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Η Αθηνά Καρατζογιάν-
νη, η ταλαντούχα και 
βραβευμένη στην επε-
τειακή 20η Athens 
Xcusive Designers Week  

μας μιλά για τη δημιουργία της 
bridal σειράς του brand της. Κάθε 
νυφικό «Athena» είναι  φτιαγμένο 
με ποιοτικά υλικά, εξαιρετική ρα-
φή, υψηλή αισθητική και γνώμονα 
πως  «το νυφικό είναι η red carpet 
στιγμή μιας γυναίκας με αφορμή 
τον έρωτα και την αγάπη!| όπως 
μας λέει η ίδια. 
Το brand Athena συμπληρώνει φέ-
τος με επιτυχία 5 χρόνια! Τι είναι 
αυτό που θεωρείτε ότι σας έχει ξε-
χωρίσει στο κομμάτι του νυφικού;
Μετά από 5 χρόνια και τόσες μο-
ναδικές νύφες, θεωρώ ότι τελικά η 
συνταγή της επιτυχίας βρίσκεται 
στην δική μου προσωπική επαφή 
με τη κάθε γυναίκα ξεχωριστά. Το 
στοίχημα μου κάθε φορά είναι η 
νύφη να είναι πραγματικά ο καλύ-
τερος εαυτός της την ημέρα του γά-
μου της σχεδιάζοντας για εκείνη το 
νυφικό των ονείρων της. Οπότε η 
αμεσότητα με τον σχεδιαστή, σε 
συνδιασμό με τα τοσο ποιοτικά υλι-
κά κ την εξαιρετική ραφή νομίζω 
ότι μας έχουν ανταμείψει με πολλά 
γυναικεία χαμόγελα ικανοποίησης 
όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι περή-
φανη γιατί στην Athena είμαστε 
αφοσιωμένοι στη συνεχή αναζήτη-
ση άριστης ποιότητας υφασμάτων 
και υλικών! Ταξιδεύουμε, συνεργα-
ζόμαστε στενά με τους Έλληνες 
προμηθευτές και είμαστε πάντα σε 
θέση να χρησιμοποιήσουμε πολλά 
μοναδικά υλικά. 
Σε ποιο βαθμό στηρίζεστε σε μια 
διαχρονική πηγή έμπνευσης και 
σε ποιο βαθμό ακολουθείτε τις τά-
σεις της μόδας;
Ο σχεδιασμός ενός νυφικού σίγου-
ρα έχει σαν βάση διαχρονικές αξί-
ες έτών όπως για παραδείγμα το 
λευκό χρώμα, το μάκρος του νυφι-
κου ή τη χρήση δαντέλας σχεδόν 
κατά κανόνα. Όλα αυτά ομως εδώ 
και αρκετά χρόνια ανατρέπονται 
συνεχώς, βλέπωντας της νύφες πο-
λύ συχνά να διαλεγουν απαλές απο-
χρώσεις του nude ή του γκρί, νυφι-
κα μίνι ή και jumpsuit, με τη δα-
ντέλα να έχει χάσει τον πρωταγω-

