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Βάσια Ρούσσου  

 

Ο συγγραφέας Στέφανος Λίβος με το μυθιστόρημά του «Το μυστικό του 

Λεβάντε» (εκδόσεις Διόπτρα) μας ταξιδεύει στο νησί όπου μεγάλωσε, τη 

Ζάκυνθο, και μας διηγείται την ιστορία ενός κρυφού έρωτα στα χρόνια του 

Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. 

Ο Στέφανος γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στη Ζάκυνθο και ζει στο Λονδίνο, 

όπου εργάζεται ως e-learning coordinator στο εθνικό σύστημα υγείας της Αγγλίας. 

«Το μυστικό του Λεβάντε» δεν είναι το πρώτο του βιβλίο. Εχουν προηγηθεί η 

συλλογή διηγημάτων «Κλεφτές ματιές» και το μυθιστόρημα «Οσα χωράει μια 

στιγμή». Ο Στέφανος έχει γίνει γνωστός όχι μόνο μέσω της λογοτεχνίας, αλλά και 

μέσω των εύστοχων και τεκμηριωμένων σχολίων του πάνω σε θέματα της 

επικαιρότητας στα social media. Σχετικά πρόσφατα, μάλιστα, η καταγραφή της 

εμπειρίας του να ανοίξει μια επιχείρηση που θα ασχολείται με digital marketing 

στο Λονδίνο διαδόθηκε εκτεταμένα στους Ελληνες χρήστες των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. 

Το ενδιαφέρον του για τη συγγραφή το ανακάλυψε πολύ νωρίς, στην προεφηβεία. 

«Εγινε πάρα πολύ νωρίς. Οπότε δεν ήταν κάτι που έγινε σαν επιλογή. Ηταν κάτι 

που ήρθε ως φυσική εξέλιξη της ωρίμανσής μου ως άτομο. Πριν από τα 11 

αντέγραφα παραμύθια σε χαρτί και στα 11 άρχισα να γράφω τα πρώτα μου 

διηγήματα τα οποία ήταν παιδικά, επηρεασμένα από την Ενιντ Μπλάιτον, Αγγλίδα 

συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας. Στα 15 έγραψα ουσιαστικά το πρώτο “σοβαρό” 

διήγημα κι εκεί κατάλαβα ότι αυτό μπορώ να το εξελίξω, να το δουλέψω 

περισσότερο, να μάθω πράγματα και να γράφω συνεχώς καλύτερα», λέει. 

http://www.metropolispress.gr/author/v-roussou/
https://www.dioptra.gr/Vivlio/454/712/To-mustiko-tou-levante/
https://www.dioptra.gr/Vivlio/454/712/To-mustiko-tou-levante/
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Εκτός από την Ενιντ Μπλάιτον, έχει επηρεαστεί και από άλλους συγγραφείς που 

σημάδευσαν με το έργο τους τη λογοτεχνία του 19ου και 20ού αιώνα. «Με έχει 

επηρεάσει πολύ ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Το βιβλίου του “Εκατό χρόνια 

μοναξιά” είναι αριστούργημα. Αν είχα γράψει ένα βιβλίο σαν το “Εκατό χρόνια 

μοναξιά” δεν θα ένιωθα την ανάγκη να ξαναγράψω οτιδήποτε. Γράφεις κάτι το 

οποίο αφήνεις ουσιαστικά στην ανθρωπότητα. Δεύτερος συγγραφέας που με έχει 

επηρεάσει πολύ είναι ο Ανδρέας Καρκαβίτσας. Ο τρόπος που κάνει μεταφορές 

ήταν σαν να σπάνε τοίχοι στο μυαλό μου και να βλέπω τη γραφή με διαφορετικό 

τρόπο. Αλλοι λογοτέχνες που υπεραγαπώ είναι ο Χρόνης Μίσσιος και ο 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Επίσης, το “1984” του Τζορτζ Όργουελ ήταν ένα 

