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Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη σχε-
δίαση των γυναικείων υποδημάτων;
Ξεκίνησα να σχεδιάζω γυναικεία ψηλοτάκου-
να στον ελεύθερο χρόνο μου, παράλληλα με 

τις σπουδές μου σε Αρχιτεκτονική και Σχέδιο Εσωτερικού 
Χώρου από μεράκι και πάθος για την ελεύθερη έκφραση 
της τέχνης και από θαυμασμό στο γυναικείο κορμί. Τελειώ-
νοντας με το κομμάτι της Αρχιτεκτονικής, αποφάσισα να 
παρακολουθήσω μεταπτυχιακές σπουδές στο Βιομηχανικό 
Σχέδιο, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μου τον σχε-
διασμό γυναικείου υποδήματος. Στο Μιλάνο, που έμεινα 
για έξι μήνες, είχα την ευκαιρία να αναπτύξω επιρροές και 
να δουλέψω πάνω στις τάσεις μόδας που ακολουθούν οι 
γυναίκες εκεί. Τότε πήρα την απόφαση να κάνω το μεράκι 
μου επάγγελμα, τελειοποιώντας την τεχνογνωσία μου στο 
σχέδιο και την κατασκευή υποδημάτων σε γνωστή σχολή 
μόδας στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και σε μια μικρή βιο-
τεχνία χειροποίητων νυφικών υποδημάτων.
Από τι εμπνέεστε κάθε φορά που δημιουργείτε μια νέα 
συλλογή παπουτσιών;
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πηγή έμπνευσης. Πολλές φορές 
με εμπνέουν οι ρυθμοί της καθημερινότητας, από το να δω 
κάποιο αυτοκίνητο στον δρόμο και να σκαρφιστώ κάποιο 
design από το χρώμα του, τις γραμμές και τις λεπτομέρειές 
του μέχρι ένα γυναικείο άρωμα που θα μυρίσω και θα μου 
θυμίσει ένα πρόσωπο στο οποίο έχω αδυναμία. Για μένα η 
μεγαλύτερη παραγωγική περίοδος είναι σε στιγμές μελαγ-
χολίας και άλλων αρνητικών καταστάσεων, που για να τις 
αποφύγω κάνω αυτό με το οποίο είμαι «ερωτευμένος».
Τι υλικά σάς αρέσει να χρησιμοποιείτε περισσότερο;
Πέρα από το δέρμα, που αποτελεί την πρώτη ύλη, προτιμώ 
τα υλικά που δίνουν μια πιο εκκεντρική και ενδιαφέρουσα 
εμφάνιση στη γυναίκα. Ως άντρας, αυτό που με ελκύει στη 
γυναίκα είναι η φινετσάτη και φανταχτερή σεξουαλικότη-
τά της. Επομένως, στην πρώτη μου συλλογή για 
το καλοκαίρι του 2017 έχω διακοσμήσει τα design 
μου με κρύσταλλα Swarovski, που προσθέτουν 
λάμψη και κλάση.
Ένα ζευγάρι παπούτσια είναι ικανά να «καταστρέ-
ψουν» ή και να αναδείξουν ένα ντύσιμο;
Νομίζω, οι έννοιες «καταστρέψουν» και «αναδεί-
ξουν» είναι λίγο απόλυτες, με την έννοια ότι κάθε 
άνθρωπος έχει το στυλ του και διαλέγει να φορέσει ό,τι του 
αρέσει. Τώρα, υπάρχουν απόψεις και σχόλια για το στυλ 
του καθενός, ανάλογα με τις τάσεις τις μόδας, είτε αρνητι-
κά είτε θετικά. Πρεσβεύοντας την εκκεντρικότητα, η δική 
μου άποψη είναι ότι η γυναίκα πρέπει να σταματήσει να 
ακολουθεί τη μόδα και να γίνει η ίδια μόδα. Σαφώς ένα φα-
νταχτερό παπούτσι συνδυάζεται με κάτι πιο «ήσυχο» για 
να μη φτάσει στα όρια του κιτς.
Οι συλλογές αποτελούνται αποκλειστικά από ψηλοτά-
κουνα. Θα σχεδιάζατε στο μέλλον flat υποδήματα;
Πλέον, έβγαλα πρόσφατα flat σανδάλια, σε δύο style, boho 
και gladiator. Έχω σκοπό και στη χειμερινή μου συλλογή να 

