρο, χῶρο γιά πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, ἐπισκέψιμο γιά φοιτητές τῆς
Ἀρχιτεκτονικῆς κτλ.
Τώρα πῶς ἕνας συνταξιοῦχος ἱεροδιδάσκαλος ἀναλαμβάνει ἕνα τέτοιο ἔργο σέ τέτοιες ἐποχές,
πού ἀκόμη κι ἄν βρεῖ εὐρωπαϊκό πρόγραμμα γιά τήν κατασκευή του, ἡ διατήρηση θά εἶναι
οἰκονομικά ἀδύνατη, αὐτό εἶναι κάτι πού Προξενεῖ μιά μεγάλη ἀπορία, δέν Προξενεῖ;
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Ἐποχή Σελήμ στή Διαχειριστική

Ἡ ριζική ἀνακαίνιση τοῦ 1ου μειονοτικοῦ σχολείου
Κομοτηνῆς (Ἰδαδιέ), σέ χρόνο ρεκόρ καί μέ κόστος πρωτοφανῶς χαμηλό ἦταν μιά μεγάλη
προσφορά τῆς νέας Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Βακουφίων πού ἀνέλαβε πρό μηνῶν.
Σοβάδες 8.000 τ.μ., βάψιμο 10.000 τ.μ., ἀνάδειξη ἀρχιτεκτονικῶν στοιχείων, ἠλεκτρολογικές
ἐγκαταστάσεις, ἐξοπλισμός αἰθουσῶν διδασκαλίας, κερα-μίδια σέ βοηθητικούς χώρους,
καθαρισμός τῆς αὐλῆς κτλ, ὅλα ἔγιναν μέσα σέ λίγους μῆνες καί μόλις μέ 68.000 εὐρώ. Γιά μιά
σύγκριση ἀναφέρουμε ὅτι τό 1997 μόνο τό βάψιμο εἶχε κοστίσει κοντά στά μισά ἀπό τά
παραπάνω χρήματα!
Σέ πεῖσμα λοιπόν ὅσων θεωροῦσαν πώς οἱ διορισμένες ἐπιτροπές δέν μποροῦν νά
λειτουργήσουν ἐπωφελῶς γιά τήν μειονοτική περιουσία καί κοινωνία, τό ἔργο τοῦ Σελήμ Ἰσά
ἀρχίζει νά διακρίνεται καί νά καρπίζει. Τό τί σημαίνει αὐτό γιά τό κλῖμα στήν περιοχή καί γιά
τήν εἰκόνα τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας στά μάτια τῶν μειονοτικῶν πολιτῶν εἶναι εὐνόητο. Δέν εἶναι
μόνο οἱ ἐργασίες πού ὁλοκληρώθηκαν σέ τρία μειονοτικά σχολεῖα καί σέ δύο τεμένη ἀλλά καί ἡ
παράλληλη ἐξυπηρέτηση τῶν ὑποχρεώσεων τῆς Διαχειριστικῆς πρός τόν Δῆμο Κομοτηνῆς καί
στό Κτηματολόγιο – γιά πρώτη φορά μετά ἀπό δεκαετίες! Χρέη συσσωρευμένα ἐπί σειρά ἐτῶν,
πού δέν ἐξυπηρετοῦνταν μέ τό σκεπτικό «τί θά μᾶς κάνουν; θά φοβηθοῦν τόν θόρυβο» καί πού
κατέληγαν σέ τσέπες ἐπιτήδειων, ἀμφότερων τῶν θρησκευμάτων. Ἡ θητεία τοῦ Σελήμ εἶναι ἤδη
μιά τομή στήν τοπική ἱστορία καί ἄν δέν προκύψει κάποιο ἐμπόδιο ἔξωθεν (δηλαδή
…Ἀθήνηθεν) θά ἀφήσει ἐποχή.
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Σελήμ ο Μεταρρυθμιστής

Μπορεῖ ἕνας ἄνθρωπος σχεδόν μόνος του νά ἀλλάξει τό
κλῖμα στό μειονοτικό θέμα τῆς Θράκης καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον κινοῦνται οἱ ἄνθρωποι τῆς
Ἄγκυρας; Ὅπως ἀποδεικνύεται, ναί! Ὁ Σελήμ Ἰσά, μέ τόν ἔμφυτο ἐνθουσιασμό του, τήν
ἐντιμότητα τῶν ἀπόψεων καί μέ τήν ἄδολη ἀγάπη του γιά τήν Ἑλλάδα, ἔχει καταφέρει μέσα
ἀπό τήν συμμετοχή του στήν Διαχειριστική Ἐπιτροπή τῆς βακουφικῆς περιουσίας στήν
Κομοτηνή νά φέρει πραγματικά τά πάνω, κάτω.
Εἶναι γνωστό στούς παροικοῦντες τήν μειονοτική Ἱερουσαλήμ ὅτι οἱ Ἐπιτροπές αὐτές ἐπί πολλά
χρόνια ΔΕΝ εἶχαν τήν διαφάνεια προμετωπίδα τους, γιά νά τό ποῦμε μέ ἕνα σχῆμα λιτότητας.
Ἀπό τόν τρόπο ὁρισμοῦ τους ξεκινώντας ἀλλά καί – κυρίως – στόν τρόπο διαχείρισης. Βεβαίως
ἦταν ἄλλες ἐποχές καί ἄλλες συνθῆκες, ὅπου πολλοί ἐπωφελοῦνταν κι ἀπό τίς δύο πλευρές,
συχνά ἐν ὀνόματι τοῦ «ἐθνικοῦ συμφέροντος». Ἐδῶ καί μερικά χρόνια πλέον, πού ἡ ἑλληνική
Πολιτεία ἀποφάσισε πώς κανείς δέν μπορεῖ νά διαχειρίζεται ἑκατομμύρια κατά τό δοκοῦν, οἱ
Ἐπιτροπές αὐτές ἐλέγχονται ἀνά ἑξάμηνο ἀπό Εἰσαγγελέα καί δημοσιεύουν στόν Τῦπο τά
οἰκονομικά τους στοιχεῖα.
Πέραν ὅμως τῶν ζητημάτων τῆς διαχείρισης, ὑπάρχουν καί πολλά βαρίδια τοῦ παρελθόντος πού
ἔπρεπε νά ἐξαφανιστοῦν. Καί ὁ ΜΟΝΟΣ κατάλληλος ἄνθρωπος στή Θράκη γιά τή δουλειά αὐτή
ἦταν ὁ γαμπρός τοῦ μουφτῆ, ὁ Σελήμ Ἰσά (βλ. φωτό, στό κέντρο). Πράγματι, δέν εἶναι τυχαῖο
πώς μετά τήν εἴσοδό του στήν Ἐπιτροπή οἱ ἀποφάσεις τῆς τελευταίας βγαίνουν μόνο στά
ἑλληνικά, ὅπως δηλαδή προβλέπεται. Δέν εἶναι τυχαῖο πώς συζητιέται ἡ συμφερότερη καί
ἀμεσότερη λύση γιά ἐπέκταση τοῦ σχολείου στό Μάστανλι (κι ὄχι ἡ ἀνέγερση νέου μειονοτικοῦ
σχολείου). Ὅλοι ἔχουν πάρει τό μήνυμα πώς θά τηρεῖται πλέον ἀπαρεκκλίτως ἡ νομιμότητα καί
ἡ λογική κι ὄχι οἱ «ἰσορροπίες» μεταξύ Ἀθηνῶν καί Ἄγκυρας ἤ τό ἀλισβερίσι γιά ἴδια ὀφέλη.
Κάποιος πού τό κατάλαβε προσφάτως ἦταν ὁ τουρκομουφτής Κομοτηνῆς, Ἰμπράμ Σερήφ, ὁ
ὁποῖος χρησιμοποιοῦσε μέχρι τώρα ἀκίνητο τῆς ἐπίσημης μουφτείας γιά νά τήν …ὑπονομεύει!
Ἤδη ἔλαβε ἔγκαιρη εἰδοποίηση πώς τό συμβόλαιο (πού δέν ἦταν κἄν στό ὄνομά του!) λήγει καί
στό τέλος τοῦ ἔτους θά πρέπει νά τά μαζέψει. Βεβαίως ἡ ψευτομουφτεία διαμήνυσε πώς θά
προσφύγει στά δικαστήρια ἀλλά δέν φαίνεται νά τήν εὐνοεῖ κάτι τέτοιο.
Σειρά παίρνει τώρα ἡ παράνομη «Τουρκική Νεολαία Κομοτηνῆς» (πού ἤδη ἄρχισε νά πλη-ρώνει
τούς λογαριασμούς τοῦ νεροῦ στόν Δῆμο καί ἔπαψε νά λειτουργεῖ παρανόμως τό κυλικεῖο
της…) καί ἡ ὁποία ὀφείλει ἐνοίκια …22 χρόνων! Σέ προηγούμενη ἀπόπειρα τῆς Διαχειριστικῆς
γιά πληρωμή κάποιου ἐνοικίου δέν δόθηκε οὔτε ἀπάντηση. Τώρα ὅμως μέ τόν Σελήμ μέσα –
καί μέ τό κράτος κάπως σοβαρότερο – δέν τούς βλέπω καλά ἄν συνεχίσουν νά κάνουν τούς
Κινέζους. Καί «οἱ μεταρρυθμίσεις θά συνεχιστοῦν», ὅπως λέει ὁ Σελήμ ἀστειευόμενος…

Συνεχίζει τις δωρεές της η ΔΕΜΠ Κομοτηνής

04.11.2020 07:14

Απαρατήρητα
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Σε σειρά δωρεών προχώρησε η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής. Συγκεκριμένα δώρισε κατόπιν αιτήματος ένα φωτοτυπικό πολυμηχάνημα εκτυπωτή για ανάγκες του Μειονοτικού Σχολείου Άνω Βυρσίνης Ν. Ροδόπης, όπως επίσης
παραδόθηκαν χαρτιά εκτύπωσης Α4, μάσκες μιας χρήσης και αντισηπτικά υγρά.
Επίσης για ανάγκες των Μειονοτικών Σχολείων Μυρτίσκης και Οργάνης παραδόθηκαν χαρτιά
εκτύπωσης Α4, μάσκες μίας χρήσης και αντισηπτικά υγρά.
Στο Ιερό Τέμενος Άνω Βυρσίνης δωρίσθηκαν μάσκες μιας χρήσης και αντισηπτικά υγρά στο
πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού.

Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσε για την δράση
της ΔΕΜΠ Κομοτηνής η Ντόρα Μπακογιάννη

27.09.2020 11:04

Ενημέρωση έλαβε η Πρόεδρος της Διακομματικής από τους κ.κ. Σελήμ Ισά και Ριτβάν Εμίν
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Η πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης, κ. Ντόρα Μπακογιάννη, χθές
άκουσε με προσοχή και ενδιαφέρον για το έργο και τη δράση της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, από τον πρόεδρό της κ. Σελήμ Ισά και τον ταμία κ. Ριτβάν Εμίν.

Ο κ. Σελήμ Ισά δήλωσε σε ανάρτησή του στο facebook: «Την ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας
αφιέρωσε για να την ενημερώσουμε για το έργο και τη συμμετοχή στην τοπική κοινωνία των
μουσουλμάνων της Ροδόπης».

Νέα δωρεά της ΔΕΜΠ προς το Νοσοκομείο
Κομοτηνής

16.09.2020 08:44

Πτυσσόμενες πολυθρόνες και μάσκες μιας χρήσης στη διάθεση προσωπικού και ασθενών
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Σε νέα δωρεά προς το Νοσοκομείο Κομοτηνής προχώρησε η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής εντός του πλαισίου φιλανθρωπικού έργου για την αντιμετώπιση και
πρόληψη της πανδημίας κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα σκεπτόμενη την κατάσταση τόσο των ασθενών όσο και των συγγενών και συνοδών αυτών
δώρισε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, είκοσι πτυσσόμενες πολυθρόνες συνοδών στο «Σισμανόγλειο»
Νοσοκομείο Κομοτηνής για χρήση στις κλίνες ασθενών. Επίσης, δώρισε 4.000 μάσκες μιας χρήσης προς
τους ιατρούς και νοσοκόμους που υπηρετούν με αφοσίωση στο νοσοκομείο της πόλης μας.
«Ευχόμαστε ως Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής ταχεία ανάρρωση στους νοσηλεύοντες ασθενείς, δύναμη και κουράγιο σε όλο το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας» σημειώνει σε μήνυμά της η ΔΕΜΠ Κομοτηνής.

«Χείρα βοηθείας» από την ΔΕΜΠ Κομοτηνής
ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς

08.09.2020 10:59

Διορθωτικές παρεμβάσεις σε σχολεία και δωρεά σχολικών ειδών σε μαθητές που έχουν ανάγκη
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής με αφορμή την έναρξη του σχολικού
έτους 2020/2021 προχώρησε σε άλλη μια πρωτοβουλία κοινωφελούς δράσης.

Ειδικότερα πραγματοποίησε εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού στο Μειονοτικό Σχολείο
Μάστανλη, συγκρότημα Οικοτροφείου Καγιαλή και στο 4ο Μειονοτικό Σχολείο (Ήφαιστος). Επιπλέον
δώρησε σχολικές τσάντες και σχολικά είδη σε άπορους μαθητές.
Τα μέλη της Δ.Ε.Μ.Π. Κομοτηνης εύχονται προς όλους τους μαθητές, καλή σχολική χρονιά, με υγεία και
πρόοδο.

2000 μάσκες προσέφερε στην Πυροσβεστική η
ΔΕΜΠ Κομοτηνής

01.09.2020 15:18

Μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης από το ΔΣ της Επιτροπής
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Το ΔΣ της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής παρέδωσε στον Διοικητή
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής σήμερα Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, 2.000 χειρουργικές μάσκες
προσώπου για την προφύλαξη των πυροσβεστών από τον κορωνοϊό, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της
ΔΕΜΠ Σελήμ Ίσα.
Αυτή η σημαντική δωρεά αποτελεί ακόμη μια ένδειξη του φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί η ΔΕΜΠ
Κομοτηνής.

Μάσκες πολλαπλών χρήσεων στα Τεμένη της
Κομοτηνής από την Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας

05.05.2020 16:51

Απαρατήρητα
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Μάσκες πολλαπλής χρήσεων, αντισηπτικά και οδηγίες για ασφαλή ατομική προσευχή στους θρησκευτικούς
λειτουργούς των Ιερών Τεμενών της πόλης μας παραδόθηκαν από την Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής.
Η κίνηση αυτή έγινε στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της πανδημίας του κορωνοïού. K.M.

«Όλοι μαζί μπορούμε να ανταπεξέλθουμε»

29.04.2020 12:11

Το «ευχαριστώ» του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κομοτηνής
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Το δικό του ευχαριστώ απευθύνει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κομοτηνής προς όλους
όσους συνέδραμαν στην ενίσχυση του Σισμανογλείου τόσο σε μέσα προστασίας και εξοπλισμό όσο και σε
προσωπικό.
Στην αναλυτική του ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων επισημαίνει:
«Βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις τόσο ως κοινωνία, όσο και ως σύστημα υγείας εξαιτίας της
πανδημίας του Κορωναιού. Οι πολίτες της Ροδόπης επέδειξαν συγκινητική ωριμότητα, πειθάρχησαν στα
μέτρα, «έμειναν σπίτι», προάσπισαν την προσωπική τους υγεία και τη δημόσια κατ' επέκταση. Αποτέλεσμα
αυτού να έχουμε ένα χαμηλό αριθμό θετικών κρουσμάτων στον νομό μας, σε αντίθεση με γειτονικούς.
Παράλληλα έδωσαν χρόνο στο δημόσιο σύστημα υγείας να προετοιμαστεί. Μέσα σε αυτό το διάστημα με
συνεχή και εντατική προσπάθεια της διοίκησης, της ομάδας συντονισμού, του επαγγελματισμού και την
ευσυνειδησίας των εργαζομένων, σύμφωνα με τις οδηγίες της υγειονομικής μας περιφέρειας:



θεσπίστηκαν έλεγχος και θερμομέτρηση των εισερχομένων στο νοσοκομείο,



απομονώθηκαν και διαμορφώθηκαν ειδικοί χώροι λήψης δειγμάτων και νοσηλείας ύποπτων
περιστατικών,



δόθηκαν στο σύστημα πολλά κρεβάτια νοσηλείας Covid- 19



μεταφέρθηκαν ολόκληρες κλινικές με γνώμονα την ασφαλή νοσηλεία των ασθενών του ΓΝΚ.



απετράπη επιμόλυνση προσωπικού.



οργανώνονται κρεβάτια ΜΕΘ.

Σε ολόκληρη την υφήλιο παρατηρήθηκε η έλλειψη κατάλληλου υγειονομικού εξοπλισμού, το ίδιο και στα
νοσοκομεία της ελληνικής επικράτειας, σε αυτά αναφοράς Covid- 19, όπως και στο δικό μας. Ο χρόνος που
κερδήθηκε από τα σκληρά μέτρα της καραντίνας καθώς και η εξορθολογισμένη χρήση των υλικών, έδωσε
την ευκαιρία ανασύνταξης, προμήθειας, σταδιακής αναδιανομής από την 4η ΥΠΕ. Καθοριστικά συνέβαλαν,
ενόψει των πρώτων ελλείψεων μέτρων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τα αντανακλαστικά των τμημάτων, ο
προσωπικός εφοδιασμός των ίδιων των εργαζομένων και η πρωτοβουλία του Συλλόγου για ανεύρεση και
εφοδιασμό τους.
Μέχρι στιγμής η εθνική συλλογική προσπάθεια φαίνεται να πετυχαίνει, καθώς παρατηρείται μείωση της
διασποράς του ιού στη χώρα μας. Πετύχαμε όλοι μαζί να ενισχυθεί η πίστη στο δημόσιο σύστημα υγείας,
ακόμη και από τους πλέον επιφυλακτικούς και να αναγνωριστεί από το σύνολο της κοινωνίας η συνεχής
προσπάθεια των υγειονομικών.
Εμείς ως ΓΝΚ ευτυχήσαμε να προστεθεί στις τάξεις μας επικουρικό προσωπικό 4 γιατρών, 14 νοσηλευτών
καθώς και προσωπικό νοσηλευτικό και τεχνικών ειδικοτήτων με σύμβαση έργου, για την κάλυψη των
αναγκών που προέκυψαν λόγω έκτακτων συνθηκών, μετά από την επίμονη προσπάθεια της διοίκησης, την
καταλυτική αρωγή κυβερνητικού βουλευτή του νομού μας, τα ευήκοα ώτα και την τεχνοκρατική στήριξη
του Υπεάρχη μας καθώς και τις πιέσεις του Συλλόγου και έπεται συνέχεια...
Ως εργαζόμενοι ευχαριστούμε από καρδιάς απλούς πολίτες, θεσμικούς, φορείς, συλλογικότητες, εταιρείες,
για την προσφορά υγειονομικού υλικού και εξοπλισμού με σκοπό την προστασία των υγειονομικών και την
ενίσχυση της λειτουργίας του ΓΝΚ.
Πιο συγκεκριμένα ευχαριστούμε:


τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμονα για την προσφορά
ηλεκτροκίνητης κλίνης ΜΕΘ και αγορά βαμβακερού υφάσματος για την κατασκευή μασκών



τους κυρίους Μπακαλίδου Ζωή, Πουτουρίδη Γεώργιο, Πουτουρίδου Ειρήνη, Νεραντζή Ελένη,
Κοβαλτζή Νεζλά για την εθελοντική κατασκευή 500 μασκών προστασίας



τον Δήμαρχο κ. Γκαράνη Ιωάννη και το Δ.Σ. του Δήμου Κομοτηναίων για την προσφορά 2
αναπνευστήρων, 1 μόνιτορ και 8 αντλιών, ύψους 43.000 ευρώ



τον Δήμαρχο κ. Αμέτ Ριτβάν και το Δ.Σ. του Δήμου Αρριανών για την προσφορά ειδών υψηλής
προστασίας προσώπου αξίας 10.000 ευρώ



τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Αχμέτ Ιμπράμ για την προσφορά 70 στολών υψηλής
προστασίας



τον Πρόεδρο κ. Γραβάνη Αντώνη και το Δ.Σ. Ε.&Β. Επιμελητηρίου Ροδόπης για την προσφορά και
εγκατάσταση κλιματιστικού στο ISOBOX απομόνωσης και λήψης δειγμάτων, 3 θερμομέτρων
ανέπαφης θερμομέτρησης και στολών υψηλής προστασίας



την Πρόεδρο κ. Χατζηαντωνίου Γιάννα και το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου για την προσφορά
υγειονομικού υλικού αξίας 3.000 ευρώ



την εταιρεία Χατζηκοσμάς για την προσφορά 2 κλινών ΜΕΘ, 2 μόνιτορ και εξοπλισμού ΜΕΘ,
αξίας 12.000 ευρώ



τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Θράκης (ΣΕΔΕ) για την προσφορά 3350 μασκών μιας χρήσης και 100
προσωπίδων



τον Πρόεδρο κ. Τσανίδη Βασίλη και το Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου για την προσφορά
οξύμετρων



τον Πρόεδρο κ. Χαριτόπουλο και το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου για την προσφορά 500 μασκών



το Δ.Σ. του Ροταριανού Συλλόγου για την προσφορά 300 χειρουργικών μασκών



την κ. Ανανιάδου Ειρήνη για την προσφορά γλυκών και καφέδων



τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής κ. Ισά Σελήμ
για την προσφορά 4 αναπηρικών αμαξιδίων, 15 στολών καθαριστριών και βαμβακερών μασκών



τον Ταξίαρχο κ. Μπόγδο Ιωάννη για την άμεση εγκατάσταση σκηνής, ειδικής ένδυσης και έκδυσης
των πληρωμάτων ασθενοφόρων



την εταιρεία Αφοί Τσελεκίδη για τη δωρεά κατασκευής βάσης σκυροδέματος και την τοποθέτηση
μεταλλικού οικίσκου



την εταιρεία Ποτοποιία – Οινοποιία Θράκης για την προσφορά καθαρού οινοπνεύματος 10
βαρελιών



την εταιρεία Ελίνα Χαρτοποιία Κομοτηνής για την προσφορά compact μόνιτορ για παρακολούθηση
ζωτικών παραμέτρων



τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την καθημερινή 24ωρη εθελοντική παρουσία στην πύλη του
νοσοκομείου



την εταιρεία Πέτσας για την προσφορά 130 βαμβακερών μασκών



την Ναυτιλιακή Εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ- ΜARINAΘΗΝΑ για την δωρεά 960 χειρουργικών μασκών
και 200 ποδονάρια υψηλής προστασίας



την εταιρεία Ζακώνης Α.Ε. για την προσφορά 30 στολών υψηλής προστασίας



την εταιρεία ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε για τη δωρεά 70 στολών υψηλής προστασίας



τους κυρίους Οσμάν Σινάν και Οσμάν Φατήχ δια του κυρίου Εμμανουήλ Κιουτσούκη για την
προσφορά ενός νεφελοποιητή Philips στα πλαίσια πρωτοβουλίας συμπολιτών για την ενίσχυση του
ΓΝΚ



τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης για την δωρεά μιας
συσκευής Airvo 2



την εταιρεία «Συστήματα Sunlight ABEE» για τη δωρεά εξοπλισμού και προστατευτικών ειδών
αξίας 60.000 ευρώ



την εθελοντική δράση Covid- 19 Response Greece διά του Φαρμακευτικού Συλλόγου για την
προσφορά 55 προστατευτικών ασπίδων



τους υπαλλήλους του ομίλου ΟΤΕ Ν. Ροδόπης για την προσφορά 8.000 γαντιών στους
εργαζόμενους του ΓΝΚ



μετά από διαμεσολάβηση του τέως διοικητή κ. Φιλιππίδη Γεώργιου, τον πρόεδρο κ. Φιλήμονα
Ξουλόγη και το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή του Δήμου
Καβάλας για την προσφορά 500 επαναχρησιμοποιούμενων μασκών.

Επιδείξαμε όλοι την κοινωνική μας ευθύνη και τον μέγιστο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Ζητούμε την
τήρηση με ευλάβεια στις υποδείξεις των επιστημόνων για να επανέλθει η κανονικότητα στην κοινωνία μας.
Όλοι μαζί μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε αναπάντεχης υγειονομικής
απειλής, μέσα από ένα ενισχυμένο και καταξιωμένο δημόσιο σύστημα υγείας».

Στο πλευρό του Σωματείου ΑμεΑ ΠΕ Ροδόπης η
ΔΕΜΠΚ

27.04.2020 10:08

Παρέδωσε υγειονομικό υλικό στα μέλη του Σωματείου
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Στο πλαίσιο της συλλογικής ευθύνης και αλληλεγγύης, ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής (ΔΕΜΠΚ), κ. Σελήμ Ισά μαζί με τα μέλη διοικητικού
συμβουλίου, κ. Σαλή Σαλή και κ. Ριτβάν Εμίν Ναζίφ, παρέδωσαν στο Σωματείο ΑμεΑ ΠΕ Ροδόπης υλικό
προφύλαξης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Την ΔΕΜΠΚ ευχαρίστησε θερμά ο Πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ, κ. Τρύφωνας Καρούντζος, για την συμβολική
πράξη και την πρωτοβουλία που έλαβε.

Είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας δώρισε
στο Γηροκομείο Κομοτηνής η ΔΕΜΠ

23.04.2020 13:38

Συνεχίζει ακούραστη το έργο της προσφοράς
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Συνεχίζει ακούραστη το έργο της προσφοράς η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής.
Πιο πρόσφατη προσφορά της, η δωρεά ειδών ατομικής υγιεινής και προστασίας στο Γηροκομείο
Κομοτηνής, μετά την έκκληση του δεύτερου για ενίσχυση παντώς είδους.
Από την ΔΕΜΠ Κομοτηνής παραδόθηκαν συγκεκριμένα μάσκες, πάνες και γάντια για τις ανάγκες του
Γηροκομείου Κομοτηνής.

Εγκάρδιες ευχαριστίες από την διοίκηση του
Σισμανογλείου για τις πολύτιμες δωρεές

06.04.2020 10:52

Αναφέρονται αναλυτικά όλες οι δωρεές προς το Νοσοκομείο Κομοτηνής
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Ευγνώμονη προς την αλληλεγγύη της Ροδόπης, που καθημερινά προσφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο
Κομοτηνής σημαντικές δωρεές σε μια συγκυρία που η συνδρομή, ο εθελοντισμός και η βοήθεια αποτελούν
πηγή δύναμης για το πολυτιμότερο αγαθό την υγεία, η διοίκηση του «Σισμανογλείου» Νοσοκομείου,
ευχαριστεί από καρδιάς, δια στόματος της διοικήτριας, κ. Μάγδας Γιαμουστάρη:


Το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για την προσφορά μιας ηλεκτροκίνητης κλίνης πέντε διαφορετικών
λειτουργιών με στρώμα και την αγορά ειδικού βαμβακερού υφάσματος για την κατασκευή μασκών.



Το Δήμαρχο κ.Γκαράνη Ιωάννη και το Δ.Σ, του Δήμου Κομοτηναίων για την προσφορά δύο (2)
Αναπνευστήρων, ενός (1) Μόνιτορ και οχτώ (8) Αντλιών ύψους 43.000 ευρώ.



Το Δήμαρχο κ,Αμέτ Ριτβάν και το Δ.Σ. του Δήμου Αρριανών για την προσφορά ειδών υψηλής
προστασίας προσώπου, αξίας 10.000 ευρώ.



Τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Αχμέτ Ιμπράμ για τη προσφορά 70 στολών υψηλής
προστασίας.



Τον Πρόεδρο κ.Γραβάνη Αντώνη και το Δ.Σ. του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Ροδόπης, για την προσφορά και εγκατάσταση ενός κλιματιστικού μηχανήματος στο ΐδοόοχ
απομόνωσης και λήψης δείγματος ασθενών και τριών (3) θερμομέτρων ανέπαφης θερμομέτρησης.



Την Πρόεδρο κ. Γιάννα Χατζηαντωνίου και το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης για την
προσφορά των 3.000 ευρώ σε είδη ατομικής προστασίας.



Τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής κ.ίσά Σελήμ
για την προσφορά τεσσάρων (4) αναπηρικών αμαξιδίων και δεκαπέντε (15) στολών καθαριστριών.



Τον Ταξίαρχο κ.Μπόγδο Ιωάννη της XXI Ταξιαρχίας για την άμεση εγκατάσταση ειδικής σκηνής
ένδυσης και έκδυσης των πληρωμάτων ασθενοφόρων.



Την εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ ΕΕ για την δωρεά κατασκευής βάσης σκυροδέματος για
την τοποθέτηση μεταλλικού οικίσκου.



Την εταιρεία ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ για την προσφορά καθαρού
οινοπνεύματος ποσότητας δέκα βαρελιών.



Την εταιρεία ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την προσφορά ενός κιλού ρολών πολυαιθυλενίου και
ενός κιλού σακούλες νάιλον διαφανείς .



Την εταιρεία ΕΛΙΝΑ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για την προσφορά οοιπραοί ιτιοηΐίοΓ
παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων.



Τους κυρίους Μπακαλίδου Ζωή, Πουτουρίδη Γεώργιο, Πουτουρίδου Ειρήνη- Χρυσοβαλάντω,
Νεραντζή Ελένη και Κοζαντζή Νεσλά για την εθελοντική κατασκευή πεντακοσίων μασκών
προστασίας.



Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό - Τμήμα Κομοτηνής για την καθημερινή 24ωρη εθελοντική παρουσία
του στην πύλη του Νοσοκομείου αναλαμβάνοντας τη θερμομέτρηση όλων των εισερχόμενων.

«Και έπεται συνέχεια», όπως τόνισε κλείνοντας η κ. Γιαμουστάρη.

Δωρεά της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας στο Νοσοκομείο
Κομοτηνής

17.03.2020 17:13

Αναπηρικά αμαξίδια, στολές καθαριστριών, γάντια και μάσκες
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός των πλαισίων του
φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί όλα αυτά τα έτη, δώρισε την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, τέσσερα
αναπηρικά αμαξίδια και δεκαπέντε στολές καθαριστριών προς το «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής
αναγνωρίζοντας τον τιτάνιο αγώνα που επί καθημερινής βάσεως δίδουν οι ιατροί και όλο το προσωπικό του
Νοσοκομείου προς ίαση των ασθενών. Επίσης, δώρισε γάντια μιας χρήσης και μάσκες για κάλυψη αναγκών
πρόληψης και καταπολέμησης κατά του κωρονοΐου.
«Ευχόμαστε ως Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής ταχεία ανάρρωση στους νοσηλευόμενους ασθενείς, δύναμη και κουράγιο σε όλο το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου της πόλης μας» επεσήμαναν σε μήνυμά τους.

Καλύπτει μια σημαντική ανάγκη το νέο κτήριο
τέλεσης κηδειών στο Νεκροταφείο Γιενιτζέ

15.11.2019 22:09

Κώστας Μαρκενδούδης
Βοηθά ώστε να γίνονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό οι προετοιμασίες για την κηδεία των
μουσουλμάνων όλης της Ροδόπης
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Ένα νέο χώρο, που θα δώσει την δυνατότητα να γίνονται οι προετοιμασίες για την κηδεία των
μουσουλμάνων συμπολιτών μας με τον απαραίτητο σεβασμό και την σωστή προετοιμασία,
εγκαινίασε στο Νεκροταφείο Γιενιτζέ στην οδό Τέρμα Αδριανουπόλεως η Διαχειριστική
Επιτροπή Μουσουλμανικής περιουσίας Κομοτηνής την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου.
Η ανάγκη για το κτίριο προέκυψε από τις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, που έχει
περιορίσει τη δυνατότητα να γίνονται σωστά όλες οι προετοιμασίες της σορού του θανόντος για
την κηδεία εντός του χώρου της οικίας, όπως γινόταν παλιότερα.

Για αυτό και η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής ανήγειρε το
κτίριο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κηδείας, που έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί
τις ανάγκες των κηδειών όχι μόνο της πόλης μας άλλο και ολόκληρου του νομού Ροδόπης ώστε
να διευκολυνθεί η διαδικασία σύμφωνα με το εθιμοτυπικό της Ισλαμικής Θρησκείας.
Το κτίριο είναι εμβαδού 120 τ.μ. και διαθέτει τρείς αίθουσες για πλύσιμο, δύο για το τύλιγμα
του νεκρού με σάβανο, και ένα ψυκτικό θάλαμο, μαζί με βοηθητικούς χώρους.
Πώς γίνεται η προετοιμασία των νεκρών για την κηδεία

Κατά την Ισλαμική θρησκεία ο θάνατος, είναι ένα γεγονός που λειτουργεί με σκοπό την
μετάβαση του ανθρώπου που περικλείεται από την ύλη του θνητού κόσμου στον αιώνιο κόσμο.

Ο θάνατος για τους μουσουλμάνους είναι η αρχή μίας καινούργιας και αιώνιας ζωής γεμάτη με
ευδαιμονίες για τους ανθρώπους που δεν διέκοψαν τους δεσμούς τους με τον Αλλάχ. Για αυτό
το λόγο ο θανών ταξιδεύει καθαρός από την ύλη, που συντελείται με το πλύσιμο και το τύλιγμα
του με άσπρα σάβανα πριν την κηδεία και πνευματικά με την πλύση και την προσευχή από
συγγενείς και φίλους του.

Κατά το Ισλάμ ο άνθρωπος είναι άξιος αγάπης και σεβασμού και στη ζωή και μετά τον θάνατο.
Ως εκ τούτου πρέπει να αποφεύγονται συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τον σεβασμό που
αρμόζει σε μία κηδεία. Ο χώρος όπου θα πλυθεί η σορός του θανόντος πρέπει να είναι κλειστός
και να μην υπάρχει άλλος εκτός από αυτόν και τον βοηθό του που θα πλύνει την σορό.
Την σορό την πλένει ο πλησιέστερος συγγενής ή αρμόδιο άτομο στον οποίο ανατίθεται αυτό το
καθήκον, κάτι που θα μπορεί να γίνει στο χώρο του νέου κτιρίου, η κατασκευή του οποίου
κόστισε περίπου 60.000 ευρώ.
Το κτίριο εντός του έχει χώρους τόσο για πλύσιμο, όσο και για την προετοιμασία της σορού για
την κηδεία.
Σημαντική η ανάγκη για το κτίριο

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Διαχειριστικής κ. Ισά Σελήμ, η δημιουργία ενός τέτοιου κτιρίου
έγινε στο πλαίσιο των γενικότερων δράσεων της Διαχειριστικής, που έχει κάνει αρκετές
παρεμβάσεις σε νεκροταφεία στην περιοχή.
Έτσι διαπιστώνοντας πως σε κάποιες περιπτώσεις είχαν φτάσει μουσουλμάνοι να πλένουν τις
σορούς των ανθρώπων τους στα μπαλκόνια, τις αυλές και σε μπανιέρες, δημιούργησαν αυτό το
κτίριο ώστε η όλη διαδικασία να γίνεται με την απαραίτητη αξιοπρέπεια και το σεβασμό.
«Το έτος 2019 δεν είναι σωστό να γίνεται με αυτό τον τρόπο η προετοιμασία. Ήταν ανάγκη και
ο κόσμος το χρειαζόταν πολύ», ανέφερε, για αυτό και δημιούργησαν το σύγχρονο κτίριο, που
έχει τρείς αίθουσες για πλύσιμο, δύο για το τύλιγμα του νεκρού με σάβανο, και ένα ψυκτικό
θάλαμο.
Επιπλέον κόστος δεν θα υπάρχει για την χρήση του κτιρίου αυτού, που κατασκευάστηκε για τις
ανάγκες του κόσμου, ενώ προχωρούν και σε άλλες δράσεις, με κυριότερη την κατασκευή του
τεκέ Πος Πος που προχωρά αυτό το διάστημα.

Σχολικά είδη διένειμε στους μαθητές της Σάλπης η
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας

28.09.2019 12:02

Σε συνεργασία με τον Ιερέα του οικισμού
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Σχολικές τσάντες και είδη γραφικής ύλης διένειμε η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής στους μαθητές του μειονοτικού Σχολείου της Σάλπης.
Η πρωτοβουλία αυτή έλαβε χώρα σε συνεργασία με τον Ιερέα του οικισμού της Σάλπης, ώστε
οι νεαροί μαθητές να ξεκινήσουν την νέα τους σχολική χρονιά με τα κατάλληλα και απαραίτητα
εργαλεία.

Οργανώνει τη συλλογή καπακιών η Διαχειριστική
Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

25.09.2019 11:00

Απαρατήρητα
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Όχι μόνο συνεχίζει τη συλλογή καπακιών η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής, αλλά φρόντισε να οργανώσει την περισυλλογή με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετήθηκαν καλάθια περισυλλογής καπακιών τόσο στο Γραφείο
της ΔΕΜΠΚ αλλά και στα κτίρια που βρίσκονται υπό βακουφική κυριότητα.
Τα καπάκια, φυσικά, θα διατεθούν όπως και στις προηγούμενες καμπάνιες για την προμήθεια
ειδικού αμαξιδίου σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Χ.Λ.

Τσάντες και είδη σχολικής ύλης χορήγησε η
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής

10.09.2019 19:02

Παραδόθηκαν στο Σύλλογο ΠΕΡΠΑΤΩ για διανομή σε άπορους μαθητές
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Βοήθεια σχολικών τσαντών και ειδών γραφικής ύλης σε άπορους μαθητές χορήγησε η
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, όπως κάνει κάθε χρόνο, λίγο
πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Επίσης, μετά από σχετικό αίτημα, παραδόθηκαν σχολικές τσάντες στο σύλλογο Περπατώ για
διανομή σε άπορους μαθητές. Η Επιτροπή ευχαριστεί όλους όσους συνέπραξαν στην βοήθεια
αυτή.

