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«Ανησυχούσαν για το πόσο 
σκουρόχρωμο θα γεννιόταν 
το πρώτο μας παιδί»
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Μέ-
γκαν και ο Χάρι μίλησαν για την ανη-
συχία που υπήρχε στο παλάτι πριν τον 
ερχομό του πρώτου τους παιδιού, για το 
χρώμα του δέρματός του και πόσο σκούρο 
θα ήταν αυτό.
Η Μέγκαν σημείωσε ότι είχαν αρνηθεί 
τον τίτλο του πρίγκιπα για τον γιο της Άρ-
τσι, ο οποίος είναι τώρα ενός έτους, επει-
δή υπήρχαν ανησυχίες εντός της βασιλι-
κής οικογένειας της Βρετανίας «σχετικά με 
το πόσο σκούρο μπορεί να ήταν το δέρμα 
του όταν θα γεννιόταν», όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
«Όλοι στη βασιλική οικογένεια βρίσκο-
νται υπό κάποιας μορφής πίεσης, ωστόσο 
για την Μέγκαν η πίεση αυτή ήταν τερά-
στια, λόγω της καταγωγής της», ανέφερε ο 
πρίγκιπας.
Η Μέγκαν αρνήθηκε να πει ποιος εξέφρα-
σε τις ανησυχίες αυτές, όπως και ο Χάρι.
Η δήλωση αυτή προκάλεσε την οργή του 
κόσμου στα social media. Χρήστες απ’όλο 
τον κόσμο προχώρησαν σε αναρτήσης αλ-
ληλεγγύης και συμπάθειας προς το ζευγάρι.
Η κορυφαία Αφροαμερικανίδα τενίστρια 
Σερένα Γουίλιαμς έγραψε στο Twitter: «Η 
ανιδιοτελής φίλη μου Μέγκαν Μαρκλ ζει τη 
ζωή της έχοντας ευσπλαχνία και συμπόνια. 
Καθημερινά μου δείχνει τι θα πει αληθινά 
να είσαι ευγενής. Τα λόγια της αντικατο-
πτρίζουν τον πόνο και τη σκληρότητα που 
έχει βιώσει. Γνωρίζω από πρώτο χέρι το 
θερμικό σεξισμό και ρατσισμό και τον τρό-
πο που τα μίντια εξευτελίζουν τις γυναίκες 
και τους ανθρώπους γενικότερα λόγω του 
χρώματός τους, με απώτερο σκοπό να μας 
υποτιμήσουν, να μας «ποδοπατήσουν», να 
μας δαιμονοποιήσουν. Οφείλουμε να ανα-
γνωρίζουμε την υποχρέωση που έχουμε να 
δημοσιοποιούμε την κακεντρεχή, αβάσιμη 
και χαμηλής ποιότητας δημοσιογραφία. 
Θελω η κόρη της Μέγκαν, η δική μου και η 
δικη σου κόρη να ζήσουν σε μία κοινωνία 
που θα καθοδηγείται από σεβασμό».

«Είχα τάσεις αυτοκτονίας»
Η Δούκισσα του Σάσεξ ισχυρίστηκε ότι 
είχε αυτοκτονικές σκέψεις όσο άνηκε στη 
βασιλική οικογένεια.
«Δεν ήθελα πια να είμαι ζωντανή. Και 
αυτή ήταν μια πολύ καθαρή, πραγματική 
και τρομακτική συνεχής σκέψη. «Θυμάμαι 
ότι ο Χάρι με ταρακούνησε. Ζήτησα βοή-
θεια από το παλάτι αλλά μου αρνήθηκαν».
«Απλώς δεν ήθελα να ζήσω άλλο. Και 
αυτή ήταν μια πολύ καθαρή και πραγμα-
τική και τρομακτική διαρκής σκέψη. Και 
θυμάμαι πως αυτός (ο Χάρι) απλά με πα-
ρηγορούσε σα μωρό», σημείωσε η Μέ-
γκαν, σκουπίζοντας τα δάκριά της.
Στην ερώτηση της δημοσιογράφου εάν η 
ιστορία της με τον πρίγκιπα είχε αίσιο τέ-
λος, η Μέγκαν Μαρκλ απάντησε με βεβαι-
ότητα πως είχε. Στη συνέχεια η Όπρα ρώ-
τησε τον πρίγκιπα Χάρι εάν πιστεύει ότι η 

