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Anti-Bullying ACT 
Fashion Show 

Οι οικοδεσπότες Βίκυ Ραπτάκη (ACT’94) και Στεπάν Παρτεµιάν

της Κατερίνας Δηµητριάδου 

Η 6η Μαρτίου αποτελεί µια ηµέρα µε δυνατή ενωτική 
διάθεση παρά το διαχωριστικό του ονόµατος της και µας 
καλεί ως κοινωνία και κοινότητα να µην εθελοτυφλούµε στην 
περιθωριοποίηση και να δράσουµε εναντίον του σχολικού 
εκφοβισµού και όλων των εκφάνσεων του. Ο σχολικός 
εκφοβισµός αποτελεί ένα ακόµα κοινωνικό φαινόµενο του 
οποίου στόχος είναι να περιθωριοποιήσει και να δυσχεραίνει 
την συµβίωση, την επικοινωνία και την ενσυναίσθηση, ή 
καλύτερα είναι η έλλειψη όλων αυτών.  

Το Αµερικανικό Κολέγιο Ανατόλια ως εκπαιδευτικός 
οργανισµός µε κύρια φιλοσοφία το “ευ αγωνίζεσθαι” στον 
στίβο της ζωής, την καλλιέργεια της ατοµικής και κοινωνικής 
ευθύνης και τον σεβασµό προς τρίτους και µε αφορµή την 
Παγκόσµια Ηµέρα κατά του σχολικού εκφοβισµού, 
διοργάνωσε µια εκδήλωση για να υπενθυµίσει, αφυπνίσει και 
έµπρακτα να δηλώσει την “ενσυναίσθηση” που το 
χαρακτηρίζει. 



Συµµετέχουσες και συµµετέχοντες στην εκδήλωση.

Πιο συγκεκριµένα το ACT, το τµήµα Προπτυχιακών και 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Κολεγίου Ανατόλια, όχι µόνο 
στάθηκε έµπρακτα εναντίον του σχολικού εκφοβισµού µε 
έναν καινοτόµο και πρωτότυπο τρόπο αλλά αγκάλιασε και τις 
προσπάθειες άλλων ανθρώπων που µοιράζονται την ίδια ιδέα 
κατά του φαινοµένου.  

“Anti- Bullying Fashion Show”. Δεν θα µπορούσε κανείς να 
φανταστεί πως µια πασαρέλα, ένα Fashion Show, θα 
µπορούσε να αντιταχθεί στον σχολικό εκφοβισµό. Αυτή η 
σκέψη κίνησε το ενδιαφέρον όχι µόνο του κοινού να 
παρακολουθήσει την εκδήλωση αλλά και ένα µεγάλο αριθµό 
εθελοντών από τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες



του Αµερικανικού Κολεγίου ACT, δείχνοντας έµπρακτα την 
στήριξη τους στις νέες ιδέες και πρωτοβουλίες. Μια 
πασαρέλα είναι µια επίδειξη του “ωραίου” και προϋποθέτει 
δύναµη και εµπιστοσύνη στον ίδιο τον εαυτό του µοντέλου 
όταν οι προβολείς και τα βλέµµατα πέφτουν πάνω του ώστε 
να µην νιώσει επίκριση αλλά αποδοχή και αυτοπεποίθηση, 
να µοιράζεται αυτό το συναίσθηµα µε τα υπόλοιπα µοντέλα.  

Ο σχολικός εκφοβισµός από την άλλη, ανεξαρτήτως οπτικής, 
είτε υπό το πρίσµα του θύτη, του θύµατος ή του ατόµου που 
γνωρίζει αλλά δεν δρα, είναι περιθωριοποίηση του ατόµου 
και επίδειξη της “άσχηµης” πλευράς της κοινωνίας, όταν από 
τον άνθρωπο λείπει κάτι το ανθρώπινο. Το αποτέλεσµα 
αυτού αλλά και κίνητρο πολλές φορές είναι η αδυναµία, η 
έλλειψη, η µοναξιά. Το “AntiBullying Fashion Show” µια 
πασαρέλα χωρίς casting και διαχωρισµό απέδειξε ότι όλοι 
έχουµε να επιδείξουµε το “ωραίο” της ψυχής µας και µαζί 
εναντίον της περιθωριοποίησης αντλούµε δύναµη, 
στεκόµαστε στα πόδια µας και ανακτούµε εµπιστοσύνη στο 
ανθρώπινο που µας χαρακτηρίζει. 

