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Αποκλειστική συνέντευξη για το 

“We found Love” με τον 

Στέφανο Λίβο.!! 
Posted by athinaxristos on Αυγούστου 25, 2015 

Posted in: Συνεντεύξεις. Tagged: Βιβλίο,Ζάκυνθος,Στέφανος 

Λίβος,Συγγραφέας,Το μυστικό του Λεβάντε. Σχολιάστε 

 

Με αφορμή την κλήρωση του βιβλίου του Στέφανου Λίβου «το Μυστικό του 

Λεβάντε», που μας έκανε την τιμή, να το κληρώσουμε μέσα από το “We found 

Love”, βρεθήκαμε στην Αθήνα και τον συναντήσαμε για να τον γνωρίσουμε λίγο 

καλύτερα.. 

Ημερομηνία 25/08/2015 

Μέσο wefoundlove2014.wordpress.com 

Συντάκτης Χρήστος Πασπάς 

Link https://goo.gl/gjwGdM 

https://wefoundlove2014.wordpress.com/author/athinaxristos/
https://wefoundlove2014.wordpress.com/2015/08/25/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-we-found-love/
https://wefoundlove2014.wordpress.com/category/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%8d%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://wefoundlove2014.wordpress.com/tag/%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%bf/
https://wefoundlove2014.wordpress.com/tag/%ce%b6%ce%ac%ce%ba%cf%85%ce%bd%ce%b8%ce%bf%cf%82/
https://wefoundlove2014.wordpress.com/tag/%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%86%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%af%ce%b2%ce%bf%cf%82/
https://wefoundlove2014.wordpress.com/tag/%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%86%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%af%ce%b2%ce%bf%cf%82/
https://wefoundlove2014.wordpress.com/tag/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%ce%b1%cf%82/
https://wefoundlove2014.wordpress.com/tag/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bb%ce%b5%ce%b2%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b5/
https://wefoundlove2014.wordpress.com/2015/08/25/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-we-found-love/#respond
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Καλησπέρα Στέφανε. Σε ευχαριστούμε κατ’αρχήν που επέλεξες το δικό 

μας blog για να προβάλλεις το βιβλίο σου και να το κληρώσεις μέσω της 

σελίδας μας. Είναι μεγάλη τιμή, για εμάς… 

Στέφανε ζεις στην Αγγλία.. Καταρχήν ποιες οι διαφορές με την Ελλάδα και 

τι είναι αυτό που σε ώθησε στο να ζήσεις και να βρεις το μέλλον σου στο 

εξωτερικό; 

Οι διαφορές είναι σίγουρα μεγάλες και αφορούν περισσότερο την οργάνωση και 

τον τρόπο που λειτουργούν οι διάφορες θεσμικές οντότητες, από τα ΜΜΕ μέχρι 

την Αστυνομία. Αυτό που με ώθησε ήταν η αναζήτηση εργασίας, όπως και 

άλλους 350.000 ανθρώπους που έφυγαν τα τελευταία πέντε χρόνια. 

Συγκρίνοντας την καθημερινότητα στην Αγγλία με την αντίστοιχη της 

Ελλάδος, ποιες διαφορές βρίσκεις; 

Πάρα πολλές, αλλά η βασικότερη είναι μία: στο εξωτερικό, δεν χρειάζεται να 

αποδείξεις το αυτονόητο, πχ γιατί δεν μπορείς να παρκάρεις σε θέση ΑμΕΑ, γιατί 

δεν μπορείς να κλείνεις ένα πεζοδρόμιο με την πραγμάτεια του μαγαζιού σου ή 

γιατί πρέπει να φοράς κράνος. 

Απο πότε γράφεις και ποιός είναι αυτός που σε μήυσε στην συγγραφή; 

Αν όχι κάποιος, πώς ανακάλυψες το ταλέντο σου; 

Ξεκίνησα δειλά με παιδικές ιστορίες κάπου στα 11, αλλά «ωρίμασα» στην 

εφηβεία. Δε με μύησε κανείς ούτε είχα κάποιο άνθρωπο στον ευρύτερο 

οικογενειακό κύκλο με καλλιτεχνικές ανησυχίες. Απλά ένιωθα ότι ήθελα να 

γράψω. Ίσως επειδή διάβαζα πολύ και σκεφτόμουν πώς θα έγραφα εγώ τις ίδιες 

ιστορίες. 

Για ποιόν λόγο επέλεξες να μιλήσεις για ιστορικά στοιχεία στην ζωή του 

παρελθόντος στην Ζάκυνθο και δεν επέλεξες κάποιο άλλο είδος 

συγγραφής; Με την Ζάκυνθο τόση αγάπη; (γέλια) 

Επέλεξα την περίοδο της Κατοχής γιατί η Ζακυνθινή περίπτωση δεν είναι 

γνωστή, παρότι μας διδάσκει πολλά. Το είδος της συγγραφής όμως δεν το 
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επιλέγεις, σε βρίσκει αυτό όταν μια ιδέα κολλάει στο μυαλό σου και επιμένει να 

αποτυπωθεί στο χαρτί. 

