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2018: Ένας Πλανήτης για το Αύριο 
Το 2018 θα είναι η δέκατη και τελευταία έκδοση του poster for tomorrow με τη σημερινή μορφή του. 

Από το 2009, έχουμε κατακτήσει – και ξεπεράσει – πολλούς από τους αρχικούς μας στόχους. Δημιουργήσαμε μια διεθνή κοινότητα 
σχεδιαστών που πλέον εμπλέκονται ενεργά με τον σχεδιασμό για κοινωνικά θέματα (social design). Διοργανώσαμε συζητήσεις 
και εργαστήρια σε σχολεία και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, και λάβαμε δεκάδες χιλιάδες αφίσες ως συμμετοχές στους 
διαγωνισμούς μας. 
Όμως ίσως η μεγαλύτερη απόδειξη του πόσο μακριά έχει φτάσει, όχι το poster for tomorrow, αλλά το κίνημα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, είναι η δημοτικότητα της 10ης Δεκεμβρίου, της Διεθνούς Ημέρας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Όταν επιλέξαμε να 
κάνουμε τα εγκαίνια των ετήσιων εκθέσεών μας σε αυτή την ημερομηνία, ο σκοπός μας ήταν να σηματοδοτήσουμε μια σημαντική 
ημέρα που θεωρούσαμε ότι η διεθνής κοινότητα δεν αναγνώριζε επαρκώς. Τώρα, γιορτάζεται από ολοένα και περισσότερους 
ανθρώπους κάθε χρόνο ως σημαντική ημερομηνία, μια αναγνώριση στην οποία χαιρόμαστε που συμβάλλαμε έστω και λίγο.

Ωστόσο, με τη μεγάλη επιτυχία του poster for tomorrow, παρατηρήσαμε ότι περισσότερη προσοχή δίνεται στον ετήσιο 
διαγωνισμό σχεδιασμού αφίσας, και όχι στα ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων που βρίσκονται στη καρδιά του κινήματός μας. 
Ασφαλώς, είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που χιλιάδες άνθρωποι νιώθουν περήφανοι να σχετίζονται με έναν διαγωνισμό 
γραφιστικού σχεδιασμού με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά θέλουμε να εστιάσουμε ξανά στα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι 
στον διαγωνισμό. Εξάλλου, ο κόσμος αλλάζει κι εμείς θέλουμε να είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής.

Έτσι, το 2018 θα είναι η τελευταία έκδοση του poster of tomorrow με τη σημερινή μορφή του. 

Επί του παρόντος, επεξεργαζόμαστε το πώς μπορούμε να εξελιχθούμε και να βγούμε το 2019 με νέα εργαλεία για να τραβήξουμε 
την προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα, που βάλλονται όλο και περισσότερο. Οι εξελίξεις σε ολόκληρο τον κόσμο δείχνουν ότι 
η συζήτηση και ο διάλογος είναι καίριας σημασίας αν θέλουμε να ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλοι θα είμαστε πραγματικά ίσοι. Ο 
στόχος μας για το 2019 και πέρα είναι να προωθήσουμε αυτόν τον διάλογο οπουδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε. 

Αλλά πρώτα, το 2018. Προκειμένου να γιορτάσουμε τα τελευταία εννέα χρόνια και να στρέψουμε το βλέμμα μας στο μέλλον, 
αποφασίσαμε να διαλέξουμε ως φετινό μας θέμα κάτι που επηρεάζει το μέλλον όλων μας: το περιβάλλον. Όπως είπε ο Γάλλος 
Πρόεδρος Macron, θέλουμε να κάνουμε τον πλανήτη μας ξανά σπουδαίο (“make our planet great again”). 

Έτσι, το θέμα για το 2018 είναι «Ένας Πλανήτης για το Αύριο» (“A Planet for Tomorrow”). Το brief θα δημοσιευθεί μαζί με την 
Πρόσκληση για Υποβολή Συμμετοχών, στις 20 Φεβρουαρίου. Όπως  ίσως θα προσέξατε, αυτό αποτελεί αλλαγή σε σχέση με το 
συνηθισμένο μας χρονοδιάγραμμα, όπως και η ημερομηνία της ζωντανής κριτικής επιτροπής και η ημερομηνία της πρώτης 
έκθεσης, που φέτος θα είναι την Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου – Διεθνής Ημέρα για την Προστασία της Στοιβάδας του Όζοντος. 

Εξίσου σημαντικό είναι ότι μειώσαμε τον αριθμό των συμμετοχών ανά άτομο από 9 σε 3. Αυτό υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας στα 
θέματα που βρίσκονται στην καρδιά του διαγωνισμού, αντί να κυνηγάμε έναν πιο ψηλό αριθμό συμμετοχών στον διαγωνισμό. 

Ακολουθούν οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζετε για τη φετινή έκδοση του poster for tomorrow. 

Σημαντικές ημερομηνίες 

20 Φεβρουαρίου Δημοσίευση Brief/ Έναρξη Διαγωνισμού
10 Μαΐου  Καταληκτική Ημερομηνία για Υποβολή Συμμετοχών
20 Μαΐου  Κρητική Επιτροπή Online
25 Ιουνίου    Ζωντανή Κριτική Επιτροπή
16 Σεπτεμβρίου  Παγκόσμια Έκθεση: Διεθνής Ημέρα για την Προστασία της Στοιβάδας του Όζοντος


