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Σήμερα η ετυμηγορία της Καμπότζης για 
τον Αυστραλό σκηνοθέτη James Ricketson
Η δίκη του Αυστραλού σκηνοθέ-
τη James Ricketson ολοκληρώ-
θηκε στην Καµπότζη, όπου ο κ. 
Ricketson κατηγορείται για κατα-
σκοπεία, ενώ η εισαγγελία δεν 
έχει κατορθώσει να ονοµάσει µια 
χώρα για την οποία υποτίθεται ότι 
δουλεύει ο κατηγορούµενος.

Ο James Ricketson, 69 ετών, αντι-
µετωπίζει φυλάκιση έως 10 ετών 
µε την κατηγορία της συλλογής 
πληροφοριών που θα µπορούσαν 
να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική 
ασφάλεια της Καµπότζης, ωστόσο 
σε επτά ηµέρες ακροάσεων η δίκη 
απέτυχε να παράσχει συγκεκρι-
µένα αποδεικτικά στοιχεία. Αντ’ 
αυτού, η εισαγγελία υποστήριξε 
ότι το έργο του κ. Ricketson έχει 
βλάψει τη φήµη της Καµπότζης σε 
παγκόσµιο επίπεδο.

«Όλες οι κινηµατογραφικές του 
δραστηριότητες προκαλούν τη δι-
εθνή κοινότητα να µισεί την Κα-
µπότζη, αυτή είναι η πρόθεσή του» 
δήλωσε ο εισαγγελέας Sieng Sok, 
προσθέτοντας ότι οι ισχυρισµοί 
του κ. Ricketson ότι είναι σκηνο-

θέτης και δηµοσιογράφος είναι 
απλώς προκάλυµµα για την πραγ-
µατική του αποστολή.

«Είναι ένας κατάσκοπος, συλλέ-
γει πληροφορίες από τη χώρα µας 
για να τις πουλήσει σε άλλες χώ-
ρες και να βλάψει την εθνική µας 
ασφάλεια».

Για περισσότερα από 20 χρόνια, 
ο κ. Ricketson είναι τακτικός επι-
σκέπτης στην Καµπότζη, όπου έχει 

δηµιουργήσει ντοκιµαντέρ και 
ιστολόγια που δίνουν φωνή σε 
µερικούς από τους πιο απελπισµέ-
νους ανθρώπους του αναπτυσσό-
µενου αυτού έθνους.

Έχει επίσης διακηρυχθεί επικριτής 
της κυβέρνησης του πρωθυπουρ-
γού Hun Sen, ο οποίος κυβερνά τη 
χώρα µε σιδερένια πυγµή για πε-
ρισσότερα από 30 χρόνια ενώ πα-
ράλληλα έχει διαλύσει την αντιπο-
λίτευση και οποιαδήποτε ελευθερία 

του Τύπου.

Από τη σύλληψη του κ. Ricketson 
πέρυσι τον Ιούνιο, οι αστυνοµικοί 
ερευνητές έχουν µεταφράσει πάνω 
από 1.600 σελίδες «αποδεικτικών 
στοιχείων» από το λάπτοπ του. Ο 
µόνος σύνδεσµος µε οποιαδήποτε 
ξένη κυβέρνηση φάνηκε να εµφα-
νίζεται µε τη µορφή επιστολής προς 
τον τότε πρωθυπουργό κ. Malcolm 
Turnbull, όπου ο κ. Ricketson του 
υποδείκνυε να αποσύρει την πρό-
σκλησή του προς τον Hun Sen να 
επισκεφθεί την Αυστραλία το 2016.

«Η ιδέα ότι ένας κατάσκοπος παρέ-
χει πληροφορίες εθνικής ασφάλειας 
στον πρωθυπουργό µέσω λογαρια-
σµού Gmail είναι εξίσου προϊόν φα-
ντασίας όσο και γελοία» δήλωσε ο κ. 
Ricketson στην απολογία του. «Μου 
φαίνεται ότι ένας πιθανός στόχος 
της δίωξής µου είναι να σωπάσουν 
µια κριτική φωνή και να στείλουν 
ένα µήνυµα σε άλλους δηµοσιογρά-
φους, είτε Χµερ είτε ξένους».

Η ετυµηγορία θα ανακοινωθεί σή-
µερα Παρασκευή.

Σ τα 11 του ξεκίνησε να δου-
λεύει σε εστιατόρια της Αυ-
στραλίας, στύβοντας φυ-
σικούς χυµούς για τους 

πελάτες. Στα 56 του είναι ο αυτο-
κράτορας του καφέ στην Αυστραλία 
και σε πολλά σηµεία στο πλανήτη.  
Ο λόγος για τον Γιάννη Λαζάρου, 
ιδρυτή και ιδιοκτήτη της πασίγνω-
στης αλυσίδας “The Coffee Clubs”, 
µε 512 καταστήµατα και 8.000 ερ-
γαζόµενους.
Οι γονείς του βρέθηκαν στο Μπρι-
σµπέιν της Αυστραλίας, οικονοµι-

κοί µετανάστες, και δηµιούργησαν 
εκεί την οικογένειά τους. Εκεί λοι-
πόν έβγαλε τα πρώτα τους cents 
ο µικρός Γιάννης, 0,5 την ηµέρα 
όπως θυµάται ο ίδιος. Από τότε 
όµως ήξερε ότι θα καταφέρει κάτι 
πολύ µεγάλο στη ζωή του.  Εκτός 
από χρήµατα, µάζευε και πληροφο-
ρίες για το τι ακριβώς θέλει ο πε-
λάτης, παρατηρούσε τις συνήθειες 
των θαµώνων και όταν ήρθε να 
επιχειρήσει, ήταν έτοιµος. Άνοι-
ξε το πρώτο µαγαζί το 1989, και 
την πρώτη πελάτισσα την θυµάται 

ακόµα. Μάλιστα βγήκε και φωτο-
γραφία µαζί της, φωτογραφία που 
κρατάει ακόµα.
 «Το µυστικό είναι να ξέρεις τι 
χρειάζεται το κάθε µαγαζί για να 
είναι ευχαριστηµένος ο πελάτης 
του. Γιατί τον ευχαριστηµένο πελά-
τη τον κερδίζεις απευθείας. Και το 
µυστικό είναι να κάνεις τον πελά-
τη φίλο. Μ’ αρέσει αυτά που έχω 
µάθει να τα µοιράζοµαι µε άλλους. 
Μ’ αρέσει να βλέπω µικρούς να 
προχωράνε και ας µην τους ξέρω. 
Έχουµε 8.000 άτοµα προσωπικό. 

Εγώ τους βλέπω και στους καλούς 
δίνω ευκαιρίες. Θυµάµαι, δώσαµε 
τον πρώτο καφέ στις 2 Νοεµβρίου 
1989 σε µία πελάτισσα στις 9 το 
πρωί και βγήκα µαζί της φωτογρα-
φία. ∆εν ξέρω γιατί αλλά έβγαλα 
φωτογραφία µαζί της. Εκείνη την 
ηµέρα είχαµε ανοίξει από τις 6 το 
πρωί και ο πρώτος πελάτης ήρθε 
στις εννέα! Είχα τρελαθεί και δεν 
ήταν τότε δικό µου το µαγαζί, ήµου-
να προσωπικό. Από τότε σε κάθε 
καινούργιο µαγαζί βγάζουµε φωτο-
γραφία µε τον πρώτο πελάτη.»

Η ιστορία του Γιάννη Λαζάρου:  Από το παιδί 
που έστυβε χυμούς, αυτοκράτορας του καφέ