«Σ
ύννεφα» στα Ανάκτορα 
του Μπάκιγχαμ φέρνει η 
πολύκροτη συνέντευξη 
της Μέγκαν Μαρκλ και 

του Πρίγκιπα Χάρι στην Όπρα και το αμε-
ρικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, έπειτα 
από μια εβδομάδα που χαρακτηρίσθηκε 
από υπονοούμενα και πολεμικές που τους 
φέρνουν αντιμέτωπους με τη βρετανική 
βασιλική οικογένεια.
Οι Σάσεξ, και ιδιαίτερα η Μέγκαν Μαρκλ, 
θέλησαν μέσω και αυτής της συνέντευξης 
να τακτοποιήσουν λογαριασμούς με το 
Μπάκιγχαμ, έναν χρόνο μετά την απομά-
κρυνσή τους από τη βασιλική οικογένεια.
Η πρώην τηλεοπτική ηθοποιός, έγκυος 
στο δεύτερο παιδί της, που όπως αποκά-
λυψε θα είναι κορίτσι, κατηγόρησε τον 
οίκο των Ουίνδσορ ότι «διαιωνίζει ψεύ-
δη», αποκαλώντας τον εν παρόδω «the 
Firm», «η Εταιρεία», φέρνοντας στο νου 
τις χειρότερες στιγμές της επιχειρηματικής 
κουλτούρας. Ακόμη μίλησε για τον ρατσι-
σμό που βίωσε, όταν η βασιλική οικογέ-
νεια είχε εκφράσει ανησυχίες για το πόσο 
σκούρο θα ήταν το χρώμα δέρματος του 
πρώτου παιδιού της.
Η 39χρονη, η μητέρα της οποίας είναι 
μαύρη και ο πατέρας λευκός, δήλωσε ότι 
ήταν αφελής προτού παντρευτεί ένα μέλος 
της βασιλικής οικογένειας το 2018, αλλά 
κατέληξε να σκέφτεται την αυτοκτονία και 
να βλάψει τον εαυτό της αφού ζήτησε βοή-
θεια, αλλά δεν έλαβε καμία.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Όπρα 
πούλησε τη συνέντευξη αυτή στο CBS για 7 
έως 9 εκατομμύρια δολάρια, διατηρώντας 
παράλληλα τα διεθνή δικαιώματα, τα οποία 
αποτελούν πηγή πλούσιων εσόδων καθώς 
μεγάλο μέρος του πλανήτη περιμένει το 
αποψινό τηλεοπτικό ραντεβού.

Μέγκαν Μαρκλ: «Δεν είχα άγχος όταν 
γνώρισα τη βασίλισσα Ελισάβετ»
Στην αρχή της συνέντευξης, η Μέγκαν 
Μαρκλ εμφανίστηκε μόνη της, χωρίς τον 
πρίγκιπα Χάρι στο πλευρό της, με τη συ-
ζήτηση να ξεκινά εστιάζοντας στο υπόβα-
θρο της γνωριμίας και του γάμου τους: 
«Ποτέ δεν έψαξα τον Χάρι στο διαδίκτυο 
και στο google πριν τον γνωρίσω. Σε όλο 
αυτό πήγα με αφέλεια».
Εν συνεχεία, η συζήτηση πήγε στη τη 
γνωριμία της με τη βασιλική οικογέ-
νεια, για την οποία είπε: «Δεν είχα άγχος 
πριν συναντήσω τη βασίλισσα, ωστόσο, 
ο Χάρι με ρώτησε αν ξέρω πώς πρέπει 
να υποκλιθώ όταν ήμασταν στο αυτοκί-
νητο, πέντε λεπτά πριν πάμε στο παλάτι. 
Ήξερα ότι αυτό το κάνουν δημόσια, αλλά 
δεν περίμενα ότι το κάνουν και εντός της 
οικογένειας. Σκέφτηκα πως είναι απλά η 
γιαγιά του».
Επίσης, η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε 
πως αυτή και ο πρίγκιπας Χάρι παντρεύ-
τηκαν σε μυστική τελετή, χωρίς οικογέ-
νειες, παρά μόνο με την παρουσία του 
Αρχιεπισκόπου: «Το θέαμα είναι για τον 
κόσμο. Εμείς θέλαμε μία τελετή για εμάς».

