
Έφυγε για πάντα «η αγαπημένη θείτσα» των παιδιών.

Μια προσωπικότητα που δύσκολα ξεχνάει κανείς.
Θα μείνει χαραγμένη σαν πληγή στη μνήμη των γονιών και συγγενών των 500.000 παιδιών του 
Ιράκ, που έχασαν τη ζωή τους από τις «αμερικανικής έμπνευσης κυρώσεις».
Χαραγμένη επίσης και στη μνήμη των παιδιών του Ιράκ που έζησαν τη φρίκη των «αμερικανικής 
έμπνευσης κυρώσεων» και τη φρίκη του πολέμου που τις ακολούθησε.
Ξαναδείτε και το βίντεο που απαντά χωρίς τύψεις και ντροπή, λέγοντας ότι μαζική εξόντωση μισού 
εκατ. παιδιών στο Ιράκ από ελλείψεις φαρμάκων και αναγκαίων ειδών διατροφής, άξιζε το 
κόστος !!

https://youtu.be/UAW-RZWJqdI

αφήνοντας ακόμη και την χαζοχαρούμενη αμερικανίδα δημοσιογράφο με ανοιχτό το στόμα.

Οι υπολογισμοί αυτοί των φρικτών συνεπειών των εγκληματικών πράξεων, δεν έγιναν αυθαίρετα, 
αλλά από επίσημους διεθνείς οργανισμούς.
Ο κατάλογος των εγκλημάτων δεν σταματάει εδώ.
Φθάνει μέχρι τη γειτονική, πρώην Γιουγκοσλαβία, που ισοπεδώθηκε για να εξυπηρετηθούν άνομα 
γεωπολιτικά, οικονομικά και όσα άλλα ...συμφέροντα.

Αξίζει να θυμηθούμε για λίγο πως εξελίσσονταν τα γεγονότα και σχετικές συζητήσεις - δηλώσεις.

Απρίλιος του 1999

http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9904/07/albright/index.html

Σε εμφάνισή της στην εκπομπή «Larry King Live» του CNN, η Ολμπράιτ αναγνώρισε ότι παρά τους 
έντονους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ κατά της Γιουγκοσλαβίας, το «σκορ» σε αυτό το σημείο είναι 
«μάλλον ισοπαλία».

Το τι ακριβώς εννοούσε με τη ποδοσφαιρική - θα 'λεγε κανείς - έκφραση, φαίνεται στη συνέχεια 
του ίδιου δημοσιεύματος της εποχής εκείνης.

Η επιχείρηση "Allied Force" συνεχίζεται για λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες, με το ΝΑΤΟ να 
εντείνει τις επιθέσεις του κατά των γιουγκοσλαβικών δυνάμεων και της σερβικής αστυνομίας τις 
τελευταίες ημέρες με στόχο να ανακόψει την επιχείρηση «εθνοκάθαρσης» στο Κοσσυφοπέδιο.

Ερωτηθείσα ποιος κερδίζει τον πόλεμο μέχρι στιγμής, η Ολμπράιτ είπε: «Είναι μάλλον αρκετά 
ισορροπημένο, διότι αυτό που συνέβη είναι ότι (ο Μιλόσεβιτς) έκανε φοβερά πράγματα. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία γι' αυτό».

Κατά συνέπεια παραδέχεται ότι μιλάει για αντιπαλότητα ενεργειών που στην ουσία, δεν διαφέρουν 
μεταξύ τους.

Στην πορεία τα πράγματα ξεκαθάρισαν ακόμη περισσότερο.

Ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία ήταν ο «δικός της πόλεμος», όπως γράφτηκε τότε.



Η Ολμπράιτ δέχθηκε έντονη κριτική στην Ουάσιγκτον, με ορισμένους να αποκαλούν τις αεροπορικές 
επιδρομές του ΝΑΤΟ «Πόλεμος της Ολμπράιτ», ενώ άλλοι την κατηγόρησαν ότι εκτίμησε λανθασμένα
την αποφασιστικότητα του Μιλόσεβιτς.

Σχετικά με αυτό, η Ολμπράιτ δήλωσε: «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη μαζί με τους συναδέλφους 
μου, όσον αφορά την πεποίθηση ότι ήταν απαραίτητο για εμάς να μην μείνουμε αμέτοχοι και να 
παρακολουθήσουμε αυτό που σχεδίαζε να κάνει ο Μιλόσεβιτς».

«Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας», πρόσθεσε.

Αυτό θα πει λοιπόν να κάνει κανείς το άσπρο - μαύρο.
Μερικά χρόνια αργότερα, και μετά τον περίεργο θάνατο του Μιλόσεβιτς, όπου βρέθηκε 
κρεμασμένος, στο υπό εξαιρετική φρούρηση κελί του, η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, που
είχε αναλάβει να τον δικάσει με την ίδια κατηγορία της Ολμπράιτ, έβγαλε αθωωτική απόφαση.
Η απόφαση όμως αυτή δεν έλαβε την ίδια έκταση, όπως και η κατηγορία εις βάρος του.
Κι έτσι το μαύρο, δεν ξανάγινε άσπρο.

