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Taste the Fashion In the Wild, το event που δυστυχώς έχασα…

Τα κοσµικά  δεν είναι το δυνατό µου σηµείο δυστυχώς, παρόλο που πολύ θα το ήθελα. Όσο κι αν φαίνοµαι
κοινωνική, όσο κι αν η δουλειά µου συχνά το απαιτεί, και όσο κι αν τα τελευταία χρόνια έχω βελτιωθεί
αρκετά, συνήθως νοιώθω εξαιρετικά άβολα όταν πρέπει να ντυθώ, να βαφτώ και να πάω για mingling µε
ανθρώπους που δεν ξέρω. Παρόλα αυτά, υπάρχουν µερικά events που τα περιµένω µε ανυποµονησία.
Κυρίως όταν τα διοργανώνουν φίλες µου ή άνθρωποι που συµπαθώ και εκτιµώ, και όταν έχουν να κάνουν
µε παιδιά.
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Έτσι, στο φετινό Taste the Fashion που διοργάνωσαν για τέταρτη συνεχή χρονιά στο ξενοδοχείο Hilton η
Χαρά  Καίσαρη και η Μαριάννα  Σπώκου, είχα αποφασίσει να πάω. Είχα προµηθευτεί την πρόσκληση
µου, είχα προετοιµαστεί ψυχολογικά, µέχρι που είχα βρει και τι θα φορέσω για να καταλάβετε, για να είµαι
µέσα στο Wild dress code που απαιτούσε η περίσταση. Είχα οργανώσει και τις φίλες µου να καθίσουµε
όλες µαζί – by the way, η Χάιδω, η Χριστίνα  και η Έλζα  ήταν stunning όπως πάντα- είχα και χαρά
µεγάλη που επιτέλους θα γνώριζα και την Χαρά από κοντά µια που µέχρι τώρα η επικοινωνία και η –
αµοιβαία νοµίζω- συµπάθεια µας είναι µέσα από τα social media και τα blogs µας (αν δεν διαβάζετε το A
Little Piece of Mind να σπεύσετε και θα µε θυµηθείτε), ήθελα να υποστηρίξω κι εγώ την µεγάλη εκστρατεία
κατά της κακοποίησης ανηλίκων που ξεκίνησε ο σύλλογος ΕΛΙΖΑ- Εταιρία  κατά  της κακοποίησης του
παιδιού, όλα έτοιµα τα είχα λέµε.

Και µετά ήρθαν τα δύο απανωτά FnL events στο Κτήµα  Πετρέζα , και ένα επαγγελµατικό lunch την
Πέµπτη το µεσηµέρι, και την Παρασκευή το πρωί που ξύπνησα συνειδητοποίησα πως όντως ου γαρ έρχεται
µόνον και το µεν πνεύµα ήτο πρόθυµο, η σαρξ όµως ήτο ασθενής και όχι µεταφορικά αλλά κυριολεκτικά.
Αφού ξεκίνησα µε δέκατα, και µέχρι να γυρίσω από τα daily errands µου, είχα χτυπήσει ένα γερό 38 η
γιαγιάκα… Οπότε αντί να βρεθώ κι εγώ στην κατάµεστη αίθουσα του Hilton να απολαύσω τις δηµιουργίες
των Emilia Wickstead, Roksanda Ilincic και Vivienne Westwood, συνδυασµένες µε τα πιάτα που
δηµιούργησαν ειδικά για την βραδιά οι Χριστόφορος Πέσκιας του Balthazar και του Different & Different,
ο Στέλιος Παρλιάρος των Sweet Alchemy και o Κώστας Αθανασίου του Hilton Aθηνών, κάθισα σπίτι,
είδα τηλεόραση στον καναπέ και έπνιξα τον πόνο µου σε σουβλάκια από την κυρία Λίλα.

http://www.blondconfusion.com/taste-fashion-wild-%CF%84%CE%BF-event-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%84%CF%85%CF%87%CF%8E%CF%82-%CE%AD%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%B1/


http://www.blondconfusion.com/

 Publication date: 31/05/2016 00:00

 http://www.blondconfusion.com/taste-fashion-wild-%CF%84%CE%BF-event-%CF%8...

