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 «Όταν είσαι έξω να προσέχεις τι λες, κάπου υπάρχει ένας Έλληνας που 
σε ακούει» λέει χαριτολογώντας ο Στέφανος Λίβος αναφερόμενος στην 
εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των Ελλήνων, που έφθασαν στη 
Βρετανία για να αναζητήσουν δουλειά, όπως έκανε και εκείνος. 
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Γεννημένος στην Αθήνα, μεγάλωσε στη Ζάκυνθο, σπούδασε ψυχολογία 
και βρέθηκε να εργάζεται στη Βρετανία τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όπου 
και έγραψε το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο: «Το μυστικό του Λεβάντε», που 
κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Διόπτρα. 

Ήταν μια ιδέα που γεννήθηκε στο Τζάντε και τελεσφόρησε στη 
γηραιά Αλβιώνα. 

«Δεν θα έφευγα ποτέ χωρίς να έχω βρει δουλειά» ξεκαθαρίζει αν και όπως 
λέει γνωρίζει πολλούς Έλληνες που το έκαναν μετά το ξέσπασμα της 
οικονομικής κρίσης στη χώρα μας και συμβιβάστηκαν με δουλειές, πολλές 
φορές άσχετες με το αντικείμενο των σπουδών ή των δεξιοτήτων τους. 

Στις αρχές του επόμενου μήνα ο Στέφανος Λίβος θα έρθει ξανά πίσω στην 
πατρίδα για την παρουσίαση του βιβλίου του που ξετυλίγει μεταξύ άλλων, 
με αφορμή το κυνήγι ενός κρυμμένου θησαυρού, μια ιστορία αγάπης στα 
χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής στη Ζάκυνθο, 
την επονομαζόμενη και Φιόρο του Λεβάντε, δηλαδή λουλούδι της 
Ανατολής. 
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«Η ιδέα άρχισε να σχηματίζεται για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2010» 
γράφει ο ίδιος αντί προλόγου στο προσωπικό του blog. 
«Δούλευα τότε σερβιτόρος στην οικογενειακή ταβέρνα που 
διατηρούσαμε και μια μέρα μας επισκέφθηκε ένας οικογενειακός 
φίλος, αρκετά πιο μεγάλος από τους γονείς μου, ο οποίος άρχισε να 
μας διηγείται ιστορίες από την Κατοχή στην Ζάκυνθο. Κι εκεί έγινε το 
κλικ. 
 

 

 

Αρχικά η ιδέα ήταν να αφηγηθώ την ιστορία ενός επτανησιακού 
νομίσματος που γίνεται με τους αιώνες συλλεκτικό και το βλέπουμε να 
περνάει από χέρι σε χέρι όσο αλλάζουν και οι κατακτητές της Ζακύνθου. 

Σκέψη στη σκέψη έφτασα στην τελική ιδέα, η οποία περιορίστηκε 
τελικά σε 100 χρόνια ακολουθώντας την πορεία τριών οικογενειών. 
Το νόμισμα έγινε συλλογή νομισμάτων και είναι αυτό που παρακινεί 
τον εγγονό του ήρωα να ανακαλύψει την ιστορία που τους έκρυβε 
μέχρι να πεθάνει». 
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