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Τελευταία ενημέρωση 25-1-2023 
 
 
 
Αποποίηση Ευθύνης 
 
   Επισκεπτόμενοι την παρούσα ιστοσελίδα κατανοείτε ότι το περιεχόμενό της 
ενδέχεται να απαιτείται από τους νόμους που διέπουν την χώρα σας να είστε άνω των 
δέκα οκτώ (18) ετών ή τέλος πάντων σε  ηλικία νόμιμη για να επισκεφτείτε 
ιστοσελίδες παρόμοιου περιεχομένου, ή αλλιώς ενήλικου όπως νόμος το 
χαρακτηρίζει.   
   Κατανοείτε και δέχεστε ότι όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν είναι παρά οι 
προσωπικές αντιλήψεις, σκέψεις, όνειρα, τρόποι έκφρασης, εμπειρίες κτλ του Ανδρέα 
Καστανά, δηλαδή δικές μου και σαν τέτοιες πρέπει να τις εκλάβετε.  
   Κατανοείτε και δέχεστε επίσης ότι μιας και δεν σκοπεύω να αυτολογοκριθώ για 
κανένα, είναι σίγουρο ότι πολλοί δεν πρόκειται να βρείτε το όποιο περιεχόμενο της 
ιστοσελίδας της αρεσκείας σας. Στην περίπτωση αυτή παραιτείστε εκ των προτέρων 
από οποιοδήποτε αίτημα αποζημίωσης ηθικής ή υλικής μπορεί να θεωρήσετε ότι 
δικαιούστε, αποτέλεσμα του ότι εγώ εκφράζομαι ελεύθερα, εφόσον έχετε 
προειδοποιηθεί εκ των προτέρων για το γεγονός και μπορείτε κάλλιστα να το 
αποφύγετε. 
   Κατανοείτε και δέχεστε ότι δεν έχω καμία άλλη σχέση με τις εταιρίες των οποίων 
τις υπηρεσίες χρησιμοποιώ σαν πελάτης για να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει η 
παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της. 
   Κατανοείτε και δέχεστε ότι δεν έχω καμία ευθύνη αν ηλιθιοδώς προσπαθήσετε να 
μιμηθείτε τρόπο ζωής, προπόνησης, αντίληψης, δικής μου ή των ηρώων μου στα 
διάφορα έργα Τέχνης που έχω δημιουργήσει. Να θυμάστε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι 
διαφορετικός και αυτό που ισχύει για μένα δεν πάει να πει ότι ισχύει και για σας.  
   

 
Πνευματικά δικαιώματα 
 
   Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο από τους διεθνής νόμους 
περί πνευματικών δικαιωμάτων/ιδιοκτησίας. Τα πάντα είναι δημιουργήματα δικά 
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μου, συνεπώς και ιδιοκτησία μου, από τις φωτογραφίες, τα κείμενα, τις 
ηχογραφήσεις, τις βιντεοσκοπήσεις έως και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 
σελίδας, εκτός και αν δηλωθεί διαφορετικά. Δίνω την άδεια  για όλα τα έργα να τα 
κατεβάσετε στον υπολογιστή σας δωρεάν από την παρούσα ιστοσελίδα, αυστηρά για 
προσωπική χρήση, αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους. 
 Δεν επιτρέπω την αναπαραγωγή, διασκευή, εμπορική εκμετάλλευση, παραποίηση, 
οικειοποίηση, διανομή, αναμετάδοση και δημόσια προβολή κατά οποιονδήποτε τρόπο 
του συνόλου ή μέρους του οποιοδήποτε έργου. Με άλλα λόγια δεν επιτρέπω το 
οτιδήποτε άλλο (ακόμα και ότι δεν αναφέρεται παραπάνω μιας και ο κατάλογος είναι 
άπειρος) πλην της προσωπικής θέασης του έργου ή την παραπομπή (link) σε αυτό στο 
διαδίκτυο.  Για οποιαδήποτε άλλη χρήση επικοινωνήστε μαζί μου και ζητήστε την 
γραπτή άδειά μου, που πολύ αμφιβάλω ότι θα την αποκτήσετε. 
   Οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων/ιδιοκτησίας έχουν έναν πολύ σοβαρότερο 
λόγο ύπαρξης από την ρύθμιση των εκάστοτε αγοροπωλησιών. Τον ηθικό. 
Διασφαλίζουν την αρτιότητα του έργου Τέχνης κατοχυρώνοντας στον δημιουργό το 
δικαίωμα ζωής και θανάτου απέναντί του, με άλλα λόγια την ελευθερία του να 
εκφραστεί όπως εκείνος το θέλει, προστατεύοντάς τον από την οποιαδήποτε 
παραποίηση που λόγοι οικονομικοί, πολιτικοί ή καθαρής βλακείας απειλούν τον ίδιο 
και το έργο.  
   Ελευθερία του λόγου δεν είναι η διασκευή αλλά ο αντίλογος. Η αρτιότητα στην 
παρουσίαση ενός έργου Τέχνης είναι το ίδιο σημαντική όσο η αρτιότητα στην 
παρουσίαση οποιασδήποτε ιδέας.  
   Φυσικά σε μια ονειρική ανθρωπότητα όλα αυτά είναι περιττά, όπως και οι πόρτες, 
τα ρούχα και οι κάθε λογής κωδικοί.  Όταν αφήσετε την κόρη σας γυμνή στο σπίτι, με 
ξεκλείδωτη την πόρτα, έχοντας δημοσιοποιήσει τους κωδικούς για τις κάμερες 
ασφαλείας, τότε και εγώ θα αποποιηθώ των πνευματικών μου δικαιωμάτων. 
 