Θέαση κειμηλίου και στον Ήφαιστο διοργάνωσε η
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής

01.06.2019 12:07

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Πολλοί πιστοί προσήλθαν, στο Ιερό Τέμενος Ηφαίστου για τη θέαση κειμηλίου (γέννων) του
Προφήτη Μωάμεθ, που διοργάνωσε η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής.
Η θέαση του κειμηλίου πραγματοποιήθηκε από τη διαχειριστική ύστερα από αίτημα των
Μουσουλμάνων του οικισμού Ήφαιστου Κομοτηνής

Ιφτάρ παρέθεσε η Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

28.05.2019 09:48

Κώστας Μαρκενδούδης
Στο τέμενος των Παγουρίων, μαζί με θέαση κειμηλίου
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Πραγματοποιήθηκε στο Ιερό Τέμενος Παγουρίων με μεγάλη συμμετοχή κόσμου το γεύμα ιφταρ
(διακοπής νηστείας) και η θέαση κειμηλίου (γέννων) του Προφήτη από την Διαχειριστική
Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Διαχειριστική Επιτροπή ύστερα από αίτημα των
Μουσουλμάνων του οικισμού Παγουρίων.

Ιφτάρ από τη Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας

24.05.2019 13:30

Σήμερα στα Παγούρια
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής διοργανώνει δείπνο Ιφτάρ
που θα παρατεθεί στο Τέμενος του χωριού Παγούρια Κομοτηνής στις 24 Μαΐου ημέρα
Παρασκευή και ώρα 20:15.

Ακόμα μια κοινωνική δράση για τη Διαχειριστική
Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

23.03.2019 11:39

Κώστας Μαρκενδούδης
Τα μέλη της παρέδωσαν καθίσματα, πουφ και θρανία στο Ειδικό σχολείο Κομοτηνής
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Καθίσματα, πουφ και θρανία παρέδωσε το πρωί της Παρασκευής 22 Μαρτίου στο Ειδικό
Σχολείο Κομοτηνής η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, για
χρήση από τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου.
Η προσφορά αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο προσφοράς της επιτροπής, η οποία
παρέδωσε τα υλικά αυτά μετά από αίτημα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.
Ο πρόεδρος της κ.Σελίμ Ισά μάλιστα τόνισε πως αυτή είναι η πρώτη φορά που κάνουν μια
τέτοια παρέμβαση, και ζήτησε συγγνώμη από την κοινωνία γενικότερα που καθυστέρησαν τόσο
να πραγματοποιήσουν, σημειώνοντας πως θα έπρεπε να έχουν αναλάβει δράση πολύ νωρίτερα.
Ανέφερε δε πως οι δάσκαλοι, όσοι εργάζονται στο σχολείο αλλά και τα μέλη του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων είναι ήρωες για την προσπάθεια που κάνουν στο σχολείο.

Στόχος η κοινωνικοποίηση των παιδιών

Το σχολείο διδάσκει περίπου 30 παιδιά, σημείωσε η κ. Αγοραστή Ματακάκη, Διευθύντρια του
Ειδικού Σχολείου, ενώ συστεγάζεται με το Ειδικό Νηπιαγωγείο.
Εξυπηρετεί τα παιδιά όλης της Ροδόπης, με τα παιδιά που δεν μπορούν να φέρουν οι γονείς να
μετακινούνται είτε με ταξί, είτε με σχολικό λεωφορείο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος
Κομοτηνής τον οδηγό και το συνοδό του οποίου έχει προσλάβει η Περιφέρεια ΑΜΘ.
Στόχος τους είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών, αλλά και η ενίσχυση της οικογένειάς τους.
Το σχολείο έχει αρκετές ειδικότητες δασκάλων, για την στήριξη ακριβώς αυτής της
κοινωνικοποίησης των παιδιών, καθώς και βοηθητικό προσωπικό.

Άνοιγμα στην κοινωνία

Το σχολείο το τελευταίο διάστημα έχει κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία,
σημαντικός παράγοντας για το οποίο ήταν η δημιουργία του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
Σε συνεργασία με αυτόν, συζητώντας τις ανάγκες τους, τις έχουν μεταφέρει με αποτέλεσμα να
έχουν αρκετές δωρεές το τελευταίο διάστημα.
Βέβαια η κ. Ματακάκη επισήμανε πως η σχολική επιτροπή του Δήμου τους έχει στηρίξει
σημαντικά σε εποπτικό υλικό αλλά και πολλές άλλες ανάγκες που υπάρχουν για το σχολικό
τους έργο.
Φέτος κατάφεραν να δημιουργήσουν ξεχωριστούς χώρους για να στεγάσουν τις διάφορες
ειδικότητες, κάτι που βοήθησε στο καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου, ενώ όποιος το
επιθυμεί μπορεί να προσεγγίσει το σχολείο ώστε να προσφέρει ό,τι επιθυμεί.
Βέβαια κάνουν και οι ίδιοι αιτήματα όταν χρειαστεί, όπως έγινε με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
το οποίο μετά από δική τους παράκληση προσέφερε 8 ολοκληρωμένα συγκροτήματα
διαδραστικών πινάκων, που βοηθούν ιδιαίτερα στην εκπαίδευση των παιδιών.

Πάνω από 120 δράσεις έκανε τα τελευταία τρία
χρόνια η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής

20.03.2019 09:48

Κώστας Μαρκενδούδης
Απολογισμό για όλα όσα έγιναν σε κτίρια που διαχειρίζεται η Επιτροπή πραγματοποιήθηκε από
τα μέλη της - «Έχουμε όνειρα και όραμα, και τη δύναμη να τα πραγματοποιήσουμε» σημείωσε
ο πρόεδρος της επιτροπής Ισά Σελήμ
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Απολογισμό μιας ιδιαίτερα δραστήριας τριετίας πραγματοποίησαν τα μέλη της Διαχειριστικής
Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, το μεσημέρι της Τρίτης 19 Μαρτίου,
ενόψει της ολοκλήρωσης της θητείας τους στις 28 Μαρτίου.
Την παρουσίαση έκαναν ο Πρόεδρος Ισά Σελήμ, ο Αντιπρόεδρος Σαλή Σαλή και ο Γενικός
Γραμματέας Ντουρχάν Ισμαήλ, αναφερόμενοι σε πάνω από 120 δραστηριότητες που
πραγματοποίησε την τελευταία τριετία η Διαχειριστική.
Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται έργα ανακαινίσεων σε ιερά τεμένη μειονοτικά σχολεία,
εργασίες βελτίωσης στα νεκροταφεία, αλλά και ανακαινίσεις και παρεμβάσεις σε μια σειρά από
βακουφικά ακίνητα.

Το βακούφιο είναι το κάθε κινητό ή ακίνητο που έχει αφιερωθεί ή ίδρυμα που έχει συσταθεί με
θρησκευτικό, φιλανθρωπικό, ευσεβή και ευαγή σκοπό. Τα Βακούφια που βρίσκονται στην
Κομοτηνή έχουν συσταθεί από τα οθωμανικά χρόνια και χρονολογούνται από τις αρχές του
14ου αι. και μετέπειτα. Τα κυριότερα βακούφια είναι για τα τεμένη, σχολεία, μεδρεσέδες
(ιερατικά σχολεία) και άλλες δομές, αλλά και κτίρια.
Η Διαχειριστική έχει όραμα για το μέλλον

Η ΔΕ.Μ.Π.Κ. είναι η διαχειριστική επιτροπή της βακουφικής περιουσίας της Κομοτηνής με τον
πρόεδρο της να σημειώνει πως έκαναν πολλά όλα αυτά τα χρόνια, ενώ έχουν όνειρα και όραμα,
και τη δύναμη να τα πραγματοποιήσουν. Όπως ανέφερε, παρόλο που στις 28 Μαρτίου
ολοκληρώνεται η θητεία, δεν έχουν καμία πληροφόρηση, αν θα ανανεωθεί ή θα αλλάξουν τα
πρόσωπα.
Ανέφερε όμως ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν πάρα πολλά, και θέλουν να κάνουν και
περισσότερα, μιας και έλυναν πάντα πολλά προβλήματα, χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα
προβλήματα, καθώς ακολουθούσαν όλες τις κατάλληλες διαδικασίες.
Ανέφερε δε πως έχουν προγραμματίσει πολλά πράγματα για το επόμενο διάστημα, με την άδεια
για την ανακατασκευή του ιστορικής και αρχιτεκτονικής σημασίας Ιερού Τεκκέ Ποσπός που
είχε ιδρυθεί επί του Σουλτάνου Μουράτ Α΄ να έχει εκδοθεί και σύντομα θα ξεκινούν οι εργασίες
ανακατασκευής.
Επίσης αδειοδοτήθηκε η ανέγερση αποθήκης γενικής χρήσης για τις ανάγκες των κηδειών στο
Νεκροταφείο Γιενιτζέ, ενώ βρίσκονται στο στάδιο μελέτης για την ανέγερση και λειτουργία
ενός Γηροκομείου για συνανθρώπους μας που πραγματικά χρήζουν περίθαλψης, την ανέγερση
του οποίου ελπίζουν πως θα ξεκινήσουν στο κοντινό μέλλον.
Παράλληλα έχουν αρχίσει τις εργασίες μελέτης κατόπιν διαβουλεύσεων, για την ίδρυση ενός
Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης και παράδοσης το πρώτο δείγμα για το οποίο ήταν η έκθεση στα
εγκαίνια ανακαίνισης του Ιερού Τεμένους Ταμπακχανέ Τζαμί.

Ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Ιερά Τεμένη Κομοτηνής

Ανάμεσα στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα τεμένη ήταν η εσωτερική και εξωτερική
ανακαίνιση του Ιερού Τεμένους Ταμπακχανέ Τζαμί, οι εργασίες ανακαίνισης του ιστορικού
μιναρέ (πύργου) του Ιερού Τεμένους Εσκί Τζαμί, ενώ τέθηκε σε λειτουργία το Ιερό Τέμενος
Γιενιτζέ Τζαμί μετά την αντικατάσταση της στέγης και της εσωτερικής ανακαίνισης μετά την
πυρκαγιά της 17 Απριλίου 2015. Τέλος ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες εργασίες επισκευής,
χρωματισμού και αλλαγής φωτισμού του πύργου (Μιναρέ) του Ιερού Τεμένους Κιρμαχαλέ
Τζαμί.
Ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Μειονοτικά Σχολεία Κομοτηνής

Όσο για τα μειονοτικά σχολεία, το Σεπτέμβριο του 2015 τελείωσαν οι εργασίες εξωτερικής
αντικατάστασης επιχρισμάτων του 2ου Μ/κού Σχολείου και οι εργασίες εξωτερικής
αντικατάστασης επιχρισμάτων του 3ου Μ/κού Σχολείου.
Τον Αύγουστο του 2016 αποπερατώθηκαν οι εργασίες εσωτερικής αντικατάστασης
επιχρισμάτων, ηλεκτρικής εγκατάστασης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του 1ου
Μ/κού Σχολείου Ιδαδιέ.
Τέλος το Σεπτέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής στο Μ/κο σχολείο
Μάστανλη Κομοτηνής, ενώ το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου πραγματοποιήθηκαν εργασίες
μικροεπισκευών στο 4ου Μ/κουσχολειού (Ήφαιστου) Κομοτηνής.

Διευθετήσεις διαδρόμων πεζών στα Μειονοτικά νεκροταφεία Κομοτηνής

Εργασίες διευθέτησης διαδρόμου πεζών πραγματοποιήθηκαν σε μια σειρά από νεκτροταφεία,
όπως το νεκροταφείο Ποσπός Κομοτηνής, το νεκροταφείο Γιενιτζέ Κομοτηνής, το νεκροταφείο
Καχβετζή Κομοτηνής, το νεκροταφείο Μάστανλη Κομοτηνής, το νεκροταφείο Οσμανιέ
Κομοτηνής, το νεκροταφείο Αλανκουγιού Κομοτηνής, ενώ καθαρίστηκε και περιφράχθηκε το
νεκροταφείο Μεσσούνης που ανήκει στην κυριότητα της Δ.Ε.Μ.Π. Κομοτηνής.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν από κοινού εργασίες αποχέτευσης όμβριων υδάτων στο
νεκροταφείο Οσμανιέ (Τέρμα Μαραθώνος) με τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής ώστε να μην υπάρχουν
πλημμυρικά φαινόμενα στο χώρο.
Ανακαινίσεις στα βακούφικα κτίρια Κομοτηνής

Αυτό το διάστημα προχωρούν οι εργασίες επισκευής και ανακαίνισης της οικοδομής
κυριότητας της Βακουφικής Περιουσίας Κομοτηνής που βρίσκεται επί της οδού Όθωνος 5, ενώ
αποπερατώθηκαν οι εργασίες επισκευής και ανακαίνισης της οικοδομής κυριότητας ΔΕΜΠΚ
που βρίσκεται επί της οδούΛ. Ηρώων 80.
Από την Δ.Ε.Μ.Π.Κ κατασκευάστηκαν τουαλέτες στον υπαίθριο χώρο της οικοδομής (Στοάς)
κατόπιν αιτήματος των ενοικιαστών, ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μόνωσης στέγης των
καταστημάτων έναντι του Ιερού Τεμένους Ταμπακχανέ Τζαμί.

Τουρισμός και πληροφόρηση

Το Ιερό Τέμενος Ταμπακχανέ Τζαμί άλλωστε κατέλαβε κυρίαρχη θέση με την εσωτερική του
ομορφιά στις σελίδες τουριστικού εγχειριδίου που ετοιμάστηκε από ιδιωτική τουριστική
εταιρεία για περισσότερες από 150 χώρες.
Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα για τον Ιερό Τέμενος Γιενί Τζαμί για ενημέρωση και παροχή
πληροφοριών στους επισκέπτες, ενώ αντικαταστάθηκαν οι παλιές λάμπες του πύργου (μιναρέ)
Ιερού Τεμένους Εσκί Τζαμί καθώς και του Ιερού Τεμένους Γενί Τζαμί και τοποθετήθηκαν
ειδικοί φωτισμοί ώστε να έχουν κομψή εμφάνιση για τους τουρίστες και όλους τους κατοίκους
της Κομοτηνής.
Τοποθετηθήκαν συνολικά 28 παγκάκια σε Ιερά Τεμένη, σχολεία και νεκροταφεία,
πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού μαρμάρινων επιτύμβιων στήλων του Ιερού Τεμένους
Γενί Τζαμί, ενώ τα Μουσουλμανικά Νεκροταφεία, Ιερά τεμένη τα τζαμιά και τα κτίρια της
πόλεως καθαρίζονται συνεχώς από ειδικά συνεργεία.
Την ίδια ώρα, για φύλαξη των χώρων εργασίας της Μουφτείας Κομοτηνής και της
Διαχειριστικής Επιτροπής καθώς και των ΙερώνΤεμενών, της Βιβλιοθήκης και των
Νεκροταφείων συνεχίζονται να τοποθετούνται συναγερμοί και κάμερες.
Η Διαχειριστική Επιτροπή έκανε ενέργειες για την ένταξη του κομπολογιού 999 χαντρών του
Ταμπακχανέ Τζαμί, που ανακαλύφθηκε κατά την ανακαίνιση του, στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες, ενώ

κάθε μέρα πρoστίθεται και μια καινούργια θρησκευτική εκδήλωση σε αυτές που
πραγματοποιούνται υπό της αιγίδα της.
Έτσι εκτός της παραδοσιακής θρησκευτικής εκδήλωσης για την απαγγελία του Κορανίου,για
πρώτη φορά εκτέθηκαν σε δημόσια θέα τα ιστορικά κειμήλια ιδιοκτησίας της Μουφτείας και
της Διαχειριστικής Επιτροπής, με κειμήλια να εκτίθενται για πρώτη σε δημόσια θέα στον
οικισμό Ηφαίστου και στο Σελβιλή Τζαμί της Ξάνθης.
Εκκαθάριση εκκρεμοτήτων και προσφορά

Ακόμη, η Διαχειριστική Επιτροπή προχώρησε στη ρύθμιση των χρεών της προς το Δήμο
Κομοτηνής, μειώνοντας τα από 350.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ, και ελπίζει να έχει ξεχρεωθεί
σε σύντομο χρονικό διάστημα η οφειλή.
Επίσης έχουν διανεμηθεί τσάντες και σχολικά είδη που προμηθεύτηκαν από την οργάνωση «Το
Χαμόγελου του Παιδιού» σε άπορους μαθητές, έχουν χορηγηθεί βοηθήματα σε επιτυχείς
μαθητές, ενώ καλύφθηκαν τα έξοδα εκπαίδευσης και
στέγασης των ορφανών παιδιών που έχουν ανάγκη ώστε να νιώθουν σε οικογενειακό
περιβάλλον. Στο κοντινό μέλλον θα αρχίσει και η χορήγηση σπουδαστικού βοηθήματος κατόπιν
εξετάσεως ενώ κατασκευάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξετάσεων.
Παράλληλα έγιναν εργασίες για τον εκσυγχρονισμό της ιστορικής Βιβλιοθήκης της πόλης, όπου
αρχειοθετήθηκαν εκ νέου τα βιβλία, εγκαταστάθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής, συναγερμός
και αφυγραντήρας, ενώ τα παλαιά βιβλία ψηφιοποιήθηκαν.
Παράλληλα η Επιτροπή συνεχίζει την καμπάνια συλλογής καπακιών για προμήθεια ειδικού
αμαξιδίου σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ενδιαφέρθηκε οικονομικά και πνευματικά για
αρρώστους που είχαν ανάγκη βοήθειας, ενώ χορηγήθηκαν φάρμακα στο Κοινωνικό Ιατρείο της
πόλης.
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι δίπλα περισσότερο από ποτέ στους άπορους πολίτες με τα
κοινωνικά βοηθήματα που παρέχει. Βοηθά τις οικογένειες που έχουν ανάγκη στο όριο των
δυνατοτήτων της με είδη διατροφής, καυσόξυλα και φάρμακα.
Μεταφέρθηκε βοήθεια 20 τόνων από την Διαχειριστική Επιτροπή στους Σύριους πρόσφυγες
στην περιοχή της Ειδομένης.
Κατά την διάρκεια Ραμαζανιού χορηγήθηκε επισιτιστική βοήθεια 3.000 οικογένειες. Επίσης
μεταφέρθηκαν μέσω Ερυθρού Σταυρού και του Μάρκετ Σκλαβενίτη βοηθήματα όπως νερό,
φάρμακα, τρόφιμα και χρήματα στους πυρόπληκτους από την πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής.

Εργασίες βελτίωσης στους βακουφικούς χώρους

Με μέριμνα της Διαχειριστικής η αυλή του ιστορικού Ιερού Τεμένους Γενί Τζαμί αλλά και
αυλές άλλων Ιερών Τεμενών καθαρίστηκαν και σε αυτές φυτεύτηκαν
λουλούδια και φυτεύτηκαν δέντρα στα Μουσουλμανικά Νεκροταφεία.
Συνεχίζεται, έτσι, με επιτυχία η συνειδητή και ελεγχόμενη εργασία βελτίωσης της εμφάνισης
των βακουφικών χώρων. Επίσης συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες βελτίωσης της
εμφάνισης των κοινόχρηστων χώρων σε κτίρια και οικοδομές που ανήκουνστα Βακούφια.
Η Επιτροπή συνεχίζει να είναι στην υπηρεσία των μουσουλμάνων συμπολιτών μας με
καινούργιο νεκροφόρο όχημα και φορτηγάκι για εργασίες καθαριότητας.

Στήριξη στο Νοσοκομείο Κομοτηνής από τη
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής

23.02.2019 10:51

Κώστας Μαρκενδούδης
Το Νοσοκομείο επισκέφτηκαν τα μέλη της Επιτροπής παραδίδοντας χυμούς, τρόφιμα αλλά και
είδη προσευχής
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Στο Νοσοκομείο Κομοτηνής βρέθηκαν το πρωί της Παρασκευής 22 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος
και μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής,
πραγματοποιώντας επίσκεψη στον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Γιώργο Φιλιππίδη, στον οποίο
παρέδωσαν χυμούς και τρόφιμα, για τους ασθενείς του νοσοκομείου, αλλά και μικρά χαλιά
προσευχής, κομπολόγια προσευχής και ένα Κοράνιο στα ελληνικά για το χώρο προσευχής
μουσουλμάνων που έχει διαμορφωθεί στο Νοσοκομείο.
Παράλληλα συνομίλησαν για τις ανάγκες του νοσοκομείου, με τον κ. Φιλιππίδη να τους
παρουσιάζει τόσο την προσπάθεια που έχει γίνει για την στελέχωση και την ενίσχυση σε
υλικοτεχνικές υποδομές της σημερινής δομής, αλλά και τα σχέδια για το νέο Νοσοκομείο, το
οποίο όταν ολοκληρωθεί θα αποτελεί μια μονάδα όμοια της οποίας δεν θα υπάρχει όχι μόνο
στην περιοχή, αλλά σε όλη τη χώρα.

Επίσης τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής επισκέφθηκαν τους ασθενείς και ευχήθηκαν
ταχεία ανάρρωση.

Εύσημα για τη λειτουργία του Νοσοκομείου

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια επίσκεψη από τη Διαχειριστική Επιτροπή,
σημείωσε ο Πρόεδρός της κ. Σελίμ Ισά, που ευχαρίστησε τον Διοικητή του Νοσοκομείου για το
πολύ σημαντικό έργο που έχει κάνει, κάτι το οποίο μπορούν να εντοπίσουν και σε προσωπικό
επίπεδο. «Το νοσοκομείο μπορεί να είναι κτιριακά παλιό, η λειτουργία του όμως είναι άψογη»
σημείωσε, αναφέροντας πως όλες οι δομές προσφέρουν σημαντικό έργο για τους κατοίκους της
Ροδόπης.
Τόνισε δε πως σε ό,τι χρειαστεί το νοσοκομείο η Διαχειριστική Επιτροπή θα δίνει το παρόν,
μιας και η καλή λειτουργία του νοσοκομείου βοηθά όλη την κοινωνία της Κομοτηνής
ανεξαρτήτου θρησκεύματος, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον.
Στήριξη από όλους τους φορείς

Η επίσκεψη αυτή αναδεικνύει για ακόμα μια φορά τη σημασία να υπάρχουν συνέργειες όλων
των τοπικών φορέων, σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Φιλιππίδης, ο οποίος τόνισε πως η
υγεία είναι κάτι που αφορά όλους και θα πρέπει να είναι ενωμένοι σε αυτό το κομμάτι και να
συνεργάζονται για το καλό των ασθενών, για τους οποίους εν τέλει γίνεται όλη αυτή η
προσπάθεια.
Ευχαρίστησε δε τα μέλη της Διαχειριστικής για την προσφορά όλων των ειδών, και για τους

χυμούς και τα μπισκότα που θα μοιραστούν σε όλους τους ασθενείς του Νοσοκομείου,
επισημαίνοντας πως δεν έχει τόσο σημασία το είδος των προϊόντων, αλλά η κίνηση.
Έτσι και οι ασθενείς αισθάνονται μια ψυχολογική ανακούφιση, ότι δεν βρίσκονται μόνοι στο
νοσοκομείο, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους σκέφτονται, που μπορεί να μην είναι
εντός του νοσοκομείου αλλά δεν σταματούν να σκέφτονται τον ασθενή και κυρίως ότι σε αυτή
τη θέση μπορεί να βρεθούμε αύριο όλοι μας.
«Είναι το κομμάτι της ενσυναίσθησης, που ζητάω πάντα να έχει το προσωπικό και οι
νοσηλευτές, και να σκέφτονται ότι ο ασθενής που βρίσκεται εκεί μπορεί να είναι αύριο ένας
δικός τους άνθρωπος ή και οι ίδιοι» ανέφερε, για αυτό και θεωρεί πολύ σημαντικό να δίνεται
έμφαση σε αυτό το κομμάτι, ώστε πέρα από τις ειδικές εκπαιδευτικές γνώσεις που οφείλουν να
έχουν όλοι τους, θα πρέπει να έχουν και το κομμάτι της επικοινωνίας.

Διανομή τροφίμων από τη Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

23.06.2017 10:32

Σε 50 άπορες οικογένειες
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Στη διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες προχώρησε η Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής διαρκούσης της περιόδου της νηστείας του
Ραμαζανιού.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής η διανομή έγινε σε 50 άπορες
οικογένειες και μεταξύ άλλων περιελάμβανε ρύζι, αλεύρι, ζάχαρη και λάδι.

Εργασίες στο νεκροταφείο του Αλαν Κογιού από τη
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας

31.05.2017 10:24

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής πραγματοποίησε εργασίες
διευθέτησης διαδρόμου πεζών στο νεκροταφείο του Αλαν Κογίου.
Χαρακτηριστικά είναι τα φωτογραφικά στιγμιότυπα…

1 τόνος τρόφιμα στις άπορες οικογένειες του Δήμου

10.02.2016 11:01

Θωμάς Σταμούλης
Με πρωτοβουλία της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας και των
Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Φρούτα αλλά και ρύζι, συνολικής ποσότητας ενός τόνου παρέδωσε χθες σε συμπολίτες μας που
βρίσκονται σε ανάγκη, η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής. Η
πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου
Κομοτηνής και αφορά στη διανομή των παραπάνω τροφίμων σε περίπου 60 δικαιούχους,
άπορες οικογένειες του Δήμου Κομοτηνής.

Εργασίες συντήρησης στο Τέμενος του Μαχμούτ
Αγά

20.10.2015 10:39

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας συμμετέχει στη Διεθνή Διάσκεψη με
θέμα «Θρησκευτικός και πολιτιστικός πλουραλισμός και ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση
Ανατολή»
Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/
Εργασίες συντήρησης στο τέμενος του Μαχμούτ Αγά στο κέντρο της πόλης μας
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Συγκεκριμένα, μετά και τις σοβαρές ζημιές που υπέστη λόγω πυρκαγιάς, στο προσφάτως
ανακαινισμένο τέμενος που βρίσκεται επί της οδού Αντιγόνου, η Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής προχώρησε και σε εργασίες αντικατάστασης της
λαμαρίνας του Μιναρέ, από όπου και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα με το συνεργείο επί το έργο.
Να σημειωθεί επίσης πως εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Επιτροπής συμμετέχουν αυτές τις
ημέρες στη Διεθνή Διάσκεψη με θέμα «Θρησκευτικός και πολιτιστικός πλουραλισμός και
ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή», που διοργανώνει το υπουργείο Εξωτερικών, με
πρωτοβουλία του Νίκου Κοτζιά στην Αθήνα, υπό τη σκιά των δραματικών συγκρούσεων που
λαμβάνουν χώρα σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Πρόκειται για μία ελληνική προσπάθεια για το συντονισμό των προσπαθειών στην προστασία
των χριστιανικών πληθυσμών και το σεβασμό της πολυπολιτισμικότητας και της
πολυθρησκευτικότητας στη Μέση Ανατολή, με τους βασικούς στόχους της ελληνικής
διπλωματικής πρωτοβουλίας την ανάδειξη του ρόλου των θρησκευτικών ηγετών στην
υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής και της συμβολής τους στην επίτευξη της ειρηνικής
συμβίωσης σε συνθήκες αξιοπρέπειας και αμοιβαίας κατανόησης.
Στη Διεθνή αυτή Διάσκεψη συμμετέχουν μεταξύ άλλων εκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο, οι ορθόδοξοι προκαθήμενοι των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και
Ιεροσολύμων, οι Αρχιεπίσκοποι Αθηνών, Κύπρου, Αλβανίας, ΗΠΑ, Καναδά, Περγάμου και
Γαλλίας, ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου, Μητροπολίτης Ιλαρίων, καθώς και
εκπρόσωποι από όλες τις χριστιανικές Εκκλησίες της Μέσης Ανατολής, ηγέτες και
προσωπικότητες του μουσουλμανικού και εβραϊκού κόσμου, υπουργοί Εξωτερικών τεσσάρων
χωρών καθώς και διακεκριμένοι εκπρόσωποι της διεθνούς πολιτικής, της ακαδημαϊκής
κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.
Αναλυτικότερο ρεπορτάζ θα φιλοξενηθεί στον «ΠτΘ» τις επόμενες ημέρες! Ν.Β.

13 Μαρτίου 2020

Απολυμαίνονται τα Ιερά Τεμένη της Κομοτηνής
Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού η Διαχειριστική Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής ξεκίνησε προ διημέρου ην απολύμανση όλων των Ιερών Τεμενών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία της.

20 Σεπτεμβρίου 2018

Διαρκής η προσφορά της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας στην Κομοτηνή
20 Σεπτεμβρίου 201807:21

Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης
Με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών που ανήκουν στην ιδιοκτησία της
αλλά και την κάλυψη ουσιαστικών αναγκών των πιστών Μουσουλμάνων της
Ροδόπης, συνεχίζουν το έργο τους η η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής και ο Πρόεδρός της κ. Σελίμ Ισά.
Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το
δεύτερο εξάμηνο του 2018:
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΓΥΡΩ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΩΝ
ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΓΙΕΝΙ ΤΖΑΜΙ.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΕΜΕΝΟΣ
ΚΙΡΜΑΧΑΛΛΕ ΜΕΣΤΖΙΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Μ/ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΣΤΑΝΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΗΚΕ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΙΕΝΙΤΖΕ. ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 60/2018.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΤΣΑΝΤΩΝ ΠΡΟΣ 30
ΑΠΟΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

15 Ιουνίου 2018

Επισιτιστική βοήθεια σε 3.000 οικογένειες από τη
ΔΕΜΠΚ
15 Ιουνίου 201806:22

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής διένειμε γεύματα
για το ιφτάρ σε 3.000 οικογένειες στη Ροδόπη σε όλη τη διάρκεια του Ραμαζανιού.
Η βοήθεια κατά το Ραμαζάνι την περίοδο των εορτών είναι αυξημένη, ωστόσο η
Διαχειριστική Επιτροπή υπό τον Πρόεδρος Σελίμ Ισά απλώνει χείρα βοήθειας και κάθε
μήνα, εκτός εορτών, σε άπορες οικογένειες.
Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής,
Σελίμ Ισά, στις δηλώσεις του στην εφημερίδα «Χρόνος» αναφέρει: «Η Διαχειριστική
αναπτύσσει πολλές κοινωνικές δραστηριότητες, όπως η διανομή τροφίμων. Τακτικά
έχουμε περίπου 150 οικογένειες απόρων στις οποίες δίνουμε επισιτιστική βοήθεια, όχι
μόνο ενόψει του ραμαζανιού αλλά σε όλη την χρονιά, και τους δίνουμε όχι μόνο τρόφιμα
αλλά και πρώτες ύλες κι άλλα πράγματα (π.χ. σχολικά είδη)».
Όσον αφορά για τη διανομή γευμάτων το Ραμαζάνι ο Πρόεδρος Ισά σημειώνει «Κάθε
μέρα από τις αρχές του ραμαζανιού μέχρι και τα τέλη του, δηλαδή μέχρι και την
Παρασκευή, η Διαχειριστική μοιράζει σε εκατό οικογένειες τρόφιμα, καθημερινά.
Δηλαδή συνολικά μιλάμε για περίπου 3.000 οικογένειες, οι οποίο βρίσκονται σε
διαφορετικούς οικισμούς, δηλαδή μοιράζουμε στο Αλάν Κογιού, στον Ήφαιστο, στο
κέντρο, και αλλού» και προσθέτει:
«Και η διανομή γίνεται πόρτα-πόρτα στο σπίτι του καθενός, γιατί πολύς κόσμος έχει
ανάγκη, αλλά δεν θέλει να το δείξει, γι’ αυτό κι εμείς πηγαίνουμε, χωρίς δημοσιότητα και
χωρίς να μαθεύονται αυτοί στους οποίους δίνουμε τα τρόφιμα, κι αφήνουμε τα δέματα
διακριτικά».

27 Μαρτίου 2017

Εγκαίνια για το «ΤΑΜΠΑΚΧΑΝΕ» στις 29 Μαρτίου
27 Μαρτίου 201708:34

Μετά από αρκετούς μήνες εργασιών ανακαίνισης ήρθε η ώρα το Τζαμί
«ΤΑΜΠΑΚΧΑΝΕ» της Κομοτηνής να παραδοθεί στους μουσουλμάνους για
θρησκευτικές τους υποχρεώσεις.
Ενα ερείπιο ήταν τα τελευταία χρόνια το τζαμί αυτό της Κομοτηνής και με πρωτοβουλία
της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας και επίβλεψη από τον
πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, Ισά Σελήμ ανκαινίστηκε εκ βάθρων, όπως και άλλα
τζαμιά της Κομοτηνής αλλά και οι μιναρέδες τους.
Τα εγκαίνια του «ΤΑΜΠΑΚΧΑΝΕ» τζαμί θα κάνει την Τετάρτη 29 Μαρτίου στις 12 το
μεσημέρι ο σεβασμιότατος μουφτής Κομοτηνής Μέτσο Τζεμαλί όπου θα γίνει και η
παρουσίαση του κομπολογιού με τις 999 χάντρες που ήρθε στο φως στην ανακαίνιση και
σήμερα διεκδικεί το ρεκόρ Γκίνες.

Τον Μάρτιο του 2016 το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής είχε ανάψει το πράσινο φως
για την ανακαίνιση του τεμένους συναινώντας με την έκδοση άδειας επισκευής για

λόγους χρήσης και υγιεινής του εν λόγω ακινή-του. Αμέσως ανέλαβε τη διεκπεραίωση
του έργου η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής,
συμπεριλαμβάνοντάς το έργο αυτό σε μία σειρά από εργασίες αναβάθμισης σε ιστορικά
τεμένη και μειονοτικά σχολεία της πόλης.
Το τέμενος συγκαταλέγεται στα παλαιότερα της πόλης, χωρίς να είναι γνωστή η ακριβής
ημερομηνία κατασκευής του, είναι ένα από τα τρία κεντρικά τεμένη μαζί με το Εσκί και
Γενί Τζαμί.
Στο πλαίσιο των εργασιών στο τέμενος Ταμπακχανέ αντικαταστάθηκε η στέγη, ο μιναρές
και ο σιδερένιος κώνος. Εσωτερικά έγιναν εργασίες στο ταβάνι και αντικαταστάθηκαν τα
κουφώματα, διακοσμήθηκε ο εσωτερικός χώρος, όπως προβλέπει η μουσουλμανική
θρησκεία.
Την δαπάνη για την επισκευή του τεμένους ανέλαβε Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας και στενή επίβλεψη του έργου έχει ο πρόεδρος Σελίμ Ισά.

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής πρόσφερε υλικά για τις
ανάγκες Σχολείων & Τεμένους
31 Οκτωβρίου 2020

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής δώρισε κατόπιν αιτήματος ένα
φωτοτυπικό πολυμηχάνημα – εκτυπωτή για τις ανάγκες του Μειονοτικού Σχολείου Άνω Βυρσίνης Ν.
Ροδόπης, όπως επίσης και χαρτιά εκτύπωσης Α4, μάσκες μιας χρήσης και αντισηπτικά υγρά.
Επίσης για ανάγκες των Μειονοτικών Σχολείων Μυρτίσκης και Οργάνης παραδόθηκαν χαρτιά εκτύπωσης
Α4, μάσκες μίας χρήσης και αντισηπτικά υγρά.
Στο Ιερό Τέμενος Άνω Βυρσίνης δωρίθηκαν μάσκες μιας χρήσης και αντισηπτικά υγρά στο πλαίσιο
αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοΐου.

Εργασίες συντήρησης και
μικροεπισκευών από την ΔΕΜΠ
Κομοτηνής σε σχολεία και τεμένη
21 Οκτωβρίου 2020

Πραγματοποιήθηκαν από την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού στα Ιερά
Τεμένη Μεστανλή Τζαμί, Γιενί Τζαμί, Σερδάρ Τζαμί και Αριφχανέ Μεστζίτ.
– Τοποθετήθηκαν από την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής παγκάκια καθίσματος στο προαύλειο χώρο Ιερού Τεμένους Κιρμαχαλέ
Τζαμί και 2ου Μειονοτικού Σχολείου.
– Πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές εργασίες διευθέτησης διαδρόμου πεζών
από την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής στα υπό
διοίκηση μας Νεκροταφεία. Επίσης συνεχίζονται οι εργασίες καθαριότητας και
τοποθετούνται όπου είναι αναγκαίες βρύσες για την διευκόλυνση των επισκεπτών
στα Νεκροταφεία.

Σειρά επισκευαστικών έργων
από την ΔΕΜΠ Κομοτηνής σε
σχολεία της πόλης
9 Οκτωβρίου 2020

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής με την έναρξη
της σχολικής χρονιάς 2020-2021 έχει εκτελέσει τα εξής έργα στα Μειονοτικά
Σχολεία της πόλης :
– Εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά του
Μειονοτικού Σχολείου Μέστανλη
– Εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού εξωτερικά του Οικοτροφείου
(Καγιαλή) Ιεροσπουδαστηρίου.
– Εργασίες μικροεπισκευών, ελαιοχρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά 4ου
Μειονοτικού Σχολείου (Ήφαιστος Κομοτηνής) και κατασκευή στο προαύλιο
χώρο του Σχολείου μιας κρήνης με 8 βρύσες και ζωγραφισμένης με υδρόγειο Γη.
– Εργασίες επισκευής αλουμίνιων κουφωμάτων και ηλεκτρικής εγκατάστασης
του 4ου Μειονοτικού Σχολείου (Ήφαιστος Κομοτηνής)
– Εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού συνολικά 12 αιθουσών
διδασκαλίας του 1ου Μειονοτικού Σχολείου (Ιδαδιέ) και αντικατάσταση πάγκων
καθίσματος στο προαύλιο χώρο του Σχολείου.
– Εργασίες απολύμανσης εκ νέου στα Μειονοτικά Σχολεία (1ο, 2ο, 3ο και 4ο)
καθώς και στο Ιεροσπουδαστήριο Χαϊριγιέ κατόπιν εντοπισμού κρουσμάτων
κορωνοϊού στην πόλη μας.

– Διανομή σχολικών τσαντών και σχολικών ειδών σε άπορους μαθητές που έχουν
ανάγκη σε συνεργασία με Διευθύνσεις και Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των
Μειονοτικών Σχολείων.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής εύχονται καλή σχολική χρόνια με πρόοδο και υγεία και
ελπίζουν την
ολοκλήρωσή της χωρίς διακοπές λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού.
Κομοτηνή, 08-10-2020
Δια την ΔΕΜΠΚ
Ο Πρόεδρος
ΙΣΑ ΣΕΛΗΜ

Η ΔΕΜΠΚ συνεχίζει την προσφορά της
στο Σωματείο ΑμεΑ ΠΕ Ροδόπης
14 Οκτωβρίου 2020

Ευχαριστήριο μήνυμα προς την διαχειριστική επιτροπή Μουσουλμανικής
περιουσίας Κομοτηνής, απευθύνει το σωματείο ΑμεΑ Π.Ε. Ροδόπης για την συνεχή
προσφορά της σε βάθος τριών χρόνων. Σχέση συνεργασίας και
αλληλεγγύης χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του σωματείου Τρύφων Καρούντζος όλη αυτή τη
συνεργασία που είναι περισσότερο χρήσιμη από ποτέ , στις δύσκολες υγειονομικές και
οικονομικές παγκόσμιες συνθήκες.

