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Σημαιοφόρος από τη Νιγηρία: Τιμή μου που είμαι
Ελληνίδα – Δεν συμφωνώ με τη διακωμώδηση της
παρέλασης
Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κρατική & εκκλησ, πρόνοια και
οικογενειακά θέματα) / Συνεντεύξεις

Μπορεί η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου να έχει περάσει, εκείνο όμως
που θα μείνει στη μνήμη στους περισσότερους που βρέθηκαν στο κέντρο της
Αθήνας ήταν η σημαιοφόρος του 40ου Λυκείου Αθηνών.
Η Μέρσυ Ούζορ με καταγωγή από τη Νιγηρία «τράβηξε» τα βλέμματα στην
παρέλαση και κέρδισε το χειροκρότημα όταν παρέλασε κρατώντας ψηλά την
ελληνική σημαία. Η 17χρονη μαθήτρια γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Πατήσια. Οι
γονείς της ήρθαν από τη Νιγηρία στην Ελλάδα πριν από είκοσι χρόνια για ένα
καλύτερο μέλλον. Όπως η ίδια λέει με χαμόγελο στο protothema.gr, οι γονείς της
νιώθουν πιο Έλληνες από τους Έλληνες.
«Οι γονείς μου είναι και οι δυο από τη Νιγηρία και διάβαζαν πολλά πράγματα για
την Ελλάδα προτού έρθουν να μείνουν μόνιμα. Την αγαπούσαν την Ελλάδα αν και
στην αρχή ήταν δύσκολο για τους γονείς μου να προσαρμοστούν. Είναι μια
χριστιανική χώρα και αυτό άρεσε πολύ στον μπαμπά μου γιατί είναι ιερέας. Εγώ
γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ και η αγάπη που έχω λάβει από τους καθηγητές και
τους συμμαθητές μου είναι πολύ μεγάλη. Δεν βίωσα καθόλου ρατσισμό από τους
Έλληνες. Νιώθω πολύ τυχερή για αυτό, γιατί άλλα παιδιά τον βιώνουν πολύ
έντονα» λέει στο protothema.gr.
Στην παρέλαση η Μέρσι κέρδισε τον θαυμασμό όλων. Δεν ήταν η πρώτη φορά,
όμως που κρατούσε την ελληνική σημαία. Ήταν σημαιοφόρος άλλες δυο φορές.

Μία στο δημοτικό, μία στο γυμνάσιο και τώρα στο λύκειο. Οι συμμαθητές της είναι
χαρούμενοι με την επιτυχία της και η Μέρσυ αρκετά συγκινημένη γιατί, όπως λέει,
δεν ένιωσε κανένα αίσθημα υποτίμησης και απορίας από τα βλέμματα του κόσμου
την ώρα που, ενώ κρατούσε τη σημαία, παρέλαυνε γεμάτη περηφάνεια και τιμή
που είναι Ελληνίδα.
«Έχω κρατήσει τη σημαία τρεις φορές στη ζωή μου και δεν ένιωσα ποτέ κανένα
αίσθημα υποτίμησης ούτε άκουσα ποτέ κανέναν συμμαθητή μου να πει: «Γιατί να
είναι σημαιοφόρος αυτή από τη Νιγηρία κι όχι εγώ που είμαι Ελληνόπουλο;».
Πραγματικά νιώθω περηφάνεια και τιμή που είμαι Ελληνίδα και δεν μου άρεσε
καθόλου που κάποια κορίτσια, τα οποία δεν ήταν μαθήτριες, ήταν άγνωστες σε
εμάς, εισέβαλαν στην παρέλαση κι άρχισαν να παρελαύνουν α λα Monty Python.
Δεν το επικροτώ εγώ αυτό όπως έκαναν κάποιοι άλλοι», λέει στο protothema.gr.
Η Μέρσυ βρέθηκε άθελά της στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης Μητσοτάκη –
Τσίπρα στη συζήτηση για το Άσυλο στη Βουλή. Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, μάλιστα, να επισημαίνει ότι καμαρώνει για τα επιτεύγματα του Γιάννη
Αντετοκούμπο και της σημαιοφόρου από την Αφρική.
«Όταν έμαθα ότι ο πρωθυπουργός μίλησε για εμένα και είπε ότι καμαρώνει για τα
επιτεύγματά μου, συγκινήθηκα και ένιωσα πολύ χαρούμενη. Δεν το πίστευα. Εν τω
μεταξύ πολλοί δημοσιογράφοι έχουν μπερδευτεί και δημοσιεύουν τη φωτογραφία
της σημαιοφόρου του 2017 και το λέω αυτό, γιατί αυτή η κοπέλα είναι φίλη μου.
Είναι από τη Νιγηρία και λέγεται Ευλογία. Τώρα έχει τελειώσει το σχολείο και
σπουδάζει».
Η Μέρσυ διαβάζει καθημερινά πολλές ώρες προκειμένου να πετύχει τα όνειρά της.
Θέλει να σπουδάσει ιατρική με ειδικότητα στην καρδιολογία και, όπως λέει και η
ίδια, είναι ένα επάγγελμα που αγαπά από μικρή.
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