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 ΛΙΓΟΥΣ ΜΟΝΟ µήνες µετά την 
αποφοίτησή του µε υποτροφία από το 
Πανεπιστήµιο της Αριζόνα, ο µόλις 22 
ετών Μπάκαρι Χέντερσον άρχισε να 
κάνει τα πρώτα του βήµατα στον χώ-
ρο της µόδας ξεκινώντας τη δική του 
επιχείρηση. Ηθελε, όπως έλεγε σε φί-
λους και γνωστούς, να δηµιουργήσει 
µια σειρά ρούχων φιλική προς το πε-
ριβάλλον και την τσέπη των κατανα-
λωτών. Η επιθυµία του αυτή και η δί-
ψα για νέες εµπειρίες τον έφεραν µα-
ζί µε δυο ακόµη φίλους του στο νη-
σί της Ζακύνθου. Εκεί όπου σχεδίαζε 
να κάνει µια φωτογράφιση για τη νέα 
του επιχείρηση. Την περασµένη Παρα-
σκευή όµως το ταξίδι αυτό έλαβε τέ-
λος. Ενας καβγάς σε µπαρ του Λαγα-
νά, που εξελίχθηκε σε οµαδικό ξυλο-
δαρµό από ένα πλήθος τουλάχιστον 
10 ατόµων, είχε ως αποτέλεσµα να 
χάσει µέσα σε δευτερόλεπτα τη ζωή 
του, όπως αποφάνθηκε ο ιατροδικα-
στής, αφήνοντας πίσω την οικογένειά 
του να αναρωτιέται πώς συνέβη ένα 
τόσο µεγάλο κακό. «Το µόνο που ξέ-
ρουµε είναι ότι δολοφονήθηκε», δη-
λώνει στην «R» η θεία του θύµατος, 
Ιαν Ρίτσαρντσον.

Με ήρεµη και νηφάλια φωνή, ποτι-
σµένη ταυτόχρονα από τον πόνο για 

την απρόσµενη απώλεια του ανιψιού 
της, που όλοι έσπευσαν από την πρώ-
τη στιγµή να περιγράψουν ως έναν ευ-
φυή και εξαιρετικά ευγενικό νέο, η Ι. 
Ρίτσαρντσον, µιλώντας για πρώτη φο-
ρά µετά την τραγωδία σε ελληνικό µέ-
σο, λέει: «Είµαστε λυπηµένοι. Κυριολε-
κτικά συντετριµµένοι. ∆εν µπορούµε 
ακόµη να πιστέψουµε ότι ο Μπάκα-
ρι που είχε µπροστά του ένα λαµπρό 

µέλλον δεν είναι στη ζωή. Το µό-
νο στο οποίο η οικογένεια 

επικεντρώνεται αυτήν 
τη στιγµή είναι στο 
πώς θα καταφέρου-
µε να φέρουµε πί-
σω στην πατρίδα τη 
σορό του Μπάκαρι. 
Υπάρχει ακόµα µια 
αίσθηση δυσπιστί-
ας», αναφέρει η 
θεία του θύµατος 
που έχει αναλάβει 
την εκπροσώπη-
ση της οικογένειας. 
«∆εν είµαστε σίγου-
ροι πότε θα κατα-
φέρουµε να συνει-

δητοποιήσουµε τον 
χαµό του», σηµειώνει. 

Στα τέλη του περασµέ-

νου Μαΐου η οικογένεια είχε ταξιδέψει 
στο Tούσον του Τέξας για να παρακο-
λουθήσει την τελετή αποφοίτησης του 
22χρονου, ο οποίος µε υποτροφία απέ-
κτησε πτυχίο στην επιχειρηµατική χρη-
µατοδότηση και την επιχειρηµατικότη-
τα. «Ο ανιψιός µου ήταν ένας έξυπνος 
και ταλαντούχος νέος. Είχε πολλούς φί-
λους και είχε µπροστά του µια ολόκλη-
ρη ζωή. Ηταν η πρώτη του επίσκεψη 
στην Ελλάδα και στη συνέχεια σχεδί-
αζε να επισκεφθεί την Ισπανία. Είναι 
πραγµατικά ατυχές αυτό που συνέ-
βη», αναφέρει η Ι. Ρίτσαρντσον, τονί-
ζοντας ότι τόσο οι γονείς του όσο και τα 
αδέρφια του έχουν επιλέξει τη σιωπή.

