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ΗΜιριάνα Μάρκοβιτς, η χήρα του πρώην ισχυρού άνδρα της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν
Μιλόσεβιτς, την οποία αποκαλούσαν συχνά η "Λαίδη Μάκβεθ των Βαλκανίων", απεβίωσε σε ηλικία
76 ετών, ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πρόσωπο του περιβάλλοντός της.
"Μπορώνα επιβεβαιώσω ότι δυστυχώς η Μίρα Μάρκοβιτς απεβίωσε" δήλωσε ο Μιλούτιν
Μρκόντζιτς, οικείος της οικογένειας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.
ΤοπικάΜΜΕ μετέδωσαν ότι απεβίωσε σε νοσοκομείο της Μόσχας.
Σύμφωναμε δημοσίευμα του σερβικού πρακτορείου ειδήσεων Tanjug, η Μάρκοβιτς άφησε την
τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της ρωσικής πρωτεύουσας, εξαιτίας μετεγχειρητικών
επιπλοκών που τις προκάλεσαν πνευμονικό οίδημα.
Τηδεκαετία του 1990 η Μίριανα Μάρκοβιτς ίδρυσε την Γιουγκοσλαβική Αριστερά (JUL) ένα μικρό
σε πολιτική ισχύ κόμμα, με μεγάλη, ωστόσο, πολιτική και οικονομική επιρροή, που συγκυβερνούσε
με το Σοσιαλιστικό Κόμμα (SPS) του συζύγου της, μέχρι τον Οκτώβριο του 2000.
Μετάτην ανατροπή του καθεστώτος Μιλόσεβιτς το όνομα της Μίριανα Μάρκοβιτς ενεπλάκη σε
διάφορες εγκληματικές πράξεις. Δημοσιεύματα του Τύπου την συνέδεαν με την απαγωγή και την
στυγερή δολοφονία του πρώην προέδρου της Σερβίας Ίβαν Στάμπολιτς, ενώ εικάζονταν ότι αυτή
διέταξε και τη δολοφονία του δημοσιογράφου Σλάβκο Τσουρούβια. Φήμες, ήθελαν, μάλιστα, το
κόμμα της να ελέγχει όλο το λαθρεμπόριο τσιγάρων την περίοδο του οικονομικού αποκλεισμού της
Γιουγκοσλαβίας.
ΗΜιριάνα Μάρκοβιτς, που ασκούσε μεγάλη επιρροή στον σύζυγό της, είχε εγκαταλείψει τη Σερβία
το 2003, όπου κατηγορείτο από τη δικαιοσύνη για κατάχρηση εξουσίας.
ΤονΙούνιο του 2007, η σερβική δικαιοσύνη είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της
Μάρκοβιτς και του γιου της Μάρκο, κατηγορώντας τους ότι συνδέονταν με ένα δίκτυο παράνομης
διακίνησης τσιγάρων.
Το2008, μητέρα και γιος είχαν λάβει πολιτικό άσυλο στη Ρωσία.
Σύμφωναμε έναν από τους φίλους της, τον Ντράγκολτζουμπ Κοσοβίτς, τον οποίο επικαλέστηκε η

εφημερίδα Blic, επιθυμία της εκλιπούσας ήταν να επιστρέψει στη Σερβία, "όμως εάν το έκανε, θα
οδηγείτο απευθείας από το αεροδρόμιο στη φυλακή".
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