Φοιτήτρια του ACT που συµµετείχε ως µοντέλο, η Camryn 
Norwood-Pearson, δήλωσε: “Fashion and bullying as a 
combination was a really good mix because even though 
some of the models may be struggling with self-esteem they 
might have been bullied in the past and might not want to 
talk about it so the fashion show gave them a “self confidence 
boost” that was important. So it makes sense that they went 

out there all together holding hands and doing something 
about it.” 

Επιβεβαιώνει και τονίζει η προπτυχιακή φοιτήτρια και 
οµιλήτρια της εκδήλωσης , Καρινα Ινσκαντάροβα: 
“Μοιράστηκα µε το κοινό µια προσωπική µου ιστορία: όταν 
ήρθα στην Ελλάδα το 1997 και µε µεγάλωσε µόνη της η µαµά 
µου και για πολλά χρονιά είχα ζήσει δύσκολες στιγµές στο 
σχολείο όπου δεν ήταν ένας ασφαλείς χώρος να ζει κάποιος, 
βίωνα σχολικό εκφοβισµό και και περιθωριοποίηση γιατί 
ήµουν διαφορετική, το όνοµα µου ήταν διαφορετικό και από 
το να λέγοµαι Καρίνα έκανα το όνοµα µου Ειρήνη γιατί µε 
έκαναν να νιώθω άσχηµα για αυτό που είµαι. 

Παρ 'όλα αυτά από αυτό το γεγονός κατάφερα να δυναµώσω 
ως προσωπικότητα και να προχωρήσω στην ζωή µου και να 
ελιχθώ και να είµαι περήφανη σήµερα για αυτό που είµαι.” 
Πριν αφεθούµε ως κοινωνία στην βολική άγνοια για το 
φαινόµενο, υπάρχει λύση. Την εξαιρετική καινοτόµα 
πρωτοβουλία του 2ου Γυµνασίου Γιαννιτσών αγκάλιασε και 
πρόβαλε η εκδήλωση. Τα παιδιά του γυµνασίου Γιαννιτσών 
στάθηκαν πρεσβευτές κατά του φαινοµένου µε µια 
δραστηριότητα που ενηµέρωσε και ένωσε τα ίδια τα παιδιά 
και συνεργάστηκαν µαζί προς το αποτέλεσµα που δεν τους 
πρόδωσε, µε την δηµιουργία µιας ταινίας. Ο καθηγητής 
φυσικής αγωγής του γυµνασίου κ. Γιώργος Γρηγοριάδης που 
στάθηκε δίπλα στην προσπάθεια των παιδιών, µιλάει µε 
πάθος και τα λόγια του προκαλούν συγκίνηση:  



Καρίνα Ισκαντάροβα

“Τα παιδιά τώρα έχουν γίνει πρεσβευτές της µάχης ενάντια 
στο bullying επειδή είδαν τι µπορεί να συµβεί καθώς και τις 
συνέπειες του φαινοµένου.  Ένα πολύ µεγάλο κέρδος ήταν 
ότι ήρθαν και είδαν σήµερα αυτό που διοργανώσατε. Ήταν 
απίστευτα πρωτότυπη ιδέα, µοναδικής έµπνευσης και 
πραγµατικά το δέσατε πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία 
εµπειρία για τα παιδιά που άνοιξαν οι ορίζοντες τους, είδαν 

µια κατάσταση και έναν χώρο που δεν τον έχουν ξαναδεί. Τα 
παιδιά ήρθαν σε έναν χώρο αυτής της οµορφιάς και 
παρακολουθήσαν µια εκδήλωση σε τόσο υψηλού επιπέδου 
παραγωγής, οργάνωσης, παρουσίασης και επαγγελµατισµού 
και /πήραν ένα τεράστιο µάθηµα που θα τους µείνει. 
Ευχαριστούµε πάρα πολύ Αµερικανικό Kολέγιο, ο στόχος 
επιτεύχθηκε!”