Βέβαια, η βραδιά κύλησε άψογα και χωρίς εµένα obviously, απόδειξη οι εκατοντάδες φωτογραφίες που
πληµύρισαν τα social media και τις σελίδες των glossy περιοδικών, και είµαι σίγουρη πως και ο σκοπός
επετεύχθη στον απόλυτο βαθµό ακολουθώντας την χρυσή παράδοση των προηγούµενων χρόνων όπου
µέσα από το συγκεκριµένο event η Χαρά και η Μαριάννα έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν συνολικά το
πολύ σηµαντικό ποσό των €100.000 χάρη στο οποίο πραγµατοποιήθηκε ένα µεγάλο έργο ανακαίνισης στο
Σπίτι Φιλοξενίας του «Χαµόγελου του Παιδιού» στην Αρχαία  Κόρινθο, ενισχύθηκαν σηµαντικά τα
παιδιά µε καρκίνο που φιλοξενούνται µε τις οικογένειές τους στον Ξενώνα  του συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» και
χρηµατοδοτήθηκε η δηµιουργία ειδικά προσαρµοσµένης παιδικής χαράς στο χώρο του Κέντρου της
«ΕΛΕΠΑΠ» Αθήνας. Δίπλα τους, εκτός από όλους τους λαµπερούς και όµορφους ανθρώπους που δίνουν
κάθε χρόνο δυναµικά το παρόν, στέκονται και οι εταιρίες χορηγοί που κάνουν όλο αυτό το δύσκολο project
από όνειρο πραγµατικότητα. Φέτος ήταν οι Σπανός ΑΕ (BMW), το Total της ΦΑΓΕ, η Coca Cola Τρία
Έψιλον και τo Diners Club.
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Μαθαίνω πως στην έναρξη της εκδήλωσης οι προσκεκληµένοι απόλαυσαν το αγαπηµένο Aperol Spritz, ενώ
η Σπανός ΑΕ (BMW) µε «Το δέντρο των Ευχών» έδωσε σε όσους συµµετέχοντες άφησαν στο δέντρο µια
ευχή για τα παιδιά του ΕΛΙΖΑ την ευκαιρία να αποκτήσουν τα χειροποίητα origami pendants που
φιλοτεχνούσε ζωντανά η γνωστή Guinness Record Holder origami artist, Μυρτώ Δηµητρίου. Κατά τη
διάρκεια του δείπνου οι παριστάµενοι είχαν την ευκαιρία να συµµετάσχουν σε κλήρωση για σηµαντικά
δώρα και συγκεκριµένα: Ένα αυθεντικό έργο της Μαρίνας Καρέλλα , Προέδρου του ΕΛΙΖΑ, βραχιόλι
Nehera από ξύλο κερασιάς, mini money bag της Vivienne Westwood και καµπαρτίνα  Carin Wester από
τα καταστήµατα Tserkov, δαχτυλίδι λευκόχρυσο µε µπριγιάν KESSARIS, πακέτο τριήµερης
διαµονής στο Blue Palace, a Luxury Collection Resort and Spa στην Ελούντα, 2 εισιτήρια  µετ’
επιστροφής για  πτήσεις εξωτερικού από την Aegean, τσαντάκι Chanel από τη Starbags.gr, 2 σετ
από την Luxury σειρά Future Solution LX της Shiseido, BMW Cruise Bike από τη Σπανός Α.Ε. (BMW),
γυαλιά  ηλίου «Soreal» του Οίκου Christian Dior από τα Be Seen Optics, δωροεπιταγή €400 για αγορές
στα καταστήµατα Attica από το Diners Club, µηνιαία  συνδροµή στην εξωτερική πισίνα  του Hilton
Αθηνών και ένα πλήρες coffee & tea σετ από τα  Studio Kosta Boda Illum. Την κλήρωση πραγµατοποίησαν
ζωντανά στην εκδήλωση η Ράνια  Θρασκιά , η Ντορέτα  Παπαδηµητρίου και η Μαίρη Συνατσάκη.
Στο τέλος , στους παρευρισκόµενους µοιράστηκαν goody bags µε ιδιαίτερα δώρα, όπως προσκλήσεις για
prive περιποίηση στο νέο Experience Center της Shiseido, giant chocolate chip cookies του Στέλιου
Παρλιάρου, λευκούς οίνους Pupulo της εταιρίας Tsantali, προϊόντα  περιποίησης µαλλιών Orzene,
και προϊόντα  περιποίησης σώµατος της Apivita.

Εντάξει, έχω σκάσει, it’s official….

 

 

 

Οι φωτογραφίες είναι του Studio Panoulis.
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