νιστικό της ρόλο στο σχεδιασμό του 
νυφικόυ. Όσον αφορά τις τάσεις 
της μόδας φυσικά τις παρατηρώ, 
αξιοποιώντας τες στον δικό μου 
σχεδιαστικό κόσμο και αισθητική 
καθώς και στην αισθητική και στον 
σωματότυπο της εκάστοτε νύφης.
Υπάρχει κάποιο bridal tip που μπο-
ρείτε να δώσετε στις αναγνώστρι-
ες μας;
Ένας πολύ καλός τρόπος για έναν 
γάμο με αισθητική συνοχή, είναι 
αμέσως μετά την επιλογή του μέ-
ρους που θα γίνει ο γάμος σας, να 
προχωρήσετε στην επιλογή του νυ-
φικού σας. Με το location και το 
νυφικό σας σαν σημεία αναφοράς, 
θα προχωρήσετε σωστά στην επι-
λογή των υπόλοιπων στοιχείων, απο 
τις μπομπονιέρες και τον ανθοστο-
λισμό μέχρι και το γαμπρίατικο έν-
δυμα. Το αποτέλεσμα θα είναι ένας 
γάμος δεμένος και εμπνευσμένος 
αισθητικά, χωρις τους αχανείς προ-
βληματισμους στην επιλογή του κά-
θε στοιχειου.
Τι σημαίνει bridal dress για εσάς;
Το νυφικό είναι η red carpet στιγ-
μή μιας γυναίκας με αφορμή τον 
έρωτα και την αγάπη! Αυτό από 
μόνο του κάνει τη δουλειά μας 
τόσο σημαντική και πραγματικά 
νιώθω πολύ τυχερή που μοιράζο-
μαι αυτή τη χαρά και την ενέρ-
γεια της προετοιμασίας του γά-
μου κάθε νύφης που αναλαμβά-
νω. Μου αρέσει να σκέφτομαι ότι 
τα νυφικά «διηγούνται» μια ιστο-
ρία γιορτής, η μόδα είναι μια 
εφαρμοσμένη τέχνη και όταν πρό-
κειται για σχεδιασμό νυφικών η 
δημιουργικότητα η δική μου και 
της ομάδας μου είναι πραγματι-
κά αστείρευτη!
Τι θέλουν οι Ελληνίδες σχετικά με 
το νυφικό τους σήμερα;
Αυτό που ακούω απο σχεδόν όλα 
τα κορίτσια που μας επισκέπτονται 
στο ατελιέ είναι ότι θέλουν το νυφι-
κό τους να είναι άνετο για να το χα-
ρούν! Ευτυχώς πια έχει ξεπεραστεί 
η νοοτροπία του αν το νυφικό δεν 
είνα αρκετά ογκώδες ή αρκετα βα-
ρύ «δεν ειναι νυφικο!». Οι νέες νύ-
φες επιζητούν και το στυλ και τη 
λάμψη και τον ιδιαίτερο σχεδια-
σμό, αλλά όλα αυτα με προτεραιό-
τητα την άνεση τους. Νομίζω ότι 
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δημιουργεί νυφικά με αγάπη  

έχει να κάνει πολύ με τη γενική τάση 
να βιώνουμε πια ότι έχει να κάνει με 
το γάμο πιο ανάλαφρα και καθόλου 
στημένα, με περισσότερη έμφαση 
στην ουσία.
Ποια συμβουλή θα δίνατε στις μελ-
λοντικές νύφες;
Έχοντας φρέσκα τα συναισθήματα 
κι απο τον δικό μου γάμο και την 
προετοιμασία του, η συμβουλή μου 
είναι να το χαρούν! Αυτό το χιλιοα-
κουσμένο να το χαρείς παιρνάει τό-
σο γρήγορα αυτή η μέρα! είναι τό-
σο αλήθεια! Χαρείτε την προετοι-
μασία στο έπακρο και κάθε στίγμη, 
απο την ώρα που διαλέγετε τα τρα-
γούδια του πάρτι σας, ή διαλέγοντας 
τα άνθη του στολισμού σας! Χαρεί-
τε τις πρόβες του νυφικού που ετοι-
μάζεται για εσάς και για εκείνη τη 
μέρα! Το πιο σημαντικό στο γάμο 
και την προετοιμασία του είναι το 
συναίσθημα, η προσμονή, η χαρά 
κι ο έρωτας,οι δυο σας με υστερό-
γραφο “Επιλέγουμε ο ένας τον αλ-
λον, ας το γιορτάσουμε!!”.
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ATHENA

Δεξιά η  ηθοποιός Πηνελόπη Πλά-
κα με νυφικό Athena. Κάτω η δημο-
σιογράφος και blogger Ευαγγελία 
Τσιορλίδα με χρυσό νυφικό Athena


