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Κάθε bridal δημιουργία  
είναι μέρος μιας ιστορίας  

που αφορά όνειρα,  
οικογένεια & αγάπη

Ποιο το story πίσω από το label 
της Nymphi Design; 

Εμμανουέλα Σιλβεστρίδη
Στην Ελληνική μυθολογία οι Νύμφες ήταν γυναικεί-
ες ιδεατές μορφές θεϊκής καταγωγής, που ζούσαν, 
τραγουδούσαν και χόρευαν μέσα στην άγρια φύση. 
Εμπνευσμένη από το μαγικό τοπίο της Μάνης, ξεκί-
νησε το όραμα της Nymphi με νυφικά αξεσουάρ και 
πέπλα.Από το 2012 παρουσιάζουμε τις δημιουργίες 
της Βαρβάρας σε εκθέσεις του εξωτερικού ξεκινώντας 

εξαγωγές σε Ευρώπη και Αμερική. 

Βαρβάρα Δημητρέα
Το 2014 μέσα από την φιλία μας με την Εμμανουέλα 
που ήταν στο χώρο του επίπλου και του design, 
αποκτάμε το ίδιο όραμα και συνεργαζόμαστε για 
την ανάπτυξη του brand παγκοσμίως. Έχοντας 
κοινό το όραμα, την αγάπη για το σχέδιο και την 
μόδα, τις εικόνες και εμπειρίες από τα ταξίδια μας 
στο εξωτερικό, προκαλέσαμε τον εαυτό μας σε 
Ευρώπη και Αμερική και φέτος αποφασίσαμε να 

προχωρήσουμε στο νυφικό φόρεμα.

Πώς και αποφασίσατε να ασχοληθείτε 
με το design και να επικεντρωθείτε 

στο bridal κομμάτι του;
Βαρβάρα Δημητρέα

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αμερική, όπου σπού-
δασα ψυχολογία και παιδαγωγικά. Μέσα από τα ταξί-
δια μου, τις διαφορετικές εικόνες και έχοντας εργαστεί 
σε διαφορετικούς κλάδους, πάντα ζούσα χωρίς κανό-
νες και κουτάκια και αναζητούσα την δημιουργικότητα 
παντού. Τo bridal κομμάτι της μόδας με μάγεψε γιατί 
κάθε δημιουργία σου γνωρίζεις ότι θα είναι μέρος μιας 

ιστορίας που άφορα όνειρα, οικογένεια και αγάπη. 

Από την υπέροχη σειρά των bridal accessories 
Nymphi Ethereal accents, στην Bachdi 

Collection, την πρώτη σας προσωπική νυφι-
κών. Μίληστε μας λίγο για αυτή την πορεία.

Βαρβάρα Δημητρέα
Κανόνας σε κάθε νυφικό μας είναι η άνεση της νύφης 
με το φόρεμα που φοράει. Η αίσθηση του ‘αγαπη-
μένου’ ρούχου, όχι ενός φορέματος ξένου, να αγκα-
λιάζει εκείνη τη μέρα τη νύφη, αναδεικνύοντας την 
θηλυκότητά της. Όλα τα νυφικά μας είναι φτιαγμένα 
στο χέρι, ραμμένα για κάθε νύφη ξεχωριστά με αιθέ-

ρια υφάσματα και δαντέλες.

Το δίδυμο Της Nymphi DesigN & Τα νυφίκα που θα λαΤρέψέΤέ
Την έχέΤέ γνωρίσέί ΑΠό Τίσ υΠέρόχέσ δηΜίόυργίέσ Τησ Μέ Τό laBEl Nymphi EthErEal aCCENts. έχόνΤΑσ δίΑγρΑψέί 

ΜίΑ σηΜΑνΤίκη ΠόρέίΑ σέ έυρωΠη κΑί ΑΜέρίκη, η σχέδίΑσΤρίΑ ΒΑρΒΑρΑ δηΜηΤρέΑ ΜΑζί Μέ Τη συνέργΑΤίδΑ Τησ 
έΜΜΑνόυέλΑ σίλΒέσΤρίδη, ΜΑσ έΠΑνΑσυσΤηνόυν Την ΑίθέρίΑ ΠλέυρΑ Τόυ νυφίκόυ, ΜέσΑ ΑΠό Την BriDal 

συλλόγη Τησ Nymphi DEsigN, BaChDi BriDal CollECtioN.