βιβλίο που με είχε σοκάρει. Νομίζω ότι από κάθε βιβλίο που διαβάζεις θα πάρεις 

κάτι· ακόμα κι από κάποιο κακό βιβλίο θα πάρεις κάτι. Θα πάρεις αυτό που δεν 

θέλεις να γράψεις. Ξέρεις τι θα αποφύγεις. Δηλαδή, τις μεγάλες περιγραφές 

κλασικών συγγραφέων που ποτέ δεν μου άρεσαν και πάντα αποφεύγω να τις 

κάνω. Θα γράψω για ένα δωμάτιο πώς είναι, αν είναι μικρό, μεγάλο κι αν έχει κάτι 
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συγκεκριμένο. Δεν θα αναφέρω αναλυτικά τα έπιπλα, τα χαλιά, τις κουρτίνες που 

έχει. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που κάνει ο αναγνώστης μόνος του. Ουσιαστικά, 

γράφουμε μαζί το βιβλίο. Του δίνω το πλαίσιο και τα υπόλοιπα τα γεμίζει ο 

αναγνώστης. Νομίζω ότι έτσι η κάθε ανάγνωση είναι διαφορετική», υπογραμμίζει. 

Η διαδικασία της συγγραφής είναι λυτρωτική, αλλά και επίπονη. Ο ίδιος εξηγεί: 

«Είναι λυτρωτική όταν γράφεις, είναι επίπονη όταν διορθώνεις, διότι όταν γράφεις 

δεν σκέφτεσαι. Βέβαια, κάθε συγγραφέας έχει διαφορετικό τρόπο που δουλεύει. 

Οταν γράφω συνήθως πίνω και λίγο κρασί για να κυλάει πιο εύκολα ο λόγος, η 

ροή, να ξεφεύγει και λίγο το μυαλό, να έρχονται πιο εύκολα οι μεταφορές, οι 

ιδέες. Οταν διορθώνεις είναι επίπονη, μία καθαρά τεχνοκρατική διαδικασία». 
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Ο πολλά υποσχόμενος συγγραφέας έχει συνθέσει ένα γοητευτικό, συγκινητικό και 

άκρως ενδιαφέρον μυθιστόρημα. Ποιο πιστεύει ότι είναι το δυνατό σημείο του 

βιβλίου του; «Το πάντρεμα των μυθοπλαστικών στοιχείων με τα ιστορικά. Οτι 

κάποιος μαθαίνει για γεγονότα ιστορικά -που είτε δεν ήξερε είτε δεν θυμόταν- με 

έναν εύκολο τρόπο, χωρίς να νιώθει ότι διαβάζει ξερά ιστορία. Και ότι τα 

ιστορικά γεγονότα δίνουν μια άλλη διάσταση στη μυθοπλασία. Μου έχουν πει, 

βέβαια, ότι θα τη διάβαζαν ευχάριστα και εκτός ιστορικού πλαισίου», 

αποκρίνεται. Αυτός ο συνδυασμός ήταν μια πρόκληση για τον Στέφανο. «Hταν 

απαιτητικό, αλλά ήθελα να το βλέπω ως πρόκληση για να το κάνω. Φρόντισα 

αφού είχα κάνει την ιστορική έρευνα, να διαβάσω χρονογραφήματα και βιβλία 

του Ξενόπουλου που περιέγραφε καλύτερα αυτή τη Ζάκυνθο, συν τις 

συνεντεύξεις που πήρα από ανθρώπους που γνώριζαν για εκείνη την περίοδο. 

Οπότε πήρα έτσι και την ατμόσφαιρα της εποχής. Στα ιστορικά βιβλία διαβάζεις 

τα γεγονότα. Δεν διαβάζεις για τη λαογραφία εύκολα. Οπότε όλα αυτά τα πήρα 

από εδώ κι από εκεί, τα συνέθεσα και κάποια κενά που υπήρχαν τα κάλυψα με τη 

φαντασία», σημειώνει. 

Η έρευνα, το γράψιμο και η διόρθωση διήρκεσαν τέσσερα χρόνια και το 

αποτέλεσμα δικαίωσε τον συγγραφέα. «Είναι ευχάριστο ότι υπήρχε αναμονή για 

το βιβλίο και από τα σχόλια που έχω προς το παρόν δικαιώνονται η αναμονή και η 

υπομονή που έδειξαν. Το διάβασαν και άνθρωποι που ασχολούνται πολύ με τη 

Ζάκυνθο, την ιστορία της και που τα έχουν ακούσει όλα αυτά από αφηγήσεις. 

