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Στο κρεοπωλείο μας, που για πάνω από 
τρεις γενεές εξυπηρετεί την Ομογένεια 

θα βρείτε ό,τι καλύτερο για το 
πασχαλινό σας τραπέζι

• Αρνάκια 
• Αρνάκια γάλακτος

• Κατσικάκια
• Κοκορέτσι (δικής μας

παρασκευής)
• Λουκάνικα χωριάτικα

• Γουρουνάκια

και ό,τι άλλο 
χρειάζεστε...

Για τις παραγγελίες σαςτηλεφωνήστε μας εγκαίρωςή επισκεφθείτε μας

ΑΝΟΙΚΤΑ: 
Δευτέρα έως Πέμπτη και Σάββατο 8 π.μ.-7 μ.μ.
Παρασκευή 8 π.μ.-8 μ.μ., Κυριακή 9 π.μ.-4 μ.μ.  

Σας ευχαριστούμε 
για τη συνεχή σας προτίμηση και σας περιμένουμε 

να σας εξυπηρετήσουμε και φέτος προσωπικά

Σας ευχόμαστε 
Καλό Πάσχα με Υγεία

a
 b

δρών αναζητούσε τον 19χρονο
πόρτα-πόρτα στην περιοχή Γου-
οτερτάουν, με την Αστυνομία να
ανακοινώνει ότι πρόκειται για
οπλισμένο και επικίνδυνο άτομο
και να καλεί τους πολίτες να εί-
ναι εξαιρετικά προσεκτικοί και
να παραμείνουν μέσα στα σπίτια
τους.

Συγκεκριμένα, τους ζήτησε
να κλειδώσουν τις πόρτες των
σπιτιών τους, να μην ανοίγουν
σε κανέναν εκτός αν είναι σί-
γουροι ότι πρόκειται για αστυ-
νομικό και να παραμείνουν μα-
κριά από τα παράθυρα. Παράλ-
ληλα, το Πανεπιστήμιο του Χάρ-
βαρντ παρέμεινε χθες κλειστό,
ενώ το ΜΙΤ ακύρωσε όλα τα μα-
θήματα.

Χθες, τα ξημερώματα, μάλι-
στα, ανεστάλη η κυκλοφορία
όλων των μέσων μαζικής μετα-
φοράς της πόλης για να μην
μπορεί να διαφύγει ο ύποπτος.

Πολλά από τα δρομολόγια των
τρένων της «Amtrak» από και
προς τη Βοστώνη ανεστάλησαν.
Ωστόσο, οι πτήσεις από το αε-
ροδρόμιο «Λόγκαν» πραγματο-
ποιούνταν κανονικά, ενώ ανοι-
χτές ήταν και οι κύριες οδικές
αρτηρίες της πόλης, με εξαίρεση
αυτές στο Γουοτερτάουν, που
ήταν το επίκεντρο της καταδίω-
ξης.

Η εκτεταμένη αστυνομική
επιχείρηση στο Γουοτερτάουν
και την ευρύτερη περιοχή, με
τη συμμετοχή του FBI και της
Εθνοφρουράς, που βρισκόταν σε
εξέλιξη χθες, είχε ξεκινήσει με
πυροβολισμούς κοντά στα μεσά-
νυχτα της Πέμπτης, στο ΜΙΤ και
συνεχίστηκε με καταδίωξη και
πυροδότηση εκρηκτικών.

Πιο συγκεκριμένα, στους χώ-
ρους του Πανεπιστημίου σημει-
ώθηκαν πυροβολισμοί και σκο-
τώθηκε ένας αστυνομικός της
φρουράς του ΜΙΤ, έχοντας υπο-
στεί πολλαπλά τραύματα.

Το πανεπιστήμιο κήρυξε συ-
ναγερμό ενώ οι δύο, όπως φαί-
νεται, δράστες των πυροβολι-
σμών στο ΜΙΤ έκλεψαν με την
απειλή όπλου αυτοκίνητο με το
οποίο διέφυγαν.

Οι δράστες πήραν μαζί τους
και τον οδηγό του αυτοκινήτου,
τον οποίο άφησαν ελεύθερο πε-
ρίπου μισή ώρα αργότερα σε
βενζινάδικο. Ο οδηγός δεν τραυ-
ματίστηκε. Εν τω μεταξύ, δύο
ώρες μετά τα μεσάνυχτα το Πα-
νεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι οι
δράστες των πυροβολισμών εί-
χαν φύγει από τους χώρους του
ΜΙΤ.

Η Αστυνομία ξεκίνησε την
καταδίωξη του οχήματος μέχρι
το Γουοτερτάουν, προάστιο ακό-
μη δυτικότερα του ΜΙΤ και του
κέντρου της Βοστώνης. Στη
διάρκεια της καταδίωξης, οι
δράστες φαίνεται ότι πέταξαν
και εκρηκτικούς μηχανισμούς
στους αστυνομικούς που τους
κυνηγούσαν, ενώ αντάλλασσαν
πυρά.