«Το µόνο που ξέρουµε είναι ότι δο-
λοφονήθηκε», εξηγεί η εκπρόσωπος 
της οικογένειας, η οποία αρνείται να 
σχολιάσει τις επαφές που έχει η οικο-
γένεια µε τις ελληνικές Αρχές. «Αποφα-
σίσαµε ότι δεν θα συζητήσουµε µε κα-
νέναν τις επαφές που έχουµε µε τις ελ-
ληνικές Αρχές. Το τι σκοπεύουµε να κά-
νουµε και το αν θα επισκεφτούµε την 
Ελλάδα είναι προσωπική υπόθεση της 
οικογένειας», αναφέρει.

Σύµφωνα µε την Ι. Ρίτσαρντσον, η 
οικογένεια δεν έχει δει τα βίντεο που 
έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και 
καταγράφουν τον διαπληκτισµό µέσα 

στο µπαρ του Λαγανά, καθώς και τον 
θανατηφόρο ξυλοδαρµό του 22χρο-
νου. «Προέχει η επιστροφή του Μπά-
καρι», σχολιάζει η θεία του θύµατος, 
επιβεβαιώνοντας ότι η οικογένεια βρί-
σκεται γι’ αυτόν τον λόγο σε επαφή µε 
την αµερικανική πρεσβεία. «Μέχρι το 
τέλος της εβδοµάδας ευελπιστούµε ότι 
θα τον φέρουµε πίσω».

Η είδηση ότι δυο από τους Σέρβους 
δράστες που κρίθηκαν προφυλακιστέ-
οι ζήτησαν συγγνώµη από την οικογέ-
νεια, µε δηλώσεις τους στην εφηµερί-
δα «Ειδήσεις», ηχεί περίεργα στα αυ-
τιά της Ι. Ρίτσαρντσον. Επειτα από ένα 
µεγάλο κενό σιωπής λέει: «∆εν θέλω να 
σχολιάσω τη δήλωση. Ο,τι έχει να πει 
η οικογένεια θα το πει απευθείας στις 
ελληνικές Αρχές και όχι στα ΜΜΕ. ∆εν 
ξέρω τι συµβαίνει στον Λαγανά και ως 
εκ τούτου δεν θα ήταν σωστό να ανα-
φερθώ στα φαινόµενα βίας στην περι-
οχή. Θεωρώ ωστόσο ότι τέτοια φαινό-
µενα πρέπει να εκλείψουν».

Σε µια δηµοσίευση στο Facebook, 
ο φίλος του νεαρού Χέντερσον από 
το Οστιν του Τέξας, Ντάνιελ Μπρά-
ουν, δηλώνει ότι το νέο σύνθηµα ζω-
ής του είναι «BLB» ή «Be Like Bakari». 
«Θα λέω στον εαυτό µου, κάθε πρωί 
ως µόνιµη υπενθύµιση, ότι πρέπει να 
µείνω ταπεινός, να κυνηγώ τα όνειρά 
µου και να µην κουράζοµαι από τα µι-
κρά πράγµατα που η ζωή φέρνει στον 
δρόµο µου», γράφει ο Μπράουν. Οι 
φίλοι του άτυχου νέου δηµιούργησαν 
µια ιστοσελίδα µε στόχο να συγκεντρώ-
σουν χρήµατα για την κηδεία αλλά και 
για την κάλυψη των εξόδων µεταφο-
ράς της σορού. Μέχρι την περασµένη 
Παρασκευή είχαν συγκεντρωθεί πάνω 
από 67.500 δολάρια, ενώ τελικός στό-
χος είναι τα 80.000 δολάρια.

σωπικού κρανίου του. Αφού είδα ότι δεν αναπνέ-
ει και δεν έχει σφυγµό, ήρθε το φορείο και τον 
πήραµε άµεσα για το νοσοκοµείο», αναφέρει.