Ευτυχώς, μου είπαν πως είναι ακριβώς όπως τους τα περιέγραφαν οι γονείς τους 

και εξεπλάγησαν ευχάριστα που κάποιος τα αφηγείται όπως έγιναν. Επίσης, 

Ζακυνθινοί μου έχουν πει ότι ένιωσαν να αγαπούν περισσότερο τη Ζάκυνθο 

γνωρίζοντας ότι όλα αυτά έχουν συμβεί εκεί και ότι οι παππούδες τους μπορεί να 

είχαν ζήσει αυτά που περιγράφω στο βιβλίο». 

Χάρη στα ακριβή ιστορικά στοιχεία και στην ανάπλαση της ατμόσφαιρας εκείνης 

της περιόδου, ο Στέφανος στήνει το ιδανικό σκηνικό για να εκτυλιχθεί μια ιστορία 

αγάπης. Είναι, όμως, αυτός ο πυρήνας του βιβλίου; «Είναι ο κεντρικός άξονας, 

αλλά κυρίως η αφορμή για να ξετυλιχτεί μια μεγαλύτερη ιστορία. Ουσιαστικά 

είναι ο σκελετός της ιστορίας που κρατάει δεμένα όλα τα γεγονότα τα ιστορικά 

και τα μυθοπλαστικά. Για μένα είναι η αφορμή. Θα έλεγα σε κάποιον να διαβάσει 

το βιβλίο για να μάθει για εκείνη την περίοδο και όχι τόσο για να μάθει για τον 

συγκεκριμένο έρωτα», απαντάει. 
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Ο λόγος που τον οδήγησε στην επιλογή της Ζακύνθου ως του τόπου που 

διαδραματίζεται η πλοκή είναι βαθύτερος από τον προφανή. «Είναι το νησί που 

μεγάλωσα, ένα νησί που ξέρω σαν την πίσω μεριά της παλάμης μου. Επειδή δεν 

την αγαπούσα παλιά νιώθω μια εσωτερική υποχρέωση να ξεπληρώσω όλα αυτά 

που μου έδωσε. Νομίζω ότι αν δεν με είχε κάνει να νιώσω αυτές τις τάσεις φυγής 

που είχα ως έφηβος ενδεχομένως να μην είχα φύγει στο εξωτερικό, να μην 

έγραφα. Hταν η αναζήτηση ερεθισμάτων που με έκανε να αναζητήσω διεξόδους 

σε διάφορα πράγματα που με άλλαξαν ως άνθρωπο», εξομολογείται και 

αποκαλύπτει ότι 

είναι πιθανό και το επόμενο βιβλίο του να είναι για το νησί του. «Υπάρχουν δύο 

ιδέες. Η μία είναι κι αυτή ιστορικό μυθιστόρημα για τη Ζάκυνθο, αλλά για το 

σεισμό που έπληξε το νησί. Είναι μια ιστορία που πάλι θα χρειαστεί έρευνα, γιατί 

είναι ουσιαστικά μια δεκαετία μετά τον πόλεμο. Αν και είναι πάνω κάτω η ίδια 

εποχή, αφορά τη μεταπολεμική Ζάκυνθο, οπότε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα 

και χρειάζεται πολλή έρευνα για τον σεισμό, για το τι έγινε τις πρώτες ώρες, τις 

πρώτες μέρες, τις πρώτες εβδομάδες. Η άλλη είναι μια δυστοπική νουβέλα, κάτι 

τελείως διαφορετικό από ό,τι έχω γράψει μέχρι τώρα, που πάλι θα χρειαστεί 

οργάνωση, γιατί θα πρέπει να φτιάξω έναν κόσμο διαφορετικό πριν τον 

περιγράψω». 
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Στο τέλος της συνέντευξης εκμυστηρεύτηκε μία ακόμα ιδέα για ένα μελλοντικό 

βιβλίο. «Υπάρχει μια ιδέα στο μυαλό που ξέρω ότι θα τη γράψω αρκετά πιο 

μεγάλος. 

Θέλω να είναι μια πιο βαθιά ματιά στην ανθρώπινη ζωή από έναν άνθρωπο που 

ετοιμάζεται να πεθάνει. Δεν θέλω να είναι επιφανειακό. Βρίσκω ενδιαφέρον το 

γεγονός ότι ο θάνατος επηρεάζει τα πάντα στη ζωή μας. Νομίζω στα περισσότερα 

που κάνουμε κρύβεται από πίσω ο φόβος του θανάτου». 

 


