
Students Create Art on Modern-Day Slavery 

Vryssaki Cultural Center, The No Project, and the U.S. Embassy in Athens invite you to the opening

of the exhibition Step2Freedom, featuring artwork by students from public high schools in Attica,

designed to raise awareness about modern-day slavery and trafficking in persons.

Opening remarks by Ambassador Daniel B. Smith.

Curated by Judy Boyle, Educator and Founder of The No Project.

 
Opening: April 18, 2013 / 18:00 
Duration: 19-30 of April 2013 / 11:00 - 20:00 

Vryssaki, 17 Vryssakiou Street, Plaka
For information: 210 3210179



Ôï ÂñõóÜêé,  ï ìç-êåñäïóêïðéêüò ïñãáíéóìüò The No Project, êáé ç Ðñåóâåßá ôùí ÇÐÁ óôçí ÁèÞíá

óáò ðñïóêáëïýí óôá åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò Step2Freedom, ìå Ýñãá ôÝ÷íçò ìáèçôþí áðü äçìüóéá

ëýêåéá ôçò ÁôôéêÞò, ðïõ äçìéïõñãÞèçêáí ìå óêïðü íá åõáéóèçôïðïéÞóïõí ôï êïéíü ãéá ôç óýã÷ñïíç

äïõëåßá êáé ôçí ðáñÜíïìç äéáêßíçóç áíèñþðùí.

Èá áðåõèýíåé ÷áéñåôéóìü ï ÐñÝóâçò Daniel B. Smith.

Ôçí Ýêèåóç åðéìåëåßôáé ç  Judy Boyle, Åêðáéäåõôéêüò êáé Éäñýôñéá ôïõ ïñãáíéóìïý The No Project. 

ÄéÜñêåéá ¸êèåóçò:
19 - 30 Áðñéëßïõ 2013 / 11:00 - 20:00

Åãêáßíéá: 18 Áðñéëßïõ 2013, 18:00

Ïé ÌáèçôÝò Äçìéïõñãïýí  ¸ñãá ÔÝ÷íçò
ðÜíù óôç Óýã÷ñïíç Äïõëåßá

ÂñõóÜêé, Âñõóáêßïõ 17, ÐëÜêá
Ðëçñïöïñßåò: 210 3210179



Step to Freedom 

 

The No Project 



Τι είναι το “The NO Project” ; 

• Παγκόσμια μη κερδοσκοπική οργάνωση που 

αγωνίζεται για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου της σύγχρονης δουλείας και 

παράνομης διακίνησης ανθρώπων αλλά και 

για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 

κόσμου σχετικά με τη δράση του. 



Πώς έγινε η πρώτη επαφή των 
μαθητών με το “The NO Project” ; 

• Μετά από πρωτοβουλία της ιδρύτριας του “The 
NO Project” Judy Boyle, η οποία απευθύνθηκε 
σε σχολεία της Αττικής για την ενημέρωσή τους 
σχετικά με το project και τη δράση του, αλλά και 
συναίνεση του διευθυντή του σχολείου μας κου 
Αβραμιώτη και της καθηγήτριας αγγλικών κας 
Γκόντα, η οποία «φιλοξένησε» την ενημέρωση 
στις διδακτικές ώρες του μαθήματός της και 
διεξήγαγε μαθήματα με θέμα την εκμετάλλευση. 



Τι είναι το “Step to Freedom” ; 

• Η φετινή δραστηριοποίηση του “The NO 
Project” που παρουσιάστηκε σε μια έκθεση 
με τίτλο “Step2Freedom” η οποία διεξήχθη 
στο «Βρυσάκι». Διοργανώθηκε από το 
«Βρυσάκι», το “The NO Project” και την  
Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και 
περιλάμβανε έργα από μαθητές δημοσίων 
Λυκείων της Αττικής. 





Η δική μας συμμετοχή 

• Τα έργα των μαθητών του σχολείου μας που 
παρουσιάστηκαν στην έκθεση είχαν 
εξαιρετική ποικιλομορφία. Οι μαθητές 
συνέγραψαν εκθέσεις, κείμενα, αλλά και 
μικρές ιστορίες σχετικά με το φαινόμενο της 
δουλείας και της παράνομης διακίνησης 
ανθρώπων, δημιούργησαν παραστατικότατες 
αφίσες και εικόνες, αλλά και συνέθεσαν 
μουσικά κομμάτια.   



Ενδεικτικά:  









Don't exploit  
don't abuse 

don't you even  
sexually abuse 

Ban the slavery 

sure you can 

just oppose to  
this immoral plan 

Open your eyes 
and be aware 

for such a horror 
is everywhere 

Don't turn your back  
it might have been you 

so helping those people 

should be your prime view 

The world is cruel 
the world is mean 

and anything can 

doubtless be seen 

So don't expect them 

to treat you well 
their persistence 

should trigger a bell 
Neither trust them 

nor be scared 

should they approach you 

just don't get paired 

They want to hurt you 

you should know 

so rise up to the occasion 

and just say NO  

 

         Panagiotis singing Nick’s song at Vryssaki                                          The lyrics 



Συμμετέχοντες: 

• Βαλινδράς Ιωάννης  
• Γιαννίρη Αικατερίνη – Μαρία  
• ΕυθυμιάδηςΝικόλαος 
• Ζολοταριώφ Ελένη 
• Ζορμπά Λυδία 
• Θεοφανόπουλος Παναγιώτης 
• Ιωαννίδου Δήμητρα 
• Κοτσιφάκη Βασιλική 
• Μαρίνου Νικολέτα  
• Μπακιρτζή Ειρήνη 
• Οικονόμου Βιολέττα 
 



Υπεύθυνος παρουσίασης  
Νίκος Ευθυμιάδης Β1 

Υπεύθυνη καθηγήτρια 

Δώρα Γκόντα 



 Ευχαριστώ για την προσοχή σας  
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