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“Είμαστε αθώοι” λένε
 οι «Έξι του Περού»

Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 
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Η 
πτώση του αυστραλιανού δολαρίου 
έναντι των ξένων νοµισµάτων, θα 
βοηθήσει ώστε η οικονοµική ανά-

πτυξη της χώρας να βασιστεί σε άλλους 
τοµείς και όχι µόνο στις επενδύσεις που 
γίνονται στην εξορρυκτική βιοµηχανία.
Τάδε έφη ο υπουργός Θησαυροφυλακί-
ου, Γουέϊν Σουάν, ο οποίος όµως οµολό-
γησε ότι η ξαφνική πτώση του αυστραλι-

ανού δολαρίου έναντι του αµερικάνικου, 
συνεχίζει να βάζει χειρόφρενο σε πολ-
λούς τοµείς της οικονοµίας.
Σε χθεσινή του οµιλία σε συνέδριο 
στην Καµπέρα, ο κ. Σουάν τόνισε ότι 
η υποτίµηση του αυστραλιανού δολα-
ρίου θα δώσει την τονωτική ένεση που 
χρειάζεται το αυστραλιανό εµπόριο, 
το οποίο επηρεάστηκε σηµαντικά καθ’ 

όλη την περίοδο που το δολάριο ήταν 
πολύ ισχυρό έναντι των ξένων ννοµι-
σµάτων.
«Πρέπει όµως να τονίσουµε ότι το µέχρι 
σήµερα ισχυρό δολάριο, διατήρησε τον 
πληθωρισµό υπό έλεγχο και επέτρεψε 
στην Αποθεµατική Τράπεζα να µειώσει 
τα επίσηµα επιτόκια σε πολύ χαµηλά 
επίπεδα», τόνισε ο κ. Σουάν.

Γουέϊν Σουάν: «Η πτώση του δολαρίου 
θα βοηθήσει το αυστραλιανό εμπόριο»

Έξι νεαροί Αυστραλοί που καταζητούνται στο 
Περού για τον θάνατο ενός άντρα, επιµένουν 
στην αθωότητά τους.  Οι «Έξι του Περού», 
όπως τους έχουν ονοµάσει τα αυστραλιανά 
µέσα ενηµέρωσης, προσπαθούν να «καθαρί-
σουν» τα ονόµατά τους από τότε που η αστυνο-
µία του Περού ανακοίνωσε ότι είναι ύποπτοι 
για τον θάνατο ενός θυρωρού, που έπεσε από 
µπαλκόνι διαµερίσµατος ξενοδοχείου στη 
Λίµα, το 2012.
Ένας από τους νεαρούς, ο Χιου Χάνλον, δή-
λωσε ότι πληροφορήθηκαν ότι ήταν ύποπτοι 
για τον θάνατο του θυρωρού, όταν είχαν φύγει 
από το Περού. «Συνεχίσαµε το ταξίδι µας για 
άλλους δύο µήνες και µάθαµε ότι µας θεωρού-
σαν ύποπτους για τον θάνατο του θυρωρού 
τρεις µήνες αφού επιστρέψαµε στην Αυστρα-
λία», δήλωσε ο Χάνλον σε συνένετυξή του στο 
τηλεοπτικό δίκτυο του Καναλιού 9.
Οι «Έξι του Περού» υποστηρίζουν ότι «βρέθη-
καν σε λάθος τόπο την λάθος ώρα» και επιµέ-
νουν στην αθωότητά τους.

Η αστυνοµία της ∆υτικής Αυστραλίας συνέλα-
βε προχθές το βράδυ έναν άντρα, σχετικά µε 
την δολοφονία µιας γυναίκας 43 χρόνων σε 
κοµµωτήριο νοτίου προαστείου του Περθ.
Ο άντρας αυτός πήγε στο Νοσοκοµείο Μέρ-
ντοχ και συνελήφθη από την αστυνοµία λίγο 
αργότερα. Όπως αναφέρθηκε, έφερε τραύµατα 
σε διάφορα µέρη του σώµατός του.
Η 43χρονη µαχαιρώθηκε θανάσιµα, ενώ από 
την επίθεση τραυµατίστηκε άλλη µια γυναίκα, 
η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκοµείο σε ικα-
νοποιητική κατάσταση. Όπως είχε ανακοι-
νωθεί λίγο µετά τη δολοφονία, η αστυνοµία 
αναζητούσε τον 48χρονο Τζέϊµς Μπιλ Παγιέτ, 
τον οποίο ήθελε να ανακρίνει σχετικά µε την 
φονική επίθεση. 

43χρονη μαχαιρώθηκε 
θανάσιμα σε κομμωτήριο