Συνέντευξη στην Αργυρώ Γιακούμα

5 basic tips 
γία Την έπίλογη Του νυφίκου by BarBara DimitrEas 

a

δώστε προσοχή… 
P στο προσωπικό σας στυλ,  
αυτό που σας χαρακτηρίζει  

στην καθημερινότητα.
P στο σωματότυπό σας και στο σημείο 
που θέλετε να αναδείξετε επάνω σας.
P στην εποχή, το χώρο και τις συνθήκες 

της τελετής και της δεξίωσης.
P στην άνεση και τέλεια εφαρμογή 
από το παπούτσι μέχρι το αξεσουάρ 
στα μαλλιά σας... δεν μπορείτε να 
είστε όμορφη και λαμπερή αν κάτι 

σας ενοχλεί!
P κλείστε τα μάτια σας και 

φανταστείτε αυτές τις στιγμές του 
γάμου, (νομίζω όλες το κάνουμε).  

πώς είστε σε αυτή την εικόνα.

Athens atelier 
Θ. Δηλιγιάννη 49, Κεφαλάρι 

τηλέφωνο 
210 8010306 | 6974 600 008

website 
www.nymphidesign.com 

facebook 
nymphidesign

instagram 
@nymphi_design

Yes I do & No I doN’t
bridaL tiPs  by BarBara DimitrEas

Yes I do
Μένω αληθινή, πιστή  

στο προσωπικό μου στυλ.
Είμαι άνετη με ό,τι φοράω.

Ζω κάθε στιγμή  
της προετοιμασίας αλλά  

και του γάμου και το απολαμβάνω.
f

No I Don’t
Δεν εμφανίζομαι αγνώριστη  

την ημέρα του γάμου!
Δεν ξοδεύω άσκοπα ενέργεια 

για ασήμαντα πράγματα σε σχέση με 
τις ετοιμασίες του γάμου.

Δεν ξεχνώ την ουσία, είμαι ερωτευ-
μένη και γι’ αυτό είμαι νύφη!

ΒαρΒαρα Δημητρέα & έμμανουέλα ΣιλΒέΣτριΔη

Ποια είναι τα σχέδια σας για το μέλλον;
Εμμανουέλα Σιλβεστρίδη

Για το μέλλον μας ευχόμαστε να έχουμε την ίδια δη-
μιουργική διάθεση και τρέλα που μας χαρακτηρίζει 
από την πρώτη μέρα, παθιασμένες με τη δουλειά 
που κάνουμε και ερωτευμένες με τη Nymphi. Τα σχέ-
δια μας είναι πολλά! Το πιο κοντινό είναι να προωθή-
σουμε και την Bachdi Bridal συλλογή νυφικών μας 
στην Αμερική, όπως έχουμε κάνει εδώ και χρόνια με 

τα αγαπημένα μας αξεσουάρ. 

Πώς είναι το ideal fall & το ideal winter νυφικό;
Βαρβάρα Δημητρέα

Οι νύφες του φθινοπώρου και του χειμώνα 
έχουν κάποια μεγάλα πλεονεκτήματα. Καταρχάς 
δεν ανησυχούν για τη ζέστη! Αυτό σημαίνει πως 
η ρομαντική ή boho νύφη μπορεί να φορέσει 
κάτι με υπέροχα μανίκια, ή ένα πολύ περίτεχνο 
μακρύ πέπλο. Η πιο edgy νύφη μπορεί να επι-
λέξει κάτι κλειστό και μακρυμάνικο ή κάτι που να 

συνδυάζεται με μοντέρνο τζάκετ.

Ποια είναι τα αγαπημένα σας υφάσματα και υλι-
κά με τα οποία λατρεύετε να δουλεύετε;

Βαρβάρα Δημητρέα
Η δαντέλα, η δαντέλα και η δαντέλα! Όλα τα καλής 
ποιότητας υφάσματα που είναι ελαφριά και απαλά 
είναι πηγή έμπνευσης, αλλά μια ιδιαίτερη και ασυνή-

θιστη δαντέλα είναι έρωτας!

Τι δεν θα ξεχάσετε μέχρι τώρα από τις νύφες που 
σας έχουν εμπιστευτεί;

Βαρβάρα Δημητρέα
Κάθε ιστορία με νύφη είναι τρυφερή  και μοναδική  
για μένα. Όμως μια φορά μου ζητήθηκε μέσω πε-
λάτη μου στην Αγγλία κάτι πολύ ειδικό. Ένας παπ-
πούς χήρος, είχε χάσει το πέπλο που η γιαγιά είχε 
τάξει στη εγγονή της. Έψαχνε απεγνωσμένα να της 
φτιάξει έστω ένα ίδιο, να το αντικαταστήσει. Με τη 
φωτογραφία από το γάμο της γιαγιάς, βρήκα δαντέλα 
και του έφτιαξα. Η φωτογραφία της πανέμορφης για-
γιάς θα μείνει πάντα στο χώρο που δουλεύω, μαζί με 
άλλες φωτογραφίες και αντικείμενα με τις δικές τους 

ιστορίες αγάπης.


