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Ο ΕΛΛΗΝΑΣ MANOLO BLAHNIK
O shoe designer Θοδωρής Ελευθεριάδης θα ήθελε πολύ να σχεδιάσει μια εκκεντρική και 
μοναδική συλλογή για τη λαμπερή  Έλενα Παπαρίζου! Δες τι άλλο είπε ο ίδιος στο YOU. 

 ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ «ΘΕΟ» ΘΑ ΤΗ ΒΡΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ (ΛΑΟΔΙΚΗΣ 22)
«Το προϊόν μου είναι 100% χειροποίητο και εφαρμόζεται στο κάθε πόδι έτσι ώστε να συνδυάζει άνεση, λάμψη και καλή ανατομία. Επίσης, είμαι 

σε περίοδο αναβάθμισης του official site theodoroselef.com, με εύκολο, εύχρηστο και αναβαθμισμένο e-shop», τονίζει ο ίδιος.

Πότε ξεκινήσατε να ασχολείστε με το σχέδιο; Τι σας ώθησε στην 
τέχνη αυτή;
Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου σε αρχιτεκτονική και βιομηχανικό 
σχέδιο σε Αγγλία, Ιταλία και Ελλάδα, σκεφτόμουν τρόπους να περάσω τη 
σχεδιαστική μου «τρέλα» στον χώρο της τέχνης. Κι επειδή δεν υπήρχε τρό-
πος να εκφράσω την «ιδιαίτερη» φαντασία μου σε αυτό που σπούδασα, 
αποφάσισα να ασχοληθώ με το γυναικείο υπόδημα.
Το brand μετράει οκτώ μήνες ζωής. Σε τι διαφέρουν τα μοντέλα 
αυτής της σεζόν από εκείνα της περασμένης άνοιξης;
Είναι πιο minimal. Είμαι πιο φειδωλός με τα κρύσταλλα Swarovski και 
περιορίζομαι σε δύο βασικούς χρωματισμούς – μαύρο και βαθύ κόκκινο. 
Κάποια παπούτσια με κρύσταλλα από την καλοκαιρινή κολεξιόν μπορούν 
να φορεθούν και τον χειμώνα, σε ειδικές περιστάσεις.
Στέκομαι στην επιλογή του brand name «ΘΕΟ», το οποίο προκύ-
πτει από το μικρό σας όνομα. Αλήθεια, αισθάνεστε κάτι σαν «θεός» 
του παπουτσιού;
Κανένας σχεδιαστής δεν θεωρεί τον εαυτό του «θεό». Πάντα υπάρχουν πε-
ριθώρια προσωπικής βελτίωσης, αφού η τέχνη δεν έχει ταβάνι. Το «ΘΕΟ» 
παραπέμπει όντως στο μικρό όνομά μου, ωστόσο κράτησα τους ελλη-
νικούς χαρακτήρες για να αναδείξω την Ελλάδα μέσα από ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις, στις οποίες θα ήθελα να πάρω μέρος στο άμεσο μέλλον. 
Πώς γεννιέται μέσα σας η ιδέα ενός νέου design;
Θέλω να εντάσσω τον χαρακτήρα μου σε κάθε σχέδιο. Ακόμη κι αν δεν με 
γνωρίζεις θα καταλάβεις μέσα από τα σχέδιά μου πως είμαι αντισυμβατικός 
και πως όσον αφορά στην κουλτούρα της γυναικείας ελληνικής μόδας 
στέκομαι ενάντια στα στερεότυπα. Στόχος μου είναι να αναδεικνύεται η 
θηλυκότητα, η φινέτσα και η λάμψη κάθε γυναίκας και σχεδιάζω με βάση 
τι θα ήθελα να φοράει η συνοδός μου. Μπορώ να εμπνευστώ από οτιδή-

ποτε, από την πληθωρικότητα μιας εντυπωσιακής γυναίκας, ένα άρωμα, 
μια ερωτική απόρριψη ή απογοήτευση...
Ο οίκος Giuseppe Zanotti συνεργάστηκε με την Jennifer Lopez και 
ο Manolo Blahnik με τη Rihanna. Εσείς για ποια διάσημη Ελληνίδα 
θα θέλατε να σχεδιάσετε;
Θα ήταν μεγάλο επίτευγμα για μένα κάτι τέτοιο! Ψηφίζω φανατικά Έλενα 
Παπαρίζου! Τη θαυμάζω ως γυναίκα, άνθρωπο και καλλιτέχνιδα! Θα μπο-
ρούσε σίγουρα να κλέψει τις εντυπώσεις μια πιθανή μας συνεργασία, αφού 
σίγουρα θα δημιουργούσα για εκείνη κάτι εκκεντρικό και μοναδικό!
Υπάρχει κάποιο είδος παπουτσιού που αντιπαθείτε; 
Τα υπερβολικά ψηλά τακούνια. Έχω την εντύπωση πως βγάζουν κάτι 
φτηνό, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με πολύ προκλητικό look. Επίσης δεν 
θα σχεδίαζα ποτέ ροκάκια, τις γνωστές μπαλαρίνες.
Ποιο είναι το Νο1 στυλιστικό λάθος που κάνουν οι Ελληνίδες;
Οι περισσότερες γυναίκες έχουν την εξής φιλοσοφία: «Αγοράζω ρούχα και 
αξεσουάρ για να κάνω θόρυβο». Δεν έχουν στον νου τους ότι επιλέγο-
ντας να φορέσουν ένα πέδιλο όλο στολισμένο με Swarovski θα πρέπει 
το υπόλοιπο σύνολο να είναι ήσυχο και απλό. Λανσάροντας ένα τέτοιο 
προϊόν προσπαθώ να περάσω ένα νέο πρότυπο ιδιαίτερου και φινετσάτου 
μοντέλου, το οποίο θα εντυπωσιάζει τραβώντας τα βλέμματα στα πόδια. 
Όσον αφορά στην εμφάνισή σας, ποιο είναι το δικό σας στυλ; 
Θα έλεγα πως είμαι ροκ... Λατρεύω τα τατουάζ, τα θεωρώ μία μορφή 
τέχνης, κάτι σαν φιλοσοφία. Καθετί πάνω μου έχει τον συμβολισμό του και 
αποτυπώνει συγκεκριμένα βιώματα της ζωής μου. Είναι κάτι σαν πέρασμα 
από το παλιό στο νέο. Έχω μάθει να τα κρατάω σαν ανάμνηση για να 
γίνομαι πιο δυνατός και πιο «παιδεμένος», και αυτός ο τρόπος με βοηθάει 
να το πετυχαίνω. Είναι και ένας παράγοντας που με οδήγησε σε αυτό που 
κάνω τώρα, αφού είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το σχέδιο.