20 πτυσσόμενες καρέκλες για συνοδούς και 4.000
μάσκες από την ΔΕΜΠΚ στο Νοσοκομείο Κομοτηνής
15 Σεπτεμβρίου 2020

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός του πλαισίου
φιλανθρωπικού έργου για την αντιμετώπιση και πρόληψη της πανδημίας κορωνοϊού και
σκεπτόμενη την κατάσταση τόσο των ασθενών όσο και των συγγενών και συνοδών αυτών
στο νοσοκομείο δώρισε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, είκοσι (20) πτυσσόμενες
πολυθρόνες συνοδών στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής για χρήση στις κλίνες
ασθενών. Επίσης, δώρισε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μάσκες μιας χρήσης προς τους ιατρούς
και νοσoκόμους που υπηρετούν με αφοσίωση στο νοσοκομείο της πόλης.
“Ευχόμαστε ως Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής ταχεία ανάρρωση στους νοσηλεύοντες ασθενείς, δύναμη και
κουράγιο σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας”.

Προετοιμασία και εργασίες
συντήρησης σε σχολικές
μονάδες από την ΔΕΜΠΚ
8 Σεπτεμβρίου 2020

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής ενόψει της

έναρξης του σχολικού έτους 2020/2021 πραγματοποίησε εργασίες μικροεπισκευών

και ελαιοχρωματισμού στο Μειονοτικό Σχολείο Μέστανλη, συγκρότημα

Οικοτροφείου Καγιαλή και στο 4ο Μειονοτικό Σχολείο (Ήφαιστος). Επίσης δώρησε

σχολικές τσάντες και σχολικά είδη σε άπορους μαθητές.

Ευχόμαστε ως Δ.Ε.Μ.Π. Κομοτηνής σε όλους τους μαθητές καλή σχολική χρονιά,

με υγεία και πρόοδο.

Αλλη μία φιλανθρωπική δράση της ΔΕΜΠΚ
1 Σεπτεμβρίου 2020

Το ΔΣ της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός

των πλαισίων του φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί όλα αυτά τα έτη, παρέδωσε

στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

2020, δύο χιλιάδες (2.000) χειρουργικές μάσκες προσώπου λόγω πανδημίας

κορωνοΐου.

Δωρεά προς το Σωματείο ΑμεΑ ΠΕ Ροδόπης
από τη Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
27 Απριλίου 2020

Στα πλαίσια της συλλογικής ευθύνης και αλληλεγγύης, ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής Σελήμ Ισά μαζί με τα μέλη διοικητικού συμβουλίου Σαλή

Σαλή και Ριτβάν Εμίν Ναζίφ, παρέδωσαν στο Σωματείο ΑμεΑ ΠΕ Ροδόπης υλικό προφύλαξης για

την αντιμετώπιση του COVID-19.

Προσφορά της ΔΕΜΠΚ στο Γηροκομείο
Κομοτηνής
24 Απριλίου 2020

Προσφορά της ΔΕΜΠΚ στο Γηροκομείο
Κομοτηνής
24 Απριλίου 2020

Από την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
παραδόθηκαν στο Γηροκομείο Κομοτηνής μάσκες, πάνες και γάντια για να
καλύψουν τις ανάγκες του Ιδρύματος. Πρόκειται για άλλη μία ενέργεια
της ΔΕΜΠΚ στην περίοδο της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης , δείχνοντας έτσι
την διαρκή στήριξη στην τοπική κοινωνία.

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής προσφέρει και
προστατεύει.
31 Μαΐου 2020

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός των πλαισίων του φιλανθρωπικού έργου
που επιτελεί όλα αυτά τα έτη και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοïού αποπεράτωσε τις
εργασίες απολύμανσης όλων των Μειονοτικών Σχολείων (1ο Μ/κο, 2ο Μ/κο, 3ο Μ/κο, 4ο Μ/κο, Μάστανλη) της
Κομοτηνής . Επίσης δώρισε τo Σάββατο 30 Μαΐου 2020, δεκαπέντε (15) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής
χρήσης, διακόσια πενήντα (250) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «1o Μειονοτικό σχολείο, -οκτώ (8)
αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, εκατόν πενήντα (150) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς
το «2o Μειονοτικό σχολείο, οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, διακόσια (200) μάσκες
προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «3o Μειονοτικό σχολείο , δεκαπέντε (15) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους
κοινής χρήσης, εκατόν πενήντα πέντε (155) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «4o Μειονοτικό
σχολείο , οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, εκατόν είκοσι (120) μάσκες προσώπου
πολλαπλών χρήσεων προς το «Μειονοτικό σχολείο Μάστανλη , για κάλυψη αναγκών πρόληψης και καταπολέμησης
κατά του κωρονοΐου.

Δωρεά προς το Σωματείο ΑμεΑ ΠΕ Ροδόπης από
τη Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής.
27 Απριλίου 2020

Στα πλαίσια της συλλογικής ευθύνης και αλληλεγγύης, ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής Σελήμ Ισά μαζί με τα μέλη διοικητικού συμβουλίου Σαλή Σαλή και Ριτβάν Εμίν Ναζίφ,
παρέδωσαν στο Σωματείο ΑμεΑ ΠΕ Ροδόπης υλικό προφύλαξης για την αντιμετώπιση του COVID-19.

Παραδόθηκαν στο Νοσοκομείο Κομοτηνής μάσκες
από την ΔΕΜΠΚ.
8 Απριλίου 2020

Παραδόθηκαν από τον πρόεδρο της ΔΕΜΠΚ κ. Σελήμ Ισά, στη διοικήτρια του Νοσοκομείου Κομοτηνής κ. Μάγδα
Γιαμουστάρη οι χειροποίητες μάσκες που κατασκευάστηκαν υπό την αιγίδα της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής.
Η χρήση της μάσκας είναι ένας από τους τρόπους προστασίας των πολιτών από τη θανατηφόρα αυτή επιδημία που
ταλανίζει ολόκληρο τον κόσμο.

Κατασκευάζει και προσφέρει μάσκες , η
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής.
4 Απριλίου 2020

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, συνεχίζει να συμβάλλει έμπρακτα στις
προσπάθειες καταπολέμησης του κορωνοϊου. Η χρήση της μάσκας είναι ένας από τους τρόπους προστασίας των
πολιτών από τη θανατηφόρα αυτή επιδημία που ταλανίζει ολόκληρο τον κόσμο.
Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της ΔΕΜΠΚ αποφάσισε να κατασκευάσει μάσκες για κάλυψη των αναγκών για αυτούς
που αδυνατούν να αγοράσουν όπως και για αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή καταπολέμησης αυτής της
πανδημίας . Οι μάσκες που θα κατασκευάζονται θα διανεμηθούν στους άπορους πολίτες και στα κέντρα και
μονάδες υγείας που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις.

Προσφορά στο Νοσοκομείο Κομοτηνής από την
ΔΕΜΠΚ.
17 Μαρτίου 2020

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός των πλαισίων του
φιλανθρωπικού έργου δώρισε την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, τέσσερα αναπηρικά αμαξίδια και δεκαπέντε
στολές καθαριστριών προς το «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής αναγνωρίζοντας τον τιτάνιο αγώνα
που επί καθημερινής βάσεως δίδουν οι ιατροί και όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου προς ίαση των
ασθενών αυτού, θεωρώντας ότι συμβάλλει στην κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών του Νοσοκομείου.
Επίσης, δώρισε γάντια μιας χρήσης και μάσκες για κάλυψη αναγκών πρόληψης και καταπολέμισης κατά
του κωρονοΐού.
Τέλος ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής εύχονται ταχεία ανάρρωση στους νοσηλευόμενους ασθενείς, δύναμη και κουράγιο σε όλο το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου της Κομοτηνής.

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις
για τις ανάγκες ταφής των
Μουσουλμάνων.
15 Νοεμβρίου 2019
380

Η Ισλαμική θρησκεία επιτάσσει το πλύσιμο του νεκρού πριν τη ταφή του. Ο χώρος όπου θα
πλυθεί πρέπει να είναι κλειστός και την διαδικασία εκτελεί ο πλησιέστερος συγγενής .
Αυτές τις ανάγκες ήρθε να καλύψει η νέα κτιριακή εγκατάσταση στο Μουσουλμανικό
Νεκροταφείο στην Κομοτηνή. Σύγχρονος χώρος με όλες τος προβλεπόμενες κατασκευές
θα βοηθήσει λίγο πριν την τελευταία κατοικία. Η Επιτροπή Διαχείρισης της
Μουσουλμανικής Περιούσιας είχε την ευθύνη της κατασκευής και ολοκλήρωσης του έργου
με κόστος 60.000 ευρώ που πλέον καλύπτει τις ανάγκες της Ροδόπης. Σήμερα στην
Κομοτηνή υπάρχουν 6 Μουσουλμανικά νεκροταφεία χωρίς να υπάρχει θέμα πληρότητας αν
και οι σωροί παραμένουν για πάντα στο χώρο ταφής. Δεν συνηθίζεται να γίνεται αγορά
των τάφων , πάντως όποιος το επιθυμεί μπορεί να προβεί στην παραπάνω ενέργεια.

Προσφορά παιδικών
καθισμάτων στο Ειδικό σχολείο
από την ΔΕΜΠΚ.
23 Μαρτίου 2019
18

Σε προσφορά παιδικών καθισμάτων , καναπέδων και τραπεζιών προς το Ειδικό σχολείο
Κομοτηνής προχώρησε η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής.Στο Σχολείο σήμερα φιλοξενούνται 30 παιδιά και υπάρχει συστέγαση με το
Ειδικό Νηπιαγωγείο το οποίο έχει τρία παιδιά.

Κομπολόι 33 μέτρων με 999
χάντρες εκτείθεται στο
Ταμπακχανέ Τζαμί στην
Κομοτηνή .
21 Μαρτίου 2019

Το τριετές έργο της παρουσίασε
η Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας .
Σχέδια για Γηροκομείο και
Αίθουσα Δεξιώσεων.
19 Μαρτίου 2019

Την Κυριακή το Κουρμπάν
Μπαιράμ, με διανομές
τροφίμων σε 80 οικογένειες
από την ΔΕΜΠ Κομοτηνής
9 Αυγούστου 2019
19

Το Κουρμάν Μπαιράμ γιορτάζεται την Κυριακή 11 Αυγούστου με την Διαχειριστική
Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής να εύχεται σε όλον τους
Μουσουλμάνους του κόσμου χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία. Παράλληλα συνεχίζονται
οι δράσεις της ΔΕΜΠ Κομοτηνής με διανομές τροφίμων σε 80 άπορες οικογένειες της
Κομοτηνής.

7.200 γεύματα από την
Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας
την περίοδο του Ραμαζανιού.
5 Ιουνίου 2019
23

Για άλλη μία φορά η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας συνεχίζει
τις κοινωνικές της δράσεις. Στην περίοδο του Ραμαζανιού , της γιορτής των
Μουσουλμάνων που διαρκεί ένα μήνα προσφέρθηκαν 7.200 γεύματα σε συμπολίτες που τα
είχαν ανάγκη στην περιοχή της Κομοτηνής. Ο πρόεδρος της ΔΕΜΠΚ κ. Σελήμ Ισά τήρησε
και φέτος αυτό το έθιμο , με τις μερίδες του φαγητού να υπερδιπλασιάζονται σε σχέση με
τις προηγούμενες χρονιές . Η διανομή έγινε πόρτα πόρτα και περιελάμβανε το κλασικό
λαχματζούν , μαζί με σαλάτα και αριάνι .
Ο μήνας Ραμαντάν είναι μία χρονική περίοδος κατάλληλη για προσευχή, για καλές πράξεις,
για περισσότερο χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους. Η νηστεία έχει σκοπό να

βοηθήσει τους Μουσουλμάνους να μάθουν την αυτοπειθαρχία, την εγκράτεια, τη
γενναιοδωρία αλλά και την υπομονή. Τους θυμίζει επίσης το πόσο υποφέρουν οι φτωχοί,
εκείνοι που σπάνια τρέφονται καλά ή δεν βρίσκουν το κατάλληλο φαγητό.
Το Ραμαζάνι περιλαμβάνει δύο κύρια γεύματα: το Σουχούρ, πριν από την ανατολή, και το
Ιφτάρ,
Το Ραμαζάνι, λοιπόν, ένας μήνας πολύ σημαντικός για όλους τους μουσουλμάνους
αποτελεί την περίοδο της χαράς τους, αλλά τους δίνει και την ευκαιρία να συγκεντρωθούν
φίλοι και οικογένειες ώστε να το γιορτάσουν όλοι μαζί. Το περιμένουν με ανυπομονησία
διότι είναι ένας μήνας διαφορετικός, ευλογημένος αλλά και γεμάτος από μαθήματα ζωής
ξεκινώντας από τη νηστεία η οποία σε βάζει συνεχώς να σκέφτεσαι τη ζωή των φτωχών
χωρίς φαγητό . Είναι ο μήνας της αγάπης και της ένωσης όλων των μουσουλμάνων.

1 Σεπτεμβρίου 2020

2.000 μάσκες παρέδωσε στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία η ΔΕΜΠ Κομοτηνής
Στα πλαίσια του φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί όλα αυτά τα έτη

Το κοινωνικό του πρόσωπο έδειξε για ακόμη μια φορά το ΔΣ της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος Σελήμ Ισά μαζί με το μέλος του ΔΣ Σαλή Σαλή, επισκέφθηκαν την Τρίτη 1
Σεπτεμβρίου την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής όπου παρέδωσαν στον Διοικητή της δύο χιλιάδες
(2.000) μάσκες προσώπου για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

8 Σεπτεμβρίου 2020

Εργασίες επισκευών σε κτίρια μειονοτικών
σχολείων από την ΔΕΜΠ Κομοτηνής
Επίσης δόθηκαν σχολικές τσάντες και σχολικά είδη σε άπορους μαθητές

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού
έτους 2020/2021 πραγματοποίησε εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού στο Μειονοτικό
Σχολείο Μάστανλη, στο συγκρότημα Οικοτροφείου Καγιαλή και στο 4ο Μειονοτικό Σχολείο (Ήφαιστος).
Επίσης δώρισε σχολικές τσάντες και σχολικά είδη σε άπορους μαθητές.
Η Δ.Ε.Μ.Π. Κομοτηνής εύχεται σε όλους τους μαθητές καλή σχολική χρονιά, με υγεία και πρόοδο.

24 Απριλίου 2020

Είδη ανάγκης πρόσφερε η ΔΕΜΠ Κομοτηνής στο
Γηροκομείο
Παραδόθηκαν μάσκες, πάνες και γάντια

Την στήριξη της σε δομές της περιοχής συνεχίζει να προσφέρει έμπρακτα η Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής.
Μετά την προσφορά στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στον Έβρο αλλά και στο «Σισμανόγλειο»
Νοσοκομείο Κομοτηνής, αντίστοιχη πρωτοβουλία ενίσχυσης έγινε και προς το Γηροκομείο Κομοτηνής στο
οποίο παραδόθηκαν την Πέμπτη (23/4) μάσκες, πάντες και γάντια για τις ανάγκες του ιδρύματος.

18 Μαΐου 2020

Αντισηπτικά και μάσκες πρόσφερε η ΔΕΜΠ
Κομοτηνής στο Ιεροσπουδαστήριο
Ακόμη μία πρωτοβουλία φιλανθρωπικής δράσης από τον Σελήμ Ισά και το Δ.Σ. της Διαχειριστικής
Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Στο πλαίσιο της διαρκούς φιλανθρωπικής της δράσης και με γνώμονα την προστασία της υγείας των
μαθητών του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής, η Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής παρέδωσε το Σάββατο 16 Μαΐου στον Υποδιευθυντή του
Ιεροσπουδαστηρίου «Χαϊριγέ» υλικά για την προστασία από τον κορωνοϊό.
Ειδικότερα, παρέδωσε 142 αντισηπτικά διαλύματα, 142 χειρουργικές μάσκες προσώπου, 2 θερμόμετρα
αποστάσεως προσώπου, 24 χειρουργικές μάσκες προσώπου για τους εκπαιδευτικούς και το βοηθητικό
προσωπικό του σχολείου και 6 αντισηπτικά διαλύματα μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης.
Αρνητική εντύπωση ωστόσο προκάλεσε η στάση του Διευθυντή του Ιεροσπουδαστηρίου κ. Ιρφάν Χουσεΐν
ο οποίος απουσίαζε κατά την ώρα της παράδοσης του υλικού, το οποίο παρέλαβε τελικά ο Υποδιευθυντής
του σχολείου κ. Μάρκος Χριστοδουλόπουλος.
Η στάση αυτή ίσως να οφείλεται και στο γεγονός ότι η έντονη δραστηριότητα και παρουσία του Σελήμ Ισάμ
στη διοίκηση της ΔΕΜΠ Κομοτηνής ενοχλεί ιδιαίτερα κάποιους κύκλους που πρόσκεινται στο τουρκικό
Προξενείο.
Σε κάθε περίπτωση, η απουσία του Διευθυντή από μια φιλανθρωπική δράση που αφορά το σχολείο και
αποσκοπεί στην υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών, κρίνεται το λιγότερο απαράδεκτη και φανερώνει αν μη
τι άλλο άσχημα στοιχεία χαρακτήρα, όπως ασέβεια και έλλειψη ευγένειας.

30 Μαΐου 2020

Έτοιμα τα μειονοτικά σχολεία της Κομοτηνής για
την επιστροφή των μαθητών
Η ΔΕΜΠ Κομοτηνής πραγματοποίησε απολυμάνσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις ενώ πρόσφερε
αντισηπτικά και μάσκες πολλαπλών χρήσεων
Καθαρά και ασφαλή είναι τα μειονοτικά σχολεία του Δήμου Κομοτηνής προκειμένου να υποδεχθούν
μαθητές και εκπαιδευτικούς από την Δευτέρα 1 Ιουνίου.
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής στα πλαίσια του φιλανθρωπικού έργου
που επιτελεί όλα αυτά τα έτη και των προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοïού αποπεράτωσε τις εργασίες
απολύμανσης όλων των Μειονοτικών Σχολείων (1ο Μ/κο, 2ο Μ/κο, 3ο Μ/κο, 4ο Μ/κο, Μάστανλη) της
πόλης.
Επιπλέον, δώρισε τo Σάββατο 30 Μαΐου, για κάλυψη αναγκών πρόληψης και καταπολέμησης κατά του
κωρονοϊού:
-δεκαπέντε (15) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, διακόσια πενήντα (250) μάσκες προσώπου
πολλαπλών χρήσεων προς το 1o Μειονοτικό σχολείο
-οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, εκατόν πενήντα (150) μάσκες προσώπου
πολλαπλών χρήσεων προς το 2o Μειονοτικό σχολείο
-οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, διακόσια (200) μάσκες προσώπου πολλαπλών
χρήσεων προς το 3o Μειονοτικό σχολείο
-δεκαπέντε (15) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, εκατόν πενήντα πέντε (155) μάσκες
προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το 4o Μειονοτικό σχολείο.
-οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, εκατόν είκοσι (120) μάσκες προσώπου πολλαπλών
χρήσεων προς το Μειονοτικό σχολείο Μάστανλη.
Δείτε φωτογραφίες από τις δράσεις της ΔΕΜΠ Κομοτηνής:

11 Μαρτίου 2020

Προληπτική απολύμανση των Ιερών Τεμενών της
Κομοτηνής για τον κορωνοϊό
Από τη Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού η Διαχειριστική Επιτροπής Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής ξεκίνησε σήμερα την απολύμανση όλων των Ιερών Τεμενών που βρίσκονται στη
δικαιοδοσία της.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η προσευχή της Παρασκευής αναμένεται να τελεστεί κανονικά.

8 Απριλίου 2020

Χειροποίητες μάσκες στο «Σισμανόγλειο»
παρέδωσε η ΔΕΜΠ Κομοτηνής
Παραδόθηκαν την Τετάρτη από τον πρόεδρο της ΔΕΜΠ Κομοτηνής Σελήμ Ισά στη διοικήτρια του
Νοσοκομείου Κομοτηνής Μάγδα Γιαμουστάρη

Μάσκες για την προστασία από τον κορωνοϊό κατασκεύασε η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής, συνεχίζοντας έτσι την έμπρακτη συμβολή της στις προσπάθειες
καταπολέμησης της πανδημίας.
«Η χρήση της μάσκας είναι ένας από τους τρόπους προστασίας των πολιτών από τη θανατηφόρα αυτή
επιδημία που ταλανίζει ολόκληρο τον κόσμο», δηλώνει ο πρόεδρος της ΔΕΜΠ Κομοτηνής Σελήμ Ισά και
προσθέτει ότι «στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της ΔΕΜΠΚ αποφάσισε να κατασκευάσει μάσκες για κάλυψη των
αναγκών για αυτούς που αδυνατούν να αγοράσουν όπως και για αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
καταπολέμησης αυτής της πανδημίας».
Την Τετάρτη 8 Απριλίου, οι χειροποίητες μάσκες που κατασκευάστηκαν υπό την αιγίδα της ΔΕΜΠ
Κομοτηνής παραδόθηκαν από τον Σελήμ Ισά στη διοικήτρια του «Σισμανόγλειου» Νοσοκομείου κ. Μάγδα
Γιαμουστάρη.

13 Μαρτίου 2020

Ειδική κλίνη στον υπέρβαρο του Ηφαίστου
παρέδωσε η ΔΕΜΠ Κομοτηνής
Κατόπιν αιτήματος και συνεργασίας με το Σωματείο ΑμεΑ Ροδόπης

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής παρέδωσε την Παρασκευή 13
Μαρτίου την ειδική κλίνη που κατασκευάστηκε για τις ιδιαίτερες ανάγκες του υπέρβαρου ατόμου Σερήφ
Σιαχήν, κατοίκου Ηφαίστου Κομοτηνής.
Η αξιέπαινη πρωτοβουλία έγινε κατόπιν αιτήματος και συνεργασίας με το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία
Π.Ε. Ροδόπης, του οποίου ο Σερήφ Σιαχήν είναι μέλος
«Ευχόμαστε η δωρεά αυτή να δώσει δύναμη ζωής στον συνάνθρωπό μας και να διευκολύνει τις καθημερινές
κινήσεις του», τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΜΠ Κομοτηνής Σελήμ Ισά.

4 Απριλίου 2020

Μάσκες προστασίας από τον κορωνοϊό θα
κατασκευάσει η ΔΕΜΠ Κομοτηνής
Θα διανεμηθούν σε άπορους πολίτες και μονάδες Υγείας που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις

Μάσκες για την προστασία από τον κορωνοϊό αποφάσισε να κατασκευάσει η Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής, συνεχίζοντας έτσι την έμπρακτη συμβολή της στις
προσπάθειες καταπολέμησης της πανδημίας.
«Η χρήση της μάσκας είναι ένας από τους τρόπους προστασίας των πολιτών από τη θανατηφόρα αυτή
επιδημία που ταλανίζει ολόκληρο τον κόσμο», δηλώνει ο πρόεδρος της ΔΕΜΠ Κομοτηνής Σελήμ Ισά και
προσθέτει ότι «στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της ΔΕΜΠΚ αποφάσισε να κατασκευάσει μάσκες για κάλυψη των
αναγκών για αυτούς που αδυνατούν να αγοράσουν όπως και για αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
καταπολέμησης αυτής της πανδημίας» .
Οι μάσκες που θα κατασκευαστούν θα διανεμηθούν στους άπορους πολίτες και στις μονάδες Υγείας που
αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις.

14 Ιανουαρίου 2020

ΔΕΜΠ Κομοτηνής: 134 βακουφικά ακίνητα
δηλώθηκαν συνολικά στο Κτηματολόγιο
Τα 116 εξ αυτών βρίσκονται εντός ορίων του Δήμου Κομοτηνής ενώ τα 18 στην υπόλοιπη Ροδόπη – Για
την αναγνώριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των βακουφικών εγγραφών ακολουθήθηκε η δικαστική
οδός και μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί συνολικά 43 αγωγές

Οι κτηματολογικές εγγραφές των βακουφικών ακινήτων που η διοίκηση και η διαχείρισή τους κατά νόμο
ανήκει στη Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής και που ευρίσκονται εντός
των ορίων του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Κομοτηνής έχουν αρχίσει ήδη από το έτος 1999 και
έχουν ολοκληρωθεί ως επί το πλείστον. Εκκρεμούν οι αναγνωρίσεις 4 ακινήτων τα οποία έχουν εγγραφεί ως
ιδιοκτησία του Δημοσίου.
Για τα βακουφικά ακίνητα που ευρίσκονται εκτός των ορίων του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου
Κομοτηνής οι κτηματολογικές εγγραφές άρχισαν τον Μάρτιο του 2019 και ακολουθείται η κατά νόμο
προβλεπόμενη διαδικασία.
Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση δηλώθηκαν στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο 116 βακουφικά
ακίνητα, εκ των οποίων τα 42 είχαν καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία των αντίστοιχων βακουφίων, τα 60 είχαν
καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία αγνώστου οπότε φερόμενος ιδιοκτήτης και το Δημόσιο, τα 6 είχαν εγγραφεί ως
ιδιοκτησία τρίτων ατόμων, τα 6 έφεραν αριθμόν ΒΚ και ήτο εγγεγραμμένα εις τα βιβλία ακινήτων του
Δημοσίου και τα 2 είχαν δηλωθεί και εγγραφεί ως ιδιοκτησία του Δήμου Κομοτηνής.
Για την αναγνώριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των βακουφικών εγγραφών ακολουθήθηκε η δικαστική
οδός και μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί συνολικά 43 αγωγές, επί των οποίων έχουν εκδοθεί 35
αναγνωριστικές αποφάσεις ενώ αναμένεται η έκδοση και των υπολοίπων.
Η δεύτερη περίπτωση αφορά 18 ακίνητα οι κτηματολογικές δηλώσεις των οποίων προχωρούν κανονικά.

28 Απριλίου 2020

Το «ευχαριστώ» των εργαζομένων του
«Σισμανόγλειου» σε πολίτες, φορείς και ευεργέτες
«Πετύχαμε όλοι μαζί να ενισχυθεί η πίστη στο δημόσιο σύστημα υγείας και να αναγνωριστεί από το σύνολο
της κοινωνίας η συνεχής προσπάθεια των υγειονομικών» – Με 4 γιατρούς και 14 νοσηλευτές ενισχύθηκε εν
μέσω πανδημίας το Νοσοκομείο Κομοτηνής

Τους απλούς πολίτες, θεσμικούς, φορείς, συλλογικότητες και εταιρείες ευχαριστούν από την καρδιάς τους
για τη στήριξη τους κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού, οι εργαζόμενοι στο «Σισμανόγλειο»
Νοσοκομείο Κομοτηνής.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων αναγνωρίζει ταυτόχρονα το έργο της διοίκησης αλλά και την καταλυτική αρωγή
του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος της Κομοτηνής με 4 γιατρούς και
14 νοσηλευτές.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση:
«Βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις τόσο ως κοινωνία, όσο και ως σύστημα υγείας εξαιτίας της πανδημίας
του Κορωναιού. Οι πολίτες της Ροδόπης επέδειξαν συγκινητική ωριμότητα, πειθάρχησαν στα μέτρα, «έμειναν
σπίτι», προάσπισαν την προσωπική τους υγεία και τη δημόσια κατ’ επέκταση. Αποτέλεσμα αυτού να έχουμε
ένα χαμηλό αριθμό θετικών κρουσμάτων στον νομό μας, σε αντίθεση με γειτονικούς.
Παράλληλα έδωσαν χρόνο στο δημόσιο σύστημα υγείας να προετοιμαστεί. Μέσα σε αυτό το διάστημα με
συνεχή και εντατική προσπάθεια της διοίκησης, της ομάδας συντονισμού, του επαγγελματισμού και την
ευσυνειδησίας των εργαζομένων, σύμφωνα με τις οδηγίες της υγειονομικής μας περιφέρειας:
·

θεσπίστηκαν έλεγχος και θερμομέτρηση των εισερχομένων στο νοσοκομείο,

·
απομονώθηκαν και διαμορφώθηκαν ειδικοί χώροι λήψης δειγμάτων και νοσηλείας ύποπτων
περιστατικών,
·

δόθηκαν στο σύστημα πολλά κρεβάτια νοσηλείας Covid– 19

·

μεταφέρθηκαν ολόκληρες κλινικές με γνώμονα την ασφαλή νοσηλεία των ασθενών του ΓΝΚ.

·

απετράπη επιμόλυνση προσωπικού.

·

οργανώνονται κρεβάτια ΜΕΘ.

Σε ολόκληρη την υφήλιο παρατηρήθηκε η έλλειψη κατάλληλου υγειονομικού εξοπλισμού, το ίδιο και στα
νοσοκομεία της ελληνικής επικράτειας, σε αυτά αναφοράς Covid– 19, όπως και στο δικό μας. Ο χρόνος που
κερδήθηκε από τα σκληρά μέτρα της καραντίνας καθώς και η εξορθολογισμένη χρήση των υλικών, έδωσε την
ευκαιρία ανασύνταξης, προμήθειας, σταδιακής αναδιανομής από την 4η ΥΠΕ. Καθοριστικά συνέβαλαν, ενόψει
των πρώτων ελλείψεων μέτρων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τα αντανακλαστικά των τμημάτων, ο
προσωπικός εφοδιασμός των ίδιων των εργαζομένων και η πρωτοβουλία του Συλλόγου για ανεύρεση και
εφοδιασμό τους.
Μέχρι στιγμής η εθνική συλλογική προσπάθεια φαίνεται να πετυχαίνει, καθώς παρατηρείται μείωση της
διασποράς του ιού στη χώρα μας. Πετύχαμε όλοι μαζί να ενισχυθεί η πίστη στο δημόσιο σύστημα υγείας,
ακόμη και από τους πλέον επιφυλακτικούς και να αναγνωριστεί από το σύνολο της κοινωνίας η συνεχής
προσπάθεια των υγειονομικών.
Εμείς ως ΓΝΚ ευτυχήσαμε να προστεθεί στις τάξεις μας επικουρικό προσωπικό 4 γιατρών, 14 νοσηλευτών
καθώς και προσωπικό νοσηλευτικό και τεχνικών ειδικοτήτων με σύμβαση έργου, για την κάλυψη των αναγκών
που προέκυψαν λόγω έκτακτων συνθηκών, μετά από την επίμονη προσπάθεια της διοίκησης, την καταλυτική
αρωγή κυβερνητικού βουλευτή του νομού μας, τα ευήκοα ώτα και την τεχνοκρατική στήριξη του Υπεάρχη μας
καθώς και τις πιέσεις του Συλλόγου και έπεται συνέχεια…
Ως εργαζόμενοι ευχαριστούμε από καρδιάς απλούς πολίτες, θεσμικούς, φορείς, συλλογικότητες, εταιρείες, για
την προσφορά υγειονομικού υλικού και εξοπλισμού με σκοπό την προστασία των υγειονομικών και την
ενίσχυση της λειτουργίας του ΓΝΚ.
Πιο συγκεκριμένα ευχαριστούμε:
·
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμονα για την προσφορά
ηλεκτροκίνητης κλίνης ΜΕΘ και αγορά βαμβακερού υφάσματος για την κατασκευή μασκών
·
τους κυρίους Μπακαλίδου Ζωή, Πουτουρίδη Γεώργιο, Πουτουρίδου Ειρήνη, Νεραντζή Ελένη, Κοβαλτζή
Νεζλά για την εθελοντική κατασκευή 500 μασκών προστασίας
·
τον Δήμαρχο κ. Γκαράνη Ιωάννη και το Δ.Σ. του Δήμου Κομοτηναίων για την προσφορά 2
αναπνευστήρων, 1 μόνιτορ και 8 αντλιών, ύψους 43.000 ευρώ
·
τον Δήμαρχο κ. Αμέτ Ριτβάν και το Δ.Σ. του Δήμου Αρριανών για την προσφορά ειδών υψηλής
προστασίας προσώπου αξίας 10.000 ευρώ
·

τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Αχμέτ Ιμπράμ για την προσφορά 70 στολών υψηλής προστασίας

·
τον Πρόεδρο κ. Γραβάνη Αντώνη και το Δ.Σ. Ε.&Β. Επιμελητηρίου Ροδόπης για την προσφορά και
εγκατάσταση κλιματιστικού στο ISOBOX απομόνωσης και λήψης δειγμάτων, 3 θερμομέτρων ανέπαφης
θερμομέτρησης και στολών υψηλής προστασίας
·
την Πρόεδρο κ. Χατζηαντωνίου Γιάννα και το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου για την προσφορά
υγειονομικού υλικού αξίας 3.000 ευρώ
·
την εταιρεία Χατζηκοσμάς για την προσφορά 2 κλινών ΜΕΘ, 2 μόνιτορ και εξοπλισμού ΜΕΘ, αξίας
12.000 ευρώ
·
τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Θράκης (ΣΕΔΕ) για την προσφορά 3350 μασκών μιας χρήσης και 100
προσωπίδων
·

τον Πρόεδρο κ. Τσανίδη Βασίλη και το Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου για την προσφορά οξύμετρων

·

τον Πρόεδρο κ. Χαριτόπουλο και το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου για την προσφορά 500 μασκών

·

το Δ.Σ. του Ροταριανού Συλλόγου για την προσφορά 300 χειρουργικών μασκών

·

την κ. Ανανιάδου Ειρήνη για την προσφορά γλυκών και καφέδων

·
τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής κ. Ισά Σελήμ για
την προσφορά 4 αναπηρικών αμαξιδίων, 15 στολών καθαριστριών και βαμβακερών μασκών
·
τον Ταξίαρχο κ. Μπόγδο Ιωάννη για την άμεση εγκατάσταση σκηνής, ειδικής ένδυσης και έκδυσης των
πληρωμάτων ασθενοφόρων
·
την εταιρεία Αφοί Τσελεκίδη για τη δωρεά κατασκευής βάσης σκυροδέματος και την τοποθέτηση
μεταλλικού οικίσκου
·

την εταιρεία Ποτοποιία – Οινοποιία Θράκης για την προσφορά καθαρού οινοπνεύματος 10 βαρελιών

·
την εταιρεία Ελίνα Χαρτοποιία Κομοτηνής για την προσφορά compact μόνιτορ για παρακολούθηση
ζωτικών παραμέτρων
·
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την καθημερινή 24ωρη εθελοντική παρουσία στην πύλη του
νοσοκομείου
·

την εταιρεία Πέτσας για την προσφορά 130 βαμβακερών μασκών

·
την Ναυτιλιακή Εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ- ΜARINAΘΗΝΑ για την δωρεά 960 χειρουργικών μασκών και 200
ποδονάρια υψηλής προστασίας
·

Την εταιρεία Ζακώνης Α.Ε. για την προσφορά 30 στολών υψηλής προστασίας

·

Την εταιρεία ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε για τη δωρεά 70 στολών υψηλής προστασίας

·
Τους κυρίους Οσμάν Σινάν και Οσμάν Φατήχ δια του κυρίου Εμμανουήλ Κιουτσούκη για την προσφορά
ενός νεφελοποιητή Philips στα πλαίσια πρωτοβουλίας συμπολιτών για την ενίσχυση του ΓΝΚ
·
Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης για την δωρεά μιας
συσκευής Airvo 2
·
Την εταιρεία «Συστήματα Sunlight ABEE» για τη δωρεά εξοπλισμού και προστατευτικών ειδών αξίας
60.000 ευρώ
·
Την εθελοντική δράση Covid– 19 Response Greece διά του Φαρμακευτικού Συλλόγου για την προσφορά
55 προστατευτικών ασπίδων
·
Τους υπαλλήλους του ομίλου ΟΤΕ Ν. Ροδόπης για την προσφορά 8.000 γαντιών στους εργαζόμενους του
ΓΝΚ
·
Μετά από διαμεσολάβηση του τέως διοικητή κ. Φιλιππίδη Γεώργιου, τον πρόεδρο κ. Φιλήμονα Ξουλόγη
και το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή του Δήμου Καβάλας για την
προσφορά 500 επαναχρησιμοποιούμενων μασκών.
Επιδείξαμε όλοι την κοινωνική μας ευθύνη και τον μέγιστο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Ζητούμε την
τήρηση με ευλάβεια στις υποδείξεις των επιστημόνων για να επανέλθει η κανονικότητα στην κοινωνία μας.
Όλοι μαζί μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε αναπάντεχης υγειονομικής
απειλής, μέσα από ένα ενισχυμένο και καταξιωμένο δημόσιο σύστημα υγείας».

17 Μαρτίου 2020

Δωρεά της ΔΕΜΠ Κομοτηνής στο «Σισμανόγλειο»
Νοσοκομείο
Αναπηρικά αμαξίδια, στολές καθαριστριών, γάντια μιας χρήσης και μάσκες παρέδωσαν τα μέλη του Δ.Σ.
της ΔΕΜΠ στη Διοικήτρια του Νοσοκομείου

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής στα πλαίσια του φιλανθρωπικού
έργου που επιτελεί όλα αυτά τα έτη, δώρισε την Τρίτη 17 Μαρτίου τέσσερα (4) αναπηρικά αμαξίδια και
δεκαπέντε (15) στολές καθαριστριών προς το «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής αναγνωρίζοντας τον
τιτάνιο αγώνα που επί καθημερινής βάσεως δίδουν οι γιατροί και όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου
προς ίαση των ασθενών. Επίσης, δώρισε γάντια μιας χρήσης και μάσκες για κάλυψη αναγκών πρόληψης
και καταπολέμισης κατα του κωρονοΐου.
«Θεωρώντας ότι συμβάλλουμε στην κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών του Νοσοκομείου, ευχόμαστε
ως Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής ταχεία
ανάρρωση στους νοσηλεύοντες ασθενείς, δύναμη και κουράγιο σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
του Νοσοκομείου της πόλης μας», δήλωσε σχετικά ο Σελήμ Ισά.