«Όλοι στη 
βασιλική οι-
κογένεια βρί-
σκονται υπό 
κάποιας μορ-
φής πίεσης, 
ωστόσο για 
την Μέγκαν 
η πίεση αυτή 
ήταν τεράστια, 
λόγω της κα-
ταγωγής της», 
ανέφερε ο πρί-
γκιπας.

Βόμβα από Μέγκαν και Χάρι στην Όπρα: ‘Το παλάτι 
ανησυχούσε για το χρώμα του πρώτου μας παιδιού’ 

σύζυγός του τον «έσωσε», εκείνος απάντη-
σε «Δεν τίθεται θέμα συζήτησης, φυσικά».

«Δεν μας αγγίζουν τα ψέματά τους»
«Είμαστε ελεύθεροι, δεν μας αγγίζουν άλλο 
τα ψέματα τους», δήλωσε το ζευγάρι στον 
τηλεοπτικό φακό της Όπρα Γουίνφρι.
«Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις δι-
κές μας επιλογές με έναν τρόπο που δεν 
υπήρχε στο παρελθόν», δήλωσε η Μέγκαν 
στη Γουίνφρι, ενώ συμπλήρωσε πως «είναι 
πραγματικά απελευθερωτικό να μπορείς 
να έχεις το δικαίωμα και το προνόμιο με 
κάποιο τρόπο να μπορείς να λες ‘ναι’… να 
μπορείς απλά να κάνεις μια δική σου επι-
λογή και να εκφράσεις την προσωπική σου 
άποψη».
Η 39χρονη Μέγκαν και ο 36χρονος Χάρι 
άφησαν άναυδη τη βασιλική οικογένεια 
πέρυσι τον Ιανουάριο, ανακοινώνοντας 
ότι αποχωρούν από τον επίσημο βασιλικό 
τους ρόλο για να ζήσουν στην Καλιφόρνια. 
Το ‘διαζύγιο’ επιβεβαιώθηκε τον περασμέ-
νο μήνα, την ίδια χρονική στιγμή με την 
πραγματοποίηση της συνέντευξης τους στη 
Γουίνφρι.
Η Μέγκαν αποκάλυψε στην Όπρα ότι το 
Μπάκιγχαμ «διαιωνίζει ψεύδη» για την ίδια 
και τον σύζυγό της μέσω μιας «εταιρείας», 
ενώ ο Χάρι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην 
μοναξιά και την απαξίωση που είχε βιώ-
σει η μητέρα του, Νταϊάνα, όταν βρισκόταν 
εν ζωή και συζούσε με τον πατέρα του, τον 
πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος είχε παράλλη-
λη σχέση με την Καμίλα Πάρκερ-Μπόουλς, 
τη σημερινή Δούκισα της Κορνουάλης.
Το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ δεν έχει προς 
το παρόν σχολιάσει σχετικά με την συνέ-
ντευξη αυτή, η οποία μεταδόθηκε τις πρώ-
τες πρωινές ώρες σήμερα στη Βρετανία.
Η συζήτηση αυτή με την Γουίνφρι ήταν η 
πιο πολυαναμενόμενη βασιλική συνέντευ-
ξη που παραχωρήθηκε από τότε που η 
εκλιπούσα μητέρα του Χάρι, η πριγκίπισσα 
Νταϊάνα μοιράστηκε προσωπικές λεπτομέ-
ρειες για τον αποτυχημένο γάμο της με τον 
Κάρολο, το 1995, πλήττοντας την φήμη του 
διαδόχου και τη θέση της βασιλικής οικο-
γένειας στα μάτια του βρετανικού κοινού.


