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Η κυρία Δραγώνα επιτέθη-
κε φραστικά κατά της εκ-

παιδευτικού, κόρης του πρώ-
ην προέδρου του Αρείου Πά-
γου, προειδοποιώντας τη με 
«επίσπευση» της μετάθεσής 
της από τον Εβρο. Τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια η κυρία Νι-
κοπούλου έχει γίνει  κόκκινο 
πανί για τους εγκάθετους της 
Αγκυρας στη Θράκη, οι οποί-
οι θεωρούν πως η εκπαίδευ-
ση των μαθητών της μειονό-
τητας θα πρέπει να έχει τουρ-
κική σφραγίδα, ακόμη και αν 
αυτοπροσδιορίζονται ως Πο-
μάκοι, όπως στην περίπτωση 
των μουσουλμάνων στο Με-
γάλο Δέρειο. Πριν από τρεις 
εβδομάδες περίπου η κυρία 
Νικοπούλου βρέθηκε στην 
Αθήνα, όπου παρέλαβε από 
τα χέρια της υπουργού Παι-
δείας κυρίας Αννας Διαμαντο-
πούλου το δεύτερο βραβείο 
του διαγωνισμού «Αριστεία και 
Καινοτομία στην Εκπαίδευση 
2010» για την έκδοση της μα-
θητικής εφημερίδας «Δέρειο 
στη γνώση»

Από το βήμα της εκδήλω-
σης η εκπαιδευτικός επεσή-

μανε πως τόσο στο Μεγάλο 
Δέρειο όσο και στην υπόλοι-
πη Θράκη υπάρχουν μαθητές 
Πομάκοι οι οποίοι είναι και αι-
σθάνονται Ελληνες και ζητούν 
τα δικαιώματά τους στην εκ-
παίδευση. Μετά τη βράβευ-
ση η κυρία Νικοπούλου πα-
ρουσίασε την εργασία της για 
το μειονοτικό σχολείο του Με-
γάλου Δερείου, που παρακο-
λούθησε και η υπουργός Παι-
δείας, η οποία στο τέλος τη 

συνεχάρη.

«ΜΑΖΕΨΟΥ...»
Στο διάλειμμα της εκδήλωσης 
η κυρία Νικοπούλου δέχτηκε 
την απρόκλητη επίθεση της 
ειδικής γραμματέως του υπουρ-
γείου Παιδείας για τα όσα δη-
μόσια δήλωσε για την εκπαί-
δευση των Πομάκων από το 
βήμα. Οπως δήλωσαν στο «ΘΕ-
ΜΑ» αυτόπτες μάρτυρες του 
επεισοδίου, η κυρία Δραγώνα 

επέπληξε την εκπαιδευτικό 
κατηγορώντας τη για «άσκη-
ση εξωτερικής πολιτικής στον 
χώρο του σχολείου», ενώ την 
απείλησε ευθέ-
ως πως θα κάνει 
ό,τι περνάει από 
το χέρι της για να 
μετατεθεί μια 
ώρα αρχύτερα 
από τον Εβρο 
όπως η ίδια έχει 
ζητήσει. «Δεν εί-
σαι σωστή δα-
σκάλα», της είπε, 
προκαλώντας την άμεση αντί-
δραση της κυρίας Νικοπού-
λου, η οποία της υπενθύμισε 
πως λίγο νωρίτερα βραβεύτη-
κε για το έργο της από την ίδια 
την υπουργό Παιδείας. Το επει-
σόδιο είχε συνέχεια, αφού η 

ειδική γραμματέας του υπουρ-
γείου, σε έντονο ύφος και κου-
νώντας τον δείκτη του χεριού 
της, κατηγόρησε την εκπαι-

δευτικό πως γί-
νεται... «υποχεί-
ριο» των κομμά-
των της αντιπο-
λίτευσης, που 
προσπαθούν να 
«στριμώξουν» την 
κυβέρνηση με 
ερωτήσεις στη 
Βουλή για τα όσα 
συμβαίνουν στη 

Θράκη και στον χώρο της μει-
ονότητας. 

Ακόμη και ο πρόσφατος 
εορτασμός της εθνικής επε-
τείου της 25ης Μαρτίου βρέ-
θηκε στο στόχαστρο της κυ-
ρίας Δραγώνα, η οποία ζήτη-

σε από την κυρία Νικοπούλου 
να «μαζευτεί» και να μη δια-
νοηθεί να ντύσει τους Πομά-
κους μαθητές και τις μαθήτρι-
ες του σχολείου με εθνικές πα-
ραδοσιακές στολές, αν και ήταν 
επιθυμία πολλών γονέων του 
χωριού. Το «ΘΕΜΑ» επικοινώ-
νησε με την κυρία Νικοπού-
λου, ζητώντας της να σχολιά-
σει τη συμπεριφορά της ειδι-
κής γραμματέως του υπουρ-
γείου Παιδείας προς το πρό-
σωπό της. Η ίδια αρνήθηκε 
κάθε σχόλιο και δήλωση, επι-
καλούμενη τη θέση της ως δη-
μοσίου υπαλλήλου, επιβεβαι-
ώνοντας ωστόσο το φραστικό 
επεισόδιο με την κυρία Δρα-
γώνα στους χώρους του Ιδρύ-
ματος Μείζονος Ελληνισμού 
στις 13 Μαρτίου.

“““
ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ!

