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Είναι ο πιο διάσηµος τηλεοπτικός «οι-
κοδεσπότης» του Καναδά και είναι... 
Ελληνας. Ορισµένοι τον αποκαλούν 

«Λάρι Κινγκ του Βορρά», ο ίδιος όµως, όσο 
απίστευτο και να ακούγεται, έχει καταφέρει 
τους Βορειοαµερικανούς να αποστηθίσουν 
το -κάθε άλλο παρά εύκολο γι’ αυτούς - 
όνοµα... Τζορτζ Στρουµπουλόπουλος. Από 
το πλατό του καθηµερινού τοκ σόου του, το 
οποίο αποτελεί τη ναυαρχίδα του δικτύου 
CBC, ο πολυβραβευµένος δηµοσιογράφος 
έχει δει να παρελαύνουν από τη Χίλαρι 
Κλίντον µέχρι την Αριάννα Χάφινγκτον 
και από τον µπασκετµπολίστα Λεµπρόν 
Τζέιµς µέχρι τον Κλιντ Ιστγουντ. Λίγο 
πριν ολοκληρωθεί η 8η σεζόν της εκπο-
µπής που συνδυάζει πολιτική επικαιρότητα 
και συνεντεύξεις, ο Τζορτζ Στρουµπουλό-
πουλος δεν παραλείπει να µοιραστεί τον 
εκνευρισµό που του προκαλούν όσοι επι-
µένουν να παρουσιάζουν την κατάσταση 
ως αποκλειστικό πρόβληµα... της Ελλάδας 
και των Ελλήνων.

Οσοι Ελληνες κάνουν καριέρα στη σό-
ουµπιζ στη βόρεια Αµερική συνηθίζουν 
να τροποποιούν τα επίθετά τους, τα 
κάνουν πιο.. εύηχα. Εσύ όχι µόνο το 
κράτησες αλλά το έβαλες και στον τίτλο 
της εκποµπής σου.

«Πράγµατι, το κάνουν πολλοί, αλλά, ξέ-
ρεις κάτι, δεν ήθελα ποτέ να αλλάξω το 
όνοµά µου. Μεγάλωσα στο Τορόντο, µια 
πόλη ανοιχτή στην πολυπολιτισµικότητα, 
όπου δεν ένιωσα ποτέ άβολα για τη κατα-
γωγή µου. Η αλήθεια είναι πως στα πρώτα 
µου επαγγελµατικά βήµατα, µου πρότειναν 
να το «κοντύνω»... το σκέφτηκα για λίγο 
αλλά κατέληξα ότι µου αρέσει όπως είναι. 
Οσο µεγαλώνω τόσο περισσότερο χαίρο-
µαι που δεν το άλλαξα».

Αναφέρεσαι συχνά στην Ελλάδα. Είναι 
κάτι που σου έρχεται αυθόρµητα;

«Ναι, έτσι είναι. Η γιαγιά µου και ο παπ-
πούς µου, από τον οποίο πήρα το όνοµά 
µου, ήταν Ελληνες από την Αλεξάνδρεια 

και µεγαλώνοντας πλάι τους, έµαθα πολλά 
για την Ελλάδα, την Ιστορία της και τη µυ-
θολογία, τα οποία προσπαθώ να µοιράζο-
µαι µε το κοινό».

Στην εκποµπή σου αναφέρεσαι και 
στην παγκόσµια οικονοµική κρίση. Τα 
ΜΜΕ στον Καναδά, πώς µεταδίδουν 
τις εξελίξεις στην Ελλάδα;

«Η αντίληψη που επικρατεί στα καναδι-
κά µέσα για το τι ακριβώς συµβαίνει, είναι 
λανθασµένη. Με εκνευρίζει που δεν δίνεται 
η δέουσα σηµασία στο γεγονός ότι η κρίση 
δεν είναι «ελληνική» αλλά παγκόσµια. Το 
οικονοµικό µας σύστηµά φροντίζει ώστε 
οι πλούσιοι να γίνουν πιο πλούσιοι και 
οι φτωχοί να παραµένουν, στην καλύτερη, 
φτωχοί. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι ακό-
µη και σήµερα, την ώρα που τόσες χώρες 
βυθίζονται στην κρίση, ορισµένοι επιµέ-
νουν πως η λύση βρίσκεται στην απόλυτη 
ελευθερία της αγοράς. Γιατί πιστεύουν ότι ο 
Καναδάς, ας πούµε, δεν βιώνει παρόµοια 

φαινόµενα; Ενας από τους λόγους - εκτός 
από το πετρέλαιο - είναι ότι οι τράπεζες υπό-
κεινται σε εκατοντάδες νόµους και ελέγχους 
που τις εµποδίζουν να «τζογάρουν» κυνηγώ-
ντας απεριόριστα κέρδη».

Τι απαντάς σε όσους σε ρωτάνε για την 
κρίση στην Ελλάδα;

«Με τους Ελληνες που έρχονται στην 
εκποµπή, όπως ας πούµε την Αριάννα 
Χάφινγκτον, τον Ζακ Γαλιφιανάκη ή την 
Ολυµπία ∆ουκάκη, κοιταζόµαστε σαν να 
λέµε ‘Θεέ µου, πόσο χειρότερα µπορούν 
να γίνουν τα πράγµατα;’. Αλλά στους πε-
ρισσότερους προσπαθώ να εξηγήσω ότι η 
κατάσταση είναι πολύ πιο πολύπλοκη από 
αυτό που νοµίζουν, ότι το πρόβληµα δεν 
είναι η Ελλάδα και ότι η χώρα τους µπο-
ρεί να είναι η επόµενη. Ετσι όπως πάνε τα 
πράγµατα, θα δούµε σε λίγο τη Βραζιλία να 
αναλαµβάνει τη διάσωση της... Πορτογα-
λίας - φαντάζεσαι πόσο ειρωνικό θα είναι 
κάτι τέτοιο»;

Ο Λάρι Κινγκ του Καναδά 
είναι Ελληνας
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