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Taste the Fashion για καλό σκοπό
Τρεις κορυφαίοι διεθνείς οίκοι µόδας και τρεις κορυφαίοι Έλληνες σεφ ενώνουν τις δυνάµεις τους για το
Ελίζα
To πρωτοποριακό fashion & gourmet δείπνο «Taste the Fashion In the Wild» διοργανώνεται για 4η χρονιά
απόψε στο Hilton Αθηνών µε σκοπό τη στήριξη του έργου του «ΕΛΙΖΑ-Εταιρία κατά της Κακοποίησης του
Παιδιού».
Ο Χριστόφορος Πέσκιας (Balthazar, Different & Different), ο Στέλιος Παρλιάρος (Sweet Alchemy) και ο Κώστας
Αθανασίου (Hilton Αθηνών) εµπνέονται φέτος από τις µοναδικές συλλογές τριών σπουδαίων διεθών
δηµιουργών από το χώρο της µόδας: της Emilia Wickstead (αγαπηµένης σχεδιάστριας της Δούκισσας του
Cambridge, Κέιτ Μίντλετον), της Roksanda llincic (µεταξύ άλλων την προτιµούν η Μισέλ Οµπάµα και η
Γκουίνεθ Πάλτροου) και της θρυλικής Vivienne Westwood, της αιώνειας πάνκ βασίλισσας της καρδιάς µας.
Η πρωτότυπη αυτή σύµπραξη, πιο ζωηρή και τολµηρή από ποτέ φέτος, έχει θέµα «In the Wild» θέλοντας να
ταξιδέψει τους προσκεκληµένους της στα µαγευτικά χρώµατα και τη γοητεία της αφρικανικής σαβάνας.
Οι εκλεκτοί συµετέχοντες, προσπερνώντας τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες, θα στηρίξουν το «Taste the
Fashion In the Wild» ενδυναµώνοντας τη µεγάλη εκστρατεία κατά της κακοποίησης ανηλίκων που ξεκινάει
το ΕΛΙΖΑ, µέσα από το σχεδιασµό και την υλοποίηση εθνικών προγραµµάτων σε όλη την Ελλάδα. Η
εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία µε διεθνείς και εθνικούς ακαδηµαϊκούς οργανισµούς, όπως οι
ιατρικές σχολές των Πανεπιστηµίων YALE και IOWA και η Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο στόχος της Εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση και διαφώτιση της κοινωνίας
και η επιµόρφωση των επαγγελµατιών που κατά οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε επαφή µε µικρά παιδιά.
Να σηµειωθεί ότι µέχρι στιγµής και χάρη στην ευαισθησία όλων όσων συµµετείχαν στις τρεις πρώτες
διοργανώσεις, το «Taste the Fashion» έχει συγκεντρώσει 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. Αυτό ακριβώς το
αποτέλεσµα οδήγησε στη συνέχιση του καθιερωµένου πλέον θεσµού «Taste the Fashion», πάντα µε στόχο
την υποστήριξη παιδιών που βρίσκονται σε κάθε είδους ανάγκη. Άλλωστε, το «Taste the Fashion» είναι
κυρίως η απόδειξη του πόσο όµορφα και σηµαντικά πράγµατα µπορούν να κάνουν οι άνθρωποι όταν
ενώνουν τις δυνάµεις και τα ταλέντα τους.