28-11-2019

Σχολικές τσάντες και είδη σε
μαθητές δημοτικού, διένειμε η
ΔΕΜΠ Κομοτηνής
Σε συνεργασία με τον Ιερέα του οικισμού Σάλπης, στους μαθητές του
τοπικού Μειονοτικού Σχολείου
28 Σεπτεμβρίου 2019
FoniRodopis

Το κοινωνικό της πρόσωπο και την ανιδιοτελή της προσφορά στους συμπολίτες,
συνεχίζει να επιδεικνύει σε κάθε ευκαιρία η διοίκηση της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής.
Πρόσφατα, σε συνεργασία με τον Ιερέα του οικισμού Σάλπης, η ΔΕΜΠ Κομοτηνής
προχώρησε σε ακόμη μια αξιέπαινη πρωτοβουλία καθώς διένειμε στους μαθητές του
Μειονοτικού Σχολείου Σάλπης σχολικές τσάντες και είδη γραφικής ύλης.

05-07-2019

Επισιτιστική βοήθεια σε 7.200
άτομα πρόσφερε κατά το Ραμαζάνι
η ΔΕΜΠ Κομοτηνής
5 Ιουνίου 2019
FoniRodopis

Το φιλανθρωπικό τους έργο και το κοινωνικό τους πρόσωπο έδειξαν για ακόμη μια
φορά ο πρόεδρος Σελήμ Ισά και τα μέλη του Δ.Σ. της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής.
Όπως ενημέρωσε η διοίκηση της ΔΕΜΠ Κομοτηνής, κατά την περίοδο του Ραμαζανιού,
προσφέρθηκε επισιτιστική βοήθεια σε 7.200 άτομα της περιοχής. Μια αξιέπαινη αν μη
τι άλλο πρωτοβουλία που χρήζει και προβολής και συγχαρητηρίων.

08-04-2019

Ανανεώθηκε η θητεία του Σελήμ
Ισά στη Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας
8 Απριλίου 2019
FoniRodopis

Το πετυχημένο έργο του Σελήμ Ισά στη Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής αναγνώρισε η κυβέρνηση, η οποία ανανέωσε τη θητεία
του στη θέση του προέδρου για ακόμα ένα έτος.
Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ.
Ιωάννη Σάββα η οποία δημοσιεύθηκε στις 8 Απριλίου ορίστηκαν εκ νέου τα πέντε
τακτικά και τα δύο αναπληρωματικά μέλη της ΔΕΜΠ Κομοτηνής, τα οποία είναι:
Τακτικά μέλη
Ισά Σελήμ του Βελή
Βετάτ Ρετζέπ του Αλή
Χουσεΐν Κιρ Αχμέτ του Χασάν
Σαλή Σαλή του Μουσταφά
Αχμέτ Σολάκ Σακήρ του Χασάν
Αναπληρωματικά μέλη
Γιουσούφ Οσμάν του Χουσεΐν
Ριτβάν Εμίν Ναζίφ του Γιουσούφ
Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης:

22-02-2019

Τρόφιμα και χυμούς φρούτων στο
«Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο,
παρέδωσε η ΔΕΜΠ Κομοτηνής
22 Φεβρουαρίου 2019
FoniRodopis

Επιπλέον δώρισε Κοράνιο, κομπολόγια και
μικρά χαλιά προσευχής για τον χώρο
προσευχής του Νοσοκομείου
Μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής,
με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Σελήμ Ισά, πραγματοποίησαν την Παρασκευή 22
Φεβρουαρίου επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».
Σκοπός της επίσκεψης, η παράδοση τροφίμων και χυμών φρούτων στον Διοικητή του
Νοσοκομείου κ. Γιώργο Φιλιππίδη προκειμένου αυτά να διανεμηθούν στους ασθενείς.
Εκτός των παραπάνω, η ΔΕΜΠ Κομοτηνής δώρισε Κοράνιο, κομπολόγια και μικρά
χαλιά προσευχής για όσους μουσουλμάνους πιστούς νοσηλεύονται ή προσέρχονται ως
συνοδοί ή επισκέπτες και επιθυμούν να προσευχηθούν στον αντίστοιχο χώρο του
Νοσοκομείου.
Τέλος, τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής επισκέφθηκαν τους ασθενείς, στους
οποίους και ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση.

21-01-2019

Επισιτιστική βοήθεια σε απόρους
από την ΔΕΜΠ Κομοτηνής
21 Ιουνίου 2017
FoniRodopis

Βοήθεια τροφίμων σε άπορους της περιοχής προσέφερε η Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής επιδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το
φιλανθρωπικό και κοινωνικό της έργο.
Τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν ήταν διαφόρων ειδών όπως μακαρόνια, ρύζι, λάδι,
σιτάρι, ζάχαρη και αλάτι τα οποία και μεταφέρθηκαν σε 50 συνολικά άπορες
οικογένειες.

30-03-2019

Παραδόθηκε ανακαινισμένο στους
πιστούς το τέμενος «Ταμπακχανέ»
της Κομοτηνής
30 Μαρτίου 2017
FoniRodopis

Οι εργασίες αναστήλωσης κόστισαν
100.000 ευρώ και πραγματοποιήθηκαν
υπό την επίβλεψη της Διαχειριστικής
Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
Τα εγκαίνια του ιστορικού τεμένους «Ταμπακχανέ» της Κομοτηνής πραγματοποιήθηκαν
την Τετάρτη 29 Μαρτίου από τον Μουφτή Κομοτηνής κ. Μέτσο Τζεμαλή παρουσία
επίσημων φορέων και Αρχών της πόλης.
Το τριακοσίων και πλέον χρονών τέμενος, το ένα εκ των τριών που βρίσκεται στο
κέντρο της πόλης, παραδόθηκε ανακαινισμένο στους πιστούς μουσουλμάνους ύστερα
και από την ολοκλήρωση των εργασιών αναστήλωσης που ξεκίνησαν πριν από
περίπου ένα χρόνο.

02-03-2019

Το μεγαλύτερο κομπολόι στον
κόσμο βρέθηκε στο Ταμπακχανέ
τζαμί της Κομοτηνής
2 Μαρτίου 2017
FoniRodopis

Διεκδικεί θέση στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες
καθώς υπεβλήθη αίτημα από την
Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας
Ένα ανεκτίμητης αξίας κειμήλιο 200 και πλέον χρονών ήρθε στο «φως» ύστερα από τις
εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα στο Ταμπακχανέ
Τζαμί της Κομοτηνής.
Πρόκειται για ένα κομπολόι το οποίο χρησιμοποιούν οι μουσουλμάνοι πιστοί
προκειμένου να απαριθμήσουν τις ευχές και τις ευλογίες τους προς τον Αλλάχ. Το
κομπολόι που βρίσκεται στην κατοχή του Ιερού Τεμένους Ταμπακχανέ Τζαμί έχει
ακριβώς 999 χάντρες, μήκος 37 μέτρα και η κάθε χάντρα είναι κατασκευασμένη από
ξύλο οξιάς με διάμετρο 3 εκ. περίπου και μήκος 3,5 εκ.

Επειδή αυτό το κομπολόι είναι μοναδικό, η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής, ως διαχειρίστρια των εν Κομοτηνή εδρευόντων βακουφίων,
υπέβαλε στις 22 Δεκεμβρίου 2016 προς το γραφείο Guiness World Records αίτημα
καταγραφής του ως το μεγαλύτερο σε μήκος σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα το ρεκόρ
κατέχει αντίστοιχο κομπολόι, μήκους 25 μέτρων, που βρίσκεται σε πόλη της Τουρκίας.

Λίγα λόγια για το κομπολόι
Το κομπολόι αυτό χρησιμοποιείται τόσο στα ιερά Τεμένη όσο και στα σπίτια των
μουσουλμάνων μετά το τέλος της πεντάκις καθημερινής προσευχής, για να
απαριθμηθούν οι ευχές και οι ευλογίες των πιστών προς τον Αλλάχ. Αυτά τα
κομπολόγια αποτελούνται συνήθως από 99 χάντρες, όμως το κομπολόι των 999
χαντρών χρησιμοποιείται στους Τεκέδες (χώρος συναντήσεως των σούφι –
μυστικιστών- του Ισλάμ) αλλά και στα τεμένη όπου σώζονται τα ιερά λείψανα που
ανήκουν στον Προφήτη Μουχαμμέντ.
Συγκεκριμένα, σε κάποιες εορτές ή σε ευλογημένες νύχτες όπως είναι η νύχτα Καδρ (η
νύχτα όπου άρχισε ο Αλλάχ να αποστέλνει αποσπάσματα του Κορανίου προς τον
Προφήτη Μουχαμμέντ), και πριν εκτεθούν σε δημόσια θέα τα ιερά αυτά λείψανα. Η
τελετή πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του Ιμάμη του Τεμένους, οι δε πιστοί που
ευρίσκονται σ’ αυτό σχηματίζουν κύκλο και σέρνουν στο χαλί το κομπολόι των 999
χαντρών.

Ακολούθως, ο καθένας αρχίζει από την θέση που βρίσκεται να διαβάζει την ευχή «Δεν
υπάρχει θεός εκτός από τον Αλλάχ». Όταν οι πιστοί με το κομπολόι ολοκληρώσουν τον
κύκλο και έχουν αναγνωσθεί και οι 999 ευχές, ο Ιμάμης τελειώνει το τελετουργικό με την
ευχή «Δεν υπάρχει θεός εκτός από τον Αλλάχ και ο προφήτης Μουχαμμέντ είναι ο
απεσταλμένος του».
Μετά ο Ιμάμης ανεβαίνει στον άμβωνα και αφού πάρει μέσα από ένα σεντούκι όπου
φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Προφήτη τα εκθέτει σε δημόσια θέα. Όταν τελειώσει
το προσκύνημα τα λείψανα επανατοποθετούνται με προσοχή στο μέρος όπου
φυλάσσονται. Μετά την κάθοδο του από τον άμβωνα, ο ιμάμης χοροστατεί δια μία
ακόμη φορά στο προαναφερθέν τελετουργικό με το κομπολόι των 999 χαντρών. Κατ’
αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται ένας διαφορετικός τύπος λατρείας και προσκυνήματος
προς τον Αλλάχ.

21-02-2017

Κέρδη 42.000 ευρώ για την
Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας
Και όμως! Δημόσιοι λειτουργοί επιχειρούν παρασκηνιακά το
«ξήλωμα» της πετυχημένης διοίκησης
21 Φεβρουαρίου 2017
FoniRodopis

Και όμως! Δημόσιοι λειτουργοί
επιχειρούν παρασκηνιακά το «ξήλωμα»
της πετυχημένης διοίκησης

Την κατάσταση εσόδων – εξόδων για το 2016 δημοσιοποίησε την Δευτέρα 20
Φεβρουαρίου η διοίκηση της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
(ΔΕΜΠ) Κομοτηνής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσιάζονται και στον σχετικό πίνακα, η ΔΕΜΠ
Κομοτηνής την προηγούμενη χρονιά είχε έσοδα της τάξεως των 690.596,21 ευρώ και
έξοδα 648.507,67 ευρώ με τα συνολικά κέρδη να ανέρχονται στα 42.090,54 ευρώ.

Συνέχεια στις ανακαινίσεις
Την ίδια ώρα με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι εργασίες ανακαίνισης στα τεμένη της
Κομοτηνής. Το ανακαινισμένο τζαμί Ταμπακχανέ στην Κομοτηνή στέκεται πλέον πιο
όμορφο από ποτέ υπό το φως των προβολέων το βράδυ ενώ οι εργασίες ανακαίνισης
προχωρούν κανονικά και στον μιναρέ του τεμένους του Εσκί Τζαμί.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν φυσικά δείγμα του νοικοκυρέματος, της ορθής
διαχείρισης και των έργων που συντελεί η, πετυχημένη εκ του αποτελέσματος,
σημερινή διοίκηση υπό την προεδρία του Σελήμ Ισά.
Δυστυχώς όμως, επειδή ζούμε και στην Ελλάδα, κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί όπως
μαθαίνουμε προσπαθούν παρασκηνιακά με νύχια και με δόντια να «ξηλώσουν» την
πετυχημένη αυτή διοίκηση και να πετύχουν την αντικατάσταση των μελών της με άτομα
της αρεσκείας τους. Οι λόγοι και τα κίνητρα της προσπάθειας αυτής δεν είναι ακόμα
γνωστά όμως μια ματιά στα έσοδα και στην διαχείριση των 700.000 ευρώ ίσως να
εξηγεί πολλά.

01-11-2016

Η διαχειριστική κοσμογονία του
Σελήμ Ισά στα μειονοτικά
βακούφια
1 Νοεμβρίου 2016
FoniRodopis

Ο επικεφαλής της Διαχειριστικής
Επιτροπής των Βακουφίων της
Κομοτηνής εδώ και 20 μήνες δίνει την
δική του μάχη και παρά τις αντίξοες
συνθήκες οι προσπάθειες του αποδίδουν
καρπούς, που αποτελούν ίσως την
μοναδική εδώ και χρόνια αχτίδα φωτός
στο μειονοτικό στην Ροδόπη
Έναν μοναχικό και δύσκολο αγώνα δίνει εδώ και μερικούς μήνες στην Θράκη ένας
έλληνας μειονοτικός προσπαθώντας να αποκρούσει τις επιθέσεις των φανατικών και
του Προξενείου, αλλά και την υπονόμευση από συμφέροντα που βολεύονταν όλα αυτά
τα χρόνια στην Ροδόπη από την σύγκρουση, την αντιπαράθεση, την διαίρεση.. Ο Σελήμ
Ισά, ο επικεφαλής της Διαχειριστικής Επιτροπής των Βακουφίων της πόλης εδώ και 20
μήνες δίνει την δική του μάχη και παρά τις αντίξοες συνθήκες οι προσπάθειες του

αποδίδουν καρπούς, που αποτελούν ίσως την μοναδική εδώ και χρόνια αχτίδα
φωτός στο μειονοτικό στην Ροδόπη.
Ο Σελήμ διορίστηκε Πρόεδρος στην Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕ) τον Γενάρη του 2016,
ενώ για ένα οκτάμηνο πριν ήταν τύποις αντιπρόεδρός της – και στην πραγματικότητα
ιθύνων νους. Ο διορισμός του σε μία θέση που μέχρι τότε ήταν συνώνυμο της
αδιαφάνειας και της κακοδιαχείρισης (για να το πούμε κομψά) ήταν το σημείο καμπής
στην ιστορία του θεσμού, στο εξής θα μιλάμε για την εποχή πριν τον Σελήμ και για την
μετέπειτα.
Η ΔΕ επί δεκαετίες λειτουργούσε ως φυτώριο διαφθοράς και ως ταμείο χωρίς …ταμία.
Μειονοτικοί και πλειονοτικοί, που έβρισκαν την κατάλληλη άκρη εκμεταλλεύονταν την
τεράστια περιουσία της για ίδιον όφελος και άφηναν τον πραγματικό δικαιούχο –
δηλαδή την τοπική μουσουλμανική κοινωνία – χωρίς κανένα κέρδος. Ποιος θα
μπορούσε να επιδείξει ακεραιότητα χαρακτήρα όταν απουσιάζει κάθε θεσμικό πλαίσιο,
κάθε έννοια ελέγχου, και μάλιστα σε μια κοινωνία σαν την δική μας προ κρίσης, όπου η
κλεψιά ήταν ο κανόνας; Οι ιθύνοντες της ΔΕ όχι μόνο δεν νοιάζονταν για την διάσωση –
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζονταν, όχι μόνο την άφηναν να
ρημάζει αλλά και επί δεκαετίες δεν έδιναν δραχμή στο ελληνικό κράτος από τα
συσσωρευμένα χρέη τους!
Εξόφληση χρεών
Με μια δυο μικροαλλαγές στο προσωπικό της ΔΕ ο Σελήμ έπιασε δουλειά, με πρώτη
μέριμνά την τήρηση της νομιμότητας. Τα χρέη της ΔΕ προς τον δήμο Κομοτηνής είχαν
ξεπεράσει τις 150.000 ευρώ και με τους τόκους τις 200.000, αφού κάποια οφείλονταν
από 25 χρόνια πριν! Ο Σελήμ μπήκε στη ρύθμιση των 100 δόσεων και έκτοτε ο Δήμος
εισπράττει μια μηνιαία δόση κοντά στα 3.000 ευρώ. Με τρόπο ανάλογο κινήθηκε και για
το Κτηματολόγιο, όπου δεν είχαν δηλωθεί ποτέ τα ακίνητα της ΔΕ, δήθεν αναμένοντας
κάποιαν ευνοϊκή ρύθμιση.
Ξαφνικά άρχισαν να …βρίσκονται τα χρήματα και βαθμηδόν να δηλώνονται τα ακίνητα
της ΔΕ, ώστε να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητές της προς το ελληνικό Δημόσιο. Τεμένη
Σημαντικό δείγμα γραφής δόθηκε τον Απρίλιο του 2015, όταν παραμονές της έλευσης
στην Κομοτηνή του συνεδρίου της FUEN (Ομοσπονδία μειονοτικών κομμάτων της
Ευρώπης) κάηκε το τζαμί Μαχμούτ Αγά, πίσω από το κεντρικό πάρκο της πόλης.
Προβοκάτσια ή όχι, θα ήταν μεγάλη δυσφήμηση αν στον ερχομό των ξένων ένα
μουσουλμανικό τέμενος έχασκε καμμένο.
Παρά το ασφυκτικό όριο των τριών εβδομάδων, οι εργασίες έγιναν πυρετωδώς με
διπλοβάρδιες και το τζαμί έγινε εγκαίρως πραγματικά καινούργιο! Το μόνο τέμενος της
Κομοτηνής που παρέμενε σε κακή κατάσταση ήταν αυτό του «Ταμπακχανέ», για το
οποίο τα παράπονα των μειονοτικών δεν ήταν αδικαιολόγητα. Ο Σελήμ ξεκίνησε
εργασίες και έρανο για την αναστήλωση του μιναρέ αλλά και του τζαμιού γενικότερα. Ο
έρανος που έγινε έδειξε πόσο ριζικά διαφοροποιήθηκε η στάση του απλού
μουσουλμάνου έναντι του θεσμού της ΔΕ, που παλιότερα τον έβλεπαν περίπου ως
πρακτόρικο: δεκάδες χιλιάδες ευρώ προσφέρθηκαν, σχεδόν όλα σε υλικά,
καθ’ υπόδειξη του νέου προέδρου. Κι αυτό παρά το σαμποτάζ που έκανε ο
τουρκομουφτής Σερήφ στα χωριά που ήλεγχε και έδινε γραμμή να μην δώσει κανένας
τίποτε.

Άλλωστε όλοι οι έρανοι που διενεργούνται πια από την ΔΕ, της αποδίδουν δύο και τρεις
φορές περισσότερα χρήματα από άλλοτε, παρότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει τους
πάντες! Ήδη το «Ταμπακχανέ» ολοκληρώθηκε εξωτερικά με τρόπο εντυπωσιακό και
σύντομα θα γίνουν τα εγκαίνιά του, προς απογοήτευση όσων προθυμοποιήθηκαν
ακόμη και να «λαδώσουν» τον Σελήμ για να μην το αναστηλώσει και στερηθούν αυτοί
το τεκμήριο της «ελληνικής καταπίεσης»!
Σχολεία

Ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής κ.
Σελήμ Ισά
Το μεγαλύτερο μειονοτικό σχολείο της Κομοτηνής είναι το Ιδαδιέ. Μέσα στο καλοκαίρι
του 2015 ανακαινίστηκε ριζικά (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κουφώματα, σοβάδες,
βάψιμο, οροφές…) με κοστολόγιο χαμηλότερο εκείνου που προ διετίας είχε πληρωθεί
μόνο για ένα χέρι μπογιάς! Οι έπαινοι όλων των γονέων στα εγκαίνια του Σεπτεμβρίου
2015 προς την διοίκηση της ΔΕ ήταν ανυπόκριτοι και φυσικά απολύτως
δικαιολογημένοι, αφού ήταν η πρώτη ανακαίνιση από το …1955.
Οι απαραίτητες συντηρήσεις έγιναν και στα μειονοτικά σχολεία του Kιρ Μαχαλά και
στου Γενιντζέ Μαχαλά. Μιλάμε για αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, για
σοβάντισμα – βάψιμο – επισκευές κουφωμάτων κτλ. Το ιεροσπουδαστήριο Χαϊριγιέ
διέθετε ένα οικοτροφείο όπου έμεναν οι μαθητές από τα γύρω χωριά. Οι εργασίες
ολοκληρώθηκαν, το κτίριο άλλαξε όψη και ήδη φιλοξενεί μεσοβδόμαδα τα 40 περίπου
αγόρια που φοιτούν σ’ αυτό αλλά και τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας που ήδη
ξεκίνησαν σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αυτή τη στιγμή
βρίσκεται σε εξέλιξη μια άλλη πρωτοβουλία που θα λύσει το χρόνιο πρόβλημα χώρου
στο μειονοτικό σχολείο του Μάστανλη.
Εκεί που η πολιτεία σχεδίαζε να φτιάξει – πότε άραγε; – νέο μειονοτικό σχολείο
κόστους 1.000.000 ευρώ (!), ο Σελήμ βρήκε άλλη, άμεση λύση με λίγες δεκάδες

χιλιάδες ευρώ που αυτές τις μέρες υλοποιείται. Άλλο ένα θέμα τριβής μεταξύ της
μειονοτικής κοινωνίας και της πολιτείας εξαφανίζεται, χωρίς να δώσει το κράτος ούτε
ένα ευρώ.
Νεκροταφεία
Οι χώροι των μουσουλμανικών νεκροταφείων ήταν παρατημένοι και σχεδόν άβατοι από
την άγρια βλάστηση και την τέλεια εγκατάλειψη. Αυτήν την προσβολή προς την
μειονοτική κοινωνία την έσβησε ο Σελήμ με διαρκείς εργασίες οι οποίες έφεραν τα
νεκροταφεία της μειονότητας σε μια κατάσταση που κανείς δεν είχε ξαναδεί: τα χόρτα
κουρεμένα, τα ξερά δέντρα κομμένα, οι διάδρομοι τσιμεντοστρωμένοι, οι τάφοι
αριθμημένοι, οι περιφράξεις καινούργιες, οι τοίχοι βαμμένοι…
Στο τελευταίο μπαϊράμ αυτό ήταν το κύριο θέμα συζήτησης όλων όσων τα
επισκέφθηκαν κι έφυγαν εντυπωσιασμένοι από την πρωτοφανή μέριμνα. Απόδειξη της
εντατικής εργασίας είναι και η αγορά δύο επαγγελματικών οχημάτων για τις δουλειές
που απαιτεί η συντήρηση τέτοιων χώρων.
Φροντίδα παντού
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι χώροι της αρμοδιότητας της ΔΕ έχουν πια κάποιον
να τα φροντίζει. Από τον καθαρισμό των μαρμάρων στους τάφους του Γενί τζαμί μέχρι
την μηχανοργάνωση της βιβλιοθήκης στη Μουφτεία και από την πλήρη καταγραφή των
περιουσιακών στοιχείων μέχρι την φύλαξη των κεντρικών τεμενών με συστήματα
ασφαλείας κτλ. Με τις εργασίες αυτές δίνεται εργασία σε πλήθος ανθρώπων (μεταξύ
αυτών και σε κάποιους Σύριους πρόσφυγες που μένουν προσωρινά στην Κομοτηνή)
αλλά και κινείται η τοπική αγορά. Εδώ πρέπει να τονιστεί η επιμονή του Σελήμ στους
προμηθευτές για ελληνικά προϊόντα, ασχέτως τιμής, κάτι ακατανόητο για ορισμένους εξ
αυτών…
Κοινωνική παρουσία
Η κοινωνική – φιλανθρωπική δραστηριότητα της ΔΕ επί Σελήμ έχει απογειωθεί. Πλέον
δεν είναι μόνο ότι το ταμείο της είναι εύρωστο αλλά και ότι ο πρόεδρός της κινήθηκε
έξυπνα και εξασφάλισε μερίδιο στην βοήθεια τροφίμων του Δήμου Κομοτηνής. Για
πρώτη φορά τόσες χειμαζόμενες οικογένειες μουσουλμάνων δέχονται βοήθεια, είτε στο
τζαμί είτε στο σπίτι τους, φέτος και με διανομή σχολικών τσαντών και υλικού για παιδιά
απόρων. Ταυτόχρονα, με δική του πρωτοβουλία ο Σελήμ επισκέφθηκε επαγγελματίες
(αμφοτέρων των θρησκευμάτων) που πληρώνανε υψηλά ενοίκια στην ΔΕ – βάσει
παλιών συμβολαίων – και τα μείωσε στους καλοπληρωτές, πριν ακόμη αυτοί το
ζητήσουν!
Παράλληλα έστειλε στα δικαστήρια όσους χρωστούσαν αδικαιολόγητα μεγάλα ποσά και
αρνούνταν συμβιβασμό – συνήθως για πολιτικούς λόγους. Σημειωτέα και η προ μηνών
(29/3/2016) μεταφορά 20 τόννων βοήθειας στους πρόσφυγες της Ειδομένης (τρόφιμα,
ρούχα, είδη προσωπικής υγιεινής, πάνες κτλ), ενώ είναι χαρακτηριστικό πως για την
ίδρυση του κοινωνικού ιατρείου Κομοτηνής, η ΔΕ ήταν ο πιο γενναιόδωρος χορηγός.
Το προξενικό κύκλωμα
Υπήρχαν ωστόσο και ζητήματα ηθικής τάξεως – κι εθνικής σημασίας – προς
τακτοποίηση. Ο τουρκομουφτής Ιμπραήμ Σερήφ συνέχιζε να υπονομεύει τον νόμιμο
μουφτή (και πεθερό του Σελήμ) Μέτσο Τζεμαλή, νοικιάζοντας γραφεία της …ΔΕ!

Καταγγέλθηκε το συμβόλαιο και ο ευνοούμενος της Άγκυρας τα μάζεψε κι έφυγε
(σήμερα εκεί στεγάζεται το οικοτροφείο των 15 κοριτσιών που φοιτούν στο
Ιεροσπουδαστήριο). Αυτονόητο; Για τη Θράκη καθόλου! Ο ομόλογος του Σερήφ στην
Ξάνθη, ο Αχμέτ Μέτε, λ.χ., μένει δωρεάν σε ακίνητο της τοπικής ΔΕ. Επίσης ο Σελήμ
έχει καλέσει την προξενική ΠΕΚΕΜ να του αδειάσει τη γωνιά από το ακίνητο που επί
δεκαετίες καταλαμβάνει (επί της Λεωφόρου Ηρώων) και αναμένεται η εκδίκαση της
υπόθεσης στα δικαστήρια, με βέβαιη την θετική κατάληξη για τον ιδιοκτήτη.
Η μεγάλη σύγκρουση αναμένεται βέβαια στο στέκι της «Τουρκικής Νεολαίας
Κομοτηνής», το οποίο επίσης ανήκει στην ΔΕ, αλλά οι διοικούντες το παράνομο
σωματείο δεν έδωσαν ποτέ ενοίκιο (γιατί «δεν θέλουν να αναγνωρίσουν» την ΔΕ).
Επειδή οι προξενικοί το έχουν ως σύμβολο «αντίστασης» και εκεί διοργανώνουν όλες
τους τις εκδηλώσεις, αναμένεται να ρίξουν όλα τα μέσα που διαθέτουν για να
αποτρέψουν μια έξωσή τους. Ώς στιγμής οι κρούσεις για πληρωμή ενοικίου (και για τα
31 χρόνια που πέρασαν!) από την πλευρά του Σελήμ είναι προφορικές αλλά
αναμένονται και οι έγγραφες…
Το μέλλον
Όλα αυτά έχουν ήδη αλλάξει το κοινωνικό κλίμα στην Κομοτηνή (δείτε λ.χ. στο
Facebook της ΔΕ την επισκεψιμότητα και τα likes) και πρόκειται να το μεταστρέψουν
συνολικά. Μία και μοναδική επιλογή προσώπου στην κατάλληλη θέση έδειξε τι
δυνατότητες υπάρχουν για πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, χωρίς να
δαπανηθεί μία δεκάρα! Η χρηστή και άρτια διαχείριση, βεβαίως, προϋποθέτει
εντιμότητα, θάρρος, ικανότητες και φιλοπατρία, στοιχεία που ποτέ δεν είχαν εμφανιστεί
στους παλαιότερους διοικούντες της ΔΕ. Το αποτέλεσμα ήταν η διαρκής δυσφήμηση
της ελληνικής πολιτείας, η δικαιολογημένη δυσαρέσκεια των μουσουλμάνων της
Κομοτηνής, η εικόνα της εγκατάλειψης σε όλα τα βακούφια, με αντάλλαγμα το μαύρο
χρήμα στις τσέπες των ιθυνόντων. Ιθυνόντων που τώρα εκτίθενται ανεπανόρθωτα από
όσα πετυχαίνει ένας ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ο Σελήμ Ισά, ο οποίος δεν καταλαβαίνει
ούτε από απειλές ούτε από καλοπιάσματα και δηλώνει χαμηλοτόνως ότι απλώς κάνει
το καθήκον του.
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Επισιτιστική βοήθεια σε 50 άπορες
οικογένειες από την ΔΕΜΠ
Κομοτηνής
28 Σεπτεμβρίου 2016
FoniRodopis

Επισιτιστική βοήθεια σε 50 άπορες οικογένειες της περιοχής προσέφερε η Διαχειριστική
Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής.

Οι άνθρωποι της ΔΕΜΠ Κομοτηνής με πρωτοβουλία του προέδρου της κ. Σελήμ Ισά
συγκέντρωσαν κυρίως φρούτα τα οποία διανεμήθηκαν για τον σκοπό αυτό. Πρόκειται
αν μη τι άλλο για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που πρέπει να βρει συμπαραστάτες και
μιμητές από όλες τις πλευρές.



Κοινωνία

Οι μουσουλμάνοι της Θράκης στη μάχη των
συνόρων και του κορονοϊού
Μαρτίδου Μελαχροινή
20 Μαρτίου 2020
6668

Με πλήρη συναίσθηση του ρόλου του ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Κομοτηνής κ. Σελήμ Ισά
πρώτος σχεδόν απ όλους, φρόντισε για την απολύμανση των 20 τεμενών της Κομοτηνής όπου προσέρχονται
οι πιστοί μουσουλμάνοι πέντε φορές την ημέρα για την καθιερωμένη προσευχή. Τεμένη ιστορικά στο
κέντρο της πόλης αλλά και στις συνοικίες, που έχουν την δική τους κινητικότητα καθημερινά. Ήταν μια
κίνηση υπευθυνότητας, με επίγνωση των συνεπειών που θα είχε η αδιαφορία σ΄ένα μεγάλο ζήτημα
δημόσιας υγείας.
Ο ίδιος φρόντισε επίσης να εξασφαλίσει και να προσφέρει 10.000 γάντια και 50 φακούς υψηλών επιδόσεων
στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης αναγνωρίζοντας το υψηλό έργο αυξημένων απαιτήσεων
που επιτελεί αυτή την περίοδο δείχνοντας την ευγνωμοσύνη των μουσουλμάνων της ελληνικής Θράκης στο
έργο των οργάνων της ελληνικής πολιτείας. Ένας υπεύθυνος λειτουργός της διαχείρισης της
μουσουλμανικής περιουσίας που αναλαμβάνει πολλές πρωτοβουλίες ανθρωπιάς αλλά και εξωραϊσμού
χώρων λατρείας, κοιμητηρίων, βιβλιοθηκών κ.α.
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής σε αυτό το πλαίσιο του
φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί όλα αυτά τα έτη, δώρισε σήμερα την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, τέσσερα
αναπηρικά αμαξίδια και 15 στολές καθαριστριών προς το "Σισμανόγλειο" Νοσοκομείο Κομοτηνής
αναγνωρίζοντας τον τιτάνιο αγώνα που επί καθημερινής βάσεως δίδουν οι ιατροί και όλο το προσωπικό του
Νοσοκομείου προς ίαση των ασθενών αυτού, θεωρώντας ότι συμβάλλουμε εις την κάλυψη παγίων και

διαρκών αναγκών του Νοσοκομείου. Επίσης, δώρισε γάντια μιας χρήσης και μάσκες για κάλυψη αναγκών
πρόληψης και καταπολέμησης κατά του κoρονοΐου.
«Ευχόμαστε ως Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής ταχεία ανάρρωση στους νοσηλευόμενους ασθενείς, δύναμη και κουράγιο σε όλο το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου της Κομοτηνής» θα πει μιλώντας στο SLpress ο πρόεδρος κ.
Σελήμ.
Στο πλευρό των δυνάμεων που επιχειρούν στην οριογραμμή των συνόρων και με μέλη της, είναι και η
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ελλήνων υπηκόων μουσουλμάνων Ελλάδας, όπως θα πει ο πρόεδρος Ερσίν
Ραμαντάν από τις Φέρες, που φρόντισε να σταλούν αθόρυβα και τρόφιμα σε εθελοντές που συνδράμουν
εκεί. Για λόγους προστασίας των φοιτούντων σταμάτησαν και τα μαθήματα κορανίου για παιδιά που
γινόταν στο εντευκτήριο του συλλόγου ενώ με απόφαση του πρωθυπουργού αναστέλλονται όλες οι
θρησκευτικές δραστηριότητες όλων των δογμάτων.

Απολύμανση τεμένων από διαχειριστική επιτροπή

Απολύμανση τζαμιών Κομοτηνής

Σελήμ Ισα, πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής

Συνύπαρξη εκκλησιών και τεμένων στην Κομοτηνή

Τζαμί και ρολόι της Κομοτηνής

Προσφορά στο νοσοκομείο Κομοτηνής των μουσουλμάνων συμπολιτών με μέριμνα του Σελήμ Ισα προέδρου.

Οι ναοί θάναι ανοικτοί μόνο για προσωπική προσευχή αν και αυτή θα μπορούσε να γίνεται στο σπίτι του
καθενός στο εικονοστάσι του. Κι επειδή οι καταστάσεις που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρες, η διασφάλιση
της προσωπικής υγείας και του κοινωνικού συνόλου εξαρτάται από την προσωπική ευθύνη του καθενός,
από την έκθεση του σε χώρους με συνωστισμό, που είναι εγκληματικό να συμβαίνει, από την αυστηρή
επιλογή να μείνει στο σπίτι για το επίμαχο διάστημα που καθορίστηκε. Η ιστορία αυτή θα έχει μέλλον όπως
όλα δείχνουν αλλά είναι ένας δρόμος χωρίς γυρισμό. Είναι μονόδρομος που οφείλουν όλοι με συναίσθηση
της ατομικής ευθύνης να τον διαβούν.
Κομοτηνή: Πόλη-μοντέλο ειρηνικής συνύπαρξης

Στην Κομοτηνή της πολυπολιτισμικότητας, στην πόλη μοντέλο ειρηνικής συνύπαρξης διαφορετικών
πληθυσμιακών ομάδων, εκκλησίες και τζαμιά θα σιγήσουν, τα καμπαναριά δεν θα χτυπούν, οι μιναρέδες
δεν θα μεταδώσουν το κάλεσμα του μοεζίνη, οι πιστοί θα εκτελέσουν τα θρησκευτικά καθήκοντα αθόρυβα
στα σπίτια τους κατανοώντας ότι η πρόληψη από την διασπορά του ύποπτου ιού είναι το άπαν. Έτσι απλά κι
αγόγγυστα, δίχως ηχηρές αντιδράσεις, επιχειρηματολογία, δίχως να τραυματίζεται το θρησκευτικό
συναίσθημα κανενός, η αποχή από την επίσκεψη στους ναούς και τα τζαμιά είναι αποδεκτή.

Η απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, παρά τις πολλές και διαφορετικές τοποθετήσεις
των ιεραρχών, δείχνει πόσο μεγάλο είναι τελικά το αίσθημα της ευθύνης, αλλά και η επέκταση του μέτρου
σε όλα τα δόγματα και θρησκείες ήταν η δικαιότερη αντιμετώπιση για το καλό όλων αφού ο ιός δεν
ξεχωρίζει χριστιανούς ορθόδοξους, μουσουλμάνους σουνίτες, σιίτες, κιζιλμπάσηδες, δωδεκαθεϊστές.
Το κλείσιμο του Μεγάλου Τεμένους στην ιερή πόλη του ισλάμ την Μέκκα στέλνει το δικό του ηχηρό
μήνυμα σε όλους, όπως και οι αποφάσεις Εκκλησιών της Ευρώπης που διασφαλίζουν με την στάση αυτή
την υγεία του ποιμνίου τους με μια πιο ανοιχτόμυαλη διάσταση όταν έχει να κάνει με την ζωή και τον
θάνατο. Με μια ασθένεια απρόβλεπτη που δημιουργεί καθεστώς πανδημίας μη αντιμετωπίσιμο προς το
παρόν, με τα ερευνητικά Κέντρα σε παροξυσμό για την εύρεση του εμβολίου αντιδότου της.
Το να παραμείνεις στο σπίτι σου "ελεύθερος πολιορκημένος" με την επιλογή να μην εκτεθείς στον κίνδυνο
να κολλήσεις από ασυμπτωματικούς ασθενείς που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, είναι η μόνη λύση και όσο
πιο πολύ το συνειδητοποιήσει κανείς τόσο θα συμβάλλει στην κατιούσα καταγραφή του φαινομένου.
Ίδωμεν!



