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Έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Μαυροβούνιο

Εκατομμυριούχος η Μαλάλα Γιουσαφζάι από τις πωλήσεις του βιβλίου της και τις ομιλίες

Σε... διπλό ταμπλό οι ΗΠΑ:  
Θέλουν εμπορική συμφωνία και 
με τη Βρετανία, και με την ΕΕ

Την παραχώρηση προς έρευνα 
και εκμετάλλευση υδρογονανθρά-
κων δύο θαλάσσιων οικοπέδων 
στο Μαυροβούνιο συμφώνησε η 
Energean Oil & Gas με το Υπουρ-
γείο Οικονομίας της χώρας, όπως 
ανακοινώθηκε την Τετάρτη από 
την εταιρεία.
Επισημαίνεται ακόμη ότι:
-Η δυτική πλευρά της Αδριατικής 
έχει αποδειχθεί μία ιδιαίτερα πα-
ραγωγική περιοχή εδώ και πε-
ρισσότερα από 50 χρόνια, σε ό,τι 

αφορά τόσο στο πετρέλαιο (Ιταλία) 
όσο και στο φυσικό αέριο (Ιταλία 
και Κροατία). Αντιθέτως, η Ανατο-
λική Αδριατική παραμένει ουσια-
στικά ανεπαρκώς εξερευνημένη, 
παρόλο που διαθέτει τα στοιχεία 
που απαιτούνται για τη δημιουρ-
γία δυναμικού υδρογονανθράκων.
-Η Energean εκτιμά ότι το Μαυ-
ροβούνιο πιθανότατα βρίσκεται 
στο κομβικό σημείο αυτού του 
αναξιοποίητου και υποερευνημέ-
νου δυναμικού στην Ανατολική 

Αδριατική. Η γεωλογία της χώρας 
έχει μελετηθεί εκτενώς από την 
εταιρεία, η οποία εδώ και ενάμι-
ση χρόνο εφαρμόζει τα ερευνητικά 
της προγράμματα στις παραχωρή-
σεις των Ιωαννίνων και του Κατα-
κόλου, έχοντας αντλήσει πολύτιμα 
δεδομένα για την ευρύτερη περι-
οχή.
Η συμφωνία για τα δύο θαλάσσια 
οικόπεδα έχει υποβληθεί προς 
έγκριση στο κοινοβούλιο του 
Μαυροβουνίου. 

Η έφηβη ακτιβίστρια για την εκπαί-
δευση των κοριτσιών Μαλάλα Γιου-
σαφζάι, που επέζησε από δολοφο-
νική επίθεση των Ταλιμπάν, μπήκε 
στο κλαμπ των εκατομμυριούχων 
μόλις μέσα σε τέσσερα χρόνια, λόγω 
των πωλήσεων του βιβλίου για τη 
ζωή της και τις ομιλίες της παγκο-
σμίως.
Η 18χρονη είναι το νεότερο πρόσω-
πο που έχει τιμηθεί ποτέ με το Νό-
μπελ Ειρήνης, και έγινε διάσημη πα-
γκοσμίως αφού αψήφησε τις απειλές 
των Ταλιμπάν και συνέχισε τον αγώ-
να της παρά το γεγονός, ότι επιχεί-
ρησαν να την σκοτώσουν μέσα στο 
σχολικό λεωφορείο όπου επέβαινε, 
στην κοιλάδα Σουάτ του Πακιστάν, 

τον Οκτώβριο του 2012.
Η Γιουσαφζάι, μετά την απόπειρα 
εναντίον της μεταφέρθηκε για νοση-
λεία στη Βρετανία και σήμερα ζει μό-
νιμα στη χώρα ενώ είναι περιζήτητη 
για ομιλίες χρεώνοντας 152.000 
δολάρια για κάθε εμφάνισή της. Το 
ποσό αυτό είναι διπλάσιο σε σύγκρι-
ση με τις 85.000 που ζητά για παρά-
δειγμα ο Ντέσμοντ Τούτου, σύμφω-

να με το αμερικανικό Institute for 
Policy Studies.
Το βιβλίο «Με λένε Μαλάλα», εκ-
δόθηκε το 2013 και έχει πουλήσει 
287.170 αντίτυπα μόνο στη Βρετα-
νία και 1,8 εκατομμύρια αντίτυπα 
παγκοσμίως. Η Μαλάλα έχει ιδρύ-
σει το ίδρυμα «Malala Fund» για να 
προωθήσει εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα για κορίτσια στις αναπτυσσόμε-
νες χώρες και η οικογένειά της έχει 
ιδρύσει μια εταιρεία, τη Salarzai Ltd, 
για να προστατεύσει τα δικαιώματα 
στην ιστορία της ζωής της. Η εται-
ρεία αυτή, συνιδιοκτήτες της οποίας 
είναι ο πατέρας της, η μητέρα της και 
η ίδια, είχε καθαρό ενεργητικό πέρ-
σι 1,87 εκατομμύρια λίρες.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπα-
ράκ Ομπάμα πιθανόν να προσπαθήσει να δι-
απραγματευτεί συγχρόνως μια διμερή εμπορι-
κή συμφωνία με τη Βρετανία, καθώς και μια 
πολυμερή εμπορική συμφωνία με την Ευρω-
παϊκή Ένωση, μετά το δημοψήφισμα Brexit, 
είπε ο υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι χθες.
“Νομίζω ότι δεδομένου του τί έχει συμβεί, ο 
πρόεδρος θα προσπαθήσει να κάνει και τα 
δύο συγχρόνως. Ξέρει πώς να χειρίζεται πολ-
λά μαζί», τόνισε ο Κέρι σε συνέδριο στο Άσπεν 
της πολιτείας Κολοράντο. Ο Κέρι είχε ερωτη-
θεί για δηλώσεις του Ομπάμα τον Απρίλιο, 
σύμφωνα με τις οποίες αν η Βρετανία απο-
φάσιζε να αποχωρήσει από την ΕΕ, οι ΗΠΑ 
θα επικεντρωθούν στην συμφωνία ελεύθερου 
εμπορίου TTIP (Διατλαντική εταιρική σχέση 
συναλλαγών και επενδύσεων), και η Βρετανία 
«θα βρεθεί τελευταία στην ουρά».
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