Ενας ακόµη Σέρβος θαµώνας, ο οποίος ενε-
πλάκη στον ξυλοδαρµό του άτυχου Αµερικα-
νού, αναφέρει στην απολογία του ότι ένας Σέρ-
βος χτύπησε µε γροθιά τον Αµερικανό και 
στη συνέχεια ο Αµερικανός τον χτύπησε 
µε ένα µπουκάλι στο κεφάλι. «Ενα κοµ-
µάτι από το µπουκάλι χτύπησε συγγε-
νή µου και όπως φαίνεται και στην κά-
µερα έσπρωξα τον Αµερικανό µε τα 
χέρια µου µέσα στο µαγαζί. Ο Αµερι-
κανός ξεκίνησε να τρέχει έξω από το 
µαγαζί. Ξεκίνησαν να τρέχουν όλοι πί-
σω του και έτρεξα κι εγώ. Μόλις είδα 
ότι τον χτυπάνε, γύρισα πίσω στο µαγα-
ζί. Αυτός µε το χτύπηµα στο κεφάλι είχε 
την περισσότερη οργή». Ο συνήγο-
ρός του, Αγης Τάτσης, σηµειώνει: 
«Η αξίωση της Πολιτείας για τον 
ποινικό κολασµό όσων διέπραξαν 
ένα στυγερό έγκληµα, όπως αυτό 
της δολοφονίας του νεαρού Αµε-
ρικανού τουρίστα στη Ζάκυνθο, 
δεν µπορεί να οδηγήσει σε µια 
γενική δαιµονοποίηση, η οποία 
µάλλον ως κατάληξη θα έχει να 
µη φωτιστούν όλες οι πτυχές του 
δράµατος. Οι σκηνές που σόκα-
ραν το πανελλήνιο, µε µια πιο 
ψύχραιµη µατιά, δείχνουν ότι 
δεν ήταν ίδιος ο ρόλος των 
συµµετεχόντων. Κάποιων 
οι πράξεις δεν συνδέο-
νται ευθέως µε τον θά-
νατο του θύµατος».

Λόγω του χτυπήµατος δεν θυµάται πολλά από 
τα όσα ακολούθησαν», τονίζει ο κ. Γιαννάτος.

Ο Ελληνας µπάρµαν
Ο Γ.Σ., µπάρµαν του καταστήµατος, ο οποίος 
κρίθηκε προφυλακιστέος, µιλώντας στην «R» το-
νίζει ότι «σε καµία περίπτωση δεν νιώθω ότι εί-
µαι ο δολοφόνος. ∆εν είχα σκοπό να σκοτώσω 
το θύµα». Στην προανακριτική του απολογία, 
µάλιστα, αναφέρει: «Ο νεαρός µε ένα µπουκά-
λι χτύπησε στο κεφάλι έναν Σέρβο θαµώνα. Το 
µπουκάλι έσπασε κατά το χτύπηµα και χτύπη-
σε µια κοπέλα, η οποία είχε γεµίσει µε αίµατα. 
Βγήκα έξω από το µπαρ µε σκοπό να σταµατή-
σω το θύµα αλλά και να του ρίξω και δυο χα-
στούκια για τις πράξεις που είχε κάνει. Αν θυ-
µάµαι καλά, µέσα στην ταραχή µου τον κλό-
τσησα κάνα δυο φορές από τη µέση και κάτω 
και εν συνεχεία αποχώρησα». Καταλήγοντας 
σηµειώνει: «Με ανακούφιση είδα στο βίντεο 
ότι πραγµατικά σε καµία περίπτωση ούτε τον 
γρονθοκόπησα, αλλά ούτε τον κλότσησα στο 
κεφάλι. Tα χτυπήµατά µου ήταν από τη µέση 
και κάτω και αυτό µου δίνει τεράστια ανακού-
φιση, διότι από την πρώτη στιγµή ήµουν βέ-
βαιος ότι δεν ήµουν εγώ αυτός που προκάλε-
σε τον θάνατο του θύµατος».

«∆εν ανέπνεε»
Την κατάσταση του θύµατος µετά τον άγριο ξυ-
λοδαρµό του περιγράφει στην κατάθεσή του 
ο νοσηλευτής ιδιωτικού ιατρείου του νησιού 
που διακόµισε τον Αµερικανό στο νοσοκοµείο. 
«Υπήρχε στον δρόµο ένα νεαρό άτοµο, έγχρω-
µο, αναίσθητο που δεν είχε αναπνοή και έφερε 
εµφανέστατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εκ-
δορές και αίµατα στο µισό δεξί µέρος του προ-

Το όνειρό του για τη 
μόδα και η επιθυμία 
του για φωτογράφιση 
στη Ζάκυνθο που δεν 
πραγματοποιήθηκε

Τι λέει η οικογένεια 
του Μπάκαρι

Ο 22ΧΡΟΝΟΣ τουρί-
στας Μπάκαρι Χέντερ-
σον που πριν από λί-
γες ημέρες έχασε τη 
ζωή του στον Λαγανά