Εθνικά

Άλμα προς τα πίσω στη Θράκη;
Καραΐσκος Κώστας
21 Μαρτίου 2019

Μέχρι πριν μια πενταετία η υπεραιωνόβια Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής ήταν άγνωστη στην πόλη και
ουδείς ασχολείτο στον δημόσιο βίο μαζί της. Από τη στιγμή όμως που ανέλαβε
αντιπρόεδρος ο Σελήμ Ισά, γαμπρός του τότε μουφτή Μέτσο Τζεμαλή και ιδίως την
τελευταία τριετία που ανέλαβε πρόεδρος στη Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας, η τοπική κοινωνία στη Θράκη παρακολουθεί ένα
πολυποίκιλο και μοναδικό σε σημασία και έκταση έργο. Δεν είναι όμως μόνο τα
ισλαμικά τεμένη, τα μειονοτικά σχολεία, τα μουσουλμανικά νεκροταφεία και οι
άλλες υποδομές που ανακαινίστηκαν εκ βάθρων ή αναβαθμίστηκαν εντυπωσιακά.
Στην συνέντευξη Τύπου που έδωσε η ΔΕΜΠ (δίπλα στον Ισά ήταν ο αντιπρόεδρος
Σαλή Σαλή και ο γ.γ. Ντουρχάν Ισμαήλ) στις 19-3-2019 σε ξενοδοχείο της

Κομοτηνής, αποκαλύφθηκε συνολικά το νέο πρόσωπο ενός θεσμού που μέχρι
πρόσφατα ήταν στο σκοτάδι και εξυπηρετούσε μόνο ύποπτα συμφέροντα.
Όλα πια βρίσκονται στο φως: τα τεράστια χρέη δεκαετιών προς τον Δήμο
Κομοτηνής τείνουν να εξοφληθούν (!), τα ακίνητα της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας – για τα οποία άλλοτε διατυπώνονταν από
μειονοτικούς φόβοι ως προς την τύχη τους - μεταγράφηκαν στο Κτηματολόγιο,
ψηφιοποιήθηκε και ανακαινίστηκε η μουφτειακή βιβλιοθήκη, όλο αυτό το γίγνεσθαι
αποτυπώνεται στο Διαδίκτυο και στην σχετική ιστοσελίδα (υπάρχουν αναρτήσεις
στο Facebook με χιλιάδες like, πράγμα αδιανόητο μέχρι πρότινος), εγκαινιάστηκε
κοινωνική παρέμβαση με δωρεές σε είδη προς άπορους αλλά και προς σχολεία
μειονοτικά και μη, δημιουργήθηκε νεκροταφείο μεταναστών, εστάλη βοήθεια 20
τόνων στην Ειδομένη κτλ κτλ.
Από τα δε μελλοντικά σχέδια του ΔΣ που αναφέρθηκαν, ξεχώρισαν δύο πολύ
σημαντικά: η δημιουργία Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης και Παράδοσης αλλά και η
ίδρυση Γηροκομείου για την μουσουλμανική κοινωνία και όχι μόνο γι' αυτήν. Η
συνέντευξη έκλεισε με τις ευχαριστίες του Σελήμ Ισά προς χριστιανούς και
μουσουλμάνους της πόλης που του έδειξαν εμπιστοσύνη και βοήθησαν ακόμη και
με δωρεές ακινήτων στο έργο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής
Περιουσίας.

Η αντιμετώπιση της πολιτείας
Η ελληνική πολιτεία στάθηκε αμέτοχη σε όλο αυτό, όταν δεν ήγειρε εμπόδια.
Σημειώνουμε ότι για πρώτη φορά στα χρονικά έγινε έλεγχος των οικονομικών της
Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας, και μόνο για την περίοδο
της παρούσης θητείας, έλεγχος που δεν βρήκε φυσικά τίποτε το επιλήψιμο. Θα είχε
όμως μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίναμε τους απολογισμούς των προηγούμενων ΔΣ,
ας πούμε των τελευταίων 2-3 δεκαετιών, και το αποτέλεσμα ενός ανάλογου
ελέγχου τους.
Δεν ήταν τυχαία η κακή φήμη του θεσμού εντός της μειονοτικής κοινωνίας και
χρειάστηκε αυτή η τριετία 2016-2019 για να αλλάξει η εικόνα που αντανακλούσε
και στη σύνολη ελληνική πολιτεία. Πόσο θετικά μπορούσε να διάκειται απέναντι

στην Ελλάδα ο μουσουλμάνος της πόλης που έβλεπε να εγκαταλείπεται (ή και να
λεηλατείται) η περιουσία που κληροδότησαν οι πρόγονοί του σε σχολεία ή τεμένη;
Κάπως έτσι οι προηγούμενες διοικήσεις αλλά πρωτίστως οι αρμόδιοι του ελληνικού
κράτους άνοιγαν τον δρόμο στο προξενικό αίτημα για εκλογές στα βακούφια αλλά
και υπονόμευαν την νομιμοφροσύνη των μειονοτικών πολιτών έναντι της χώρας
μας. Σημειώνουμε εδώ την ξεκάθαρη δήλωση του Σελήμ Ισά πως αν το ελληνικό
κράτος αποφασίσει για εκλογές στα βακούφια, ο ίδιος είναι εδώ και έτοιμος να τις
κερδίσει απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο.

Κοντός ψαλμός
Σε μια βδομάδα, στις 28 Μαρτίου, λήγει η τριετής θητεία του παρόντος ΔΣ της
Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας. Παρ΄ όλες τις θαυμαστές
δραστηριότητες, παρ΄ ὀλο το θετικό κλίμα που δημιούργησαν οι άνθρωποι αυτοί
στο σύνολο της Κομοτηναίικης κοινωνίας, κυκλοφορεί η φήμη πως το σκοτεινό
παρασκήνιο μεθοδεύει την αντικατάστασή τους!
Προφανώς κάποιοι με εμπειρίες από το παρελθόν του θεσμού ονειρεύονται
επιστροφή σε παλιές, κακές εποχές και βλέπουν την σημερινή κατάσταση ως
εμπόδιο στα σχέδιά τους. Βρισκόμαστε δηλαδή στο σημείο η πλειοψηφία της
τοπικής μειονοτικής κοινωνίας να αναγνωρίζει την θεαματική αλλαγή, οι
μουσουλμάνοι βουλευτές συμπολίτευσης (Αϊχάν Καραγιουσούφ) και αντιπολίτευσης
(Ιλχάν Αχμέτ) να επαινούν με δημόσιες δηλώσεις τους την δουλειά που έγινε, αλλά
–κόντρα στους πάντες!- να διαφωνούν κάποια υπολείμματα του παρακρατικού
μηχανισμού. Είναι δυνατόν να επικρατήσει η δική τους θέληση; Θα το μάθουμε
εντός ολίγων ημερών.

Σημαντική προσφορά από την ΔΕΜΠ-Κομοτηνής

Ως Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής δωρίσαμε σήμερα
κατόπιν αιτήματος ένα φωτοτυπικό πολυμηχάνημα – εκτυπωτή για ανάγκες του Μειονοτικού
Σχολείου Άνω Βυρσίνης Ν. Ροδόπης, όπως επίσης παραδόθηκαν χαρτιά εκτύπωσης Α4, μάσκες
μιας χρήσης και αντισηπτικά υγρά.
Επίσης για ανάγκες των Μειονοτικών Σχολείων Μυρτίσκης και Οργάνης παραδόθηκαν χαρτιά
εκτύπωσης Α4, μάσκες μίας χρήσης και αντισηπτικά υγρά. Στο Ιερό Τέμενος Άνω Βυρσίνης
δωρίθηκαν μάσκες μιας χρήσης και αντισηπτικά υγρά στο πλαίσιο αντιμετώπισης της
πανδημίας κορωνοΐου.
ΔΕΜΠ-Κομοτηνής

1 Σεπτεμβρίου 2020

Η ΔΕΜΠ Κομοτηνής δουλεύει και κάποιοι την
πλήττουν ….

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ΔΣ της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός των πλαισίων του
φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί όλα αυτά τα έτη, παρέδωσε στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Κομοτηνής σήμερα την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020, δύο χιλιάδες (2.000) χειρουργικές μάσκες προσώπου λόγω
πανδημίας κορωνοΐου.
Δια την ΔΕΜΠΚ
Ο Πρόεδρος
ΙΣΑ ΣΕΛΗΜ
Σχ. : Με αφορμή αυτό το δελτίο τύπου να αναφέρουμε πως με λύπη μας είδαμε κάποιους ελληνόφωνους να
συνεχίζουν και σήμερα να πλήττουν τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής…
Δεν ξέρουμε ποια ελληνόφωνη κουρά@α βρίσκεται από πίσω, αλλά σίγουρα δεν θα το αφήσουμε έτσι…
Το σίγουρο είναι πως το προξενείο επιχαίρει για αυτά τα πλήγματα…

Η καλή δουλειά από την Διαχειριστική Επιτροπή Βακουφίων
συνεχίζεται

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός των πλαισίων του
φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί όλα αυτά τα έτη και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων
κατά του κορωνοïού αποπεράτωσε τις εργασίες απολύμανσης όλων των Μειονοτικών Σχολείων
(1ο Μ/κο, 2ο Μ/κο, 3ο Μ/κο, 4ο Μ/κο, Μάστανλη) της πόλης μας. Έπειτα δώρισε σήμερα τoν
Σάββατο 30 Μαΐου 2020, -δεκαπέντε (15) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης,
διακόσια πενήντα (250) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «1o Μειονοτικό
σχολείο της πόλης μας, -οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, εκατόν
πενήντα (150) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «2o Μειονοτικό σχολείο της
πόλης μας, -οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, διακόσια (200) μάσκες
προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «3o Μειονοτικό σχολείο της πόλης μας, -δεκαπέντε
(15) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, εκατόν πενήντα πέντε (155) μάσκες
προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «4o Μειονοτικό σχολείο της πόλης μας, -οκτώ (8)
αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, εκατόν είκοσι (120) μάσκες προσώπου
πολλαπλών χρήσεων προς το «Μειονοτικό σχολείο Μάστανλη της πόλης μας, για κάλυψη
αναγκών πρόληψης και καταπολέμησης κατά του κωρονοΐου.

19 Μαρτίου 2020

Δωρεά στο νοσοκομείο Κομοτηνής από την ΔΕΜΠ
Κομοτηνής

4 αναπηρικά αμαξίδια δώρισε στο «Σισμανόγλειο» η ΔΕΜΠ
Καθώς και 15 στολές καθαριστριών, γάντια μιας χρήσης και μάσκες
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός των πλαισίων του
φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί όλα αυτά τα έτη δώρισε, το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου, τέσσερα
αναπηρικά αμαξίδια και δεκαπέντε στολές καθαριστριών προς το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
«Σισμανόγλειο».
Η ΔΕΜΠ προέβη σε αυτή τη δωρεά, «αναγνωρίζοντας τον τιτάνιο αγώνα που επί καθημερινής βάσεως
δίδουν οι ιατροί και όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου προς ίαση των ασθενών αυτού, θεωρώντας ότι
συμβάλλουμε εις την κάλυψιν παγίων και διαρκών αναγκών του Νοσοκομείου», όπως αναφέρθηκε
χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση.
Επίσης, δώρισε γάντια μιας χρήσης και μάσκες για κάλυψη αναγκών πρόληψης και καταπολέμησης του
κωρονοΐού. «Ευχόμαστε ως Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής ταχεία ανάρρωση στους νοσηλεύοντες ασθενείς, δύναμη και κουράγιο σε όλο το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου της πόλης μας», είναι το μήνυμα του προέδρου
Σελίμ Ισά.
……
Xronos.gr

15 Νοεμβρίου 2019

Οι σωστοί άνθρωποι στην σωστή θέση

Κείμενο του ιστολόγιου 15/11/2019
Για μια ακόμη φορά η ΔΕΜΠ(Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικών Περιουσιών)Κομοτηνής, έδειξε ότι κάνει μοναδικά πράγματα στην Θράκη. Στο μουσουλμανικό νεκροταφείο
που βρίσκεται ΒΑ της Κομοτηνής έχτισε ένα κτίριο που θα εξυπηρετήσει πολύ τις κηδείες που
γίνονται εκεί.
Η δαπάνη για το κτίριο μαζί με την διαμόρφωση του περιβάλοντος χώρου στοίχισε 60.000 ευρώ. Η
αλήθεια είναι πως όποιος δει το κτίριο θα του φανούνε λίγα τα χρήματα. Δεν θέλουμε να
φανταστούμε το πόσο θα ¨έβγαζαν¨ ένα τέτοιο έργο άλλες διοικήσεις …

Οι μουσουλμάνοι όταν πεθαίνει κάποιος τον πλένουν.Και μέχρι τώρα αυτό γινόταν σε αυλές, σε
μπανιέρες και σε άλλους ακατάλληλους χώρους.
Τώρα υπάρχει αυτός ο σωστός χώρος χάρη σε αυτούς τους άξιους ανθρώπους, που αντιμετωπίζουν
τόσο πόλεμο. Σε όλη την ελληνική Θράκη δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο κτίριο σε μουσουλμανικά
νεκροταφεία.

Να σημειώσουμε πως παρά την πρόσκληση που έστειλαν σε μειονοτικές εφημερίδες και έντυπα,
μόνο το AΖΙΝΛΙΚΤΣΑ έστειλε εκπρόσωπο του.
Οι άλλοι μάλλον δεν θέλανε να δυσαρεστήσουν τον πρόξενο…

23 Μαρτίου 2019

ΒΙΝΤΕΟ-ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΜΠ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
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Προσφορά παιδικών καθισμάτων στο Ειδικό σχολείο από την ΔΕΜΠΚ.
Σε προσφορά παιδικών καθισμάτων , καναπέδων και τραπεζιών προς το Ειδικό σχολείο Κομοτηνής
προχώρησε η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής.Στο Σχολείο
σήμερα φιλοξενούνται 30 παιδιά και υπάρχει συστέγαση με το Ειδικό Νηπιαγωγείο το οποίο έχει
τρία παιδιά.
Maronnews 23/3/2019
Σχ: Είναι πολύ σημαντικές οι δράσεις σαν κι αυτές που δείχνουν πως στην Θράκη δεν είμαστε
χώρια μουσουλμάνοι και χριστιανοί (κάτι που επιδιώκουν οι πράκτορες της Άγκυρας) αλλά
είμαστε μαζί, είμαστε στο ¨εμείς¨.
Μπράβο για μια ακόμη φορά στην Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικών Περιουσιών
Κομοτηνής !
Περιμένουμε κι άλλα στο μέλλον !

15 Ιουνίου 2018

H ΔΕΜΠΚ ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΕΛΙΜ ΙΣΑ, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΗΜΑNΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟ
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Διανομή γεύματος για το ιφτάρ σε 3.000 οικογένειες από τη ΔΕΜΠΚ
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής διένειμε γεύματα για το ιφτάρ
σε 3.000 οικογένειες στη Ροδόπη σε όλη τη διάρκεια του Ραμαζανιού.
Η βοήθεια κατά το Ραμαζάνι την περίοδο των εορτών είναι αυξημένη, ωστόσο η Διαχειριστική
Επιτροπή υπό τον Πρόεδρος Σελίμ Ισά απλώνει χείρα βοήθειας και κάθε μήνα, εκτός εορτών, σε
άπορες οικογένειες.
Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, Σελίμ Ισά,
στις δηλώσεις του στην εφημερίδα «Χρόνος» αναφέρει: «Η Διαχειριστική αναπτύσσει πολλές
κοινωνικές δραστηριότητες, όπως η διανομή τροφίμων. Τακτικά έχουμε περίπου 150 οικογένειες
απόρων στις οποίες δίνουμε επισιτιστική βοήθεια, όχι μόνο ενόψει του ραμαζανιού αλλά σε όλη την
χρονιά, και τους δίνουμε όχι μόνο τρόφιμα αλλά και πρώτες ύλες κι άλλα πράγματα (π.χ. σχολικά
είδη)».
Όσον αφορά για τη διανομή γευμάτων το Ραμαζάνι ο Πρόεδρος Ισά σημειώνει «Κάθε μέρα από τις
αρχές του ραμαζανιού μέχρι και τα τέλη του, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή, η Διαχειριστική
μοιράζει σε εκατό οικογένειες τρόφιμα, καθημερινά. Δηλαδή συνολικά μιλάμε για περίπου 3.000
οικογένειες, οι οποίο βρίσκονται σε διαφορετικούς οικισμούς, δηλαδή μοιράζουμε στο Αλάν
Κογιού, στον Ήφαιστο, στο κέντρο, και αλλού» και προσθέτει:
«Και η διανομή γίνεται πόρτα-πόρτα στο σπίτι του καθενός, γιατί πολύς κόσμος έχει ανάγκη, αλλά
δεν θέλει να το δείξει, γι’ αυτό κι εμείς πηγαίνουμε, χωρίς δημοσιότητα και χωρίς να μαθεύονται
αυτοί στους οποίους δίνουμε τα τρόφιμα, κι αφήνουμε τα δέματα διακριτικά»
http://www.azinlikca.net/eidiseis/item/14692-episitistiki-voitheia-se-3000-oikogeneies-apo-tidempk.html
14/6/2018
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Αυτή είναι η Θράκη που αγαπάμε !
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Κείμενο του ιστολογίου 27/9/2019

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικών Περιουσιών Κομοτηνής, απέδειξε στην πράξη και όχι
στα λόγια το τι θα πει αρμονική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων.
Ήρθε σε συνεννόηση με τον πατήρ Βαλαντη-ιερέα του χωριού Σάλπη του νομού Ροδόπης, για να
μοιραστούν σχολικά είδη σε μαθητές του μειονοτικού σχολείου πού τα χρειάζονται.
Στην συνάντηση έκδηλη ήταν η αγάπη των μουσουλμάνων μαθητών του χωριού, προς τον
λειτουργό του Υψίστου.

Αυτή είναι η Θράκη που αγαπάμε.
Αυτή είναι η Θράκη που απεχθάνεται το τουρκικό προξενείο που επιδιώκει την περιχαράκωση και
την αντιπαλότητα, ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους.

Μπράβο στην ΔΕΜΠ Κομοτηνης, μπράβο στον ιερέα, μπράβο και στους εκπαιδευτικούς του
σχολείου !

8 Απριλίου 2019

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ !
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Κείμενο του ιστολόγιου 8/4/2018
Μαθεύτηκε σήμερα πως ανανεώθηκε η θητεία του προέδρου της ΔΕΜΠ-Κομοτηνής κ. Σελίμ Ισά.

Εν προκειμένω να συγχαρούμε όσους από τον κρατικό μηχανισμό συνέβαλλαν στην εξέλιξη αυτή.
Διότι αφορά έναν άνθρωπο που με την βοήθεια των άλλων μελών, αναμόρφωσε πραγματικά την
λειτουργία της ΔΕΜΠ-Κομοτηνής.
Εμείς να ευχηθούμε καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει και να θυμίσουμε μια
ανάρτηση που έκανε ο Σελίμ, ανήμερα στις 25/3/2019,

22 Μαρτίου 2019

Άλμα προς τα πίσω στη Θράκη;
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Κώστας Καραΐσκος
Μέχρι πριν μια πενταετία η υπεραιωνόβια Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
(ΔΕΜΠ) Κομοτηνής ήταν άγνωστη στην πόλη και ουδείς ασχολείτο στον δημόσιο βίο μαζί της.
Από τη στιγμή όμως που ανέλαβε αντιπρόεδρος ο Σελήμ Ισά, γαμπρός του τότε μουφτή Μέτσο
Τζεμαλή και ιδίως την τελευταία τριετία που ανέλαβε πρόεδρος στη Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας, η τοπική κοινωνία παρακολουθεί ένα πολυποίκιλο και μοναδικό σε
σημασία και έκταση έργο. Δεν είναι όμως μόνο τα ισλαμικά τεμένη, τα μειονοτικά σχολεία, τα
μουσουλμανικά νεκροταφεία και οι άλλες υποδομές που ανακαινίστηκαν εκ βάθρων ή
αναβαθμίστηκαν εντυπωσιακά.
Στην συνέντευξη Τύπου που έδωσε η ΔΕΜΠ (δίπλα στον Ισά ήταν ο αντιπρόεδρος Σαλή Σαλή και
ο γ.γ. Ντουρχάν Ισμαήλ) στις 19-3-2019 σε ξενοδοχείο της Κομοτηνής, αποκαλύφθηκε συνολικά το
νέο πρόσωπο ενός θεσμού που μέχρι πρόσφατα ήταν στο σκοτάδι και εξυπηρετούσε μόνο ύποπτα
συμφέροντα.

Όλα πια βρίσκονται στο φως: τα τεράστια χρέη δεκαετιών προς τον Δήμο Κομοτηνής τείνουν να
εξοφληθούν (!), τα ακίνητα της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας – για τα
οποία άλλοτε διατυπώνονταν από μειονοτικούς φόβοι ως προς την τύχη τους – μεταγράφηκαν στο
Κτηματολόγιο, ψηφιοποιήθηκε και ανακαινίστηκε η μουφτειακή βιβλιοθήκη, όλο αυτό το γίγνεσθαι
αποτυπώνεται στο Διαδίκτυο και στην σχετική ιστοσελίδα (υπάρχουν αναρτήσεις στο Facebook με
χιλιάδες like, πράγμα αδιανόητο μέχρι πρότινος), εγκαινιάστηκε κοινωνική παρέμβαση με δωρεές
σε είδη προς άπορους αλλά και προς σχολεία μειονοτικά και μη, δημιουργήθηκε νεκροταφείο
μεταναστών, εστάλη βοήθεια 20 τόνων στην Ειδομένη κτλ κτλ.
Από τα δε μελλοντικά σχέδια του ΔΣ που αναφέρθηκαν, ξεχώρισαν δύο πολύ σημαντικά: η
δημιουργία Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης και Παράδοσης αλλά και η ίδρυση Γηροκομείου για την
μουσουλμανική κοινωνία και όχι μόνο γι’ αυτήν. Η συνέντευξη έκλεισε με τις ευχαριστίες του
Σελήμ Ισά προς χριστιανούς και μουσουλμάνους της πόλης που του έδειξαν εμπιστοσύνη και

βοήθησαν ακόμη και με δωρεές ακινήτων στο έργο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής
Περιουσίας.
Η αντιμετώπιση της πολιτείας
Η ελληνική πολιτεία στάθηκε αμέτοχη σε όλο αυτό, όταν δεν ήγειρε εμπόδια. Σημειώνουμε ότι για
πρώτη φορά στα χρονικά έγινε έλεγχος των οικονομικών της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας, και μόνο για την περίοδο της παρούσης θητείας, έλεγχος που δεν
βρήκε φυσικά τίποτε το επιλήψιμο. Θα είχε όμως μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίναμε τους
απολογισμούς των προηγούμενων ΔΣ, ας πούμε των τελευταίων 2-3 δεκαετιών, και το αποτέλεσμα
ενός ανάλογου ελέγχου τους.
Δεν ήταν τυχαία η κακή φήμη του θεσμού εντός της μειονοτικής κοινωνίας και χρειάστηκε αυτή η
τριετία 2016-2019 για να αλλάξει η εικόνα που αντανακλούσε και στη σύνολη ελληνική πολιτεία.
Πόσο θετικά μπορούσε να διάκειται απέναντι στην Ελλάδα ο μουσουλμάνος της πόλης που έβλεπε
να εγκαταλείπεται (ή και να λεηλατείται) η περιουσία που κληροδότησαν οι πρόγονοί του σε
σχολεία ή τεμένη;
Κάπως έτσι οι προηγούμενες διοικήσεις αλλά πρωτίστως οι αρμόδιοι του ελληνικού κράτους
άνοιγαν τον δρόμο στο προξενικό αίτημα για εκλογές στα βακούφια αλλά και υπονόμευαν την
νομιμοφροσύνη των μειονοτικών πολιτών έναντι της χώρας μας. Σημειώνουμε εδώ την ξεκάθαρη
δήλωση του Σελήμ Ισά πως αν το ελληνικό κράτος αποφασίσει για εκλογές στα βακούφια, ο ίδιος
είναι εδώ και έτοιμος να τις κερδίσει απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο.
Κοντός ψαλμός
Σε μια βδομάδα, στις 28 Μαρτίου, λήγει η τριετής θητεία του παρόντος ΔΣ της Διαχειριστικής
Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας. Παρ΄ όλες τις θαυμαστές δραστηριότητες, παρ΄ ὀλο το
θετικό κλίμα που δημιούργησαν οι άνθρωποι αυτοί στο σύνολο της Κομοτηναίικης κοινωνίας,
κυκλοφορεί η φήμη πως το σκοτεινό παρασκήνιο μεθοδεύει την αντικατάστασή τους!
Προφανώς κάποιοι με εμπειρίες από το παρελθόν του θεσμού ονειρεύονται επιστροφή σε παλιές,
κακές εποχές και βλέπουν την σημερινή κατάσταση ως εμπόδιο στα σχέδιά τους. Βρισκόμαστε
δηλαδή στο σημείο η πλειοψηφία της τοπικής μειονοτικής κοινωνίας να αναγνωρίζει την θεαματική
αλλαγή, οι μουσουλμάνοι βουλευτές συμπολίτευσης (Αϊχάν Καραγιουσούφ) και αντιπολίτευσης
(Ιλχάν Αχμέτ) να επαινούν με δημόσιες δηλώσεις τους την δουλειά που έγινε, αλλά –κόντρα στους
πάντες!- να διαφωνούν κάποια υπολείμματα του παρακρατικού μηχανισμού. Είναι δυνατόν να
επικρατήσει η δική τους θέληση; Θα το μάθουμε εντός ολίγων ημερών.
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ΣΕΛΙΜ ΙΣΑ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙ ΤΑΜΠΑΚΧΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κείμενο του ιστολόγιου 21/3/2019
Μια άγνωστη πτυχή από την θητεία του Σελίμ Ισά ως προέδρου στην ΔΕΜΠ Κομοτηνής
Το γεγονός συνέβη πριν από περίπου ένα χρόνο και το δημοσιοποιούμε για να καταδείξουμε τις
ικανότητες του ανθρώπου αυτού.
Μας το διηγήθηκε ο ίδιος και είναι ενδεικτικό της διάκρισης που διαθέτει.
Μας είπε τότε ¨Προχτές βγήκε ένας πιτσιρικάς από το μπαρ Omnia και τύφλα σουρωμένος – τον
είδα στην κάμερα- πάει και βαρά μπουνιές στο τζάμι του τζαμιού Ταμπακχανέ που βρίσκεται
ακριβώς απέναντι. Τα χέρια του μάτωσαν και λίγο μετά έφυγε. Εμένα με ενημέρωσαν γύρω στις 12
το βράδυ. Εκείνη την ώρα αμέσως πήρα τηλέφωνο τον τζαμτζή και του λέω ¨Αύριο πρωί πρωί έλα
να αλλάξεις το τζάμι¨. Όντως να είναι καλά ο άνθρωπος ήρθε στις 8 το πρωί και μέχρι τις 10 ήταν
έτοιμο. Σκουπίσαμε και τα αίματα και τελείωσε η ιστορία. Με ρώτησε και ένας αστυνομικός αν θα
κάνω μήνυση και του είπα ¨όχι φυσικά¨.
Αυτό το απλό περιστατικό θα μπορούσε να εξελιχθεί ως εξής αν στην θέση του Σελίμ ήταν κάποιος
άλλος, ο οποίος απλά θα δρούσε by the book : Ο πρόεδρος της ΔΕΜΠ-Κομοτηνής ενημερώνει την
αστυνομία, υποβάλλει μήνυση κατ΄ αγνώστου, το διαρρέει στα αδηφάγα ΜΜΕ (τουρκοδίαιτα ή όχι)
και να οι φωτογραφίες, να οι ανοησίες για ¨εγκλήματα μίσους¨ κ.α. Να και αναφορά για το
περιστατικό σε ανάλογες εκθέσεις περί εγκλημάτων μίσους κλπ.
Όλα αυτά που θα σπίλωναν την χώρα μας αποφεύχθηκαν χάρη στις ικανότητες και την εμπειρία
αυτού του ανθρώπου.

Και αυτόν τον άνθρωπο τώρα, το υπουργείο Εξωτερικών θέλει να τον αλλάξει !
Είναι τόσο άχρηστοι ή τόσο προδότες ;
22 Φεβρουαρίου 2019

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
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Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής πραγματοποίησε σήμερα
επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής και παρέδωσε χυμούς φρούτων και τροφίμα στον
Διευθυντή του Νοσοκομείου, στον Γιώργο Φιλιππίδη για διανομή στους ασθενείς. Επιπλέον η
Διαχειριστική Επιτροπή δώρισε Κοράνιο, κομπολόγια και μικρά χαλιά προσευχής για τον χώρο
προσευχής Νοσοκομείου. Επίσης τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής επισκέφθηκαν τους
ασθενείς και ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση.
FACEBOOK-ΔΕΜΠ Κομοτηνής
22/2/2019

10 Δεκεμβρίου 2016

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΕΜΠΚ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Η ΔΕΜΠΚ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ

Παρότι η υπονόμευση του Σελήμ Ισά δεν έχει κοπάσει, το αντίθετο μάλιστα, το έργο του στην
Διαχειριστική Επιτροπή της Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής συνεχίζεται με τον ίδιο
φρενήρη ρυθμό.
Παράλληλα με τα θέματα που δρομολογήθηκαν αλλά είναι χρονοβόρα, είδαμε δημοσιευμένους
τους απολογισμούς των τελευταίων ετών (2014, 2015 και έναν πρόχειρο για το 2016), είδαμε
τα έργα που ξεκίνησαν στον μιναρέ του Εσκί Τζαμί (φωτό) και αναμένονται σύντομα
αποτελέσματα και αλλού.
Την ίδια στιγμή βλέπουμε και τον άθλιο πόλεμο που έχουν εξαπολύσει κάποιοι εναντίον του Σελήμ,
για δικούς τους λόγους. Άλλος για να κάνει το χατήρι της Τουρκίας, άλλος γιατί εποφθαλμιά
την προεδρική θέση (και εξουσία) στην ΔΕΜΠΚ και αρκετοί φοβούνται πως αυτός ο “τρελλός”
που τους έκοψε τη μάσα θα τους βγάλει και στα πέντε παζάρια. Εδώ που τα λέμε δεν είναι και
λίγα τα κίνητρα αυτά, έτσι; Τους κατανοώ τους ανθρώπους.
Αντιφωνητής 10/12/2016
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ΕΥΓΕ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Μ.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ !

Κείμενο του ιστολόγιου 21/2/2017
Η ανάρτηση που βλέπετε παραπάνω είναι της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής (ΔΕΜΠ Κομοτηνής) . Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας φωτογράφισε το
υπό ανακαίνιση τζαμί Ταμπακχανέ στην Κομοτηνή και τονίζει την ξεχωριστή ομορφιά που έχει
αυτό την νύχτα. Αξιοσημείωτο είναι το πόσα Like έχει πάρει η ανάρτηση όπως και το πόσα
άτομα το αναπαρήγαγαν. Πραγματικά απίστευτο ! Αυτό δείχνει την απήχηση που έχει
αποκτήσει πια μέσα στην μειονότητα η Δ.Ε.Μ.Π. Κομοτηνής.
Τα σημειώνουμε αυτά διότι ακόμη και σήμερα μετά από τόσα έργα που έχουν γίνει υπό την
σημερινή διοίκηση, ακόμη κάποιοι κρατικοί υπάλληλοι (ελληνόφωνοι) εξακολουθούν να τους
¨πολεμούνε¨. Δεν φτάνει δηλαδή που έχουν τόν πόλεμο από το προξενείο και τους πράκτορες
του, έχουν και αυτούς τους τενεκέδες να τους μάχονται.
Κύριε υπουργέ κάντε κάτι επιτέλους !

6 Νοεμβρίου 2017

AΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΛΙΜ ΙΣΑ ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
0 σχόλια Share:

Κείμενο του ιστολόγιου 6/11/2017
Ο Σελίμ Ισά είναι πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής. Δείτε λοιπόν τι ανάρτηση έκανε ανήμερα της 28ης. Πραγματικά αναρωτιόμαστε πόσοι
μουσουλμάνοι συμπολίτες μας έχουν τα αισθήματα αλλά και το θάρρος να κάνουν μια τέτοια
ανάρτηση μέσα στην ¨τουρκοκρατία¨ που επιβάλλει το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής.
Και κάποιοι ελληνόφωνοι ονειρεύονται να τον αντικαταστήσουν…
Την τύφλα τους την μαύρη…

27 Οκτωβρίου 2017

Ὁ Σελήμ παρών κι ἐδῶ!

Ὁ πρόεδρος τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Μουσουλμανικῆς Περιουσίας Κομοτηνῆς, Ἰσά Σελήμ,
συνεχίζει χωρίς διακοπή το κοινωφελές του ἔργο, προχωρώντας σέ μικροδωρεές κι ἐκτός τῆς
ἀποκλειστικά μειονοτικῆς κοινωνίας. Πρῶτα ἔβαλε στά μουσουλμανικά νεκροταφεῖα παγκάκια
κάτω ἀπό τά δέντρα πού ὑπῆρχαν ἤ πού ὁ ἴδιος ἔσπειρε, γιά την ἀνάπαυση τῶν συγγενῶν τῶν
νεκρῶν. Τώρα προσέφερε τρία νέα παγκάκια καί ἀποκατέστησε ἄλλα τρία στόν αὐλόγυρο τοῦ 2ου
Λυκείου τῆς πόλης, ὅπου φοιτοῦν (σέ ἕνα ποσοστό περί τό 15%) και μουσουλμανόπαιδες. Ἀσχέτως
ὅμως τῶν τελευταίων, ἡ συμβολική χειρονομία ἔγινε γιά νά σπάσει ὁ διαχωρισμός τῆς κοινωνίας σε
μειονότητα καί πλειονότητα καί νά δοῦμε ὅλοι τίς ἀνάγκες ὅλων, εἰδικά στόν χῶρο τῆς
ἐκπαίδευσης. Μάλιστα οἱ ἐργάτες κούρεψαν και τό χορτάρι πού τό εἶδαν ψηλό, κάνοντας τή
δουλειά πού μᾶλλον στα συνεργεῖα τοῦ Δήμου ἀνῆκε!

Αντιφωνητής 25/10/2017

3 Δεκεμβρίου 2016

Τῆς πλάκας

Κι ἄλλες φορές ἔχουμε γράψει γιά τό μοναδικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ στήν Διαχειριστική Ἐπιτροπή
τῆς μουσουλμανικῆς περιουσίας Κομοτηνῆς ὁ Σελήμ Ἰσά. Ὄχι γιατί προσδοκοῦμε κάποιος
ἁρμόδιος νά μᾶς λάβει ὑπόψιν (τέτοιες προσδοκίες δέν έχουμε) ἀλλά γιά νά ξέρει τοὐλάχιστον
ὁ ἐνημερωμένος πολίτης ποιός κάνει τί σ’ αὐτόν τόν τόπο. Καί νά ξέρει πώς ἄν μεθαύριο τό
σύστημα (πού γιά χρόνια κονομοῦσε μέσα στήν ἀδιαφάνεια) πετάξει τόν Σελήμ ἀπό τή θέση
του, μόνο ἡ πατρίδα μας θά χάσει – καί θά χάσει πάρα πολλά.
Τώρα λοιπόν βλέπουμε ὅτι πέρα ἀπό τήν ἐξωφρενική, στά ὅρια τῆς ψυχοπαθολογίας, ἔσωθεν
ὑπονόμευση τοῦ Προέδρου τῆς Διαχειριστικῆς, προστέθηκε καί νέο πρόβλημα. Μιά μήνυση,
παντελῶς ἀστήρικτη, ἀπό ἄτομο πού ἔχει ἐμπλοκή σέ δίκες γιά διάφορες ἀπάτες καί πού ἔχει
μηνύσει τό σῦμπαν ἀμέτρητες φορές! Καί πάει σέ ἀκροατήριο, χωρίς κἄν νά κληθεῖ γιά
ἀπολογία ὁ κατηγορούμενος! Διαβάζεις τό κατηγορητήριο καί λές “δέν μπορεῖ, κάποιος μᾶς
κάνει πλάκα”! Δυστυχῶς αὐτοί εἴμαστε, ἕνας λαός καί ἕνα κράτος τῆς πλάκας, καί μόνο τά
χειρότερα μᾶς ἀξίζουν…
Αντιφωνητής 3/12/2016
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ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Δύο διαφορετικές ἀνακαινίσεις στην Κομοτηνή

Μετά τό ὁμόφωνο ok τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Κομοτηνῆς, ξεκινᾶνε οἱ ἐργασίες ἀνακαίνισης
στό ὀθωμανικό τέμενος Ταμπακχανέ (φωτό), κοντά στό κέντρο τῆς πόλης. Μετά ἀπό τις
μικροεπεμβάσεις πού γινόντουσαν – στά ὅρια τῆς νομιμότητας – ἐπί χρόνια, ἡ σημερινή
Διαχειριστική Ἐπιτροπή Μουσουλμανικῆς Περιουσίας ὑπό τόν Σελήμ Ἰσά ξεκινάει τήν
ὁλοκληρωμένη ἀνακαίνιση τοῦ τεμένους. Ἡ στέγη, τό ταβάνι,τά παράθυρα, ὁ κῶνος τοῦ μιναρέ, οἱ
ἠλεκτρολογικές ἐγκαταστάσεις θά ἀντικατασταθοῦν καί ὅλη ἡ ἐξωτερική ὄψη θά ἀλλάξει (σοβάδες,
χρωματισμός), ὥστε νά ἀναδειχθεῖ τό τρίτο κεντρικό τζαμί τῆς Κομοτηνῆς, τό μόνο πού εἶχε μείνει
ἀφρόντιστο. Σημειωτέον ὅτι ὁ Δῆμος συναίνεσε γιά λόγους δημόσιας ἀσφάλειας καί ὑγιεινῆς,
παρότι διεκδικεῖ δικαστικά μέρος τοῦ αὔλειου χώρου ὡς δημοτική ἔκταση.Οἱ ἐργασίες θά ἀρχίσουν
στά τέλη τῆς Ἄνοιξης.
Τοῦτες τίς ἴδιες μέρες πληροφορηθήκαμε πώς πρόκειται να ἀποκατασταθεῖ ὁ ἀλευρόμυλος πού
βρίσκεται πίσω ἀπό τό πολυλειτουργικό κέντρο τοῦ δήμου Κομοτηνῆς. Ἔχει χαρακτηρισθεῖ
“μνημεῖο” τῆς πόλης καί σήμερα ἀνήκει στόν κ.Ὀσμάν Ἀληοσμάν, γαμπρό τοῦ πρώτου ἰδιοκτήτη
Ἰσμαήλ Ὀγλού Μεχμέτ Μπετζερέν, πού εἶχε ἔρθει ἀπό τήν Φιλιππούπολη τῆς Βουλγαρίας καί τόν
ἔκτισε τό 1903.
Ὁ χῶρος εἶναι ἀπό 30ετίας κλειστός καί ὁ Ἀληοσμάν πού ξεκαθάρισε τά κληρονομικά του ἔχει 12
χρόνια πού σχεδιάζει νά τόν ἀποκαταστήσει ὡς δεῖγμα ἀρχιτεκτονικῆς κληρονομιᾶς τῆς περιόδου.
Σύμφωνα μέ την ἀρχιτεκτονική μελέτη τόν προορίζει γιά ἐκθεσιακό χῶρο, χῶρο γιά πολιτιστικές
ἐκδηλώσεις, ἐπισκέψιμο για φοιτητές τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς κτλ. Τώρα πῶς ἕνας συνταξιοῦχος
ἱεροδιδάσκαλος ἀναλαμβάνει ἕνα τέτοιο ἔργο σέ τέτοιες ἐποχές, πού ἀκόμη κι ἄν βρεῖ εὐρωπαϊκό
πρόγραμμα γιά τήν κατασκευή του, ἡ διατήρησηθά εἶναι οἰκονομικά ἀδύνατη, αὐτό εἶναι κάτι πού
Προξενεῖ μιά μεγάλη ἀπορία, δέν Προξενεῖ;
Εφ. Αντιφωνητής 16/3/2016

Πριν ξεκινήσει η αποστολή στη Θράκη ένα από τα ζητήματα που μας απασχόλησαν, κυρίως λόγω άγνοιας
των ιδιαιτεροτήτων του ζητήματος, ήταν και ο χώρος αλλά και ο τρόπος ταφής των μουσουλμάνων που
κατοικούν στην Ελλάδα.
Αποστολή του newsbeast.gr στη Θράκη
Και μέσα από την συζήτηση προέκυψε η ερώτηση που αφορά το πλήθος των μουσουλμάνων μεταναστών
που ζουν ανά την ελληνική επικράτεια ή βιώνουν την κατάσταση εγκλωβισμού στα κέντρα υποδοχής των
ελληνικών συνόρων. Εν ολίγοις οι άνθρωποι που ζουν σε ένα καθεστώς έμμεσης ή άμεσης «ανωνυμίας»
πού θάβονται; Όταν μάλιστα δεν υπάρχουν οργανωμένα νεκροταφεία μουσουλμάνων σε πολλές περιοχές
εκτός Θράκης.
Δεν αργήσαμε να αντιληφθούμε ότι αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν σοβαρά τη
μουσουλμανική κοινότητα της Ελλάδας καθώς ναι μεν σε όλη τη Θράκη υπάρχουν οργανωμένα κοιμητήρια
αλλά το ζήτημα με τον υπόλοιπο πληθυσμό παραμένει άλυτο και αρκετά σοβαρό.
Η κατάσταση που επικρατεί συνολικά στην Ελλάδα

Ακόμη και σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει κάποιος επίσημος χώρος ταφής μουσουλμάνων σε
μητροπολιτική περιοχή εκτός Θράκης. Σε περίπτωση θανάτου λοιπόν η διαδικασία της ταφής των
ανθρώπων είναι μία κουραστική και πολυδάπανη διαδικασία για την οικογένεια ή τους φίλους του
αποθανόντα.
Η Ισλαμική θρησκεία, όπως μας εξήγησε ο ιμάμης στο χωριό Σμίνθη της Ξάνθης, «δεν επιτρέπει την
εκταφή του νεκρού». Αυτό που γίνεται ωστόσο είναι ότι τον τάφο τον έχει ο κάθε άνθρωπος για 7 χρόνια.
Και μετά τι γίνεται; «Κατεβαίνει ο παλιός πιο κάτω και ο καινούριος θάβεται από πάνω του».
Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι δεν επιθυμούν να ταφούν στους χώρους των δημοτικών κοιμητηρίων που
ξεχωρίζουν τους αλλόθρησκους. Και αυτό γιατί με την πάροδο τριών ετών θα γίνει εκταφή της σορού για να
αδειάσει ο χώρος. Εκτός και αν πληρώσουν για κάποια παράταση. Ποιος ωστόσο μπορεί να έχει αυτή την
οικονομική δυνατότητα. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους. Όταν
αυτό είναι οικονομικά εφικτό από την οικογένειά τους ή τον περίγυρό τους. Έξοδα που πολλές φορές
μπορεί να ξεπεράσουν και τα 4.500 χιλιάδες ευρώ.