Κατά τη διάρκεια της κατα-
δίωξης τραυματίστηκε επίσης
σοβαρά ένας αστυνομικός και
ένας από τους δράστες, του
οποίου και τελικά ο θάνατος
διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο.
Το νοσοκομείο, πάντως, ανέφε-
ρε ότι δεν είχε στοιχεία για την
ταυτότητα του υπόπτου. Περιο-
ρίστηκε μόνο στο ότι επρόκειτο
για νεαρό άνδρα, ο οποίος είχε
πολλαπλά τραύματα από πυρο-
βολισμούς και από έκρηξη ή
εκρήξεις. Ο θάνατός του διαπι-
στώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξη-
μερώματα. Οπως προαναφέρθη-
κε επρόκειτο για το 26χρονο Τα-
μερλάν Τσαρνάεφ. Ο 19χρονος
αδελφός του διέφυγε.

Το FBI, το απόγευμα της Πέ-
μπτης, είχε δώσει στη δημοσιό-
τητα τις φωτογραφίες των δύο
υπόπτων ζητώντας τη συνδρομή

των πολιτών στον εντοπισμό και
τη σύλληψή τους. Η μια φωτο-
γραφία του υπόπτου από κάμε-
ρα ασφαλείας λίγο πριν την
έναρξη της καταδίωξης τον δεί-
χνει να φορά τζάκετ με κουκού-
λα, έχοντας στην πλάτη του σα-
κίδιο.

Ο επικεφαλής της Αστυνο-
μίας της Βοστώνης ανέφερε ότι
ο «ύποπτος με το λευκό τζόκεϊ»
προσπαθεί να διαφύγει και ο άλ-
λος ύποπτος είναι νεκρός. Η
Αστυνομία αναφέρεται στους
δύο υπόπτους για την επίθεση
στη Βοστώνη είτε ως «ύποπτος
νούμερο ένα» (ο 26χρονος Τα-
μερλάν Τσαρνάεφ) και «ύποπτος
δύο» (ο 19χρονος Τζοχάρ Τσαρ-
νάεφ), είτε με τα καπέλα που
φορούσαν στις φωτογραφίες

τους που έχουν δοθεί στη δημο-
σιότητα.

Πριν από τα δραματικά γε-
γονότα των τελευταίων ωρών,
το FBI είχε δημοσιοποιήσει φω-
τογραφίες και βίντεο των δύο
υπόπτων για την αιματηρή επί-
θεση στη διάρκεια του Μαραθω-
νίου της Βοστόνης που προκά-
λεσε τον θάνατο τριών ανθρώ-
πων και τον τραυματισμό άλλων
180, καλώντας τους πολίτες να
βοηθήσουν στον εντοπισμό
τους.

Στις φωτογραφίες ο ύποπτος
νούμερο ένα, όπως αποκαλείται
ο 26χρονος, εμφανίζεται να φο-
ρά ένα σκούρο καπέλο και ο
ύποπτος νούμερο δύο (ο 19χρο-
νος) φέρει λευκό καπέλο.

«Κάποιος εκεί έξω ξέρει αυτά

τα άτομα. Κάθε πληροφορία,
όσο ασήμαντη και αν φαίνεται,
είναι προς το συμφέρον μας. Κά-
θε στοιχείο μας φέρνει πιο κο-
ντά στη δικαιοσύνη», ανέφερε
κατά τη διάρκεια επίσημης ανα-
κοίνωσης ο επικεφαλής των
ερευνών του FBI, Ρίτσαρντ Ντε-
λάριερς.

Ο ίδιος δήλωσε πως ο δεύτε-
ρος ύποπτος θεωρείται ότι είναι
αυτός που τοποθέτησε την τσά-
ντα με τα εκρηκτικά, η οποία
εξερράγη στο σημείο του τερμα-
τισμού του Μαραθωνίου. Οι φω-
τογραφίες και τα βίντεο των
υπόπτων αποτυπώθηκαν από
κάμερες ασφαλείας.

Πηγές: «Αssociated Press»,
«Βοston Globe», «New York
Times»

Νεκρός ο ένας ύποπτος της επίθεσης, ανθρωποκυνηγητό για τον δεύτερο

Eιδικές δυνάμεις της Αστυνομίας στους δρόμους του Γουοτερτάουν σε αναζήτηση του 19χρονου
Τζοχάρ Τσαρνάεφ που θεωρείται βασικός ύποπτος για τις επιθέσεις της Δευτέρας.