 
Δωρεές 
 
   Κάνοντας Δωρεά κατανοείτε ότι το ποσό ΔΕΝ εκπίπτει από την φορολογική σας 
δήλωση μιας και δεν είμαι ίδρυμα ή σωματείο ή μη κερδοσκοπική εταιρία.  
   Αν κάνετε κατάθεση μέσω τραπεζικού λογαριασμού για οποιοδήποτε λάθος έχετε 
επτά (7) μέρες να με ενημερώσετε. Αν επιθυμείτε επιστροφή χρηματικού ποσού αυτό 
θα γίνει μείον των τραπεζικών εξόδων, το συντομότερο δυνατό. Μετά την πάροδο 
των επτά (7) ημερών παραιτείστε κάθε δικαιώματος ανάκλησης της δωρεάς. 
   Επίσης κατανοείτε και δέχεστε ότι το όποιο ποσό της δωρεάς μου το δίνετε δίχως 
καμία απαίτηση, είτε από εμένα προσωπικά είτε από τους όποιος μελλοντικούς 
κληρονόμους μου. Κατανοείτε και δέχεστε άλλωστε ότι αφιλοκερδώς σας παρέχω το 
έργο μου δίχως να έχω καμία απαίτηση να μου κάνετε δωρεά. Επί προσθέτως 
κατανοείτε και δέχεστε ότι δεν υπάρχει μεταξύ μας κανενός είδους εμπορική 
συναλλαγή. 
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    Δέχομαι δωρεές από τον οποιονδήποτε: ιδιώτη ή εταιρία ή σωματείο ή ομάδα, 
ανεξαρτήτου φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων κτλ. δηλαδή από τον καθένα που για 
τους δικούς του λόγους επιθυμεί να ενισχύσει εμένα και το έργο μου, εκτός από 
πολιτικούς και κρατικούς οργανισμούς.  
   Επιφυλάσσομαι του δικαιώματος να αρνηθώ δωρεά από τον οποιονδήποτε δίχως 
αιτιολόγηση.   

 
 
Προσωπικά δεδομένα  
   
   Οτιδήποτε μου στέλνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα στοιχεία της 
δωρεάς σας  θα παραμείνουν εμπιστευτικά και δεν θα μοιραστούν με κανένα εκτός σε 
περίπτωση που αναγκαστώ από τον νόμο.  
   Μην μου στέλνετε τίποτα που να είναι ανέκδοτη πνευματική σας ιδιοκτησία. Αν το 
κάνετε παραιτείστε εκ των προτέρων κάθε δικαιώματος αποζημίωσης, υλικής ή 
ηθικής από εμένα αν το δείτε αύριο οικειοποιημένο/κλεμμένο από τον οποιονδήποτε. 
   Οτιδήποτε που αφορά το άτομό μου έξω από την παρούσα ιστοσελίδα ή που να μην 
επιβεβαιώνεται δια μέσου αυτής και που διατείνεται ότι προέρχεται από μένα να το 
θεωρείται κλεμμένο, αλλοιωμένο και ψεύτικο. Ποτέ δεν θα λάβετε υλικό από εμένα ή 
που να είναι εξουσιοδοτημένο από εμένα που να ζητάει ή να παρέχει το οτιδήποτε και 
η οποιαδήποτε επικοινωνία θα γίνεται δια μέσου της εκάστοτε επίσημης 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας.  
   Πιο συγκεκριμένα: τα βιβλία μου δεν διατίθενται ή πωλούνται πουθενά αλλού σε 
έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Δεν θα βρείτε επίσης πουθενά αλλού ψηφιακά αρχεία (ή 
άλλο μέσο μετάδοσης) με τη μουσική μου, τα θεατρικά μου έργα, τις ταινίες μου κτλ 
κανένας δεν είναι εξουσιοδοτημένος από εμένα να μιλάει για μένα, να ζητάει ή να 
λαμβάνει χρήματα ή το οτιδήποτε άλλο που να με αφορά κτλ. Πάντοτε η όποια 
μελλοντική δραστηριότητά μου θα παρουσιάζεται ή θα ανακοινώνεται ή θα 
επιβεβαιώνεται μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα. Δεν έχω κανένα δημόσιο 
λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
   Ακόμα δεν θα ακούσετε ποτέ κανένα να μιλήσει για μένα και να λέει ότι έχει γνώση 
της ζωής μου και να μην ψεύδεται. Είναι γνωστό στους οικείους μου ότι περιφρουρώ 
εδώ και χρόνια την ιδιωτικότητά μου, οπότε δεν θα βρείτε κανένα άνθρωπο που 
πραγματικά να με γνωρίζει και να με τιμά που να μιλήσει δημόσια εκτενώς για μένα, 
μιας και κάτι τέτοιο θα το θεωρούσα προσωπική προσβολή.  
 

 
Πολιτική Cookies 
 
   Η ίδια η ιστοσελίδα μου δεν χρησιμοποιεί Cookies, όμως χρησιμοποιεί την 
υπηρεσία Google Analytics για λήψη ανώνυμων στατιστικών δεδομένων σε σχέση με 
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την επισκεψιμότητα. Ενημερωθείτε για την πολιτική Cookies της εν λόγω εταιρίας 
στο http://www.google.com/policies.  
   Αν δεν θέλετε καθόλου να καταγράφετε η επίσκεψή σας από την Google σε 
οποιαδήποτε ιστοσελίδα κι αν μπείτε, μπορείτε να εγκαταστήσετε το εξής πρόσθετο 
στο πρόγραμμα περιήγησής σας: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
 
Όλα τα παραπάνω μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, αλλά η όποια αλλαγή 
θα επιβεβαιωθεί τελικώς από την ιστοσελίδα. 


