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   Προτεραιότητα μου ήταν και είναι η απρόσκοπτη συνέχιση της δημιουργικής μου 
εργασίας. Όμως μιας και τα χρόνια πέρασαν και τελικά ευτύχησα να ολοκληρώσω 
πολλά από εκείνα που ήθελα και ήλπιζα να κάνω, ένοιωσα πλέον την ανάγκη και 
υποχρέωση της διαφύλαξης των έργων μου με τρόπο απόλυτα αντιπροσωπευτικό. Η 
παρουσίασή τους επιβάλλεται ως εγγύηση ενάντια προς κάθε πιθανή μελλοντική 
παραποίηση.  
   Βασική μέριμνά μου είναι η άμεση παρουσίαση των μυθιστορημάτων μου. Έπειτα 
η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που να επιτρέπει την μελλοντική παρουσίαση 
όλου μου του έργου και αρχείου, σταδιακά, με απλό, άμεσο και επεξηγηματικό τρόπο 
αντίθετο με την πολυπλοκότητά του.  
   Αντιμετωπίζω λοιπόν την παρούσα ιστοσελίδα σαν έναν ακόμα τρόπο προσωπικής 
έκφρασης. Ένα έργο υπό διαρκή δημιουργία. Για αρκετό καιρό οι περισσότερες 
υποκατηγορίες της ιστοσελίδας θα είναι ανενεργές, μιας και το κάθε τι θα 
παρουσιάζεται στην ώρα του, τα μυθιστορήματά μου άλλωστε αρκούν προς το 
παρών, μιας και αποτελούν από μόνα τους έργο ζωής.     
      Τo οτιδήποτε παρουσιάζεται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι δημιούργημά μου σε 
κάθε επίπεδο που να αφορά σύλληψη και υλοποίηση εκτός και αν αναφέρεται 
διαφορετικά. Τίποτα δεν έγινε τυχαία, από τον τύπο της γραμματοσειράς που 
χρησιμοποιώ μέχρι και το ότι δεν σκοπεύω προς το παρών να γίνω αναλυτικότερος.    
    Προτείνω τα μυθιστορήματά μου να τα διαβάσετε με την ημερομηνία συγγραφής 
τους, μιας και έτσι θα γίνετε κοινωνοί μιας πολύ συγκεκριμένης πορείας δικής μου 
που ίσως σας αποκαλύψει κάτι παραπάνω από το να τα διαβάζατε με μια άλλη τυχαία 
σειρά. Από την άλλη, ας τα διαβάσετε με όποια σειρά το επιθυμείτε, μιας και 
ενδέχεται να είναι καλύτερα να ακολουθήσετε το ένστικτό σας. 
   Αποσπάσματα από το βιβλίο μου "Τα Τρία Βιβλία" που αφορούν προσωπικούς 
τρόπους με τους οποίους ασχολούμαι με θέατρο, κινηματογράφο κτλ. θα βρείτε στις 
αντίστοιχες υποκατηγορίες της ιστοσελίδας (και φυσικά το ίδιο το έργο που μιλάει 
για τον εαυτό του) για να διευκολύνουν την αρχική μύησή σας στο έργο μου. Τα 
αποσπάσματα αυτά ενδέχεται να εμπλουτίζονται με καινούργια, έως την πλήρη ή επί 
μέρους δημοσίευση του μυστηριώδους εκείνου βιβλίου το οποίο είναι υπό δημιουργία 
και θα παραμείνει υπό δημιουργία σε όλη μου την ζωή.  