Ωστόσο αυτό που έμεινε, είναι μια νέα εποχή που εγκαινίασε μεθόδους, όπως κυρώσεις, επιβολή 
«δημοκρατικών καθεστώτων», στρατιωτικές επεμβάσεις επιλεκτικά σε ανυπότακτες χώρες, 
διαμελισμοί χωρών και δημιουργίες κρατών χωρίς status αποδεκτό από τη διεθνή κοινότητα, στον 
ΟΗΕ και άλλα πολλά.....
Μπήκαμε λοιπόν σε μια εποχή στην οποία ζούμε μέχρι σήμερα και με μια κληρονομιά που 
όπως φαίνεται αβγαταίνει.

Η αναπόφευκτη δυσάρεστη ιστορική αναδρομή που μας προκάλεσε η πληροφορία του θανάτου της
εκλιπούσας, έφερε στη μνήμη μας και μια εύστοχη μαντινάδα, που χε γράψει την εποχή εκείνη 
ένας ευρηματικός φίλος Κρητικός.
Την αναζητήσαμε και σας την παρουσιάζουμε.

Μέσα από τα γεμάτα  χιούμορ και σαρκασμό τετράστιχα, αναδεικνύονται και άλλα ζητήματα, πέρα 
από το θέμα, που υποτίθεται ότι πραγματεύεται. 
Πέρα από τη φαιδρότητα που προκαλεί η ανάμνηση ενός σκανδάλου τύπου Λεβίνσικι ή η απέχθεια 
που προκαλεί η αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα, που άφησαν ένα θλιβερό αποτύπωμα στην 
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, προβάλλει μια ολόκληρη εποχή.
Η μαντινάδα λοιπόν είναι αρκετά ενδεικτική για το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε την εποχή 
εκείνη, όταν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας των Δυτικών χωρών, ζώντας σε μία επίπλαστη 
νιρβάνα, «απολάμβανε» την ψευδαίσθηση που του καλλιεργούσε, η νεόκοπη έκδοση του 
παραδοσιακού «συστήματος εξουσίας», μέσα από τη γενναιόδωρη κατασπατάληση νέων 
ανεξάντλητων πόρων. Αυτή ήταν η μορφή που το ίδιο είχε επιλέξει ως τρόπο  αξιοποίησης των 
πόρων που αποκτούσε ανέμελα, από τη καταλήστευση χωρών, τις οποίες διέλυε ποικιλλοτρόπως, 
στρατιωτικά, οικονομικά, πολιτικά, αλλά ακόμη και πολιτισμικά.
Ήταν τότε, που τα σύννεφα των κρίσεων, πάντα μαζεμένα στον ορίζοντα, έδειχναν πως θα 'φερναν 
μια μπόρα, κι αυτή προσωρινή.
Εκείνα όμως έκρυβαν μέσα τους την καταιγίδα.
Μια καταιγίδα που η ευφορία που επικρατούσε στη Δύση δεν την άφηνε να τη δει να' ρχεται ή την 
κράταγε ως δια μαγείας εκεί μακρυά πέρα στην Ανατολή, όπου μαίνονταν. 
Λες κι ότι ακόμη κι αν έμενε εκεί, και πάλι δεν θα την αφορούσε !!!
Ζούσε έτσι απλά στον κόσμο της. 
Στον μονοπολικό της κόσμο.
Δύο διαφορετικοί λοιπόν κόσμοι.



Δυο κόσμοι ,που σήμερα γίνονται πλέον εμφανώς ευδιάκριτοι. Μόνο που αυτό δεν συμβαίνει 
ανώδυνα.
Προφανώς είναι οι ωδίνες του τοκετού, ενός νέου πολυπολικού κόσμου

Όσο υπήρχε Μόνικα
πάντα βρισκόνταν λύση
στο στόμα ή στο φόρεμα
ο πρόεδρος να ...φτύσει

μα τώρα που του έφυγε
τον έχει πιάσει ζάλη
γιατί αυτά που του 'κανε
δεν του τα κάνει άλλη

Η Χίλαρυ δεν κάθεται
γιατί 'ναι θυμωμένη
με την παντόφλα στέκεται 
και τόνε περιμένει

με την Ολμπράιτ κάθεται
εις το οβάλ γραφείο
όμως το πράμα που θωρεί 
δεν είναι γυναικείο

Ανάθεμά σε Μόνικα
εσύ 'σαι η αιτία
που ρίξανε τις μπόμπες τους
επάνω στη Σερβία

γιατί αν του καθόσουνα
και τ' άναβες τα πούρα
δεν θα ξεσπούσε ο άθλιος
στου Σέρβου τη καμπούρα