ΒΟΣΤΩΝΗ. («Associated
Press»). Οι άνθρωποι ρωτούν
τον Τζο Μπέρτι αν νιώθει τυχε-
ρός. Μια βόμβα εξερράγη δίπλα
του στον Μαραθώνιο της Βο-
στώνης λίγα δευτερόλεπτα
αφού είχε τερματίσει ο ίδιος.
Δυο ημέρες αργότερα ήταν στο
Τέξας, στην περιοχή που έγινε

η έκρηξη στο εργοστάσιο λιπα-
σμάτων. «Το κοιτούσα και δεν
το πίστευα» λέει ο ίδιος ο οποί-
ος. «Ηθελα απλά να σηκωθώ να
φύγω από όλες αυτές τις εκρή-
ξεις», λέει στην συνέχεια.

Ο Μπέρτι φυσικά νιώθει τυ-
χερός. Εζησε από κοντά δυο
τραγωδίες και κατάφερε να μην
πάθει ούτε μια γρατζουνιά. «Εί-
ναι ένα θαύμα» είπε μιλώντας
στο «Αssociated Press». 

Και η γυναίκα του Εϊμι λέει
ότι ο Θεός ήταν ιδιαίτερα ελεή-
μων μαζί τους.

Πριν από δυο μήνες, ο
Μπέρτι αποφάσισε να τρέξει
στον Μαραθώνιο της Βοστόνης

για φιλανθρωπικό σκοπό. 
Προς το τέλος της διαδρομής

ο 43χρονος Μπέρτι ένιωσε τις
δυνάμεις του να τον εγκαταλεί-
πουν και έκοψε το βήμα του.
Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να
μην τερματίσει. «Μόλις είχα πε-
ράσει την γραμμή του τερματι-
σμού. Δεν πρέπει να είχαν πε-
ράσει 30 δευτερόλεπτα όταν
άκουσα την πρώτη έκρηξη και
γύρισα πίσω και είδα τον κα-
πνό» λέει ο ίδιος. «Αμέσως κα-

τάλαβα ότι η έκρηξη προκλήθη-
κε από βόμβα και τότε έγινε και
η δεύτερη έκρηξη και είδα αν-
θρώπους να τρέχουν αλλόφρο-
νες».

Εκείνη την στιγμή μάλιστα
όπως λεει ο ίδιος ήταν τόσο εξα-
ντλημένος που δεν μπορούσε
να τρέξει άλλο. Φοβήθηκε μην
ποδοπατηθεί. Αρχισε να ανησυ-
χεί για την γυναίκα του αλλά
σκέφτηκε αμέσως ότι θα ήταν
καλά αφού του είχε πει ότι θα
είναι σε ένα εστιατόριο. Αλλά
μετά μια άσχημη σκέψη του ήρ-
θε στο μυαλό: «Ποτέ δεν με
ακούει. Μπορεί να ήταν στην
γραμμή του τερματισμού».

H Εϊμι Μπέρτι ήταν όντως λί-
γα μέτρα μακριά. Εκείνη και η
φίλη της που ήταν μαζί τραυμα-
τίστηκαν ελαφρά. Ομως μια γυ-
ναίκα που ήταν δίπλα της έχασε
το ένα της πόδια και όλα τα δά-
χτυλα από το αριστερό της χέ-
ρι.

Μετά το πρώτο σοκ άρχισε
η αγωνιώδης αναζήτηση για τον
Τζο. Το τηλέφωνό του δεν λει-
τουργούσε. Δεν ήταν σε κανένα
λεωφορείο. Δεν ήταν στις τέντες

που δίνονταν οι πρώτες βοήθει-
ες. Το ζευγάρι συναντήθηκε τε-
λικά μετά από μια ώρα στο ξε-
νοδοχείο του. Εφυγαν από την
Βοστώνη το πρωί της Τρίτης και
επέστρεψαν στο Τέξας για να
βρουν την ηρεμία τους και να
συναντήσουν τα δυο τους κορι-
τσάκια 8 και 11 ετών.

Ο Τζο επέστρεψε στην δου-
λειά του. Την Τετάρτη είχε μια
μακρά σύσκεψη στο Ντάλας.
Επέστρεφε σπίτι του από την
εθνική οδό 35 και πλησιάζοντας
στο Γουάκο είδε μαύρο καπνό
στ αριστερά του. Πλησιάζοντας
στην πόλη το αυτοκίνητο σεί-
στηκε από μια τρομακτική

έκρηξη. Την δεύτερη που ζούσε
μέσα σε 2 ημέρες!

«Μου κάνουν πλάκα!» ήταν
η πρώτη του σκέψη. Οπως είπε,
η έκρηξη που είδε έμοιαζε με
αυτό που βλέπουμε στα ντοκι-
μαντέρ για τις πυρηνικές εκρή-
ξεις. Eκανε στην άκρη και τρά-
βηξε μια φωτογραφία. 

