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«ΤASTE THE FASHION»: ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ HILTON,
ΠΟΙΕΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΕΣ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ
Τα πιο τολµηρά, αβάν-γκαρντ πιάτα και τα πιο ιδιαίτερα ρούχα απόλαυσαν την περασµένη
Δευτέρα στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών γνωστοί εκπρόσωποι της επιχειρηµατικής ζωής,
λάτρεις της µόδας και της γαστρονοµίας, αλλά και καλλιτέχνες και παρουσιαστές, όπως οι
Μαίρη Συνατσάκη, Ράνια Θρασκιά, Μύρωνας Στρατής, Τόνια Σωτηροπούλου, Πόπη
Τσαπανίδου, Αθηνά Οικονοµάκου κ.α. Αφορµή το πρωτοποριακό fashion & gourmet δείπνο-gala
«Taste the Fashion -The 5th Element», που γεφύρωσε κουζίνα και πασαρέλα.
Ανάµεσα στους καλεσµένους ήταν και συµπατριώτισσες, όπως η πατρινή Χριστιάνα Καίσαρη του
οµώνυµου κοσµηµατοπωλείου, η πατρινή σύµβουλος ψυχικής υγείας Μαρία Δούρου και η αιγιώτισσα
παρουσιάστρια και ηθοποιός Ντορέτα Παπαδηµητρίου. Εκεί ήταν και ο αχαικής καταγωγής style expert
Χάρης Ντάβλας του οµώνυµου γραφείου δηµοσίων σχέσεων. Η λαµπερή βραδιά µε τις πολλές κοµψές και
trendy γυναικείες παρουσίες, είχε µεγάλο χορηγό την FYFFES, χορηγούς την Coca-Cola Τρία Έψιλον, το
Diners Club και την IWC Schaffhausen, µε σκοπό τη στήριξη του έργου του σωµατείου «Μαζί για το Παιδί».
Γιορτάζοντας 5 χρόνια το Taste the Fashion ονοµάστηκε φέτος «The 5th Element» προτείνοντας ως 5ο
στοιχείο της φύσης την ανθρώπινη δηµιουργικότητα.
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
τριών πρωτοπόρων Ελλήνων σχεδιαστών, του Σωτήρη Γεωργίου, του Στέλιου Κουδουνάρη και του
Δηµήτρη Πέτρου, που παρουσιάστηκαν µε ιδιαίτερα θεατρικό τρόπο υπό την στυλιστική και σκηνοθετική
καθοδήγηση του fashion editor Μιχάλη Πάντου.
*Το σωµατείο Μαζί για το Παιδί που πέρυσι κατέκτησε το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδηµίας Αθηνών
στηρίχθηκε για τα εκπαιδευτικά του προγράµµατα που προσελκύουν 5000 παιδιά το χρόνο. Πρόκειται για
µια ένωση µη-κερδοσκοπικών σωµατείων και ιδρυµάτων, που εργάζονται για την ευηµερία περισσότερων
από 30.000 παιδιών ετησίως εκ των οποίων τα 10.000 σε συστηµατική βάση. Κύριος στόχος να προσφερθεί
βοήθεια σε παιδιά και νέους που αντιµετωπίζουν την φτώχεια, την αναπηρία, την κακοποίηση και την
αρρώστια.
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