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Γιατί η ελληνική showbiz βρέθηκε στο Hilton το βράδυ της Δευτέρας;
Για πέµπτη χρονιά πραγµατοποιήθηκε µε απόλυτη επιτυχία την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017
στο Hilton Αθηνών το πρωτοποριακό fashion & gourmet δείπνο «Taste the Fashion The 5th Element»,
µε µεγάλο χορηγό την FYFFES, χορηγούς την Coca-Cola Τρία Έψιλον, το Diners Club και την IWC
Schaffhausen και µε σκοπό τη στήριξη του έργου του «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ».
Η φετινή διοργάνωση έστρεψε το βλέµµα της αποκλειστικά στην Ελλάδα και στους Έλληνες
δηµιουργούς που ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους στην χώρα µας αλλά και στο εξωτερικό.
Ο Χριστόφορος Πέσκιας του Balthazar και του Different & Different, ο Στέλιος Παρλιάρος των
Sweet Alchemy και o Κώστας Αθανασίου του Hilton Aθηνών εµπνεύστηκαν φέτος από τις
θεµατικές συλλογές 3 πρωτοπόρων Ελλήνων σχεδιαστών, του Σωτήρη Γεωργίου, του Στέλιου
Κουδουνάρη και του Δηµήτρη Πέτρου, που παρουσιάστηκαν µε ιδιαίτερα εντυπωσιακό και
θεατρικό τρόπο υπό την στυλιστική και σκηνοθετική καθοδήγηση του fashion editor Μιχάλη
Πάντου.
Η πρωτοποριακή αυτή σύµπραξη παρουσιάστηκε στο µοναδικά διακοσµηµένο από τη
Μυρτώ Πεζούλα της «Rtdeco» και τον Παύλο Ρουσιάκη του «Pavlos the Flower Workshop» ballroom
του Hilton, µε θέµα τα 4 στοιχεία της φύσης, εντυπωσιάζοντας τους εκλεκτούς
προσκεκληµένους της βραδιάς, ένα πολύ ενδιαφέρον µείγµα από σηµαντικούς
εκπροσώπους της επιχειρηµατικής ζωής της χώρας, λάτρεις της µόδας και της
γαστρονοµίας, αλλά και αγαπηµένους καλλιτέχνες και παρουσιαστές, όπως η Μαίρη
Συνατσάκη, η Ράνια Θρασκιά, η Ντορέτα Παπαδηµητρίου, ο Μύρωνας Στρατής, η Τόνια
Σωτηροπούλου, η Πόπη Τσαπανίδου και η Αθηνά Οικονοµάκου, που παρά τις αντίξοες
οικονοµικές συνθήκες αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην εκδήλωση εκτιµώντας την αξία
τόσο µιας πρωτότυπης και υψηλής αισθητικής εµπειρίας όσο και αυτήν της κοινωνικής
προσφοράς.
Mε τη συµµετοχή τους στο «Taste the Fashion The 5th Element» στήριξαν παράλληλα το «ΜΑΖΙ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ» και πιο συγκεκριµένα τα εκπαιδευτικά του προγράµµατα, που αποτελούν έναν
από τους βασικούς πυλώνες των προγραµµάτων τόσο του Μαζί για το Παιδί όσο και των
σωµατείων-µελών του, και αγκαλιάζουν περισσότερα από 5.000 παιδιά κάθε χρόνο.
Δες φωτογραφίες από την λαµπερή βραδιά στην gallery που ακολουθεί

Ελιάνα Χρυσικοπούλου
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Μαριάννα Σµπώκου - Χαρά Καίσαρη
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Έλια Κεντρωτά - Χρυσιάννα Ανδριοπούλου
Έλενα Γαλύφα
Ζέτα Τσακούµη - Χρυσάνθη Κιτσινέλη
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Σωτήρης Γεωργίου - Στέλιος Κουδουνάρης - Δηµήτρης Πέτρου
Χριστόφορος Πέσκιας - Στέλιος Παρλιάρος - Κώστας Αθανασίου