«Η επόμενή μου κίνηση ήταν
να σηκωθώ να φύγω από εκεί.
ήδη είχαν αρχίσει να πέφτουν
συντρίμμια από τον ουρανό».

Επέζησε από τις εκρήξεις σε Βοστώνη και Τέξας

Πάνοπλοι αστυνομικοί χθες, στους δρόμους της Βοστώνης.

Κάτοικοι του Γουοτερτάουν αγωνιούν για τις εξελίξεις.

tσαρλσ κρουπα/ασοσΙΕΪtΕΝt πρΕσ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων
αμερικανικών εφημερίδων, όπως
δημοσιεύθηκαν χθες, Παρασκευή
19 Aπριλίου:

«Boston Globe»
Ανθρωποκυνηγητό για δύο υπό-
πτους.

«Chicago Tribune»
Φουσκώνει το κύμα της συμφοράς.

«L. A. Times»
Εκρηξη συγκλονίζει πόλη στο Τέξας.

«New York Daily News»
Αυτοί οι δύο είναι οι βομβιστές
της Βοστώνης.

«New York Post» 
Καταζητούνται: το FBI ψάχνει
για αυτά τα δύο άτομα.

«New York Times»
Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα
εικόνες από δύο άτομα που θεω-
ρούνται ύποπτα για τις επιθέσεις.

«USAToday»
Αναζήτηση για επιζώντες σε σκη-
νικό απόλυτης καταστροφής.

«Wall Street Journal»
Το ανθρωποκυνηγητό των Αρχών
επικεντρώνεται σε δύο πρόσωπα.

«Washington Post»
Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα τις
φωτογραφίες από τους υπόπτους
των βομβιστικών επιθέσεων.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ
τύπος

ΒΟΣΤΩΝΗ. («Νew York Daily
News»). Σοκ προκαλεί μια φωτο-
γραφία που δημοσίευσε η εφη-
μερίδα «New York Daily News»
στην οποία ο καταζητούμενος
19χρονος Τσετσένος βομβιστής
Τζοχάρ Τσαρνάεφ βρίσκεται, λίγο
πριν από την επίθεση, το μεση-
μέρι της Δευτέρας, κοντά στον
τερματισμό του Μαραθωνίου της
Βοστώνης, σε απόσταση ανα-
πνοής με ένα εκ των τριών θυμά-
των της επίθεσης, τον 8χρονο
Μάρτιν Ρίτσαρντ.

Στη φωτογραφία που δημοσι-
εύει η «Νew York Daily News»
διακρίνεται ο 8χρονος Ρίτσαρντ
σκαρφαλωμένος στα κιγκλιδώ-
ματα, προφανώς για να παρακο-
λουθήσει καλύτερα τον αγώνα
και από πίσω του ο 19χρονος
βομβιστής με το λευκό καπέλο
να περπατά. Στην ίδια εικόνα
διακρίνεται ακουμπισμένο στο
πεζοδρόμιο και ένα σακίδιο που
προφανώς περιέχει τη χύτρα-
βόμβα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα
από τη λήψη, ο αυτοσχέδιος
εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη
σκορπώντας το θάνατο. Μεταξύ
των θυμάτων ήταν ο 8χρονος
Μάρτιν Ρίτσαρντ.

Ο μικρός Μάρτιν ζούσε το
Ντόρτσεστερ, ένα προάστιο της
Βοστόνης. Σύμφωνα με την
«Boston Globe» ο οχτάχρονος εί-
χε ξεφύγει από το πλήθος προ-
κειμένου να τρέξει να αγκαλιάσει
τον πατέρα του, δημοτικό σύμ-
βουλο της περιοχής, τη στιγμή
που εκείνος περνούσε τη γραμμή
του τερματισμού. Oμως δεν
έφτασε ποτέ στην αγκαλιά του
μπαμπά του. Εκείνη τη στιγμή
ακούστηκε η έκρηξη. Σύμφωνα
πάντα με την «Boston Globe», η
μητέρα και η εξάχρονη αδελφή
του παιδιού νοσηλεύονται στο
νοσοκομείο με κρίσιμη κατάστα-
ση, με την αδελφή να έχει χάσει
το ένα πόδι της από την έκρηξη,
ενώ το τρίτο παιδί της οικογένει-
ας είναι ελαφρά τραυματισμένο.

Φωτογραφία του καταζητούμενου 
με τον 8χρονο Μάρτιν

Ο 8χρονος Μάρτιν Ρίτσαρντ με τον 19χρονο καταζητούμενο
Τζοχάρ Τσαρνάεφ λίγο πριν την έκρηξη στο Μαραθώνιο.

«New York DailY News» 
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