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Σφοδρές αντιδράσεις, υπέρ και κατά, έχει προκαλέσει η
συνέντευξη στη δημοσιογράφο Όπρα Γουίνφρεϊ και στο δίκτυο CBS του πρίγκιπα
Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ, που κατηγορούν το παλάτι για ρατσισμό
και ψυχολογική βία εις βάρος της, κατηγορίες που μπορούν να προκαλέσουν
σοβαρούς τριγμούς στη μοναρχία.
Στη συνέντευξη, η
Μέγκαν, που έχει λευκό πατέρα και μαύρη μητέρα, κατηγόρησε τη βασιλική οικογένεια της
Βρετανίας ότι είχε εκφράσει ανησυχία για το πόσο σκούρο θα ήταν το χρώμα του δέρματος
του γιου της, πράγμα που την ώθησε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας, ειδικά αφού ζήτησε
βοήθεια αλλά δεν έλαβε καμία.

Όπως υποστήριξε η Μαρκλ είχαν αρνηθεί τον τίτλο του πρίγκιπα για τον γιο της Άρτσι, ο
οποίος είναι τώρα ενός έτους, επειδή υπήρχαν ανησυχίες εντός της βασιλικής οικογένειας
της Βρετανίας «σχετικά με το πόσο σκούρο μπορεί να ήταν το δέρμα του όταν θα
γεννιόταν».

«Αυτό μου μεταφέρθηκε από τον Χάρι, αυτές ήταν συζητήσεις που η οικογένεια είχε μαζί
του», ανέφερε, ωστόσο αρνήθηκε να πει ποιος εξέφρασε τις ανησυχίες αυτές, όπως και ο
Χάρι, ο οποίος δήλωσε ότι η οικογένειά του τους απέκοψε οικονομικά και ότι ο πατέρας
του, ο πρίγκιπας Κάρολος, ο διάδοχος του βασιλικού θρόνου, τον απογοήτευσε και αρνείτο
κάποια στιγμή να δεχθεί τις κλήσεις του.

Επίσης, η Μέγκαν περιέγραψε κάποια μέλη της βασιλικής οικογένειας, τα οποία δεν
κατονόμασε, ως βάναυσα, ανειλικρινή και ένοχα για ρατσιστικά σχόλια και κατηγόρησε την
Κέιτ, σύζυγο του μεγαλύτερου αδελφού του Χάρι, του πρίγκιπα Ουίλιαμ, ότι την έκανε να
κλάψει πριν από τον γάμο της.

Μολονότι η βασιλική οικογένεια δέχθηκε ανοιχτά κριτική, ούτε ο Χάρι ούτε η Μέγκαν
επιτέθηκαν ευθέως στη βασίλισσα Ελισάβετ.

Το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει σχετικά με τη
συνέντευξη αυτή, η οποία μεταδόθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη Βρετανία.
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Η συζήτηση αυτή με τη Γουίνφρεϊ ήταν η πιο πολυαναμενόμενη βασιλική συνέντευξη που
παραχωρήθηκε από τότε που η εκλιπούσα μητέρα του Χάρι, η πριγκίπισσα Νταϊάνα
μοιράστηκε προσωπικές λεπτομέρειες για τον αποτυχημένο γάμο της με τον Κάρολο, το
1995, πλήττοντας τη φήμη του διαδόχου και τη θέση της βασιλικής οικογένειας στα μάτια
του βρετανικού κοινού.

Ο 36χρονος Χάρι δήλωσε στη συνέντευξη ότι άφησε τα βασιλικά του καθήκοντα λόγω
έλλειψης κατανόησης και επειδή ανησυχούσε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται,
αναφερόμενος στον θάνατο της μητέρας του Νταϊάνας, η οποία έχασε τη ζωή της σε
τροχαίο το 1997 καθώς ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε επιτάχυνε για να
ξεφύγει από τους φωτογράφους.

Στην ερώτηση τι θα έλεγε η μητέρα του για τα γεγονότα αυτά, ο Χάρι είπε: «Νομίζω ότι
θα αισθανόταν πολύ θυμωμένη με το πώς εξελίχθηκε αυτό και πολύ λυπημένη».