Η μεταφορά της σορού σε μουσουλμανικά κοιμητήρια της Κομοτηνής είναι μία άλλη λύση, σχετικά πιο
οικονομική, αλλά και πάλι θα πρέπει να υπάρξει μία οργάνωση από πλευράς οικογένειας που περιλαμβάνει
ένα κόστος.
Ο χώρος ταφής στη Μεσούνη Κομοτηνής που λίγοι ξέρουν

Αναζητήσαμε να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για ένα νεκροταφείο
μεταναστών που υπάρχει στη Μεσούνη, έξω από την πόλη της Κομοτηνής, στο οποίο δίνεται η δυνατότητα
σε ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή να μην μείνουν στα «αζήτητα» και να έχουν μία αξιοπρεπή ταφή.
«Η Διαχειριστική Επιτροπή της Μουσουλμανικής Περιουσίας της Μουφτείας Κομοτηνής είναι ένα νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ρόλος μας είναι να διαχειριζόμαστε την
βακουφική περιουσία της πόλης της Κομοτηνής. Διοικούμε και διαχειριζόμαστε δηλαδή τα τζαμιά, τα
μειονοτικά σχολεία και όποια άλλη περιουσία έχει γίνει δωρεά. Κάνουμε όποιες επισκευές χρειαστούν,
πληρώνουμε τους ιμάμηδες», μας εξηγεί ο Γραμματέας της Διαχειριστικής Επιτροπής, Ισμαήλ Ντουρχάν.
Το γεγονός λοιπόν ότι το συγκεκριμένο ίδρυμα αναλαμβάνει την ταφή ανθρώπων που έρχονται από την
Αθήνα αλλά και άλλα μέρη της Ελλάδας, πολλές φορές και με δικά του έξοδα, είναι άξιο προσοχής. «Εδώ
στην Κομοτηνή υπάρχουν 4 μουσουλμανικά νεκροταφεία. Ωστόσο αντιμετωπίζουμε πλέον σημαντικό
χωροταξικό ζήτημα ακόμα και για τον ντόπιο πληθυσμό», αναφέρει ο κ. Ισμαήλ Ντουρχάν.
«Ο αριθμός των νεκρών που έρχονται πλέον έχει πολλαπλασιαστεί. Ειδικά με τους πρόσφυγες από τη
Συρία. Οπότε έπρεπε να κάνουμε κάτι για αυτό».
Το χωριό των μουσουλμάνων που εγκαταλείφθηκε

Η Μεσούνη ήταν ένα χωριό που κατοικούσαν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι. Βρίσκεται περίπου 11 χλμ. έξω
από την Κομοτηνή. «Εκεί υπήρχε ένα παλιό μουσουλμανικό νεκροταφείο το οποίο χρονολογείται
τουλάχιστον 200 ετών. Όταν οι κάτοικοι εγκατέλειψαν το χωριό άφησαν στην Διαχειριστική το τζαμί, ένα
σχολείο, τον αγρό και το νεκροταφείο. Δεν το χρησιμοποιούσαμε όμως γιατί δεν υπήρχε και ανάγκη».
Οι ανάγκες όμως άλλαξαν ραγδαία με τον ερχομό χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στη χώρα,
μουσουλμάνων στο θρήσκευμα. «Η πρωτοβουλία να περιφράξουμε το χώρο και να τον χρησιμοποιήσουμε
εκ νέου ως νεκροταφείο είναι δική μας. Κανονικά δεν έχουμε δικαιοδοσία ταφής έξω από την πόλη της
Κομοτηνής. Αλλά είναι πάρα πολλοί αυτοί που μας πλησιάζουν για να αναλάβουμε την ταφή των
ανθρώπων τους», σχολιάζει ο γραμματέας της Διαχειριστικής.
Με όσους πεθαίνουν στην προσπάθειά τους να περάσουν από την Τουρκία στην Ελλάδα όμως τι γίνεται;
«Αυτοί θάβονται κυρίως στο Διδυμότειχο. Εμάς μας προσεγγίζουν άνθρωποι από την Αθήνα, την
Θεσσαλονίκη αλλά και όλη την Ελλάδα», μας λέει ο κ. Ντουρχάν
Υπάρχει και η δαμόκλειος σπάθη του κόστους. Ένα κόστος που φυσικά δεν αφορά μόνο τον
μουσουλμανικό πληθυσμό της Ελλάδας αλλά όλους όσον αφορά το ζήτημα της ταφής των δικών μας
ανθρώπων. «Εάν οι συγγενείς του νεκρού δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος εμείς θα στείλουμε μία δική
μας νεκροφόρα και με δικά μας έξοδα θα φέρουμε τον άνθρωπο στη Μεσούνη για να ταφεί. Αυτό όμως θα
γίνει σε λίγες περιπτώσεις γιατί ούτε εμείς μπορούμε να σηκώσουμε ένα τέτοιο βάρος. Θα το κάνουμε όμως
αν χρειαστεί».
«Εάν καταφέρει να φτάσει στην Κομοτηνή δεν θα μείνει στα “αζήτητα”»

Ο Ισμαήλ Ντουρχάν είναι αφοπλιστικός στην ερώτηση τι θα γινόταν αν δεν έπαιρνε η Διαχειριστική την
πρωτοβουλία για το νεκροταφείο στη Μεσούνη: «Πολλοί δεν θα θάβονταν καν. Όσοι όμως έρχονται μέχρι
την Κομοτηνή δεν θα μείνουν στα “αζήτητα”. Θα βρουν έναν αξιοπρεπή χώρο ώστε να ταφούν. Και να
μπορούν και οι δικοί του άνθρωποι κάποια στιγμή να αναζητήσουν τους πεθαμένους τους».
Και αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν από διάφορα σημεία της Ευρώπης αλλά και της Ασίας ή τη Μέση
Ανατολή. «Έρχονται άνθρωποι από το Βέλγιο, τη Γερμανία αλλά και τις χώρες που κατάγονται οι
πρόσφυγες».
Όταν πήγαμε για την αυτοψία στον χώρο της Μεσούνης ο άνθρωπος της Διαχειριστικής που μας πήγε εκεί
μας ενημέρωσε ότι εκείνο το πρωί περίμεναν ένα μωράκι μόλις δύο ημερών από την Αθήνα…
Ο χώρος που είναι το «ενεργό» νεκροταφείο είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του παλαιού χώρου ταφής. Και
είναι εμφανής η διαφορά μεταξύ των ανθρώπων που φιλοξενούνται εκεί. Υπήρχαν τάφοι οι οποίοι είχαν
πάνω μόνο δύο ξύλα με τα στοιχεία του ανθρώπου χαραγμένα καθώς δεν υπήρχαν τα χρήματα για
«πολυτέλειες» όπως οι πλάκες.
«Και τι γίνεται με τις τοπικές αρχές και την όποια βοήθεια;» ρωτήσαμε. «Ο δήμος της Κομοτηνής μας είπε
ότι δεν μπορούν να βρουν χώρο για το δικό τους νεκροταφείο. Πόσο μάλλον για να μας δώσουν χώρο για το
μουσουλμανικό. Πρέπει να αγοραστεί ή από εκείνους ή από εμάς γη από ιδιώτη και να παραχωρηθεί για να
γίνει το νεκροταφείο».
Μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο ωστόσο, όπως διαπιστώσαμε παρόλα τα προβλήματα που αντικειμενικά
υφίστανται, οι άνθρωποι θα φροντίζουν για να υπάρχει ένας αξιοπρεπής χώρος όπου «οι ζωντανοί θα
μπορούν να βρουν τους νεκρούς τους», όπως μας είπαν. Ακόμα και αν περάσουν χρόνια για να γίνει αυτό.

Άλμα προς τα πίσω στη Θράκη;
9:30 μμ, Πέμπτη 21 Μάρ 2019
Κοινωνία

Μέχρι πριν μια πενταετία η υπεραιωνόβια Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ)
Κομοτηνής ήταν άγνωστη στην πόλη και ουδείς ασχολείτο στον δημόσιο βίο μαζί της. Από τη στιγμή όμως
που ανέλαβε αντιπρόεδρος ο Σελήμ Ισά, γαμπρός του τότε μουφτή Μέτσο Τζεμαλή και ιδίως την τελευταία
τριετία που ανέλαβε πρόεδρος στη Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας, η τοπική
κοινωνία παρακολουθεί ένα πολυποίκιλο και μοναδικό σε σημασία και έκταση έργο. Δεν είναι όμως μόνο
τα ισλαμικά τεμένη, τα μειονοτικά σχολεία, τα μουσουλμανικά νεκροταφεία και οι άλλες υποδομές που
ανακαινίστηκαν εκ βάθρων ή αναβαθμίστηκαν εντυπωσιακά.
Στην συνέντευξη Τύπου που έδωσε η ΔΕΜΠ (δίπλα στον Ισά ήταν ο αντιπρόεδρος Σαλή Σαλή και ο γ.γ.
Ντουρχάν Ισμαήλ) στις 19-3-2019 σε ξενοδοχείο της Κομοτηνής, αποκαλύφθηκε συνολικά το νέο πρόσωπο
ενός θεσμού που μέχρι πρόσφατα ήταν στο σκοτάδι και εξυπηρετούσε μόνο ύποπτα συμφέροντα.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου του Κώστα Καραΐσκου στο slpress.gr

Κομοτηνή: Η θέαση κειμηλίου του προφήτη
προφήτη
Μωάμεθ στο τέμενος του Ηφαίστου
by Μαίρη Δαληκριάδου01/06/20190
Share0

Μεταφέρθηκαν με μέριμνα της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας και προσέλκυσαν
πλήθος πιστών
της Δήμητρας Συμεωνίδου xronos.gr

Πραγματοποιήθηκε στο τέμενος του Ήφαιστου με μεγάλη συμμετοχή κόσμου η θέαση κειμηλίου (γέννων)
του προφήτη Μωάμεθ ύστερα από αίτημα των μουσουλμάνων του οικισμού Ηφαίστου Κομοτηνής από την
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας.
Περιο
Τα γένια του προφήτη Μωάμεθ είναι ένα τα πιο σημαντικά θρησκευτικά ισλαμικά κειμήλια που
φυλάσσονται στο τέμενος Ταμπάκχανε στην Κομοτηνή. Από τη Μέκκα ή από τη Βαγδάτη τα ιερά κειμήλια
μεταφέρονται προς τα Βαλκάνια ώστε να έχουν και απομακρυσμένες κυρίως χώρες. Η Κομοτηνή έχει δύο,
το ένα από αυτά λέγεται «Σακάλ Σερήφ», δηλαδή τα «ιερά γένια», το οποίο παρουσιάζεται κάθε χρόνο στην
27η ημέρα του Ραμαζανίου, ημέρα που αποκαλύφθηκε σύμφωνα με τις αναφορές το ιερό κοράνι στον

προφήτη Μωάμεθ. Είναι τυλιγμένο
ιγμένο σε 40 υφάσματα και το τιμούν οι μουσουλμάνοι προσκυνώντας το, όπως
συνέβη στο τέμενος του Ηφαίστου.
Ο ιερός μήνας των μουσουλμάνων, το Ραμαζάνι, τελειώνει με τριήμερη γιορτή που αραβικά ονομάζεται
κχιντ-αλ-φιτρ
φιτρ (δηλαδή η γιορτή του τέλους της νηστείας)
νηστεί
ή κχιντ-αλ-σαρκχίρ
σαρκχίρ (μικρή εορτή). Φέτος το
Ραμαζάνι, ο μήνας της αγάπης και της ένωσης όλων των μουσουλμάνων, ξεκίνησε στις 6 Μαΐου και
τελειώνει στις 4 Ιουνίου.

Η διαχειριστική κοσμογονία του Σελήμ Ισά στην Κομοτηνή: Μια αχτίδα φωτός στα μειονοτικά
OCTOBER 28,
Κείμενο Ειδικού Συνεργάτη Έναν μοναχικό και δύσκολο αγώνα δίνει εδώ και μερικούς μήνες στην Θράκη ένας
έλληνας μειονοτικός προσπαθώντας να αποκρούσει τις επιθέσεις των φανατικών και του Προξενείου, αλλά και την
υπονόμευση από συμφέροντα που βολεύονταν όλα αυτά τα χρόνια στην Ροδόπη από την σύγκρουση, την
αντιπαράθεση, την διαίρεση.. Ο Σελήμ Ισά, ο επικεφαλής της Διαχειριστικής Επιτροπής των Βακουφίων της
πόλης εδώ και 20 μήνες δίνει την δική του μάχη και παρά τις αντίξοες συνθήκες οι προσπάθειες του
αποδίδουν καρπούς ,που αποτελούν ίσως την μοναδική εδώ και χρόνια αχτίδα φωτός στο μειονοτικό στην
Ροδόπη.. Ο Σελήμ διορίστηκε Πρόεδρος στην Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕ) τον Γενάρη του 2016, ενώ για ένα
οκτάμηνο πριν ήταν τύποις αντιπρόεδρός της – και στην πραγματικότητα ιθύνων νους. Ο διορισμός του σε μία
θέση που μέχρι τότε ήταν συνώνυμο της αδιαφάνειας και της κακοδιαχείρισης (για να το πούμε κομψά) ήταν το
σημείο καμπής στην ιστορία του θεσμού, στο εξής θα μιλάμε για την εποχή πριν τον Σελήμ και για την μετέπειτα. Η
ΔΕ επί δεκαετίες λειτουργούσε ως φυτώριο διαφθοράς και ως ταμείο χωρίς …ταμία. Μειονοτικοί και πλειονοτικοί,
που έβρισκαν την κατάλληλη άκρη εκμεταλλεύονταν την τεράστια περιουσία της για ίδιον όφελος και άφηναν τον
πραγματικό δικαιούχο – δηλαδή την τοπική μουσουλμανική κοινωνία – χωρίς κανένα κέρδος. Ποιος θα μπορούσε
να επιδείξει ακεραιότητα χαρακτήρα όταν απουσιάζει κάθε θεσμικό πλαίσιο, κάθε έννοια ελέγχου, και μάλιστα σε
μια κοινωνία σαν την δική μας προ κρίσης, όπου η κλεψιά ήταν ο κανόνας; Οι ιθύνοντες της ΔΕ όχι μόνο δεν
νοιάζονταν για την διάσωση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζονταν, όχι μόνο την άφηναν να
ρημάζει αλλά και επί δεκαετίες δεν έδιναν δραχμή στο ελληνικό κράτος από τα συσσωρευμένα χρέη τους!
Εξόφληση χρεών Με μια δυο μικροαλλαγές στο προσωπικό της ΔΕ ο Σελήμ έπιασε δουλειά, με πρώτη μέριμνά
την τήρηση της νομιμότητας. Τα χρέη της ΔΕ προς τον δήμο Κομοτηνής είχαν ξεπεράσει τις 150.000 ευρώ και με
τους τόκους τις 200.000, αφού κάποια οφείλονταν από 25 χρόνια πριν! Ο Σελήμ μπήκε στη ρύθμιση των 100
δόσεων και έκτοτε ο Δήμος εισπράττει μια μηνιαία δόση κοντά στα 3.000 ευρώ. Με τρόπο ανάλογο κινήθηκε και
για το Κτηματολόγιο, όπου δεν είχαν δηλωθεί ποτέ τα ακίνητα της ΔΕ, δήθεν αναμένοντας κάποιαν ευνοϊκή
ρύθμιση. Ξαφνικά άρχισαν να …βρίσκονται τα χρήματα και βαθμηδόν να δηλώνονται τα ακίνητα της ΔΕ, ώστε να
κλείσουν όλες οι εκκρεμότητές της προς το ελληνικό Δημόσιο. Τεμένη Σημαντικό δείγμα γραφής δόθηκε τον
Απρίλιο του 2015, όταν παραμονές της έλευσης στην Κομοτηνή του συνεδρίου της FUEN (Ομοσπονδία μειονοτικών
κομμάτων της Ευρώπης) κάηκε το τζαμί Μαχμούτ Αγά, πίσω από το κεντρικό πάρκο της πόλης. Προβοκάτσια ή όχι,
θα ήταν μεγάλη δυσφήμηση αν στον ερχομό των ξένων ένα μουσουλμανικό τέμενος έχασκε καμμένο. Παρά το
ασφυκτικό όριο των τριών εβδομάδων, οι εργασίες έγιναν πυρετωδώς με διπλοβάρδιες και το τζαμί έγινε εγκαίρως
πραγματικά καινούργιο! Το μόνο τέμενος της Κομοτηνής που παρέμενε σε κακή κατάσταση ήταν αυτό του
«Ταμπακχανέ», για το οποίο τα παράπονα των μειονοτικών δεν ήταν αδικαιολόγητα. Ο Σελήμ ξεκίνησε εργασίες και
έρανο για την αναστήλωση του μιναρέ αλλά και του τζαμιού γενικότερα. Ο έρανος που έγινε έδειξε πόσο ριζικά
διαφοροποιήθηκε η στάση του απλού μουσουλμάνου έναντι του θεσμού της ΔΕ, που παλιότερα τον έβλεπαν
περίπου ως πρακτόρικο: δεκάδες χιλιάδες ευρώ προσφέρθηκαν, σχεδόν όλα σε υλικά, καθ’ υπόδειξη του νέου
προέδρου. Κι αυτό παρά το σαμποτάζ που έκανε ο τουρκομουφτής Σερήφ στα χωριά που ήλεγχε και έδινε γραμμή
να μην δώσει κανένας τίποτε. Άλλωστε όλοι οι έρανοι που διενεργούνται πια από την ΔΕ, της αποδίδουν δύο και
τρεις φορές περισσότερα χρήματα από άλλοτε, παρότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει τους πάντες! Ήδη το
«Ταμπακχανέ» ολοκληρώθηκε εξωτερικά με τρόπο εντυπωσιακό και σύντομα θα γίνουν τα εγκαίνιά του, προς
απογοήτευση όσων προθυμοποιήθηκαν ακόμη και να «λαδώσουν» τον Σελήμ για να μην το αναστηλώσει και
στερηθούν αυτοί το τεκμήριο της «ελληνικής καταπίεσης»! O Σελήμ Ισά Σχολεία Το μεγαλύτερο μειονοτικό σχολείο
της Κομοτηνής είναι το Ιδαδιέ. Μέσα στο καλοκαίρι του 2015 ανακαινίστηκε ριζικά (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
κουφώματα, σοβάδες, βάψιμο, οροφές…) με κοστολόγιο χαμηλότερο εκείνου που προ διετίας είχε πληρωθεί μόνο
για ένα χέρι μπογιάς! Οι έπαινοι όλων των γονέων στα εγκαίνια του Σεπτεμβρίου 2015 προς την διοίκηση της ΔΕ
ήταν ανυπόκριτοι και φυσικά απολύτως δικαιολογημένοι, αφού ήταν η πρώτη ανακαίνιση από το …1955. Οι
απαραίτητες συντηρήσεις έγιναν και στα μειονοτικά σχολεία του Kιρ Μαχαλά και στου Γενιντζέ Μαχαλά. Μιλάμε
για αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, για σοβάντισμα – βάψιμο – επισκευές κουφωμάτων κτλ. Το
ιεροσπουδαστήριο Χαϊριγιέ διέθετε ένα οικοτροφείο όπου έμεναν οι μαθητές από τα γύρω χωριά. Οι εργασίες

ολοκληρώθηκαν, το κτίριο άλλαξε όψη και ήδη φιλοξενεί μεσοβδόμαδα τα 40 περίπου αγόρια που φοιτούν σ’ αυτό
αλλά και τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας που ήδη ξεκίνησαν σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια άλλη πρωτοβουλία που θα λύσει το χρόνιο πρόβλημα χώρου στο
μειονοτικό σχολείο του Μάστανλη. Εκεί που η πολιτεία σχεδίαζε να φτιάξει – πότε άραγε; – νέο μειονοτικό σχολείο
κόστους 1.000.000 ευρώ (!), ο Σελήμ βρήκε άλλη, άμεση λύση με λίγες δεκάδες χιλιάδες ευρώ που αυτές τις μέρες
υλοποιείται. Άλλο ένα θέμα τριβής μεταξύ της μειονοτικής κοινωνίας και της πολιτείας εξαφανίζεται, χωρίς να
δώσει το κράτος ούτε ένα ευρώ. Νεκροταφεία Οι χώροι των μουσουλμανικών νεκροταφείων ήταν παρατημένοι και
σχεδόν άβατοι από την άγρια βλάστηση και την τέλεια εγκατάλειψη. Αυτήν την προσβολή προς την μειονοτική
κοινωνία την έσβησε ο Σελήμ με διαρκείς εργασίες οι οποίες έφεραν τα νεκροταφεία της μειονότητας σε μια
κατάσταση που κανείς δεν είχε ξαναδεί: τα χόρτα κουρεμένα, τα ξερά δέντρα κομμένα, οι διάδρομοι
τσιμεντοστρωμένοι, οι τάφοι αριθμημένοι, οι περιφράξεις καινούργιες, οι τοίχοι βαμμένοι… Στο τελευταίο μπαϊράμ
αυτό ήταν το κύριο θέμα συζήτησης όλων όσων τα επισκέφθηκαν κι έφυγαν εντυπωσιασμένοι από την πρωτοφανή
μέριμνα. Απόδειξη της εντατικής εργασίας είναι και η αγορά δύο επαγγελματικών οχημάτων για τις δουλειές που
απαιτεί η συντήρηση τέτοιων χώρων. Φροντίδα παντού Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι χώροι της
αρμοδιότητας της ΔΕ έχουν πια κάποιον να τα φροντίζει. Από τον καθαρισμό των μαρμάρων στους τάφους του Γενί
τζαμί μέχρι την μηχανοργάνωση της βιβλιοθήκης στη Μουφτεία και από την πλήρη καταγραφή των περιουσιακών
στοιχείων μέχρι την φύλαξη των κεντρικών τεμενών με συστήματα ασφαλείας κτλ. Με τις εργασίες αυτές δίνεται
εργασία σε πλήθος ανθρώπων (μεταξύ αυτών και σε κάποιους Σύριους πρόσφυγες που μένουν προσωρινά στην
Κομοτηνή) αλλά και κινείται η τοπική αγορά. Εδώ πρέπει να τονιστεί η επιμονή του Σελήμ στους προμηθευτές για
ελληνικά προϊόντα, ασχέτως τιμής, κάτι ακατανόητο για ορισμένους εξ αυτών… Κοινωνική παρουσία Η κοινωνική –
φιλανθρωπική δραστηριότητα της ΔΕ επί Σελήμ έχει απογειωθεί. Πλέον δεν είναι μόνο ότι το ταμείο της είναι
εύρωστο αλλά και ότι ο πρόεδρός της κινήθηκε έξυπνα και εξασφάλισε μερίδιο στην βοήθεια τροφίμων του Δήμου
Κομοτηνής. Για πρώτη φορά τόσες χειμαζόμενες οικογένειες μουσουλμάνων δέχονται βοήθεια, είτε στο τζαμί είτε
στο σπίτι τους, φέτος και με διανομή σχολικών τσαντών και υλικού για παιδιά απόρων. Ταυτόχρονα, με δική του
πρωτοβουλία ο Σελήμ επισκέφθηκε επαγγελματίες (αμφοτέρων των θρησκευμάτων) που πληρώνανε υψηλά
ενοίκια στην ΔΕ – βάσει παλιών συμβολαίων – και τα μείωσε στους καλοπληρωτές, πριν ακόμη αυτοί το ζητήσουν!
Παράλληλα έστειλε στα δικαστήρια όσους χρωστούσαν αδικαιολόγητα μεγάλα ποσά και αρνούνταν συμβιβασμό –
συνήθως για πολιτικούς λόγους. Σημειωτέα και η προ μηνών (29/3/2016) μεταφορά 20 τόννων βοήθειας στους
πρόσφυγες της Ειδομένης (τρόφιμα, ρούχα, είδη προσωπικής υγιεινής, πάνες κτλ), ενώ είναι χαρακτηριστικό πως
για την ίδρυση του κοινωνικού ιατρείου Κομοτηνής, η ΔΕ ήταν ο πιο γενναιόδωρος χορηγός. Το προξενικό κύκλωμα
Υπήρχαν ωστόσο και ζητήματα ηθικής τάξεως – κι εθνικής σημασίας – προς τακτοποίηση. Ο τουρκομουφτής
Ιμπραήμ Σερήφ συνέχιζε να υπονομεύει τον νόμιμο μουφτή (και πεθερό του Σελήμ) Μέτσο Τζεμαλή, νοικιάζοντας
γραφεία της …ΔΕ! Καταγγέλθηκε το συμβόλαιο και ο ευνοούμενος της Άγκυρας τα μάζεψε κι έφυγε (σήμερα εκεί
στεγάζεται το οικοτροφείο των 15 κοριτσιών που φοιτούν στο Ιεροσπουδαστήριο). Αυτονόητο; Για τη Θράκη
καθόλου! Ο ομόλογος του Σερήφ στην Ξάνθη, ο Αχμέτ Μέτε, λ.χ., μένει δωρεάν σε ακίνητο της τοπικής ΔΕ. Επίσης ο
Σελήμ έχει καλέσει την προξενική ΠΕΚΕΜ να του αδειάσει τη γωνιά από το ακίνητο που επί δεκαετίες καταλαμβάνει
(επί της Λεωφόρου Ηρώων) και αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης στα δικαστήρια, με βέβαιη την θετική
κατάληξη για τον ιδιοκτήτη. Η μεγάλη σύγκρουση αναμένεται βέβαια στο στέκι της «Τουρκικής Νεολαίας
Κομοτηνής», το οποίο επίσης ανήκει στην ΔΕ, αλλά οι διοικούντες το παράνομο σωματείο δεν έδωσαν ποτέ ενοίκιο
(γιατί «δεν θέλουν να αναγνωρίσουν» την ΔΕ). Επειδή οι προξενικοί το έχουν ως σύμβολο «αντίστασης» και εκεί
διοργανώνουν όλες τους τις εκδηλώσεις, αναμένεται να ρίξουν όλα τα μέσα που διαθέτουν για να αποτρέψουν μια
έξωσή τους. Ώς στιγμής οι κρούσεις για πληρωμή ενοικίου (και για τα 31 χρόνια που πέρασαν!) από την πλευρά του
Σελήμ είναι προφορικές αλλά αναμένονται και οι έγγραφες… Το μέλλον Όλα αυτά έχουν ήδη αλλάξει το κοινωνικό
κλίμα στην Κομοτηνή (δείτε λ.χ. στο Facebook της ΔΕ την επισκεψιμότητα και τα likes) και πρόκειται να το
μεταστρέψουν συνολικά. Μία και μοναδική επιλογή προσώπου στην κατάλληλη θέση έδειξε τι δυνατότητες
υπάρχουν για πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, χωρίς να δαπανηθεί μία δεκάρα! Η χρηστή και άρτια
διαχείριση, βεβαίως, προϋποθέτει εντιμότητα, θάρρος, ικανότητες και φιλοπατρία, στοιχεία που ποτέ δεν είχαν
εμφανιστεί στους παλαιότερους διοικούντες της ΔΕ. Το αποτέλεσμα ήταν η διαρκής δυσφήμηση της ελληνικής
πολιτείας, η δικαιολογημένη δυσαρέσκεια των μουσουλμάνων της Κομοτηνής, η εικόνα της εγκατάλειψης σε όλα

τα βακούφια, με αντάλλαγμα το μαύρο χρήμα στις τσέπες των ιθυνόντων. Ιθυνόντων που τώρα εκτίθενται
ανεπανόρθωτα από όσα πετυχαίνει ένας ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ο Σελήμ Ισά, ο οποίος δεν καταλαβαίνει ούτε από
απειλές ούτε από καλοπιάσματα και δηλώνει χαμηλοτόνως ότι απλώς κάνει το καθήκον του.
Πηγή: Η διαχειριστική κοσμογονία του Σελήμ Ισά στην Κομοτηνή: Μια αχτίδα φωτός στα
μειονοτικά https://hellasjournal.com/2016/10/i-diachiristiki-kosmogonia-tou-selim-isa-stin-komotini-mia-achtidafotos-sta-mionotika/
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Έναν μοναχικό και δύσκολο αγώνα δίνει εδώ και μερικούς μήνες στην Θράκη ένας
έλληνας μειονοτικός προσπαθώντας να αποκρούσει τις επιθέσεις των φανατικών και του
Προξενείου,
ροξενείου, αλλά και την υπονόμευση από συμφέροντα που βολεύονταν όλα αυτά τα
χρόνια στην Ροδόπη από την σύγκρουση, την αντιπαράθεση, την διαίρεση..
Ο Σελήμ Ισά, ο επικεφαλής της Διαχειριστικής Επιτροπής των Βακουφίων της πόλης εδώ
και 20 μήνες δίνει την δική
κή του μάχη και παρά τις αντίξοες συνθήκες οι προσπάθειες του
αποδίδουν καρπούς ,που αποτελούν ίσως την μοναδική εδώ και χρόνια αχτίδα φωτός στο
μειονοτικό στην Ροδόπη..
Ο Σελήμ διορίστηκε Πρόεδρος στην Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕ) τον Γενάρη του 2016,
ενώ για ένα οκτάμηνο πριν ήταν τύποις αντιπρόεδρός της – και στην πραγματικότητα
ιθύνων νους. Ο διορισμός του σε μία θέση που μέχρι τότε ήταν συνώνυμο της
αδιαφάνειας και της κακοδιαχείρισης (για να το πούμε κομψά) ήταν το σημείο καμπής
στην ιστορία του θεσμού,, στο εξής θα μιλάμε για την εποχή πριν τον Σελήμ και για την
μετέπειτα. Η ΔΕ επί δεκαετίες λειτουργούσε ως φυτώριο διαφθοράς και ως ταμείο χωρίς
…ταμία. Μειονοτικοί και πλειονοτικοί, που έβρισκαν την κατάλληλη άκρη
εκμεταλλεύονταν την τεράστια περιουσία της
της για ίδιον όφελος και άφηναν τον
πραγματικό δικαιούχο – δηλαδή την τοπική μουσουλμανική κοινωνία – χωρίς κανένα
κέρδος. Ποιος θα μπορούσε να επιδείξει ακεραιότητα χαρακτήρα όταν απουσιάζει κάθε
θεσμικό πλαίσιο, κάθε έννοια ελέγχου, και μάλιστα σε μια κοινωνία
κοινωνία σαν την δική μας

προ κρίσης, όπου η κλεψιά ήταν ο κανόνας; Οι ιθύνοντες της ΔΕ όχι μόνο δεν νοιάζονταν
για την διάσωση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζονταν, όχι μόνο την
άφηναν να ρημάζει αλλά και επί δεκαετίες δεν έδιναν δραχμή στο ελληνικό κράτος από
τα συσσωρευμένα χρέη τους!

Εξόφληση χρεών
Με μια δυο μικροαλλαγές στο προσωπικό της ΔΕ ο Σελήμ έπιασε δουλειά, με πρώτη
μέριμνά την τήρηση της νομιμότητας. Τα χρέη της ΔΕ προς τον δήμο Κομοτηνής είχαν
ξεπεράσει τις 150.000 ευρώ και με τους τόκους τις 200.000, αφού κάποια οφείλονταν
από 25 χρόνια πριν! Ο Σελήμ μπήκε στη ρύθμιση των 100 δόσεων και έκτοτε ο Δήμος
εισπράττει μια μηνιαία δόση κοντά στα 3.000 ευρώ. Με τρόπο ανάλογο κινήθηκε και για
το Κτηματολόγιο, όπου δεν είχαν δηλωθεί ποτέ τα ακίνητα της ΔΕ, δήθεν αναμένοντας
κάποιαν ευνοϊκή ρύθμιση. Ξαφνικά άρχισαν να …βρίσκονται τα χρήματα και βαθμηδόν
να δηλώνονται τα ακίνητα της ΔΕ, ώστε να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητές της προς το
ελληνικό Δημόσιο.

Τεμένη
Σημαντικό δείγμα γραφής δόθηκε τον Απρίλιο του 2015, όταν παραμονές της έλευσης
στην Κομοτηνή του συνεδρίου της FUEN (Ομοσπονδία μειονοτικών κομμάτων της
Ευρώπης) κάηκε το τζαμί Μαχμούτ Αγά, πίσω από το κεντρικό πάρκο της πόλης.
Προβοκάτσια ή όχι, θα ήταν μεγάλη δυσφήμηση αν στον ερχομό των ξένων ένα
μουσουλμανικό τέμενος έχασκε καμμένο. Παρά το ασφυκτικό όριο των τριών
εβδομάδων, οι εργασίες έγιναν πυρετωδώς με διπλοβάρδιες και το τζαμί έγινε εγκαίρως
πραγματικά καινούργιο!
Το μόνο τέμενος της Κομοτηνής που παρέμενε σε κακή κατάσταση ήταν αυτό του
«Ταμπακχανέ», για το οποίο τα παράπονα των μειονοτικών δεν ήταν αδικαιολόγητα. Ο
Σελήμ ξεκίνησε εργασίες και έρανο για την αναστήλωση του μιναρέ αλλά και του
τζαμιού γενικότερα. Ο έρανος που έγινε έδειξε πόσο ριζικά διαφοροποιήθηκε η στάση
του απλού μουσουλμάνου έναντι του θεσμού της ΔΕ, που παλιότερα τον έβλεπαν
περίπου ως πρακτόρικο: δεκάδες χιλιάδες ευρώ προσφέρθηκαν, σχεδόν όλα σε υλικά,
καθ’ υπόδειξη του νέου προέδρου. Κι αυτό παρά το σαμποτάζ που έκανε ο
τουρκομουφτής Σερήφ στα χωριά που ήλεγχε και έδινε γραμμή να μην δώσει κανένας
τίποτε. Άλλωστε όλοι οι έρανοι που διενεργούνται πια από την ΔΕ, της αποδίδουν δύο
και τρεις φορές περισσότερα χρήματα από άλλοτε, παρότι η οικονομική κρίση έχει
πλήξει τους πάντες! Ήδη το «Ταμπακχανέ» ολοκληρώθηκε εξωτερικά με τρόπο
εντυπωσιακό και σύντομα θα γίνουν τα εγκαίνιά του, προς απογοήτευση όσων

προθυμοποιήθηκαν ακόμη και να «λαδώσουν» τον Σελήμ για να μην το αναστηλώσει και
στερηθούν αυτοί το τεκμήριο της «ελληνικής καταπίεσης»!

