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Μετά τη νησιά Τοκελάου που 
φιλοδοξούν να γίνουν το 
πρώτο έθνος στον κόσµο που 

θα τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου από 
την ηλιακή ενέργεια, ακόµα µια πε-
ριοχή σε αυτή τη γωνιά του κόσµου 
στρέφεται στις ΑΠΕ (Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας) για την κάλυψη 
του συνόλου - σχεδόν - των ενεργει-
ακών της αναγκών. Ο λόγος για την 
περιοχή πρωτευούσης Αυστραλίας 
(Australian Capital Territory -ACT), 
η κυβέρνηση της οποίας έθεσε στόχο 
το 90% των ενεργειακών της ανα-
γκών να καλύπτονται από ΑΠΕ ως 
το 2020. Το σχέδιο προβλέπει 90 
mεγαβάτ φωτοβολταϊκών µεγάλης 
κλίµακας και περίπου 72 Μεγαβάτ 
µικρών και µεσαίων φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων σε στέγη.

Η τοπική κυβέρνηση λαµβάνει 
αυτή την τολµηρή απόφαση εν µέσω 
γενικής πολιτικής δυσφορίας για τις 
ΑΠΕ στην Αυστραλία, µε τις συντη-
ρητικές οµοσπονδιακές κυβερνήσεις 
και τις µεγάλες εταιρείες ενέργειας να 
πιέζουν για υποβάθµιση των στόχων 
για την καθαρή ενέργεια.

Μαζί µε τα φωτοβολταϊκά, η κυβέρ-
νηση της ACT θα προωθήσει τα αι-
ολικά αλλά και προγράµµατα βελτίω-
σης της ενεργειακής αποδοτικότητας 
µε απώτερο στόχο τον περιορισµό 
των εκποµπών διοξειδίου του άνθρα-
κα κατά 40% το 2020 σε σύγκριση µε 
το 1990.

Παράλληλα, µε τα µικρά φωτοβολ-
ταϊκά σε στέγες, τα οποία αποτελούν 
ένα από τα θεµέλια του σχεδίου, η 
κυβέρνηση θα χρηµατοδοτήσει προ-
γράµµατα αποθήκευσης ενέργειας - 
κυρίως κυψέλες καυσίµου υδρογόνου 

- ώστε να καλυφθεί η υψηλή ζήτηση 
ενέργειας κατά τους χειµερινούς µή-
νες (θερινούς στο Βόρειο Ηµισφαί-
ριο) στην σχετικά ψυχρή περιοχή. 
Ήδη αναπτύσσεται ένα φωτοβολταϊ-
κό πάρκο ισχύος 20 µεγαβάτ από την 
ισπανική εταιρεία  FRV.

Με την τοπική κυβέρνηση συνερ-
γάζονται το Εθνικό Πανεπιστήµιο της 
Αυστραλίας και το Ινστιτούτο Τεχνο-
λογίας της Καµπέρα.

Η περιοχή πρωτευούσης έχει έκτα-
ση 2.350 τετρ. χλµ και πληθυσµό 
365.000 ατόµων.

Η Καθολική Εκκλησία στην Αυστραλία έχει επιβεβαί-
ωσει ότι περισσότερα από 600 παιδιά έχουν κακο-
ποιηθεί σεξουαλικά από τους ιερείς της από το 1930, 

βυθίζοντας την εκκλησία βαθύτερα στα σεξουαλικά σκάνδα-
λα. Συγκεκριµένα, η Καθολική Εκκλησία στη Βικτώρια πα-
ραδέχεται ότι οι ιερείς της έχουν κακοποιήσει τουλάχιστον 
620 παιδιά από το 1930. Σύµφωνα µε τον Αρχιεπίσκοπο 
της Μελβούρνης Denis Hart, υπήρξε ένας φοβερός αριθµός 
θυµάτων τη δεκαετία του 1960 και του 1970.

Ωστόσο, οι οµάδες υποστήριξης των θυµάτων ισχυρίστη-
καν ότι ο αριθµός των παιδιών που υφίστανται κακοποίηση 
από κληρικούς ήταν πιθανότατα πολύ υψηλότερο από εκεί-
νο που ανακοινώθηκε από την εκκλησία και έχουν ζητήσει 
ανεξάρτητες έρευνες. Η πρόσφατη αποκάλυψη ήρθε µετά 
την κυβέρνηση του κράτους της Βικτώριας που ανακοίνωσε 
τη διεξαγωγή έρευνας σε περιπτώσεις παιδικής κακοποίη-
σης, η οποία έχει επίσης αποκαλύψει ότι δεκάδες θύµατα 
έχουν ήδη τη δική τους ζωή. Η Chrissie Foster, µητέρα δύο 
κοριτσιών που βιάστηκαν από τον ιερέα της ενορίας τους 
τη δεκαετία του 1980, είπε ότι η εκκλησία είχε δεκαετίες να 
αντιµετωπίσει το θέµα, αλλά ποτέ δεν το έκανε µέχρι τώρα.

Σηµειώνει επίσης ότι, «η Εκκλησία ποτέ δεν έχει ασχολη-
θεί για να σταµατήσει τους παιδεραστές ιερείς».

Πρόσφατα, η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία συγκλονίστη-
κε από τις πολλές αποκαλύψεις σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών στα χέρια των ιερέων σε όλο τον κόσµο. Έρευνες 
έχουν δείξει ότι οι κληρικοί έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά 
τα παιδιά σε διάφορες χώρες κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
και ότι η εκκλησία συχνά τους καλύπτει.

Η περιοχή πρωτευούσης έχει σαν στόχο
να στηρίζει σε φωτοβολταϊκά και ΑΠΕ 
το 90% των ενεργειακών της αναγκών
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