Όπρα Γουίνφρεϊ: Δεν ήταν η βασίλισσα και ο Φίλιππος οι «δράστες»

Η δημοσιογράφος Όπρα Γουίνφρεϊ διευκρίνισε ότι πίσω από τις «ανησυχίες» για το
χρώμα του παιδιού δεν ήταν η βασίλισσα Ελισάβετ, ούτε ο σύζυγός της Φίλιππος. Όπως
τόνισε, ο Χάρι της ζήτησε να ξεκαθαρίσει ότι η γιαγιά του και ο παππούς του «δεν έχουν
εμπλακεί σε αυτό».

Πάντως, ο Χάρι αναφέρθηκε και στα βρετανικά ΜΜΕ, λέγοντας ότι «είναι ιστορικά
διεφθαρμένα ή ρατσιστικά ή προκατειλημμένα» και «φέρουν μεγάλο μέρος της ευθύνης»
που αποφάσισε να πάρει την οικογένειά του και να φύγει από τη χώρα.

Αντιδράσεις
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Οι αντιδράσεις στον Τύπο της Βρετανίας κυμαίνονται από την απόλυτη απόρριψη των
λόγων των Μέγκαν και Χάρι έως στην πλήρη κατανόηση και στήριξη.

Ο γνωστός Βρετανός τηλεοπτικός παρουσιαστής Πιρς Μόργκαν είπε ότι «αυτή η
συνέντευξη είναι μια απολύτως επαίσχυντη προδοσία της Βασίλισσας και της Βασιλικής
Οικογένειας», ενώ η Βρετανίδα υφυπουργός αρμόδια για τα Παιδιά και τις Οικογένειες, Βίκι
Φορντ, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει κανένας απολύτως χώρος για ρατσισμό στην κοινωνία
μας»

Άλλα παραδείγματα αντιδράσεων είναι τα παρακάτω:

Republic, οργάνωση που αγωνίζεται για την κατάργηση της μοναρχίας
«Η μοναρχία μόλις επλήγη από την χειρότερη κρίση της από την παραίτηση του 1936.
Είτε για το καλό της Βρετανίας είτε για το καλό των νεότερων μελών της βασιλικής
οικογένειας αυτός ο σάπιος θεσμός πρέπει να φύγει».

Σερίνα Γουίλιαμς, Αμερικανίδα τενίστρια
«Η Μέγκαν Μάρκλ, η ανιδιοτελής μου φίλη, ζει τη ζωή της -και ηγείται δίνοντας το
παράδειγμα- με ενσυναίσθηση και συμπόνοια. Με διδάσκει καθημερινά τι σημαίνει να είναι
κανείς πραγματικά ευγενής. Τα λόγια της δείχνουν τον πόνο και τη σκληρότητα που έχει
βιώσει».

Μπίλι Τζιν Κινγκ, Αμερικανίδα πρώην τενίστρια
«Ανάμεσα στις αποκαλύψεις από τη συνέντευξη της Μέγκαν και του Χάρι βρίσκεται η
πάλη της Μέγκαν με την ψυχική υγεία. Ελπίζουμε ότι η ειλικρίνειά της θα οδηγήσει σε
μεγαλύτερη αποδοχή και μεγαλύτερη βοήθεια για αυτούς που την χρειάζονται».

Τζορτζ Τάκεϊ, πρώην ηθοποιός του STAR TREK
«Ίσως θα έπρεπε απλώς να κάνουν την Όπρα βασίλισσα και να τελειώνουν».
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Μπερνίς Κινγκ, κόρη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
«Η βασιλεία δεν είναι ασπίδα από την καταστροφή και την απόγνωση του ρατσισμού».

Νίνα Πάρκερ, Δημοσιογράφος του E!
«Ξέρετε γιατί οι μαύρες γυναίκες πιστεύουν τη Μέγκαν; Επειδή ξέρουμε ακριβώς πώς
είναι αυτές οι μικροεπιθέσεις. Και πώς σε οδηγούν σιγά σιγά στην τρέλα».
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