Σχολεία
Το μεγαλύτερο μειονοτικό σχολείο της Κομοτηνής είναι το Ιδαδιέ. Μέσα στο καλοκαίρι
του 2015 ανακαινίστηκε ριζικά (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κουφώματα, σοβάδες,
βάψιμο, οροφές…) με κοστολόγιο χαμηλότερο εκείνου που προ διετίας είχε πληρωθεί
μόνο για ένα χέρι μπογιάς! Οι έπαινοι όλων των γονέων στα εγκαίνια του Σεπτεμβρίου
2015 προς την διοίκηση της ΔΕ ήταν ανυπόκριτοι και φυσικά απολύτως
δικαιολογημένοι, αφού ήταν η πρώτη ανακαίνιση από το …1955.
Οι απαραίτητες συντηρήσεις έγιναν και στα μειονοτικά σχολεία του Kιρ Μαχαλά και
στου Γενιντζέ Μαχαλά. Μιλάμε για αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, για
σοβάντισμα – βάψιμο – επισκευές κουφωμάτων κτλ.
Το ιεροσπουδαστήριο Χαϊριγιέ διέθετε ένα οικοτροφείο όπου έμεναν οι μαθητές από τα
γύρω χωριά. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν, το κτίριο άλλαξε όψη και ήδη φιλοξενεί
μεσοβδόμαδα τα 40 περίπου αγόρια που φοιτούν σ’ αυτό αλλά και τα μαθήματα
ελληνικής γλώσσας που ήδη ξεκίνησαν σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης.
Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια άλλη πρωτοβουλία που θα λύσει το χρόνιο
πρόβλημα χώρου στο μειονοτικό σχολείο του Μάστανλη. Εκεί που η πολιτεία σχεδίαζε
να φτιάξει – πότε άραγε; – νέο μειονοτικό σχολείο κόστους 1.000.000 ευρώ (!), ο Σελήμ
βρήκε άλλη, άμεση λύση με λίγες δεκάδες χιλιάδες ευρώ που αυτές τις μέρες υλοποιείται.
Άλλο ένα θέμα τριβής μεταξύ της μειονοτικής κοινωνίας και της πολιτείας εξαφανίζεται,
χωρίς να δώσει το κράτος ούτε ένα ευρώ

Νεκροταφεία
Οι χώροι των μουσουλμανικών νεκροταφείων ήταν παρατημένοι και σχεδόν άβατοι από
την άγρια βλάστηση και την τέλεια εγκατάλειψη. Αυτήν την προσβολή προς την
μειονοτική κοινωνία την έσβησε ο Σελήμ με διαρκείς εργασίες οι οποίες έφεραν τα
νεκροταφεία της μειονότητας σε μια κατάσταση που κανείς δεν είχε ξαναδεί: τα χόρτα
κουρεμένα, τα ξερά δέντρα κομμένα, οι διάδρομοι τσιμεντοστρωμένοι, οι τάφοι
αριθμημένοι, οι περιφράξεις καινούργιες, οι τοίχοι βαμμένοι… Στο τελευταίο μπαϊράμ
αυτό ήταν το κύριο θέμα συζήτησης όλων όσων τα επισκέφθηκαν κι έφυγαν
εντυπωσιασμένοι από την πρωτοφανή μέριμνα. Απόδειξη της εντατικής εργασίας είναι
και η αγορά δύο επαγγελματικών οχημάτων για τις δουλειές που απαιτεί η συντήρηση
τέτοιων χώρων.

Φροντίδα παντού
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι χώροι της αρμοδιότητας της ΔΕ έχουν πια κάποιον
να τα φροντίζει. Από τον καθαρισμό των μαρμάρων στους τάφους του Γενί τζαμί μέχρι
την μηχανοργάνωση της βιβλιοθήκης στη Μουφτεία και από την πλήρη καταγραφή των
περιουσιακών στοιχείων μέχρι την φύλαξη των κεντρικών τεμενών με συστήματα
ασφαλείας κτλ. Με τις εργασίες αυτές δίνεται εργασία σε πλήθος ανθρώπων (μεταξύ
αυτών και σε κάποιους Σύριους πρόσφυγες που μένουν προσωρινά στην Κομοτηνή) αλλά
και κινείται η τοπική αγορά. Εδώ πρέπει να τονιστεί η επιμονή του Σελήμ στους
προμηθευτές για ελληνικά προϊόντα, ασχέτως τιμής, κάτι ακατανόητο για ορισμένους εξ
αυτών…

Κοινωνική παρουσία
Η κοινωνική – φιλανθρωπική δραστηριότητα της ΔΕ επί Σελήμ έχει απογειωθεί. Πλέον
δεν είναι μόνο ότι το ταμείο της είναι εύρωστο αλλά και ότι ο πρόεδρός της κινήθηκε
έξυπνα και εξασφάλισε μερίδιο στην βοήθεια τροφίμων του Δήμου Κομοτηνής. Για
πρώτη φορά τόσες χειμαζόμενες οικογένειες μουσουλμάνων δέχονται βοήθεια, είτε στο
τζαμί είτε στο σπίτι τους, φέτος και με διανομή σχολικών τσαντών και υλικού για παιδιά
απόρων.
Ταυτόχρονα, με δική του πρωτοβουλία ο Σελήμ επισκέφθηκε επαγγελματίες (αμφοτέρων
των θρησκευμάτων) που πληρώνανε υψηλά ενοίκια στην ΔΕ – βάσει παλιών συμβολαίων
– και τα μείωσε στους καλοπληρωτές, πριν ακόμη αυτοί το ζητήσουν! Παράλληλα
έστειλε στα δικαστήρια όσους χρωστούσαν αδικαιολόγητα μεγάλα ποσά και αρνούνταν
συμβιβασμό – συνήθως για πολιτικούς λόγους.

Σημειωτέα και η προ μηνών (29/3/2016) μεταφορά 20 τόννων βοήθειας στους πρόσφυγες
της Ειδομένης (τρόφιμα, ρούχα, είδη προσωπικής υγιεινής, πάνες κτλ), ενώ είναι
χαρακτηριστικό πως για την ίδρυση του κοινωνικού ιατρείου Κομοτηνής, η ΔΕ ήταν ο
πιο γενναιόδωρος χορηγός. Το προξενικό κύκλωμα

Το προξενικό κύκλωμα
Υπήρχαν ωστόσο και ζητήματα ηθικής τάξεως – κι εθνικής σημασίας – προς
τακτοποίηση. Ο τουρκομουφτής Ιμπραήμ Σερήφ συνέχιζε να υπονομεύει τον νόμιμο
μουφτή (και πεθερό του Σελήμ) Μέτσο Τζεμαλή, νοικιάζοντας γραφεία της …ΔΕ!
Καταγγέλθηκε το συμβόλαιο και ο ευνοούμενος της Άγκυρας τα μάζεψε κι έφυγε
(σήμερα εκεί στεγάζεται το οικοτροφείο των 15 κοριτσιών που φοιτούν στο
Ιεροσπουδαστήριο). Αυτονόητο; Για τη Θράκη καθόλου! Ο ομόλογος του Σερήφ στην
Ξάνθη, ο Αχμέτ Μέτε, λ.χ., μένει δωρεάν σε ακίνητο της τοπικής ΔΕ.
Επίσης ο Σελήμ έχει καλέσει την προξενική ΠΕΚΕΜ να του αδειάσει τη γωνιά από το
ακίνητο που επί δεκαετίες καταλαμβάνει (επί της Λεωφόρου Ηρώων) και αναμένεται η
εκδίκαση της υπόθεσης στα δικαστήρια, με βέβαιη την θετική κατάληξη για τον
ιδιοκτήτη.
Η μεγάλη σύγκρουση αναμένεται βέβαια στο στέκι της «Τουρκικής Νεολαίας
Κομοτηνής», το οποίο επίσης ανήκει στην ΔΕ, αλλά οι διοικούντες το παράνομο
σωματείο δεν έδωσαν ποτέ ενοίκιο (γιατί «δεν θέλουν να αναγνωρίσουν» την ΔΕ).
Επειδή οι προξενικοί το έχουν ως σύμβολο «αντίστασης» και εκεί διοργανώνουν όλες
τους τις εκδηλώσεις, αναμένεται να ρίξουν όλα τα μέσα που διαθέτουν για να
αποτρέψουν μια έξωσή τους. Ώς στιγμής οι κρούσεις για πληρωμή ενοικίου (και για τα
31 χρόνια που πέρασαν!) από την πλευρά του Σελήμ είναι προφορικές αλλά αναμένονται
και οι έγγραφες…

Το μέλλον
Όλα αυτά έχουν ήδη αλλάξει το κοινωνικό κλίμα στην Κομοτηνή (δείτε λ.χ. στο
Facebook της ΔΕ την επισκεψιμότητα και τα likes) και πρόκειται να το μεταστρέψουν
συνολικά. Μία και μοναδική επιλογή προσώπου στην κατάλληλη θέση έδειξε τι
δυνατότητες υπάρχουν για πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, χωρίς να
δαπανηθεί μία δεκάρα! Η χρηστή και άρτια διαχείριση, βεβαίως, προϋποθέτει
εντιμότητα, θάρρος, ικανότητες και φιλοπατρία, στοιχεία που ποτέ δεν είχαν εμφανιστεί
στους παλαιότερους διοικούντες της ΔΕ. Το αποτέλεσμα ήταν η διαρκής δυσφήμηση της
ελληνικής πολιτείας, η δικαιολογημένη δυσαρέσκεια των μουσουλμάνων της Κομοτηνής,
η εικόνα της εγκατάλειψης σε όλα τα βακούφια, με αντάλλαγμα το μαύρο χρήμα στις

τσέπες των ιθυνόντων. Ιθυνόντων που τώρα εκτίθενται ανεπανόρθωτα από όσα
πετυχαίνει ένας ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ο Σελήμ Ισά, ο οποίος δεν καταλαβαίνει ούτε
από απειλές ούτε από καλοπιάσματα και δηλώνει χαμηλοτόνως ότι απλώς κάνει το
καθήκον του.

Φωτοτυπικό πολυμηχάνημα στο Σχολείο της Βυρσίνης από την
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
3 εβδομάδες πρίν

H Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής δώρισε πρόσφατα ,
κατόπιν αιτήματος, ένα φωτοτυπικό πολυμηχάνημα – εκτυπωτή για ανάγκες του
Μειονοτικού Σχολείου Άνω Βυρσίνης Ν. Ροδόπης, όπως επίσης παραδόθηκαν χαρτιά
εκτύπωσης Α4, μάσκες μιας χρήσης και αντισηπτικά υγρά.
Επίσης για ανάγκες των Μειονοτικών Σχολείων Μυρτίσκης και Οργάνης παραδόθηκαν
χαρτιά εκτύπωσης Α4, μάσκες μίας χρήσης και αντισηπτικά υγρά.
Στο Ιερό Τέμενος Άνω Βυρσίνης δωρήθηκαν μάσκες μιας χρήσης και αντισηπτικά υγρά στο
πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοΐου.

Ντόρα Μπακογιάννη :συναντήθηκε με μέλη της Διαχειριστικής
Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
27 Σεπτεμβρίου 2020

Συνάντηση με το ΔΣ της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής είχε χθες η Πρόεδρος Ντόρα Μπακογιάννη και οι βουλευτές μέλη της
Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη .Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο
Πρόεδρος της ΔΕΜΠ Σελήμ Ισά:”
“Με προσοχή και ενδιαφέρον άκουσε το έργο και την δράση της ΔΕΜΠ η Πρόεδρος της
Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για την Θράκη. Την ευχαριστούμε για τον χρόνο που
μας αφιέρωσε για να την ενημερώσουμε για το έργο και την συμμετοχή στην τοπική
κοινωνία των μουσουλμάνων της Ροδόπης.”

20 πτυσσόμενες πολυθρόνες συνοδών και 4000 μάσκες στο
“Σισμανόγλειο” Κομοτηνής από τη Διαχειριστική Επιτροπή

Μουσουλμανικής Περιουσίας
15 Σεπτεμβρίου 2020

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός του πλαισίου
φιλανθρωπικού έργου για την αντιμετώπιση και πρόληψη της πανδημίας κορωνοϊού και
σκεπτόμενη την κατάσταση τόσο των ασθενών όσο και των συγγενών και συνοδών αυτών
στο νοσοκομείο δώρισε σήμερα την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, είκοσι (20) πτυσσόμενες
πολυθρόνες συνοδών στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής για χρήση στις κλίνες
ασθενών. Επίσης, δώρισε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μάσκες μιας χρήσης προς τους ιατρούς
και νοσοκόμους που υπηρετούν με αφοσίωση στο νοσοκομείο της πόλης μας. Ευχόμαστε ως
Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής ταχεία ανάρρωση στους νοσηλεύοντες ασθενείς, δύναμη και κουράγιο σε όλο το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας.

Μάσκες για όσους αδυνατούν να αγοράσουν θα κατασκευάσει η
Διαχειριστική Επιτροπή της Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
4 Απριλίου 2020

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, συνεχίζει να συμβάλλει
έμπρακτα στις προσπάθειες καταπολέμησης του κορωνοϊου. Η χρήση της μάσκας είναι ένας
από τους τρόπους προστασίας των πολιτών από τη θανατηφόρα αυτή επιδημία που
ταλανίζει ολόκληρο τον κόσμο.
Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της ΔΕΜΠΚ αποφάσισε να κατασκευάσει μάσκες για κάλυψη
των αναγκών για αυτούς που αδυνατούν να αγοράσουν όπως και για αυτούς που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή καταπολέμησης αυτής της πανδημίας . Οι μάσκες που θα
κατασκευάζονται θα διανεμηθούν στους άπορους πολίτες και στα κέντρα και μονάδες
υγείας που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις.
Πρόεδρος ΔΕΜΠΚ
ΣΕΛΗΜ ΙΣΑ

Παρεμβάσεις της Διαχειριστικής Αρχής Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής σε σχολικά κτίρια και προσφορά σχολικών ειδών
8 Σεπτεμβρίου 2020

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής ενόψει έναρξης σχολικού
έτους 2020/2021 πραγματοποίησε εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού στο
Μειονοτικό Σχολείο Μέστανλη, συγκρότημα Οικοτροφείου Καγιαλή και στο 4ο Μειονοτικό
Σχολείο (Ήφαιστος). Επίσης δώρησε σχολικές τσάντες και σχολικά είδη σε άπορους μαθητές.
Ευχόμαστε ως Δ.Ε.Μ.Π. Κομοτηνης σε όλους τους μαθητές καλή σχολική χρονιά, με υγεία και
πρόοδο.

2000 μάσκες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής από την
Διαχειριστική Αρχή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Το ΔΣ της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός των
πλαισίων του φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί όλα αυτά τα έτη, παρέδωσε στον Διοικητή
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής σήμερα την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020, δύο
χιλιάδες (2.000) χειρουργικές μάσκες προσώπου λόγω πανδημίας κορωνοΐου.

Απολυμάνσεις και αντισηπτικά στα μειονοτικά σχολεία από τη
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
31 Μαΐου 2020

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός των πλαισίων του
φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί όλα αυτά τα έτη και στο πλαίσιο των προληπτικών
μέτρων κατά του κορωνοïού αποπεράτωσε τις εργασίες απολύμανσης όλων των
Μειονοτικών Σχολείων (1ο Μ/κο, 2ο Μ/κο, 3ο Μ/κο, 4ο Μ/κο, Μάστανλη) της πόλης μας.
Έπειτα δώρισε σήμερα τoν Σάββατο 30 Μαΐου 2020, -δεκαπέντε (15) αντισηπτικά μεγάλου
μεγέθους κοινής χρήσης, διακόσια πενήντα (250) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων
προς το «1o Μειονοτικό σχολείο της πόλης μας, -οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους
κοινής χρήσης, εκατόν πενήντα (150) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «2o
Μειονοτικό σχολείο της πόλης μας, -οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης,
διακόσια (200) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «3o Μειονοτικό σχολείο
της πόλης μας, -δεκαπέντε (15) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, εκατόν
πενήντα πέντε (155) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «4o Μειονοτικό
σχολείο της πόλης μας, -οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, εκατόν
είκοσι (120) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «Μειονοτικό σχολείο
Μάστανλη της πόλης μας, για κάλυψη αναγκών πρόληψης και καταπολέμησης κατά του
κωρονοΐου.

Ποιοι έκαναν δωρεές μέχρι τώρα στο Νοσοκομείο Κομοτηνής
6 Απριλίου 2020

Με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Δκτρια του “Σισμανόγλειου “Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κομοτηνής Μάγδα
Γιαμουστάρη, απαριθμούνται όσοι προχώρησαν σε δωρεές ή εξέφρασαν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στις
ανάγκες του Ιδρύματος .
Αναφέρει στην ανακοίνωσή της :
“Ευγνώμονες προς την αλληλεγγύη της πολύ-πολιτισμικής Ροδόπης μας, που καθημερινά προσφέρει στο
Νοσοκομείο μας σημαντικές δωρεές σε μια συγκυρία που η συνδρομή, ο εθελοντισμός και η βοήθεια αποτελούν
δώρο ζωής αλλά και πηγή δύναμης, αντοχής και αισιοδοξίας για όλους όσους μάχονται καθημερινά μέσα στη
φωτιά για το πολυτιμότερο αγαθό μας, την υγεία, ευχαριστούμε από καρδιάς:
Τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη για την προσφορά μιας ηλεκτροκίνητης κλίνης πέντε διαφορετικών λειτουργιών με
στρώμα και την αγορά ειδικού βαμβακερού υφάσματος για την κατασκευή μασκών.
Το δήμαρχο κ. Γκαράνη Ιωάννη και το Δ.Σ. του Δήμου Κομοτηναίων για την προσφορά δύο (2) αναπνευστήρων,
ενός (1) μόνιτορ και οχτώ (8) αντλιών ύψους 43.000 ευρώ.
Το δήμαρχο κ. Αμέτ Ριτβάν και το Δ.Σ. του Δήμου Αρριανών για την προσφορά ειδών υψηλής προστασίας
προσώπου, αξίας 10.000 ευρώ.
Τον αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Αχμέτ Ιμπράμ για τη προσφορά 70 στολών υψηλής προστασίας.

Τον πρόεδρο κ. Γραβάνη Αντώνη και το Δ.Σ. του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, για την
προσφορά και εγκατάσταση ενός κλιματιστικού μηχανήματος στο isobox απομόνωσης και λήψης δείγματος
ασθενών και τριών (3) θερμομέτρων ανέπαφης θερμομέτρησης.
Την πρόεδρο κ. Γιάννα Χατζηαντωνίου και το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης για την προσφορά των 3.000
ευρώ σε είδη ατομικής προστασίας.
Τον πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής κ. Ισά Σελήμ για την προσφορά
τεσσάρων (4) αναπηρικών αμαξιδίων και δεκαπέντε (15) στολών καθαριστριών.
Τον ταξίαρχο κ. Μπόγδο Ιωάννη της ΧΧΙ Ταξιαρχίας για την άμεση εγκατάσταση ειδικής σκηνής ένδυσης και
έκδυσης των πληρωμάτων ασθενοφόρων.
Την εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την δωρεά κατασκευής βάσης σκυροδέματος για την τοποθέτηση
μεταλλικού οικίσκου.
Την εταιρεία ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ για την προσφορά καθαρού οινοπνεύματος ποσότητας δέκα
βαρελιών.
Την εταιρεία ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την προσφορά ενός κιλού ρολών πολυαιθυλενίου και ενός κιλού
σακούλες νάιλον διαφανείς.
Την εταιρεία ELINA ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για την προσφορά compact monitor παρακολούθησης ζωτικών
παραμέτρων.
Τους κυρίους Μπακαλίδου Ζωή, Πουτουρίδη Γεώργιο, Πουτουρίδου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Νεραντζή Ελένη και
Κοζαντζή Νεσλά για την εθελοντική κατασκευή πεντακοσίων μασκών προστασίας.
Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Τμήμα Κομοτηνής για την καθημερινή 24ωρη εθελοντική παρουσία του στην πύλη
του Νοσοκομείου αναλαμβάνοντας τη θερμομέτρηση όλων των εισερχόμενων.
Και έπεται συνέχεια!”
Η ίδια καταλήγει παραφράζοντας την ρήση του Τσώρτσιλ: “Δεν πολεμούν σαν ήρωες οι νοσηλευτές, οι
νοσηλεύτριες, το ιατρικό, το παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου! Οι ΗΡΩΕΣ πολεμούν σαν
αυτούς!”

Δωρεά 4 αναπηρικών αμαξιδίων και στολών στο
Νοσοκομείο Κομοτηνής από την Διαχειριστική
Αρχή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
17 Μαρτίου 2020

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός των πλαισίων του
φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί όλα αυτά τα έτη, δώρισε σήμερα την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, τέσσερα
(4) αναπηρικά αμαξίδια και δεκαπέντε (15) στολές καθαριστριών προς το «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο
Κομοτηνής αναγνωρίζοντας τον τιτάνιο αγώνα που επί καθημερινής βάσεως δίδουν οι ιατροί και όλο το
προσωπικό του Νοσοκομείου προς ίαση των ασθενών αυτού, θεωρώντας ότι συμβάλλουμε εις την
κάλυψιν παγίων και διαρκών αναγκών του Νοσοκομείου. Επίσης, δώρισε γάντια μιας χρήσης και μάσκες
για κάλυψη αναγκών πρόληψης και καταπολέμισης κατα του κωρονοΐου.
Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος Σελήμ Ισά: “Ευχόμαστε ως Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της
Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής ταχεία ανάρρωση στους νοσηλεύοντες
ασθενείς, δύναμη και κουράγιο σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου της πόλης
μας.”

Ποιοι έκαναν δωρεές μέχρι τώρα στο Νοσοκομείο
Κομοτηνής
6 Απριλίου 2020

Με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Δκτρια του “Σισμανόγλειου “Νομαρχιακού Νοσοκομείου
Κομοτηνής Μάγδα Γιαμουστάρη, απαριθμούνται όσοι προχώρησαν σε δωρεές ή εξέφρασαν την έμπρακτη
αλληλεγγύη τους στις ανάγκες του Ιδρύματος .
Αναφέρει στην ανακοίνωσή της :
“Ευγνώμονες προς την αλληλεγγύη της πολύ-πολιτισμικής Ροδόπης μας, που καθημερινά προσφέρει στο
Νοσοκομείο μας σημαντικές δωρεές σε μια συγκυρία που η συνδρομή, ο εθελοντισμός και η βοήθεια
αποτελούν δώρο ζωής αλλά και πηγή δύναμης, αντοχής και αισιοδοξίας για όλους όσους μάχονται
καθημερινά μέσα στη φωτιά για το πολυτιμότερο αγαθό μας, την υγεία, ευχαριστούμε από καρδιάς:
Τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη για την προσφορά μιας ηλεκτροκίνητης κλίνης πέντε διαφορετικών
λειτουργιών με στρώμα και την αγορά ειδικού βαμβακερού υφάσματος για την κατασκευή μασκών.
Το δήμαρχο κ. Γκαράνη Ιωάννη και το Δ.Σ. του Δήμου Κομοτηναίων για την προσφορά δύο (2)
αναπνευστήρων, ενός (1) μόνιτορ και οχτώ (8) αντλιών ύψους 43.000 ευρώ.
Το δήμαρχο κ. Αμέτ Ριτβάν και το Δ.Σ. του Δήμου Αρριανών για την προσφορά ειδών υψηλής προστασίας
προσώπου, αξίας 10.000 ευρώ.
Τον αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Αχμέτ Ιμπράμ για τη προσφορά 70 στολών υψηλής προστασίας.
Τον πρόεδρο κ. Γραβάνη Αντώνη και το Δ.Σ. του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης,
για την προσφορά και εγκατάσταση ενός κλιματιστικού μηχανήματος στο isobox απομόνωσης και λήψης
δείγματος ασθενών και τριών (3) θερμομέτρων ανέπαφης θερμομέτρησης.

Την πρόεδρο κ. Γιάννα Χατζηαντωνίου και το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης για την προσφορά
των 3.000 ευρώ σε είδη ατομικής προστασίας.
Τον πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής κ. Ισά Σελήμ για την
προσφορά τεσσάρων (4) αναπηρικών αμαξιδίων και δεκαπέντε (15) στολών καθαριστριών.
Τον ταξίαρχο κ. Μπόγδο Ιωάννη της ΧΧΙ Ταξιαρχίας για την άμεση εγκατάσταση ειδικής σκηνής ένδυσης
και έκδυσης των πληρωμάτων ασθενοφόρων.
Την εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την δωρεά κατασκευής βάσης σκυροδέματος για την
τοποθέτηση μεταλλικού οικίσκου.
Την εταιρεία ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ για την προσφορά καθαρού οινοπνεύματος
ποσότητας δέκα βαρελιών.
Την εταιρεία ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την προσφορά ενός κιλού ρολών πολυαιθυλενίου και ενός
κιλού σακούλες νάιλον διαφανείς.
Την εταιρεία ELINA ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για την προσφορά compact monitor παρακολούθησης
ζωτικών παραμέτρων.
Τους κυρίους Μπακαλίδου Ζωή, Πουτουρίδη Γεώργιο, Πουτουρίδου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Νεραντζή
Ελένη και Κοζαντζή Νεσλά για την εθελοντική κατασκευή πεντακοσίων μασκών προστασίας.
Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Τμήμα Κομοτηνής για την καθημερινή 24ωρη εθελοντική παρουσία του
στην πύλη του Νοσοκομείου αναλαμβάνοντας τη θερμομέτρηση όλων των εισερχόμενων.
Και έπεται συνέχεια!”
Η ίδια καταλήγει παραφράζοντας την ρήση του Τσώρτσιλ: “Δεν πολεμούν σαν ήρωες οι νοσηλευτές, οι
νοσηλεύτριες, το ιατρικό, το παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου! Οι ΗΡΩΕΣ πολεμούν
σαν αυτούς!”

Μάσκες για όσους αδυνατούν να αγοράσουν θα
κατασκευάσει η Διαχειριστική Επιτροπή της
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
4 Απριλίου 2020

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, συνεχίζει να συμβάλλει έμπρακτα
στις προσπάθειες καταπολέμησης του κορωνοϊου. Η χρήση της μάσκας είναι ένας από τους τρόπους
προστασίας των πολιτών από τη θανατηφόρα αυτή επιδημία που ταλανίζει ολόκληρο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της ΔΕΜΠΚ αποφάσισε να κατασκευάσει μάσκες για κάλυψη των αναγκών
για αυτούς που αδυνατούν να αγοράσουν όπως και για αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
καταπολέμησης αυτής της πανδημίας . Οι μάσκες που θα κατασκευάζονται θα διανεμηθούν στους άπορους
πολίτες και στα κέντρα και μονάδες υγείας που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις.
Πρόεδρος ΔΕΜΠΚ
ΣΕΛΗΜ ΙΣΑ

Παρεμβάσεις της Διαχειριστικής Αρχής
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής σε
σχολικά κτίρια και προσφορά σχολικών ειδών
3 εβδομάδες πρίν

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής ενόψει έναρξης σχολικού έτους
2020/2021 πραγματοποίησε εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού στο Μειονοτικό Σχολείο
Μέστανλη, συγκρότημα Οικοτροφείου Καγιαλή και στο 4ο Μειονοτικό Σχολείο (Ήφαιστος). Επίσης
δώρησε σχολικές τσάντες και σχολικά είδη σε άπορους μαθητές. Ευχόμαστε ως Δ.Ε.Μ.Π. Κομοτηνης σε
όλους τους μαθητές καλή σχολική χρονιά, με υγεία και πρόοδο.

Απολυμάνσεις και αντισηπτικά στα μειονοτικά
σχολεία από τη Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας
31 Μαΐου 2020

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός των πλαισίων του
φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί όλα αυτά τα έτη και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά του
κορωνοïού αποπεράτωσε τις εργασίες απολύμανσης όλων των Μειονοτικών Σχολείων (1ο Μ/κο, 2ο Μ/κο,
3ο Μ/κο, 4ο Μ/κο, Μάστανλη) της πόλης μας.
Έπειτα δώρισε σήμερα τoν Σάββατο 30 Μαΐου 2020, -δεκαπέντε (15) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής
χρήσης, διακόσια πενήντα (250) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «1o Μειονοτικό σχολείο
της πόλης μας, -οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, εκατόν πενήντα (150) μάσκες
προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «2o Μειονοτικό σχολείο της πόλης μας, -οκτώ (8) αντισηπτικά
μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, διακόσια (200) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «3o
Μειονοτικό σχολείο της πόλης μας, -δεκαπέντε (15) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, εκατόν
πενήντα πέντε (155) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «4o Μειονοτικό σχολείο της πόλης
μας, -οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, εκατόν είκοσι (120) μάσκες προσώπου
πολλαπλών χρήσεων προς το «Μειονοτικό σχολείο Μάστανλη της πόλης μας, για κάλυψη αναγκών
πρόληψης και καταπολέμησης κατά του κωρονοΐου.

2000 μάσκες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κομοτηνής από την Διαχειριστική Αρχή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
4 εβδομάδες πρίν

Το ΔΣ της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός των πλαισίων του
φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί όλα αυτά τα έτη, παρέδωσε στον Διοικητή της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Κομοτηνής σήμερα την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020, δύο χιλιάδες (2.000) χειρουργικές μάσκες
προσώπου λόγω πανδημίας κορωνοΐου.

20 πτυσσόμενες πολυθρόνες συνοδών και 4000
μάσκες στο “Σισμανόγλειο” Κομοτηνής από τη
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας
2 εβδομάδες πρίν

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός του πλαισίου φιλανθρωπικού
έργου για την αντιμετώπιση και πρόληψη της πανδημίας κορωνοϊού και σκεπτόμενη την κατάσταση τόσο
των ασθενών όσο και των συγγενών και συνοδών αυτών στο νοσοκομείο δώρισε σήμερα την Τρίτη 15
Σεπτεμβρίου 2020, είκοσι (20) πτυσσόμενες πολυθρόνες συνοδών στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο
Κομοτηνής για χρήση στις κλίνες ασθενών. Επίσης, δώρισε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μάσκες μιας χρήσης
προς τους ιατρούς και νοσοκόμους που υπηρετούν με αφοσίωση στο νοσοκομείο της πόλης μας. Ευχόμαστε
ως Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
ταχεία ανάρρωση στους νοσηλεύοντες ασθενείς, δύναμη και κουράγιο σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό του Νοσοκομείου μας.

Απρίλιος 27, 2020

Δωρεά υγειονομικού υλικού από τη ΔΕΜΠ Κομοτηνής στο Σωματείο ΑμεΑ Ροδόπης
Συντάκτης: dikaioma Χωρίς σχόλια Μοιραστείτε το:

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής συνεχίζει τη δράση υποστήριξης
της τοπικής κοινωνίας στη μάχη με τον κορωνοϊό.

Μετά την πρωτοβουλία για κατασκευή χειροποίητων μασκών, τη διπλή δωρεά στο νοσοκομείο
Κομοτηνής υγειονομικού υλικού και ειδών προστασίας, και την ανάλογη κίνηση προς το Γηροκομείο
Κομοτηνής, ο Πρόεδρος Σελήμ Ισά και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Σαλή Σαλή και Ριτβάν Εμίν
Ναζίφ, παρέδωσαν μάσκες, γάντια και αντισηπτικά, και στο Σωματείο ΑμεΑ Ροδόπης.

“Στο πλαίσιο της συλλογικής μας ευθύνης και της αλληλεγγύης που οφείλουμε να επιδεικνύουμε, πάντα, αλλά
κυρίως σε περιόδους κρίσης, κάνουμε ότι μπορούμε για να σταθούμε αρωγοί στο έργο των δομών που
περιθάλπτουν και φροντίζουν τους συνανθρώπους μας με ανάγκες”, σημείωσε ο κ. Σελήμ Ισά.

17/03/2020

Δωρεά της ΔΕΜΠ Κομοτηνής στο «Σισμανόγλειο»
Νοσοκομείο

Αναπηρικά αμαξίδια, στολές καθαριστριών, γάντια μιας χρήσης και μάσκες παρέδωσαν τα μέλη του
Δ.Σ. της ΔΕΜΠ στη Διοικήτρια του Νοσοκομείου.
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής στα πλαίσια του φιλανθρωπικού έργου
που επιτελεί όλα αυτά τα έτη, δώρισε την Τρίτη 17 Μαρτίου τέσσερα (4) αναπηρικά αμαξίδια και δεκαπέντε
(15) στολές καθαριστριών προς το «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής αναγνωρίζοντας τον τιτάνιο
αγώνα που επί καθημερινής βάσεως δίδουν οι γιατροί και όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου προς ίαση
των ασθενών. Επίσης, δώρισε γάντια μιας χρήσης και μάσκες για κάλυψη αναγκών πρόληψης και
καταπολέμησης κατά του κορονοϊού.
«Θεωρώντας ότι συμβάλλουμε στην κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών του Νοσοκομείου, ευχόμαστε ως
Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής ταχεία
ανάρρωση στους νοσηλεύοντες ασθενείς, δύναμη και κουράγιο σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό του Νοσοκομείου της πόλης μας», δήλωσε σχετικά ο Σελήμ Ισά.

Πηγή: fonirodopis.gr

04/04/2020

Η ΔΕΜΠ Κομοτηνής κατασκευάζει
προστατευτικές μάσκες για απόρους και
υγειονομικό προσωπικό

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής, συνεχίζει να συμβάλλει
έμπρακτα στις προσπάθειες καταπολέμησης του κορoνοϊού.
Η χρήση της μάσκας είναι ένας από τους τρόπους προστασίας των πολιτών από τη θανατηφόρα αυτή
επιδημία που ταλανίζει ολόκληρο τον κόσμο.
Στο πλαίσιο αυτό η διοίκησή της αποφάσισε να κατασκευάσει μάσκες για κάλυψη των αναγκών αυτών που
αδυνατούν να αγοράσουν, όπως και εκείνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή καταπολέμησης της
πανδημίας.
“Οι μάσκες που κατασκευάζονται θα διανεμηθούν σε άπορους πολίτες και στις μονάδες υγείας που
αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις”, εξηγεί ο Πρόεδρος ΔΕΜΠ Κομοτηνής, κ. Σελήμ Ισά.
Εξάλλου, μόλις προς ημερών, η ΔΕΜΠ Κομοτηνής δώρισε γάντια, μάσκες, στολές καθαρισμού και
αναπηρικά αμαξίδια στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, καθώς και γάντια και φακούς στη
Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Πηγή: inkomotini.news

Διανομή γεύματος για το ιφτάρ σε 3.000
οικογένειες από τη ΔΕΜΠΚ


14.06.2018 09:39

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής διένειμε γεύματα για το ιφτάρ σε 3.000 οικογένειες
στη Ροδόπη σε όλη τη διάρκεια του Ραμαζανιού.
Η βοήθεια κατά το Ραμαζάνι την περίοδο των εορτών είναι αυξημένη, ωστόσο η Διαχειριστική
Επιτροπή υπό τον Πρόεδρος Σελίμ Ισά απλώνει χείρα βοήθειας και κάθε μήνα, εκτός εορτών, σε
άπορες οικογένειες.
Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, Σελίμ Ισά,
στις δηλώσεις του στην εφημερίδα «Χρόνος» αναφέρει: «Η Διαχειριστική αναπτύσσει πολλές
κοινωνικές δραστηριότητες, όπως η διανομή τροφίμων. Τακτικά έχουμε περίπου 150 οικογένειες
απόρων στις οποίες δίνουμε επισιτιστική βοήθεια, όχι μόνο ενόψει του ραμαζανιού αλλά σε όλη
την χρονιά, και τους δίνουμε όχι μόνο τρόφιμα αλλά και πρώτες ύλες κι άλλα πράγματα (π.χ.
σχολικά είδη)».
Όσον αφορά για τη διανομή γευμάτων το Ραμαζάνι ο Πρόεδρος Ισά σημειώνει «Κάθε μέρα από τις
αρχές του ραμαζανιού μέχρι και τα τέλη του, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή, η Διαχειριστική
μοιράζει σε εκατό οικογένειες τρόφιμα, καθημερινά. Δηλαδή συνολικά μιλάμε για περίπου 3.000
οικογένειες, οι οποίο βρίσκονται σε διαφορετικούς οικισμούς, δηλαδή μοιράζουμε στο Αλάν
Κογιού, στον Ήφαιστο, στο κέντρο, και αλλού» και προσθέτει:
«Και η διανομή γίνεται πόρτα-πόρτα στο σπίτι του καθενός, γιατί πολύς κόσμος έχει ανάγκη, αλλά
δεν θέλει να το δείξει, γι' αυτό κι εμείς πηγαίνουμε, χωρίς δημοσιότητα και χωρίς να μαθεύονται
αυτοί στους οποίους δίνουμε τα τρόφιμα, κι αφήνουμε τα δέματα διακριτικά».

Ειδικό νεκροταφείο για πρόσφυγες στην Κομοτηνή


07.06.2018 10:26

Αυτά είναι μερικά ονόματα ανθρώπων που αναπαύονται στο
φιλόξενο χώμα της Ροδόπης. Κάποιοι με πλήρη στοιχεία,
κάποιοι με μισά, κάποιοι χωρίς. Είναι άνθρωποι που
κατάγονται από κάποιο προσφυγικό κράτος και ο δρόμος
τους έφερε στην Ελλάδα για να γλυτώσουν από τις πολεμικές
κακουχίες.
Όπως ο δρόμος τους έφερε στην χώρα μας, έτσι η μοίρα τους ήθελε η ζωή τους να λάβει τέλος σε
αυτό τον τόπο ή να ταφούν εδώ. Και χάρη στην κίνηση ανθρωπιάς της Διαχειριστικής Επιτροπής
της Μουσουλμανικής Περιουσίας της Μουφτείας Κομοτηνής όλοι τους δικαιούνται μία αξιοπρεπή
ταφή.
Μία ταφή ανθρώπινη, αξιοπρεπή, που επιτρέπει στις ψυχές τους να βρουν ησυχία και στους
συγγενείς τους "να σμίξουν" ξανά με τους νεκρούς τους, προσφέρει η Διαχειριστική σε
μουσουλμάνους πρόσφυγες και μετανάστες. Λαθρομετανάστες, παράτυποι μετανάστες, μη
νόμιμοι μετανάστες, μετανάστες, πρόσφυγες. Ο καθένας χρησιμοποιεί τον όρο που θέλει, κανείς
όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζει πως πρόκειται για ανθρώπους σαν εμάς, που ο πόλεμος ή
άλλες συνθήκες τους οδήγησαν στην φυγή από την πατρίδα.
Ο άγνωστος χώρος ταφής στη Μεσσούνη
Το νεκροταφείο βρίσκεται σε ακίνητο της Διαχειριστικής στη Μεσσούνη και η Διαχειριστική τον έχει
δημιουργήσει παρότι δεν φέρει ευθύνη ταφής των ανθρώπων που πεθαίνουν εκτός Θράκης. Στον
"Χ" μιλάει ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Σελίμ Ισά.

