
 
Το βραβείο δημοσιογραφίας Δάφνη Καρουάνα
Γκαλιζία απονέμεται στο Pegasus Project
 

Το βραβείο δημοσιογραφίας του ΕΚ απονεμήθηκε στη δημοσιογραφική ερευνητική
ομάδα Pegasus Project που αποκάλυψε κυβερνητική κατασκοπεία έναντι
δημοσιογράφων, πολιτικών, ακτιβιστών και άλλων.
 
Ανοίγοντας την τελετή απονομής του βραβείου στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του
Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι είπε: "Δημιουργώντας διαφάνεια, η ερευνητική
δημοσιογραφία επιτρέπει στους ψηφοφόρους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Η προστασία και η στήριξη των δημοσιογράφων αποτελούν ζωτικό συμφέρον των
δημοκρατικών κοινωνιών".
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Εκπροσωπώντας τα 29 μέλη της κριτικής επιτροπής, ο γενικός γραμματέας της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, Άντονι Μπελάνγκερ, παρέδωσε το χρηματικό έπαθλο
ύψους 20.000 ευρώ στους εκπρόσωπους του δικτύου, Σαντρίν Ριγκό και στον Λορέν
Ρίτσαρντ.
 
Σχετικά με τον νικητή 
Το "Pegasus Project" είναι μια παγκόσμια δημοσιογραφική πρωτοβουλία υπό τον
συντονισμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης Forbidden Stories, μια κοινοπραξία
δημοσιογράφων που αναλαμβάνει να συνεχίσει το έργο απειλούμενων, φυλακισμένων ή
δολοφονημένων δημοσιογράφων.
 
Τον Ιούλιο του 2021, πάνω από 80 δημοσιογράφοι από 17 ειδησεογραφικούς
οργανισμούς σε 10 χώρεςαποκάλυψαν ότι το λογισμικό κατασκοπείας "Pegaus" είχε
πουληθεί από την ισραηλινή εταιρεία NSO σε κυβερνήσεις και είχε χρησιμοποιηθεί ως
όπλο παρακολούθησης έναντι τουλάχιστον 50.000 ατόμων ανά τον κόσμο. Τα στοιχεία
που διέρρευσαν έδειξαν ότι στο στόχαστρο του λογισμικού βρέθηκαν τουλάχιστον 180
δημοσιογράφοι, μεταξύ άλλων σε χώρες όπως η Ινδία, το Μεξικό, η Ουγγαρία, το
Μαρόκο και η Γαλλία. Θύματα κατασκοπείας υπήρξαν επίσης υπερασπιστές των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πανεπιστημιακοί, επιχειρηματίες, δικηγόροι, γιατροί, ηγέτες
συνδικαλιστικών οργανώσεων, διπλωμάτες, πολιτικοί και πολλοί αρχηγοί κρατών.
 
Το βραβείο δημοσιογραφίας Δάφνη Καρουάνα
Γκαλιζία 
Το βραβείο Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία για τη δημοσιογραφία εγκαινιάστηκε στις 16
Οκτωβρίου, την επέτειο του θανάτου της δημοσιογράφου, για να τιμήσει έργα
δημοσιογραφίας που αντικατοπτρίζουν τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. 
 
Απονέμεται σε δημοσιογράφους ή δημοσιογραφικές ομάδες οποιασδήποτε εθνικότητας
των οποίων τα έργα έχουν δημοσιευθεί ή μεταδοθεί από ΜΜΕ που εδρεύουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υποψήφιοι και ο νικητής επιλέγονται από ανεξάρτητη επιτροπή.
 
Η Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία ήταν Μαλτέζα δημοσιογράφος, μπλόγκερ και ακτιβίστρια
κατά της διαφθοράς, η οποία έγραφε εκτενώς για τη διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος,
το οργανωμένο έγκλημα, την πώληση υπηκοότητας και την εμπλοκή μελών της
κυβέρνησης της Μάλτας στην υπόθεση των εγγράφων του Παναμά. Μετά από
παρενοχλήσεις και απειλές, η Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία δολοφονήθηκε στις 16
Οκτωβρίου 2017, από έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της.Η
κατακραυγή για τον χειρισμό της υπόθεσης της δολοφονίας της από τις αρχές οδήγησε,
εν τέλει, στην παραίτηση του πρωθυπουργού Τζόζεφ Μουσκάτ. Τον Δεκέμβριο του 2019,
οι ευρωβουλευτές επέκριναν την αποτυχία της έρευνας και κάλεσαν την Επιτροπή να
αναλάβει δράση.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism_16607_pk
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103_EL.html


Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της πλατφόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
προστασία της δημοσιογραφίας και την ασφάλεια των δημοσιογράφων, που
δημοσιεύθηκε στις 28 Απριλίου, το 2020 καταγράφηκαν 201 σοβαρές παραβιάσεις της
ελευθερίας του Τύπου στις 47 χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο αριθμός
αυτός σηματοδοτεί αύξηση ύψους 40% σε σύγκριση με το 2019 και είναι το υψηλότερο
ποσοστό που έχει σημειωθεί από τότε που δημιουργήθηκε η πλατφόρμα, το 2014.
Καταγράφηκε αριθμός "ρεκόρ" φυσικών επιθέσεων (52 περιπτώσεις) ή παρενόχλησης (70
περιπτώσεις). "Η Γαλλία,  η Πολωνία, η Τουρκία και η  Ουκρανία καταμετρούν τον
μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων εκφοβισμού και παρενόχλησης δημοσιογράφων",
υπογραμμίζουν οι συντάκτες της έκθεσης.
 
Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερασπίζεται
σθεναρά την ελευθερία του Τύπου, καλώντας τις χώρες της ΕΕ να εξασφαλίσουν
επαρκή δημόσια χρηματοδότηση και να προωθήσουν την ανεξαρτησία,την ελευθερία και
τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης. Το Κοινοβούλιο υπογράμμισε για άλλη μία
φορά τη σημασία της ελευθερίας του Τύπου κατά τη διαρκεία της πανδημίας COVID-19.
 
Παρακολουθήστε στο Facebook τη συνέντευξή μας σχετικά με την απονομή του
βραβείου δημοσιογραφίας Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία. 
 
 
Ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουν οι
δημοσιογράφοι στην Ευρώπη; 
Στις 3 Μαίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Ελευθερίας του Τύπου, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει το διαδικτυακό σεμινάριο "Ποιους κινδύνους
αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στην Ευρώπη;" που θα εστιάσει στον αυξανόμενο
αριθμό απειλών και επιθέσεων έναντι δημοσιογράφων στην Ευρώπη. Στους
συμμετέχοντες θα περιλαμβάνεται ο Κριστόφ Ντελουάρ, γενικός γραμματέας των
Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα, η Βερόνικα Μουνκ, αρχισυντάκτρια στο ανεξάρτητο
ειδησεογραφικό ιστότοπο telex.hu της Ουγγαρίας, ο Νικολάι Σταικόβ, δημοσιογράφος και
συνιδρυτής του Ταμείου Κατά της Διαφθοράς, και η Ιταλίδα δημοσιογράφος Φρεντερίκα
Αντζέλι, συντάκτρια στην εφημερίδα La Repubblica. Παρακολουθήστε το σεμινάριο σε
απευθείας μετάδοση από τις 10.00 έως τις 11.30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
 
Μάθετε περισσότερα
Στο Pegasus Project το βραβείο δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia για το 2021
Δελτίο Τύπου
Νομοθετικό τρένο: Η ελευθερία των μέσων και η πολυφωνία στην ΕΕ
Οι ευρωβουλευτές επαινούν την Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία και ζητούν την ανάληψη
συγκεκριμένων δράσειων
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον αγώνα κατά της παραπληροφόρησης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ελευθερία του Τύπου και πλουραλισμός
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https://www.coe.int/en/web/media-freedom/annual-report-2021
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/annual-report-2021
https://www.naftemporiki.gr/k/gallia-
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_EL.html
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https://rsf.org/en
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https://www.repubblica.it/
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/world-press-freedom-day-what-are-main-threats-for-journalists-in-europe_20210503-1000-SPECIAL-SEMINAR_vd
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-media-freedom-and-pluralism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171020IPR86555/meps-praise-daphne-caruana-galizia-and-call-for-concrete-actions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171020IPR86555/meps-praise-daphne-caruana-galizia-and-call-for-concrete-actions
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/parapliroforisi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-freedom

