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Ο Barry Arnold Wilkes, ετών 65, βρέθηκε νεκρός στο προσωπικό του γραφείο στις 21 Ιουλίου
2015. Η αιτία θανάτου απασχόλησε όλο το χωριό μας για πολλές ημέρες, πολλές εικασίες έγιναν
αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο θάνατος του ήταν ακαριαίος και προήλθε από
αιμορραγικό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Τα τελευταία δεδομένα βάζουν ένα τέλος σε όλες τις
αστυνομικές εκθέσεις που αρχικά έκαναν λόγο και για πιθανή εμπλοκή τρίτων προσώπων στο
θάνατο του Wilkes.

Το αιμορραγικό ανεύρυσμα συμβαίνει όταν ένα προυπάρχων ανεύρυσμα διαρραγεί, προκαλώντας
αιμορραγία στον εγκέφαλο, παράλυση, κώμα ή ακόμα και ακαριαίο θάνατο σε περιπτώσεις σαν και
αυτή, ακατάσχετης αιμορραγίας. Η αιτία που μπορεί να προκάλεσε όλα τα παραπάνω μπορεί να
ήταν μια στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Οι αρχικές και οι μετέπειτα εκθέσεις του Εισαγγελία αναφέρουν ότι ο Wilkes έπασχε από
ανεύρυσμα. Η ώρα θανάτου του τοποθετείται το βράδυ της Δευτέρας και προκλήθηκε πιθανά από
έντονο στρες, το οποίο και οδήγησε στις προαναφερθείσες εξελίξεις.

Ο Δρ. William Cox, διευθυντής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Λονδίνου, αναφέρει ότι ο
θάνατος ήταν μάλλον ακαριαίος.  Η έκθεση του Δανού Καθηγητή κ. Astrid Jorgensen, μέλους της
Ιατρικής Ακαδημίας της Δανίας, επιβεβαίωσε ότι «o κ. Wilkes πριν πεθάνει πρέπει να είχε ήδη χάσει
τις αισθήσεις του σχεδόν ακαριαία, πέφτοντας με το σώμα μπροστά και μετά γλιστρώντας προς τα
πίσω στο πάτωμα. Από τη πτώση χτύπησε και το αριστερό μέρος του κεφαλιού του στη ρόδα της
καρέκλας του γραφείου του. Αν και η πτώση ήταν σφοδρή, ήταν ήδη νεκρός πριν το κεφάλι του
χτυπήσει στο δάπεδο. Η μικρή αιμορραγία στο αριστερό του αυτί είναι κάτι συνηθισμένο σε τέτοιες
περιπτώσεις».

Γεννημένος στις 25 Δεκεμβρίου του 1950, ο Barry Wilkes πέρασε τη ζωή του στο Mayfair, στο
Λονδίνο και στο Hampstead όπου και ίδρυσε τη δική του εταιρεία με την ονομασία Wilkes Urban
Planning. O Barry συνέβαλλε σημαντικά στην ίδρυση της πανεπιστημιακής σχολής Urban Planning
του Λονδίνου προσφέροντας μεγάλα ποσά για υποτροφίες σε όλη τη χώρα.

Δούλευε ασταμάτητα μέχρι την τελευταία στιγμή του θανάτου του πάνω στο πρώτο έργο mega mall
που θα ξεκινούσε τον Ιανουάριο. Υπήρξε και μέγας φιλάνθρωπος με γενναιόδωρη συμβολή στην
τοπική κοινωνία.

Ο Wilkes ήταν μέλος της Αγγλοσαξονικής Καθολικής Εκκλησίας St. Mary και ένα πολύ δραστήριο
μέλος της εκκλησιαστικής επιτροπής, μέγας χορηγός πολλών δράσεων της ενορίας.

Ο Barry είχε μια κόρη την Sarrah Wilkes, πρώην πρωταθλήτρια Wimbledon. Στην τελευταία του
κατοικία τον συνόδεψε η πρώην σύζυγος του Mildred Wilkes που ζει στο Sherborne του Dorset.



Το μνημόσυνο του Barry Wilkes θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Αυγούστου στις 10 το πρωί
στον Ιερό Ναό St. Mary στο Hampstead. Θα υπάρχει διαθέσιμος χώρος parking για τους φίλους
και συγγενείς που θα ήθελαν να παρευρεθούν.

Η εταιρεία Wilkes Urban Planning έχει τερματίσει και επίσημα την λειτουργία της. Επιθυμία της
οικογένειας είναι όλες οι δωρεές να διατεθούν στο Ίδρυμα Υποτροφιών Wilkes Urban Planning
School ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.wilkesfoundation.org.

http://www.wilkesfoundation.org/

