
Kαταθέστε Την Τέχνη Σας! 
Ανοιχτή Πρόσκληση προς Καλλιτέχνες - Υψώστε τη φωνή σας για τον Assange

DiEM VOICE

Το DiEM Voice είναι η πλατφόρμα τεχνών και πολιτισμού του DiEM25, του Κινήματος για τη Δημοκρατία 
στην Ευρώπη. Σκοπός της ύπαρξής του είναι η  ζωτική επικοινωνία μεταξύ των μελών της βάσης, ακτιβι-
στών και καλλιτεχνών. Πιστεύουμε ότι η τέχνη είναι σε θέση να ενεργεί ως κρίσιμη κινητήρια δύναμη, για 
να διαδίδει και να εμπλουτίζει την πολιτική και το μήνυμα του κινήματος και να εντείνει τον αγώνα μας 
για εκδημοκρατισμό της Ευρώπης. Απευθύνουμε την πρώτη μας ανοιχτή πρόσκληση σε όλους και όλες 
τις δημιουργούς, καλώντας σας να συμμετάσχετε και να δανείσετε τη φωνή σας στον αγώνα του DiEM25 
για την απελευθέρωση του Julian Assange!

 

Ανοικτή πρόσκληση για έργα τέχνης με θέμα τον Assange

Στην εν εξελίξει δικαστική υπόθεση για την έκδοση του Julian Assange στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ετυμη-
γορία της Βρετανίδας δικαστίνας Vanessa Baraitser ήταν ότι ο Assange δεν θα πρέπει να εκδοθεί με τις 
κατηγορίες της κατασκοπείας και του χάκινγκ, λόγω ενδεχόμενου κινδύνου αυτοκτονίας. To σκεπτικό της 
απόφασης απλώς ενισχύει τη σοβαρή απειλή κατά της ελευθερίας του Τύπου και στην ουσία νομιμοποιεί 
τις κατηγορίες του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Παρά την ετυμηγορία και τους κινδύνους για την 
υγεία του, ο Julian Assange παραμένει στη φυλακή Belmarsh, καθώς το αίτημά του για αποφυλάκιση με 
εγγύηση δεν έγινε δεκτό. Όπως σχολίασε ο Γιάνης  Βαρουφάκης "Δεν προσπαθούν να τον εκδώσουν, 
προσπαθούν να τον σκοτώσουν". Εν όψει της επείγουσας ανάγκης για την αποφυλάκισή του και μέχρι 
να του δοθεί η ελευθερία του, έχει ζωτική σημασία για εμάς ως καλλιτέχνες στο DiEM25 να δείξουμε τη 
συμπαράστασή μας.

Καταθέστε τη δουλειά σας!

Αναζητούμε έργα από όλους τους καλλιτεχνικούς κλάδους, είτε πρόκειται για παράσταση, ποίηση και πε-
ζογραφία, είτε για μουσική, ζωγραφική ή σχέδιo. Η συνεισφορά σας θα αποτελέσει μέρος μιας διαρκούς 
διαδικτυακής έκθεσης που θα εγκαινιαστεί στα μέσα Μαρτίου, ταυτόχρονα με την έναρξη της ιστοσελί-
δας του DiEM Voice. Η προθεσμία για συμπερίληψη στα εγκαίνια της έκθεσης λήγει στις 15 Μαρτίου, στις 
18:00 ώρα Ελλάδος. Παρακαλώ υποβάλετε έργα μαζί με τις απαιτούμενες πληροφορίες στα αγγλικά, στο 
voice@diem25.org

https://youtu.be/qwNcIq7ML7U
mailto:voice%40diem25.org?subject=


Ανοιχτή Πρόσκληση προς Καλλιτέχνες - Υψώστε τη φωνή σας για τον Assange

Προδιαγραφές: 

• Εικόνα - έως 5 (1200 Pixels). 
• Βίντεο - (μέγιστη διάρκεια 5 λεπτά), αναρτημένο στον προσωπικό σας λογαριασμό Vimeo.
• Ήχητικό – αναρτημένο στο Vimeo.
• Γραπτό - (Έγγραφο Word, χωρίς όριο λέξεων)

Τι να συμπεριλάβετε στο email σας:

• Όνομα/ συνεργασία
• Τον κλάδο ή τους κλάδους σας
• Τον τίτλο του έργου (προαιρετικά)
• Ένα σύντομο κείμενο για το έργο (μέχρι 100 λέξεις)
• Σύντομο βιογραφικό (μέχρι 100 λέξεις)
• Εάν είστε μέλος, συμμετέχετε σε Αυθόρμητη Ομάδα, Προσωρινό (ή μη) Εθνικό Συμβούλιο ή σε 

Ομάδα Εργασίας (Τaskforce); Παρακαλούμε ενημερώστε μας.
• Τη συνημμένη υποβολή σας

Όροι και Προϋποθέσεις
• Οι υποβολές θα εξεταστούν από μια επικυρωτική ομάδα για να διασφαλιστεί ότι συνάδουν με τις 

αρχές του DiEM25. Εάν το έργο σας έχει αποτυπωθεί σε χαμηλή ανάλυση ή πιστότητα, ενδέχεται να 
μην είναι επιλέξιμο. 

• Εάν το έργο σας επιλεγεί, θα επικοινωνήσει μαζί σας το DiEM Voice για την αποδοχή των όρων και 
προϋποθέσεων σχετικών με πνευματικά δικαιώματα και ενδεχόμενες χρήσεις του έργου σας από το 
DiEM25.

 
Το DiEM Voice διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει έργα που δεν σχετίζονται με τις πολιτικές αξίες 
του DiEM25. Παρακαλούμε για την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας του DiEM25.

https://youtu.be/qwNcIq7ML7U
https://diem25.org/wp-content/uploads/2020/02/Code-of-conduct-final-EN.pdf