«ΜΗ διανοηθείς να ντύσεις τους Πομάκους 
μαθητές με ελληνικές παραδοσιακές στολές 
την 25η Μαρτίου», απείλησε η Θ. Δραγώνα τη 
Χ. Νικοπούλου

Η Θάλεια Δραγώνα απειλεί να διώξει
την ηρωική δασκάλα του Εβρου!
Την ώρα που η υπουργός Παιδείας βράβευε τη θυγατέρα του πρώην προέδρου
του Αρείου Πάγου Χαρά Νικοπούλου, η ειδική γραμματέας του υπουργείου 
εξαπέλυε αδιανόητη επίθεση εναντίον της, ζητώντας της να «μαζευτεί»

Κόρη του πρώην προέ-
δρου του Αρείου Πάγου 

κ. Βασίλη Νικόπουλου, η νε-
αρή εκπαιδευτικός δεν χρη-
σιμοποίησε το αξίωμα του 
πατέρα της για να πετύχει 
έναν «καλό» διορισμό στην 
Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, 
αλλά ζήτησε να διοριστεί το 
2004 στο Μεγάλο Δέρειο 
του Νομού Εβρου, όπου 
εγκαταστάθηκε μόνιμα μα-
ζί με τον σύζυγό της, μετα-
φέροντας εκεί και τα πολι-
τικά τους δικαιώματα.

Η παρουσία της στο απο-
μακρυσμένο χωριό γρήγο-
ρα θορύβησε τους σκληρο-
πυρηνικούς κύκλους της μει-
ονότητας, αφού η εκπαιδευ-
τικός αρνήθηκε να συναι-
νέσει στη γραμμή τουρκο-
ποίησης των Πομάκων μα-
θητών της, με αποτέλεσμα 
να ξεκινήσουν για την ίδια 
τα προβλήματα. Ηταν η πρώ-
τη εκπαιδευτικός στο χωριό 
που πραγματοποίησε εκ-
δηλώσεις και παρελάσεις 
στις εθνικές επετείους. Που 

μίλησε στους μαθητές της 
για την Ελληνική Ιστορία, 
τους έμαθε ποιήματα και 
τραγούδια για το 1821 και 
το 1940, τα οποία τα παιδιά 
απήγγελλαν και στη συνέ-
χεια τραγουδούσαν εξοργί-
ζοντας τους εγκάθετους της 
Αγκυρας, οι οποίοι θεωρούν 
τουρκικό έδαφος την περι-
οχή! «Υπάρχουν κύκλοι του 
τουρκικού προξενείου που 
δεν επιθυμούν την παρου-
σία μου γιατί θεωρούν την 
περιοχή τουρκική. Φαίνεται 

ότι τους χαλάω τα σχέδια με 
το να κάνω απλώς τη δου-
λειά μου. Να διδάσκω δηλα-
δή τους μαθητές μου και να 
προσπαθώ να τους δημιουρ-
γήσω ελληνική συνείδηση», 
είχε δηλώσει στις 17/2/2009 
η κυρία Νικοπούλου σε συ-
νέντευξή της στο «ΘΕΜΑ».

Αρχικά επιχειρήθηκε η 
εκδίωξή της από το χωριό 
με συγκέντρωση υπογρα-
φών, η οποία όμως εξελί-
χθηκε σε φιάσκο, αφού η 
πλειοψηφία των γονέων, 

των μαθητών και των μα-
θητριών του σχολείου αρ-
νήθηκε να υπογράψει. Στη 
συνέχεια πραγματοποιή-
θηκε συλλαλητήριο σε βά-
ρος της, που μάλιστα καλύ-
φθηκε τηλεοπτικά οπό το 
τουρκικό κανάλι TRT1, το 
οποίο πάλι δεν είχε κάποιο 
αποτέλεσμα. Ακολούθησε 
ο ξυλοδαρμός της (8/2/2008) 
από μουσουλμάνο «τουρ-
κόφρονα» κάτοικο του χω-
ριού, που είχε ως αποτέλε-
σμα να τοποθετήσει νάρ-

θηκα στο χέρι της.Πρόσφα-
τα εφημερίδες της μειονό-
τητας αναπαρήγαγαν την 
ψευδή είδηση πως η εκπαι-
δευτικός προσέβαλε τη θρη-
σκεία του Ισλάμ ζητώντας 
από τους μαθητές της να 
ζωγραφίσουν τον Αλλάχ. 
Ηταν μια είδηση καθαρά 
στημένη, που σκοπό είχε 
να στοχοποιήσει στον μου-
σουλμανικό κόσμο την κυ-
ρία Νικοπούλου, η οποία 
ήδη έχει προσφύγει στη Δι-
καιοσύνη.

Κόκκινο πανί γιατί καλλιεργεί την ελληνική συνείδηση στους μαθητές
~ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ «ΤΟΥΡΚΟΦΡΟΝΩΝ»

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ειδικής γραμματέως του 
υπουργείου Παιδείας κυρίας Θάλειας Δραγώ-
να βρίσκεται η δασκάλα του μειονοτικού σχο-
λείου Μεγάλου Δερείου Εβρου κυρία Χαρά Νι-
κοπούλου, επειδή υποστηρίζει με σθένος πως 
οι Πομάκοι μαθητές της δεν είναι Τούρκοι.

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΒΒΙΔΗ
savvidispan@gmail.com
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Η ΚΥΡΙΑ Χαρά Νικοπούλου ενώ 
εκφωνεί τον πανηγυρικό της ημέρας 
στο ηρώο του Μεγάλου Δερείου για 
την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου
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ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ του μειονοτικού σχολείου στις εθνικές 
επετείους έχουν θορυβήσει τους σκληροπυρηνικούς της 
μειονότητας, που θεωρούν τουρκικό έδαφος την περιοχή!

ΔΡΑΓΩΝΑΣ
ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ

SMS

 «ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ σωστή 
δασκάλα», φέρεται να της 
είπε η κυρία Θάλεια 
Δραγώνα, απειλώντας 
την ταυτόχρονα με άμεση 
μετάθεση από το σχολείο 
όπου διδάσκει
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