Η εκδήλωση στήριξε επίσης και την πρωτοβουλία ενός 
συγκροτήµατος που παρευρέθηκε να βάλει το λιθαράκι του 
σε αυτή την προσπάθεια εναντίον του σχολικού εκφοβισµού 
µε εκπρόσωπο τον Παναγιώτη Χατζηπαπά από τους “the 
Players”. Εκ µέρους του συγκροτήµατος του, δηλώνει και 
τονίζει: “Μιλήστε, και η φωνή σας θα ακουστεί”.  

Με υπέροχες µουσικές χρωµάτισε την εκδήλωση ο 
καθηγητής θρησκειολογίας του ACT, Νίκος Δηµητριάδης από 
τους “The Gang”, µε το κέφι και την ενέργεια του! Έδωσε 
στην εκδήλωση τον πιο µελωδικό επίλογο τραγουδώντας ο 
ίδιος, συνοδεύοντας τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της 
εκδήλωσης µε τα ανάλογα τραγούδια που συγκίνησαν ακόµα 
περισσότερο το κοινό.  

Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν στις φιλανθρωπικές 
δράσεις για αστέγους του Πατέρα Χρήστου Μήτσιου. 
Φιλοσοφία και κίνητρο τέτοιου είδους εκδηλώσεων όπως 
αυτή, είναι να ευεργετήσουν όσο περισσότερους ανθρώπους 
γίνεται και να ταρακουνήσουν µε το αντίκτυπο τους την 
συνείδηση καταπολεµώντας την άγνοια. Η περιθωριοποίηση 
και η µη αποδοχή της διαφορετικότητας είναι εύκολη και 
βολική πράξη όσο είναι και επώδυνη για το σύνολο, το άτοµο, 
τον θύτη και το θύµα. Προµηνύει κενά και έλλειµµα ψυχής, 
µια κραυγή για επικοινωνία. Ο προσκεκληµένος οµιλητής 
Πάτερ Χρήστος Μήτσιος παραθέτει στην συνέντευξη του: “Ο 
κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωµα να υπάρχει και να εκφράζει 
την δική του ιδιαιτερότητα ώστε να συνυπάρχουµε όλοι. 

Πρέπει να ψαχτούµε και να βρούµε τον πολιτισµό µας, την 
ανθρωπιά µας και να βρούµε και οι µεν και οι δε (θύτης/
θύµα) την ισορροπία µέσα µας. Είναι εύκολο να 
κατηγορήσεις τους άλλους, αλλά το ερώτηµα είναι πως 
φτάσαµε να βασανίζουµε άτοµα ίδια µε εµάς. Στο τέλος της 
ηµέρας είµαστε άνθρωποι, ας κάνουµε αυτό που ξέρουµε 
καλύτερα, να συναισθανόµαστε µε απώτερο σκοπό την 
επικοινωνία και το ευ ζειν”.  

Μάρτιος 2019 

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Beneton (Καλαµαριάς), η 
Chrisper (Γιώργος Ιωσηφίδης, ACT’11) και το Fashionshop.gr 
(Βίκυ Ραπτάκη, ACT’94). Το χτένισµα και το µακιγιάζ των 
µοντέλων ανέλαβαν τα τµήµατα κοµµωτικής και µακιγιάζ 
των σχολών Δέλτα, ενώ υλικά για το µακιγιάζ παρείχε η 
εταιρία Lotus (Συµεωνίδης Αλέξης, ACT’14). 