"Στη Διαχειριστική προσπαθούμε όσο μπορούμε όλη η ομάδα, η οποία είναι πολύ καλή, να
συμβάλλουμε και να προσφέρουμε, χωρίς κανείς να έχει την αντίληψη του υπαλλήλου. Δεν έχει
ούτε μέρα, ούτε μεσημέρι, ούτε νύχτα", αναφέρει αρχικά ο πρόεδρος και μας εξηγεί τί ισχύει με
τους θανάτους μουσουλμάνων: "Μας έρχονται σχεδόν κάθε δυο-τρεις ημέρες σωροί
μουσουλμάνων από την Αθήνα. Γι' αυτό ως Διαχειριστική - για πρώτη φορά - έχουμε κάνει ένα
μεγάλο κοιμητήριο σε μη αξιοποιήσιμο ακίνητο της Διαχειριστικής, όπου κηδεύουμε τους
μουσουλμάνους που έρχονται με νεκροφόρες από την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις
της Επικράτειας.
Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο δυστυχώς ούτε ο Δήμος Κομοτηνής ούτε η Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανταποκρίθηκαν, γιατί τους είχαμε ζητήσει να μας
παραχωρήσει κάποιον χώρο. Γι' αυτό για να λύσουμε το θέμα, αξιοποιούμε το συγκεκριμένο
ακίνητο της Διαχειριστικής στην Μεσσούνη. Θεσμικά δεν έχουμε καμία ευθύνη εκτός των ορίων
της Θράκης, παρόλα αυτά ήταν μία ανθρωπιστική ανάγκη πέραν των λοιπών υποχρεώσεων της
Μουφτείας, ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν μία καθωσπρέπει ταφή".
Παλιότερα οι ταφές γίνονταν στα κανονικά κοιμητήρια, αλλά λόγω οικονομίας χώρου βρέθηκε
λύση. "Το κοιμητήριο υπάρχει εδώ κι έναν χρόνο. Παλιότερα οι ταφές γίνονταν στα δικά μας
μουσουλμανικά κοιμητήρια. Επειδή όμως σύμφωνα με το Ισλάμ δεν επιτρέπεται να βγουν τα οστά
και να τοποθετηθούν αλλού, αυτό σημαίνει πως έπιαναν χώρο, γι' αυτό και βρήκαμε έναν χώρο
όπου γίνονται μόνο οι ταφές μεταναστών", σημειώνει.
Δικαίωμα στους ζωντανούς να βρουν τους νεκρούς τους
Αυτό το νεκροταφείο δίνει την ευκαιρία στους ζωντανούς να αναζητήσουν τους νεκρούς τους και
να ξανασμίξουν με αυτούς. Και ήδη έχουν υπάρξει τέτοιες ιστορίες ανθρώπων που έρχονται εδώ
μόνο για το τελευταίο στερνό αντίο στους οικείους τους. "Κάθε τάφος έχει την ταφόπετρά του και
τα στοιχεία του γραμμένα πάνω του, αν αυτά είναι γνωστά. Μάλιστα, έχει συμβεί να έρθουν στη
Ροδόπη άνθρωποι από την Ινδία, από το Πακιστάν κι άλλες χώρες, συγγενείς που αναζητούν τον
τάφο του νεκρού τους. Κι αυτό είναι ένα σοβαρό ανθρωπιστικό έργο", σημειώνει ο Σελίμ Ισά.

Μάλιστα, η Διαχειριστική μεριμνά ακόμη και για τις ταφές νεκρών, οι συγγενείς των οποίων είναι
φτωχοί: "Εμείς πήραμε μία μεγάλη νεκροφόρα, ώστε - όταν δεν μπορούν να καλυφθούν τα έξοδα
μεταφοράς από τους οικείους - η Διαχειριστική στέλνει τη νεκροφόρα μέχρι την Αθήνα ή κάποιο
άλλο μέρος, ώστε να έρθουν εδώ και να γίνει η ταφή. Και έχουν υπάρξει πολλές τέτοιες
περιπτώσεις". Ελπίζουμε η τοπική κοινωνία να σεβαστεί αυτό τον χώρο ταφής. - Χρόνος

Διανομή κρέατος και ψωμιού σε 60 άπορες
οικογένειες από την ΔΕΜΠΚ


25.05.2018 09:38

Τρόφιμα διένειμε σε 60 άπορες οικογένειες η Διαχειριστική
Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής (ΔΕΜΠΚ)
υπό τον πρόεδρο Σελίμ Ισά.
Η ΔΕΜΠΚ διένειμε βοδινό κρέας και ψωμί σε 60 άπορες
οικογένειες σε αυτές τις ιερές ημέρες του Ραμαζανιού.

Η ΔΕΜΠΚ ετοιμάζει τα τζαμιά για το Ραμαζάνι


14.05.2018 09:58

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής (ΔΕΜΠΚ) ετοιμάζει τα τεμένη της Κομοτηνής για το
ιερό μήνα του Ραμαζανιού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΜΠΚ πραγματοποιούνται
εργασίες πλυσίματος και καθαρισμού των χαλιών στα ιερά τεμένη
της Κομοτηνής ενόψει του Ραμαζανιού.

Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και
επισκευής της ΔΕΜΠΚ


28.04.2018 09:08

Εργασίες χρωματισμού στα Μουσουλμανικά νεκροταφεία της
Κομοτηνής πραγματοποιεί αυτήν την περίοδο η Διαχειριστική
Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής (ΔΕΜΠΚ).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΜΠΚ επίσης προχωρούν οι εργασίες επισκευής και
ανακαίνισης της οικοδομής που ανήκει στην ΔΕΜΚΠ και βρίσκεται επί της οδούς Όθωνος.

Βοήθεια τροφίμων σε 50 οικογένειες από την
ΔΕΜΠΚ


03.04.2018 10:08

Βοήθεια τροφίμων σε 50 άπορες οικογένειες προσέφερε η
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής (ΔΕΜΠΚ).
Η ΔΕΜΠΚ, υπό τον Πρόεδρο Σελίμ Ισά, άπλωσε πάλι χέρι
βοηθείας σε 50 άπορες οικογένειες διανέμοντας τρόφιμα.

Ιλχάν Αχμέτ: Οφείλω να επαινέσω και να
ευχαριστήσω δημοσίως με όλο το θάρρος τη
Διαχειριστική Επιτροπή Βακουφίων


14.03.2018 12:17

Ο Βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ επαίνεσε τη
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικών Βακουφίων
Κομοτηνής (ΔΕΜΠΚ).
Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό «Star Β.
Ελλάδος» ο Βουλευτής Ροδόπης δήλωσε τα εξής: «Ιδίως η παρούσα
Διαχειριστική Επιτροπή οφείλω να την επαινέσω και να την ευχαριστήσω
δημοσίως εδώ με όλο το θάρρος διότι πραγματικά έχει κάνει ένα καλό
έργο. Θα μου πείτε μια επιδιόρθωση κάποιων νεκροταφείων ή κάποιες
μικρές παρεμβάσεις έχουν τόση μεγάλη σημασία; Ναι έχουν, μα αυτά
είναι η πρακτικότητα των ανθρώπων»
Ο Βουλευτής Ιλχάν Αχμέτ συνέχισε λέγοντας «Εγώ είμαι ένα πολιτικός
ενεργός, είμαι μέσα στον κόσμο, περιοδεύω καθημερινά στα χωριά, ποτέ
δεν κλείστηκα στο γραφείο μου. Βλέπω ότι από αυτό το έργο της
Διαχειριστικής Επιτροπή υπάρχει μια ευχαρίστηση»
Βίντεο: tourkikanea.gr

Σελίμ Ισά: «Θα συνεχιστούν οι βοήθειες μας».
Επισιτιστική βοήθεια από τη ΔΕΜΠΚ


07.02.2018 12:46

Βοήθεια τροφίμων σε 50 άπορες οικογένειες προσέφερε η
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής (ΔΕΜΠΚ).
Τα πακέτα βοήθειας αποτελούμενα από αλάτι, ζάχαρη, λάδι, αλεύρι
και μακαρόνια παραδόθηκε σε 50 άπορες οικογένειες.

Εργασίες επισκευής στη σκεπή του Δημοτικού
Ηφαίστου


06.11.2017 14:30

Εργασίες επισκευής έκανε η Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής (Δ.Ε.Μ.Π.Κ.) στο
μειονοτικό σχολείο Ηφαίστου.
Στην ανακοίνωση της ΔΕΜΠ σημειώνεται ότι «πραγματοποιήθηκαν
εργασίες μικροεπισκευών στο 4ο Μειονοτικό Σχολείο (Ηφαίστου)
Κομοτηνής».

Ερτζάν Αχμέτ: Η Διαχειριστική μας χρηματοδότησε
όλα τα έργα του εξωτερικού χώρου και τις
παρεμβάσεις στον εσωτερικό χώρο


27.10.2017 10:50

Ο Ερτζάν Αχμέτ σημείωσε ότι η Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, υπό τον Πρόεδρο
Σελίμ Ισά, χρηματοδότησε όλα τα έργα του εξωτερικού χώρου
και τις παρεμβάσεις στον εσωτερικό χώρο του 1ου
Μειονοτικού Δημοτικού και πως τα παιδιά της μειονότητας
πρέπει να μαθαίνουν καλά ελληνικά.
"Δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές των μειονοτικών σχολείων, όμως
εντοπίζουμε άλλα τεράστια προβλήματα. Ιδίως στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα δεν γίνεται
εκπαίδευση. Τα παιδιά μας δε μαθαίνουν ελληνικά", διαπιστώνει ο κος Ερτζάν Αχμέτ στις
δηλώσεις του στην εφημερίδα Χρόνος.
Το θετικό είναι πως δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές. Ειδικά στο 1ο
μειονοτικό, έγινε εκτενής ανακαίνιση, με τη συνεργασία της Διαχειριστικής, της Σχολικής Εφορείας
και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Σχετικά ο κος Ερτζάν υπογραμμίζει ότι "η διαχειριστική
μας χρηματοδότησε όλα τα έργα του εξωτερικού χώρου και τις παρεμβάσεις στον εσωτερικό
χώρο. Επίσης, αλλάξαμε όλα τα ηλεκτρολογικά που είχαν πρόβλημα. Συνολικά, εξασφαλίσαμε το
μέλλον του κτιρίου τουλάχιστον για τριάντα χρόνια" δηλώνει μεταξύ άλλων ο κ. Ερτζάν.
Το πλήρες ρεπορτάζ του Ερτζάν Αχμέτ βρίσκεται ΕΔΩ!

Διανομή τροφίμων από τη Δ.Ε.Μ.Π. Κομοτηνής


09.10.2017 10:22

Συνεχίζει το έργο της η Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής, η οποία το
τελευταίο διάστημα παρέδωσε βοήθεια με τρόφιμα σε άπορες
οικογένειες, τοποθέτησε νέα παγκάκια σε τεμένη και αλλού,
αλλά και πραγματοποίησε αρκετές υλικές παρεμβάσεις σε
σχολεία.
Όπως μας ενημερώνει ο προϊστάμενος της Δ.Ε.Μ.Π. Κομοτηνής Σελίμ Ισά, στις αρχές της
εβδομάδας "μεταφέρθηκε η βοήθεια τροφίμων σε πενήντα άπορες οικογένειες". Στη συνέχεια, μας
μιλάει και για τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που μεθοδεύτηκαν από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και
σήμερα.
Πιο αναλυτικά, πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής στο μειονοτικό σχολείο Κομοτηνής το
οποίο και ήταν έτοιμο για τη νέα σχολική χρονιά, όπως και στο 3ο μειονοτικό σχολείο Κομοτηνής,
το οποίο επίσης ήταν έτοιμο για τη νέα σχολική χρονιά. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής
χρόνιας, διατέθηκαν σε μαθητές με οικονομικές δυσκολίες τσάντες και σχολικά είδη που
προμηθεύτηκε η Δ.Ε.Μ.Π. από το Χαμόγελο του Παιδιού.
Παράλληλα, όπως μας πληροφορεί ο κος Ισά "συνεχίζουμε τη συλλογή καπακιών με σκοπό τη
διάθεση αναπηρικού αμαξιδίου σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχουν παραδοθεί τα καπάκια που
μαζεύτηκαν στο πρώτο βήμα στον σχετικό σύλλογο".

Τέλος, ένα ακόμη αίτημα που ικανοποιήθηκε, αφορά κυρίως στους ηλικιωμένους ανθρώπους, οι
οποίοι ζητούσαν περισσότερα και καινούργια παγκάκια. Με αυτό το σκεπτικό η διαχειριστική
τοποθέτησε στο σύνολο 28 παγκάκια σε τεμένη, σε νεκροταφεία, αλλά και σε σχολεία προς
εξυπηρέτηση των μαθητών.
Το έργο της διαχειριστικής αναμένεται να συνεχιστεί και στο προσεχές διάστημα, με ανάλογη
δράση. - Χρόνος

Εργασίες επισκευής στο Μειονοτικό Δημοτικό
Μάστανλη


25.09.2017 17:57

Εργασίες επισκευής πραγματοποιήθηκαν στο Μειονοτικό
Δημοτικό Σχολείο Μάστανλη της Κομοτηνής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής «Πραγματοποιήθηκαν
εργασίες επισκευής στο Μειονοτικό Σχολείο Μάστανλη Κομοτηνής.
Το σχολείο είναι έτοιμο για την σχολική χρονιά 2017-2018».

Πάγκους από την ΔΕΜΠ Κομοτηνής


18.09.2017 10:52

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής (ΔΕΜΠΚ) προσέφερε 28 πάγκους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΜΠΚ «Τοποθετήθηκαν
συνολικά 28 πάγκοι καθίσματος στα ιερά τεμένη, σχολεία και
νεκροταφεία από τη Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής»

Εργασίες επισκευής στο 3ο Μειονοτικό Δημοτικό
Κομοτηνής


05.09.2017 12:16

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής στο 3ο Μειονοτικό
Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής.
«Πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής στο 3ο Μ/κο Σχολείο
Κομοτηνής. Το Σχολείο μας είναι έτοιμο για τη σχολική χρονιά
2017-2018» αναφέρετε στην ανακοίνωση στης Διαχειριστικής
Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής (ΔΕΜΠΚ).

Βοήθεια τροφίμων από την ΔΕΜΠΚ


21.06.2017 19:42

Βοήθεια τροφίμων σε 50 άπορες οικογένειες από τη
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής (ΔΕΜΠΚ).
Η ΔΕΜΠΚ συνεχίζει να στηρίζει τις άπορες οικογένειες, μαθητές και
φοιτητές της περιοχής.
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι έγινε διανομή τροφίμων
σε 50 άπορες οικογένειες το Ραμαζάνι.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο νεκροταφείο
Αλάνκουγιου


29.05.2017 09:52

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής πραγματοποίησε εργασίες διευθέτησης διαδρόμου
πεζών στο νεκροταφείο Αλάνκουγιου.
Ακολουθούν οι φωτογραφίες από το νεκροταφείο Αλάνκουγιου:

Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του μιναρέ του Εσκί
Τζαμί


23.05.2017 13:51

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης για τον ιστορικό
μιναρέ του Ιερού Τεμένους Εσκί Τζαμί υπό την αιγίδα της
Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής.

Ο Βουλευτής Καρά Γιουσούφ επισκέφτηκε το
ανακαινισμένο τέμενος Ταμπακχανέ


01.04.2017 09:46

Ο Βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Αϊχάν Καρά Γιουσούφ
επισκέφτηκε την Παρασκευή 31 Μαρτίου το τέμενος
Ταμπακχανέ της Κομοτηνής, που πρόσφατα ανακαινίστηκε
και εγκαινιάστηκε.
Ο βουλευτής ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής
Περιουσίας Κομοτηνής Σελίμ Ισά για τις εργασίες ανακαίνισης. Μαζί με τις φωτογραφίες που
δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook κοινοποίησε και το παρακάτω μήνυμα
που έστειλαν μαζί με τον βουλευτή Ροδόπης Μουσταφά Μουσταφά:
"Οι βουλευτές Μουσταφά Μουσταφά και Αϊχάν Καρά Γιουσούφ που, λόγω εργασιών της Βουλής,
δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στα εγκαίνια του ανακαινισθέντος τεμένους Ταμπακχανέ, με
μήνυμα που έστειλαν στον ιμάμη, στους μουτεβελίδες και πιστούς του τεμένους και στους
διοικούντες του βακουφίου της Κομοτηνής, μεταξύ άλλων αναφέρουν τα εξής:
Συγχαίρουμε όλους του συντελεστές της ανακαίνισης, τους ευχαριστούμε θερμά και τους
ευχόμαστε υγεία και δύναμη. Τιμούμε τη μνήμη όλων όσων ίδρυσαν και συνέβαλαν στη
συντήρηση και διατήρηση του τεμένους μέχρι σήμερα. Ευχόμαστε το τέμενος Ταμπακχανέ, με
τους πιστούς της ενορίας του, να αποτελεί για χρόνια φάρο πίστης, ψυχικής ομορφιάς και
καλλιέργειας αλληλοκατανόησης και καταλλαγής για τον τόπο μας.
Οι βουλευτές Ροδόπης ,
Μουσταφά Μουσταφά
Αϊχάν Καρά Γιουσούφ"

Ο Βουλευτής Ιλχάν Αχμέτ επισκέφτηκε το τέμενος
Ταμπακχανέ


31.03.2017 19:28

Ο Βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ επισκέφτηκε
το τέμενος Ταμπακχανέ της Κομοτηνής, που πρόσφατα
εγκαινιάστηκε μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του.
Ο Ιλχάν Αχμέτ μαζί με τις φωτογραφίες που κοινοποίησε από την επίσκεψη στον προσωπικό του
λογαριασμό έγραψε τα εξής:
«Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους διαχειριστές, για την οικονομική και πνευματική
προσφορά τους, καθώς και στον πολύτιμο λαό μας για τη συμβολή του στις εργασίες ανακαίνισης
του Τεμένου Ταμπακχανέ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία της Διαχειριστικής
Επιτροπής Βακουφίων. Ο Αλλάχ να τους ευλογεί»

Εγκαινιάστηκε το ιστορικό τέμενος Ταμπάκχανε


30.03.2017 11:58

Το τέμενος Ταμπάκχανε είναι ένα από τα παλαιότερα της
Κομοτηνής, χωρίς πάντως να είναι γνωστή η ακριβής
περίοδος ανέγερσής του, και μαζί με το Εσκί Τζαμί και το Γενί
Τζαμί, αποτελεί ένα από τα τρία κεντρικότερα τεμένη της
πόλης.
Οι εργασίες ανακαίνισης – ανακατασκευής του είχαν ξεκινήσει πέρυσι τον Απρίλιο και αφορούσαν
την αποκατάσταση της στέγης, του μιναρέ, και των εσωτερικών χώρων, καθώς και ανανέωση της
διακόσμησης. Το έργο εκτελέστηκε υπό την αιγίδα της Διαχειριστικής Επιτροπής Βακουφίων
Κομοτηνής, και με τη συναίνεση του δημοτικού συμβουλίου Κομοτηνής για την έκδοση άδειας
επισκευής για λόγους χρήσης και υγιεινής του ακινήτου.
Την κορδέλα έκοψε ο Μουφτής Κομοτηνής Μέτσο Τζεμαλή, πλαισιωμένος από τον Μουφτή
Ξάνθης Μεμέτ Εμίν Σινίκογλου και τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής Βακουφίων

Κομοτηνής Σελήμ Ισά. Το παρών έδωσαν ο Δήμαρχος Κομοτηνής Γιώργος Πετρίδης, η Πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου Κομοτηνής, ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Νίκος Τσαλικίδης, ο
Διευθυντής Αστυνομίας Ροδόπης Μιχάλης Σεβδυνίδης, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Κομοτηνής
Στράτος Τσακιρίδης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ελένη Λαφτσή και Τζιχάν Ιμάμογλου, το μέλος της
κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Τάκης Χαρίτου, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ
Παναγιώτης Κεραμάρης, ο σύμβουλος του ΥΠΕΞ σε θέματα απόδημου ελληνισμού Κοσμάς
Παπαχρήστου, οι πολιτευτές των ΑΝΕΛ Κωνσταντίνος Βουζουκίδης και Χρύσα Ούτση, Πρόεδρος
του Συλλόγου Ιεροδιδασκάλων Ροδόπης Έβρου, μαθήτριες και μαθητές του ιεροσπουδαστηρίου
Χαϊριγιέ, παράγοντες της μειονότητας και πλήθος κόσμου.
Στο κοινό προσφέρθηκαν κεράσματα, ομιλία στους πιστούς εντός του λατρευτικού χώρου, έκανε ο
καθηγητής του ιεροσπουδαστηρίου Εχίνου Δρ Γιασάρ, ενώ το κοινό ενημερώθηκε για τα
χειρόγραφα κοράνια του 16ου αιώνα, για τα βιβλία ισλαμικού μυστικισμού, καθώς και για το 36
μέτρων κομπολόι με τις 999 χάντρες που ανακαλύφθηκε στο τέμενος κατά τις εργασίες
ανακαίνισής του.









Φωτογραφίες: Περισκόπιο, Παρατηρητής

Εγκαινιάζεται το Τέμενος Ταμπακχανέ


27.03.2017 10:25

Εγκαινιάζεται το ιστορικό τέμενος «Ταμπακχανέ» στην
Κομοτηνή, το οποίο ανακαινίστηκε από τη Διαχειριστική
Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής.
Στο τέμενος Ταμπακχανέ, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, θα
εκτίθενται διάφορα θρησκευτικά κειμήλια ανάμεσα στα οποία
βρίσκεται το ξεχωριστό κομπολόι το οποίο θεωρείται ένα από τα
μεγαλύτερα κομπολόγια του κόσμου.



Εγκαίνια Τεμένους
Ημερομηνία: 29 Μαρτίου 2017 Τετάρτη
Μέρος: Τέμενος Ταμπακχανέ
Ωρα: 12.00

Κατάσταση εσόδων-εξόδων της ΔΕΜΠΚ


21.02.2017 09:18

Ακολουθεί η Κατάσταση εσόδων-εξόδων της Διαχειριστικής
Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής για τον
οικονομικό έτος 2016.

Στη τελική φάση η ανακαίνιση του Ταμπακχανέ


10.02.2017 10:39

Στη τελική φάση έχουν φτάσει οι εργασίες ανακαίνισης του
τζαμιού Ταμπακχανέ.
Σύμφωνα με το Περισκόπιο στα πλαίσια δράσης της η διοίκηση της
Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής
συνεχίζοντας τους ευπρεπισμούς σε δημοτικά σχολεία και χώρους
λατρείας προχώρησε και σε έργα στο τζαμί Ταμπακχανέ στην
Κομοτηνή. Το τέμενος πλέον είναι χάρμα οφθαλμών και ένα
κόσμημα για την πόλη.



















Ανακαινίζεται ο ιστορικός μιναρές του Εσκί Τζαμί
από την ΔΕΜΠΚ


05.12.2016 18:27

Ξεκίνησαν προ ημερών από την Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής οι εργασίες
συντήρησης του ιστορικού μιναρέ στο Εσκί Τζαμί της
Κομοτηνής.
Όπως είναι γνωστό το Εσκί Τζαμί είναι ένα απο τα δυο παλιά και
ιστορικά τεμένη της Κομοτηνής.
Ο μιναρές του Εσκί Τζαμί χτίστηκε εκ βάθρων με δυο εξώστες το
1919 και μετά απο σχεδόν έναν αιώνα θα ανακαινιστεί ριζικά από
την ΔΕΜΠΚ.



15 τόνους καυσόξυλα μοίρασε η ΔΕΜΠΚ


10.11.2016 10:16

Δεκαπέντε τόνους ξύλα σε δεκαπέντε οικογένειες της
Ροδόπης, μοίρασε την Τρίτη η Διαχειριστική Αρχή
Μουσουλμανικής Περιουσίας, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών
που αναλαμβάνει για την στήριξη οικογενειών και
συμπολιτών μας που βρίσκονται σε ανάγκη.
Εν όψει και του βαρύ χειμώνα που μας χτυπά την πόρτα η
Διαχειριστική Επιτροπή μοίρασε από έναν τόνο καυσόξυλα, σε
οικογένειες που δεν έχουν άλλο τρόπο να ζεσταθούν.

Δωρεάν τρόφιμα για 100 οικογένειες από τη
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας


01-07-16 13:16

Μπαϊράμι με δωρεάν τρόφιμα θα κάνουν 100 οικογένειες
μουσουλμάνων του νομού Ροδόπης. Πρόκειται για μία
πρωτοβουλία της Διαχειριστικής Αρχής Μουσουλμανικής
Περιουσίας, που μεριμνά για τους μη έχοντες, ιδιαίτερα αυτές
τις μέρες, με την γιορτή των μουσουλμάνων να ξεκινάει την
Τρίτη 5 Ιουλίου.
Οι πρώτες ενέργειες για τη διανομή των ειδών πρώτης ανάγκης,
ξεκίνησαν ήδη από χθες, οπότε οι πρώτες ποσότητες σε ρύζι και
αλεύρι φορτώθηκαν σε όχημα της μουφτείας Κομοτηνής. Η
συγκέντρωσή τους γίνεται σε ειδικό χώρο, προκειμένου να
ξεκινήσει η διανομή τους πόρτα - πόρτα, από το μεσημέρι της
Παρασκευής 1η Ιουλίου.
Η Διαχειριστική Αρχή Μουσουλμανικής Περιουσίας, δε θα
μπορούσε να αφουγκραστεί τις ανάγκες εκείνων που
αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Η παροχή
βοήθειας σε τρόφιμα είναι μικρή, συμβολική, αλλά ουσιαστική για
όσους την χρειάζονται.

Επιτροπή επίλυσης πολεοδομικών ζητημάτων στα
τεμένη της Θράκης


22-04-16 10:41

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας Νικόλαου Φίλη
συγκροτήθηκε άμισθη επιτροπή για την επίλυση
πολεοδομικών ζητημάτων που ανακύπτουν για τα τεμένη της
Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, στην οποία
μετέχουν:
1. Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων.
2. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης της
Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.
3. Ένας εκπρόσωπος από κάθε Μουφτεία της Μουσουλμανικής
Μειονότητας της Θράκης.
4. Ένας εκπρόσωπος από κάθε Διαχειριστική Επιτροπή των
Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
5. Ένας εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
– Θράκης.
6. Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.
7. Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
8. Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής, εφόσον κριθεί σκόπιμο, μπορεί
να καλούνται γενικοί ή ειδικοί γραμματείς, σύμβουλοι της πολιτικής
ηγεσίας, υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και εμπειρογνώμονες για θέματα
της ειδικότητάς τους.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο γενικός γραμματέας
Θρησκευμάτων. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο
προϊστάμενος του Τμήματος Ετεροθρήσκων και Ετεροδόξων της
Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας
Θρησκευμάτων Η επιτροπή συγκαλείται από τον γενικό γραμματέα
Θρησκευμάτων, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξη.
Η επιτροπή συνεδριάζει στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του
υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που βρίσκεται
στο Μαρούσι επί της οδού Α. Παπανδρέου 37 ή όπου αλλού κριθεί
αναγκαίο από τον πρόεδρο της επιτροπής.

Σχολικά είδη δωρίζει σε μαθητές δημοτικού η
ΔΕΜΠΚ


03-10-16 18:06

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής με αφορμή την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς θα
δωρίσει σχολικά είδη σε 50 μαθητές που φοιτούν στα
μειονοτικά σχολεία.
Συνεχίζεται η διανομή του σετ που αποτελείται από 50 τσάντες και
διάφορα σχολικά είδη σε μαθητές που έχουν ανάγκη.

Ολοκληρώθηκε η εξωτερική ανακαίνιση του
Ταμπακχανέ Τζαμί


01-10-16 10:50

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης στο εξωτερικό
μέρος του Ταμπακχανέ Τζαμί που βρίσκεται στην Κομοτηνή.

«Ολοκληρώθηκε η εξωτερική ανακαίνιση-αναστήλωση του
Ταμπακχανέ Τζαμί. Οι εσωτερικές εργασίες συνεχίζονται»
αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διαχειριστικής Επιτροπής
Βακουφικής Περιουσίας Κομοτηνή.

Μοίρασε φρούτα σε 50 οικογένειες η Δ.Ε.Μ.Π.Κ.


26-09-16 11:14

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής (Δ.Ε.Μ.Π.Κ.) μοίρασε φρούτα σε 50 άπορες
οικογένειες.
Ανάμεσα στα φρούτα που διανεμήθηκαν στις 50 άπορες
οικογένειες εμπεριέχονται ροδάκινα, βανίλιες και σταφύλια.

Εργασίες καθαριότητας στο νερκοταφείο Γιενί
Μαχαλλέ


21-09-16 20:32

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής πραγματοποίησε εργασίες καθαριότητας και
συντήρησης στο νεκροταφείο Γιενί Μαχαλλέ της Κομοτηνής.
Η διοίκηση της Διαχειριστικής Επιτροπής σημείωσε ότι ήταν μεγάλη
η συμβολή των κατοίκων της γειτονιάς Γιενί Μαχαλλέ στις εργασίες
που έγιναν στο νεκροταφείο.

Χειρόγραφο κοράνι 500 ετών στην Κομοτηνή


15-09-16 10:43

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι προσπάθειες
αρχειοθέτησης και ψηφιοποίησης της βιβλιοθήκης του Γενί
Τζαμί από τη Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής
Περιουσίας, η οποία περιέχει πάνω από 1000 βιβλία
ιδιαίτερης θρησκευτικής αξίας.
Ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν χειρόγραφα Κοράνια τα οποία
χρονολογούνται μισή χιλιετία πριν, καθιστώντας τα ιδιαίτερα
σημαντικά.
Η βιβλιοθήκη αυτή που δημιουργήθηκε μαζί με το Γενί Τζαμί,
βρίσκεται στο χώρο της Μουφτείας, σε ένα βοηθητικό κτίσμα το
παλιότερο κομμάτι του οποίου χρονολογείται την εποχή που ο
χώρος λειτουργούσε ως Ιερατικό σχολείο.
Τα βιβλία αυτά παρέμειναν πολλά χρόνια χωρίς αρχειοθέτηση, το
τελευταίο διάστημα όμως έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από τα
μέλη της διαχειριστικής ώστε να ολοκληρωθεί η καταγραφή των
βιβλίων και να προχωρήσει η ψηφιοποίησή τους ώστε να είναι πιο
εύκολα προσβάσιμα.
Βιβλιοθήκη Ιερατικού Σχολείου

Όπως σημείωσε ο γραμματέας της Διαχειριστικής Επιτροπής κ.
Ισμαήλ Ντουρχάν, η βιβλιοθήκη αυτή υπάρχει από την εποχή που
στο χώρο υπήρχε ένα συγκρότημα που στέγασε το Ιερατικό
σχολείο (μεντρεσέ) του Γενί Τζαμί, που περιλάμβανε τη βιβλιοθήκη,
το τέμενος αλλά και το νεκροταφείο.
Η βιβλιοθήκη λοιπόν δημιουργήθηκε μαζί με το Γενί Τζαμί, και σε
αυτή περιέχονται βιβλία ερμηνείας του κορανίου, βιβλία με τους
λόγους του προφήτη Μωάμεθ, βιβλία για το Ισλαμικό Δίκαιο,
Θρησκευτικών Ποιημάτων και άλλα.
Μάλιστα τόνισε πως στο χώρο βρίσκονται Κοράνια τα οποία είναι
χειρόγραφα και υπολογίζεται ότι έχουν γραφτεί πριν από 500
χρόνια, καθώς και άλλα σημαντικά βιβλία ιδιαίτερης θρησκευτικής
αξίας.
Στο παρελθόν είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες για τη συντήρηση
και την αρχειοθέτηση των βιβλίων, όμως ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν
σωστά, ενώ η καταγραφή των βιβλίων έμεινε στη μέση.
Για αυτό και τώρα προσπαθούν να μεταφέρουν σε ψηφιακό αρχείο
τα βιβλία και να κωδικοποιήσουν τα βιβλία, ώστε να μπορεί
κάποιος να τα αναζητήσει εύκολα.
Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή σε όσους
επιθυμούν να κάνουν μελέτες ή επιστημονικές εργασίες, κάτι που
όμως είναι δύσκολο λόγω της μη αρχειοθέτησης. - paratiritis

Ολοκληρώνεται η ανακαίνιση του Ταμπάκ Χανέ
Τζαμί


05-09-16 11:52

Θέμα ημερών είναι η ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης
που εκτελούνται τους τελευταίους μήνες στο Ταμπάκ Χανέ
Τζαμί της Κομοτηνής.
Αυτές τις ημέρες οι εργάτες επιδιορθώνουν το ταβάνι και
τοποθετούν τα νέα κουφώματα. Οι εργασίες εκτελούνται από τη
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής.
Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης της
Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής,
μία σειρά από ιστορικά τεμένη και σχολεία έχουν ανακαινιστεί στην
πόλη της Κομοτηνής. Ιστορικοί χώροι λατρείας των μουσουλμάνων
συμπολιτών μας αλλά και σχολικά συγκροτήματα, ανακαινίστηκαν
εκ βάθρων και παραδόθηκαν σε πιστούς και μαθητές.















Παράδειγμα αποτελεί το 1ο μειονοτικό σχολείο Κομοτηνής,
γνωστός ως Ιδαδιέ. Το κτίριο κατασκευάστηκε 110 χρόνια πριν και
είναι το μοναδικό σχολείο της περιοχής με εσωτερική αυλή, στη
μέση της οποίας δεσπόζει ένα επιβλητικό σιντριβάνι. Ομοίως το 2ο
μειονοτικό σχολείο Κομοτηνής, αλλά και το τζαμί που υπάρχει στην
αυλή του, όπως και μία σειρά άλλων ιστορικών κτιρίων της πόλης
μας.
Η ανακαίνιση του Ταμπάκ Χανέ Τζαμί, ήταν ανάμεσα σε αυτά. Το
τέμενος συγκαταλέγεται στα παλαιότερα τεμένη της πόλης, χωρίς
να είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία κατασκευής του, και είναι
ένα από τα τρία κεντρικά τεμένη, μαζί με το Εσκί και το Γενί Τζαμί.
Τη δαπάνη για την επισκευή του τεμένους ανέλαβε Διαχειριστική
Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας και την στενή επίβλεψη του
έργου έχει ο πρόεδρος Σελίμ Ισά.

Πράσινο φως στην ανακαίνιση του Ταμπάκ Χανέ
Τζαμί


18-03-16 09:35

Το "πράσινο φως" στην ανακαίνιση του Ταμπάκ Χανέ Τζαμί,
χτισμένου επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Κομοτηνής,
έδωσε το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής, συναινώντας με
την έκδοση άδειας επισκευής για λόγους χρήσης και υγιεινής
του εν λόγω ακινήτου.
Το θέμα απασχόλησε την τελευταία συνεδρίαση του συμβουλίου.
Το συγκεκριμένο τζαμί συγκαταλέγεται στα παλαιότερα τεμένη της
πόλης, χωρίς να είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία κατασκευής
του, και είναι ένα από τα τρία κεντρικά τεμένη, μαζί με το Εσκί και
το Γενί Τζαμί. Αν και έχουν γίνει ορισμένες παρεμβάσεις κατά το
παρελθόν, σήμερα χρειάζεται μία ολοκληρωμένη ανακαίνιση, όπως
επισημαίνει ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας Σελίμ Ισά.
Ειδικότερα πρέπει να αντικατασταθεί η στέγη του, η οποία μπάζει
νερά και δυσχεραίνει ακόμα και την τέλεση των προσευχών στο
τέμενος. Επίσης πρέπει να βελτιωθεί ο μιναρές και να
αντικατασταθεί ο σιδερένιος κώνος, που σήμερα έχει σκουριάζει και
παρουσιάζει εικόνες φθοράς. Εσωτερικά χρειάζεται αλλαγή το

ταβάνι, που καθότι είναι ξύλινο έχει διαβρωθεί από την εισροή
νερών της βροχής. Τέλος πρέπει να αλλάξουν τα παράθυρα, αλλά
και να γίνουν ορισμένες διακοσμητικές εργασίες.
Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας θα
αναλάβει το έργο της ανακαίνισης, αλλά σύμφωνα με τον πρόεδρο
της κ. Ισά, "πάντα βοηθούν οι πιστοί μουσουλμάνοι. Κάθε φορά
που κάνουμε τις ανακαινίσεις των τζαμιών προσφέρουν με κάθε
δυνατό τρόπο", ανέφερε ο ίδιος.

Βοήθεια με τρόφιμα σε άπορες οικογένειες στην
Κομοτηνή


10-02-16 11:07

Μεγάλες ποσότητες τροφίμων παρέλαβε και διέμεινε σε
άπορες οικογένειες της περιοχής μας η Διαχειριστική
Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής.
Η βοήθεια σε τρόφιμα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου
Κομοτηνής σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Επιτροπή,
παρελήφθη και ήδη βρίσκεται στα χέρια των δικαιούχων.
Συγκεκριμένα διανεμήθηκαν 400 κιλά μήλα, 400 κιλά ακτινίδια και
200 κιλά ρύζι.
Σε 60 περίπου δικαιούχους και τις οικογένειές τους μοιράστηκε η
παραπάνω ποσότητα τροφίμων.
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