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Π
ρωταγωνιστές του τραγικού επεισοδίου στον Λαγανά 
της Ζακύνθου, όπου πριν από λίγες ηµέρες έχασε τη ζωή 
του ο 22χρονος τουρίστας Μπάκαρι Χέντερσον, φωτί-

ζουν όλες τις λεπτοµέρειες της υπόθεσης και αποκαλύπτουν στη 
Realnews όσα διηµείφθησαν µεταξύ του θύµατος και των Σέρ-
βων θαµώνων που οδήγησαν στον άγριο ξυλοδαρµό του Αµε-
ρικανού. «Ο Μπάκαρι άφησε την µπίρα του σε ένα διπλανό τρα-
πέζι που κάθονταν δύο άτοµα µάλλον σερβικής καταγωγής και 
τα οποία άρχισαν να του φωνάζουν στη γλώσσα τους», δηλώ-
νει στην κατάθεσή του ο φίλος του θύµατος 
Τσαντ Ζβάρτσκοπ αναφερόµενος στα αί-
τια της συµπλοκής. Την ίδια στιγµή, η θεία 
του άτυχου νέου, Ιαν Ρίτσαρντσον, µε δη-
λώσεις της στην «R», περιγράφει τις δρα-
µατικές στιγµές που ζει η οικογένεια, λέγο-
ντας: «Το µόνο που ξέρουµε είναι ότι δο-
λοφονήθηκε».

Ο δεύτερος Αµερικανός 
Καρέ καρέ περιγράφουν τη στιγµή της δο-
λοφονίας του 22χρονου Αµερικανού τουρί-
στα Μπ. Χέντερσον, καθώς και όσα προη-
γήθηκαν αυτής τα ξηµερώµατα της 7ης Ιου-
λίου στον Λαγανά Ζακύνθου, ο φίλος του 
Τσ. Ζβάρτσκοπ αλλά και ο Ελληνας µπάρ-
µαν του καταστήµατος όπου εκτυλίχθηκε 
το τραγικό περιστατικό. ∆ίνουν όµως εντε-
λώς διαφορετική εικόνα ο καθένας. Ο φί-
λος του θύµατος λέει ότι όλα ξεκίνησαν 
επειδή ο 22χρονος Αµερικανός ακούµπη-
σε ένα µπουκάλι µπίρα σε τραπέζι Σέρβων, 
ενώ ο µπάρµαν, από την άλλη, υποστηρί-
ζει ότι ο Χέντερσον ήταν αυτός που ξεκίνη-
σε τον καβγά, χτυπώντας µε µπουκάλι µπί-
ρας έναν Σέρβο θαµώνα αλλά και µία κο-
πέλα που βρισκόταν εκεί.

Συγκεκριµένα, ο Τσ. Ζβάρτσκοπ, αυτό-
πτης µάρτυρας του περιστατικού, στην 
κατάθεση που έδωσε λίγες ώρες µετά, αναφέρει: «Ο φίλος µου 
Μπάκαρι Χέντερσον άφησε την µπίρα του σε ένα διπλανό τρα-
πέζι που κάθονταν δύο άτοµα, µάλλον σερβικής καταγωγής, ηλι-
κίας περίπου 35 ετών και οι οποίοι άρχισαν να του φωνάζουν 
στη γλώσσα τους. Αφού άρχισε και ο φίλος µου να τους εναντι-
ώνεται, χτύπησε µάλλον µε ένα µπουκάλι µπίρα στο κεφάλι τον 
έναν Σέρβο, ο οποίος φορούσε µπλε µπλούζα. Τότε άρχισαν οι 
δυο τους να χτυπιούνται µε τα χέρια τους και βγήκαν έξω από 
µία πόρτα στη δεξιά πλευρά του καταστήµατος προς τον κεντρι-
κό δρόµο του Λαγανά». Σύµφωνα µε τον Τσ. Ζβάρτσκοπ ο κα-
βγάς µεταξύ τους κράτησε περίπου 30 δευτερόλεπτα. «Ξαφνικά 
µαζεύτηκαν περίπου 15 άτοµα και άρχισαν όλοι µαζί να τον χτυ-
πούν µε κλοτσιές και µπουνιές. Ο φίλος µου Μπάκαρι Χέντερσον 
έπεσε  στο οδόστρωµα και στριµώχτηκε δίπλα σε ένα παρκαρι-
σµένο αυτοκίνητο... Ηταν πεσµένος κάτω και ήταν πολύ χτυπη-
µένος στο πρόσωπο και δεν µιλούσε».

Από την πλευρά του ο Σέρβος θαµώνας, ο οποίος δέχτηκε το 
χτύπηµα στο κεφάλι από την µπίρα που φέρεται να εκτόξευσε το 
θύµα, επιβεβαιώνει στην «R» µέσω του δικηγόρου του, Λευτέ-
ρη Γιαννάτου, ότι όλα ξεκίνησαν όταν ο Μπάκαρι έβαλε το ποτό 
του στο τραπέζι τους. Οπως αναφέρει ο δικηγόρος, αυτή ήταν η 
αρχή. «Εκείνη τη στιγµή, ο Σέρβος που εκπροσωπώ του ζήτησε 
τον λόγο και τότε το θύµα τον χτύπησε στο κεφάλι µε µία µπίρα. 

Οσα είπε ο 22χρονος 
Αµερικανός τουρίστας 
Μπάκαρι Χέντερσον 

µε τους Σέρβους 
θαµώνες του µπαρ, η 
αντιπαράθεση και το 
σπασµένο µπουκάλι. 
Τι λέει η οικογένεια 

του θύµατος και 
τι οι άνδρες που 

κατηγορούνται ότι τον 
δολοφόνησαν

Ο διάλογος 
και ο καβγάς 
πριν από τον 

θανάσιµο 
ξυλοδαρµό

ΑΡΙΣΤΕΡΑ το μπαρ 
που ξεκίνησε ο κα-
βγάς και δεξιά το 
βίντεο από τις κά-
μερες ασφαλείας 
με τον ξυλοδαρμό 
στον δρόμο
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