 

Θα μας πείς και δύο λόγια για το βιβλίο σου; Πόσο καιρό σου πήρε να το 

ολοκληρώσεις; 

Μαζί με την ιστορική έρευνα, το βιβλίο πήρε περίπου 4 χρόνια για να 

ολοκληρωθεί και είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα με πρόσωπα φανταστικά που 

δρουν και αλληλεπιδρούν σε ένα πραγματικό ιστορικό πλαίσιο. Η αφήγηση 

γίνεται κυρίως μέσω δύο Ζακυνθινών οικογενειών, αλλά ακολουθούμε αρκετά 

διαφορετικά πρόσωπα σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους από τις αρχές του 

20ουαιώνα μέχρι σήμερα. 

Προφανώς όλοι οι αναγνώστες το έχουν κάπως στο μυαλό τους. Μιλάω 

για το πώς είναι κάποιος (σε τι φάση βρίσκεται) συγγραφέας όταν γράφει 

το σύγραμμα του; Αλήθεια, ποια είναι η εικόνα όταν γράφεις ένα βιβλίο; Τι 

συνθήκες δημιουργείς για να σου έρθει έμπνευση; 

Όχι κάτι ιδιαίτερο. Βάζω μουσική και λίγο κρασί και αρχίζω να γράφω. Αντίθετα, 

κλείνω τη μουσική όταν διορθώνω και πίνω μόνο καφέ. Το γράψιμο και κάθε 

τέχνη, πνευματική ή χειρονακτική, θέλει μελέτη και εξάσκηση. Μόνο έτσι έρχεται 

η έμπνευση. 

Εδώ θα ήθελα να πώ πώς μέσω μιας Ιστοσελίδας Κοινωνικής Δικτύωσης 

έγινε και η δική μας γνωριμία και γενικότερα από αυτή σε παρακολουθώ.. 

Βλέπω πως έχεις άποψη.. Αυτό πιστεύεις μπορεί να δημιουργήσει 
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αρνητικό κλίμα ή αντίστοιχα θετικό; Δεν φοβάσαι πώς θα επηρεάσει ίσως 

την εικόνα σου γενικότερα; 

Μεταξύ του να καταπιέζω τις απόψεις μου για να είμαι αρεστός σε όλους και να 

ανεβάζω τις πωλήσεις μου, και του να λέω αυτό που πιστεύω με θάρρος, 

επιλέγω το δεύτερο. Άλλωστε, δεν βιοπορίζομαι από το γράψιμο για να είμαι 

καλός με όλους και με ένα ψεύτικο χαμόγελο όλη την ώρα. Όποτε είμαι 

εκνευρισμένος, θα γίνω κυνικός, όποτε είμαι χαλαρός θα κάνω πλάκα. Ένας 

ώριμος άνθρωπος, και ειδικά ένα σοβαρός αναγνώστης, μπορεί να καταλάβει ότι 

οι συγγραφείς δεν είναι απαραίτητα μονόχνωτοι άνθρωποι. 

Θα μπορούσα να την συσχετίσω με το facebook και έτσι θα ήθελα να 

μάθω, ποιά η γνώμη σου για την τηλεόραση; 

Κακή. Όχι επειδή έχει εκπομπές που είναι ντροπή για τον τηλεθεατή, αλλά επειδή 

λείπουν οι σοβαρές εκπομπές που θα ανέβαζαν το επίπεδο. Πού είναι για 

παράδειγμα οι εκπομπές ερευνητικής δημοσιογραφίας, όπως ο Εξάντας; Πού 

είναι οι εκπομπές για βιβλία; Υπάρχει μια ανακύκλωση γενικά στην Ελλάδα, 10 

εκπομπές παίζουν το ίδιο θέμα για μια βδομάδα και στο τέλος βάζουν μαγειρική, 

για να πάνε μετά σε ένα δελτίο ειδήσεων όπου όλοι τσακώνονται σε παράθυρα. 

Και ας κλείσουμε την συνέντευξη μας, με το πότε να περιμένουμε την 

επόμενη σου δουλειά; 

Άγνωστο. Δεν γράφω κάτι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αφηρημένες ιδέες, αλλά όχι 

χρόνος για να τις επεξεργαστώ. 

Στέφανε σε ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη, μα πάνω απ’όλα που 

σε γνωρίσαμε, μέσα απο αυτές τις λίγες γραμμές, αυτής.. Θα χαρούμε να 

τα ξαναπούμε στο μέλλον, με νεότερα απο εσένα και φυσικά τις νέες σου 

δουλειές.! Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον χώρο που επέλεξες να 

κινηθείς.! Θα είμαστε πάντα εδώ να στηρίζουμε τέτοιες όμορφες 

προσπάθεις, ανάδειξης ιστορικών γεγονότων.! 

Υ.Γ. Πάμε να δούμε μια σειρά από Video’s από το κανάλι στο youtube του 

Στέφανου Λίβου, για να τον γνωρίσουμε ακόμη καλύτερα… 

https://www.youtube.com/user/stefivos
https://www.youtube.com/user/stefivos
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https://www.youtube.com/watch?v=-rdYIomNnt0 

Και άλλη μιά συνέντευξη για το «Μυστικό του Λεβάντε», από το 21 λεπτό και 

μετά… 

https://www.dailymotion.com/video/x2sx9rp_%CF%80%CE%AC%CE%BC%CE

%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-

%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84%CE%B1-05-06-2015_people 