έχω flat σχέδια, όπως κάποια αρβυλάκια, αλλά και slip on 
shoes, για πιο casual εμφανίσεις. Επίσης, στο μέλλον έχω 
στο μυαλό μου και το αντρικό υπόδημα.
Ποιες είναι οι σημαντικότερες τάσεις για το φετινό καλο-
καίρι στα υποδήματα;
Στο βραδινό υπόδημα δεν ακολουθώ πιστά τις τάσεις μό-
δας που ισχύουν. Έχω δημιουργήσει μια δική μου «τάση», 
χρησιμοποιώντας έντονες αποχρώσεις στα δέρματά μου, 
αλλά και στους κρυστάλλους, με ombre συνθέσεις. Έτσι, 
βάζω τη δική μου υπογραφή, αναδεικνύοντας με αυτό τον 
τρόπο το brand name μου.
Τι ψηλοτάκουνα επιλέγουν περισσότερο οι Ελληνίδες;
Το στιλέτο είναι ο πόλος έλξης των γυναικών. Και όχι άδι-
κα, καθώς είναι το βασικότερο αξεσουάρ της θηλυκότητας 
και σεξουαλικότητας μιας γυναίκας, όπως επίσης αποτελεί 
και φετίχ για τους περισσότερους άντρες. 
Τι θα συμβουλεύατε τις γυναίκες όσον αφορά στην επι-
λογή των ψηλοτάκουνών τους; Τι πρέπει να προσέχουν;
Το πολύ ψηλό τακούνι είναι αναμφισβήτητα ένα δυνατό 
όπλο της θηλυκότητας. Οι περισσότερες γυναίκες όμως 
αγνοούν ότι όσο μεγαλώνει η κλίση του πέλματος στο με-
τατάρσιο τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για τα γόνα-
τα, τη σπονδυλική στήλη και τον αυχένα. Το ιδανικό και 
πιο ξεκούραστο ύψος για τακούνι είναι μέχρι 11 πόντους 
σε μονόσολο (χωρίς φιάπα) παπούτσι. Στις κατασκευές 
μου χρησιμοποιώ 8,5 και 10,5 πόντους τακούνι σε μονό-
σολο παπούτσι και 13 πόντους τακούνι σε παπούτσι με 2 
πόντους φιάπα, έτσι ώστε η κλίση στο μετατάρσιο να μην 
ξεπερνάει τους 11 πόντους. Προσπαθώ να συνδυάσω το 
στυλ και τη φινέτσα με την κατάλληλη ανατομία.
Τι επαγγελματικά όνειρα έχετε; Ποιοι είναι οι στόχοι σας;
Μέλημά μου είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της 
κατασκευής μου και η ανάπτυξη ιδεών για ιδιαίτερα σχέδια. 
Ελπίζω ο κόσμος να αναγνωρίσει τη δουλειά μου μέσω του 

brand μου και να φτάσει σε ένα επίπεδο με ευ-
ρωπαϊκές κυρίως διακρίσεις. Δεν κυνηγάω τόσο 
την ποσότητα όσο την ποιότητα. 
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Πριν λίγους μήνες γνωρίσαμε το brand «ΘΕΟ» μέσα από τη συμμετοχή του σχεδιαστή 
THEODOROS ELEF στην 21η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας στο Ζάππειο Μέγαρο, με 

guest model την Όλγα Φαρμάκη. Σήμερα, μπορούμε να κάνουμε δικά μας τα ξεχωριστά σχέδια 
παπουτσιών με μια βόλτα στο κατάστημα του σχεδιαστή στην οδό Λαοδίκης 22 στη Γλυφάδα, 

καθώς και μέσω του επίσημου site και e-shop www.theodoroselef.com!

ΑΠΌ ΤH ΤΟΝΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΌΓΡΑΦΊΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

INFO 
Ρίξε μια ματιά στο 
theodoroselef.com 

για να βρεις το 
ξεχωριστό σχέδιο 
που σου ταιριάζει!
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