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Αγαπητοί µας φίλοι, 
 
 
Το kastellia.gr συµπλήρωσε αισίως το 1ο έτος λειτουργίας του! Θα θέλαµε 
κατ’ αρχήν για µια ακόµα φορά να σας ευχαριστήσουµε για την αµέριστη 
υποστήριξη των προσπαθειών µας. ∆ιατηρούµε τη δέσµευσή µας για διαρκή 
ενηµέρωσή σας αναφορικά µε θέµατα τα οποία αφορούν τα Καστέλλια 
καθώς επίσης και για διαρκή εµπλουτισµό των προσφερόµενων υπηρεσιών 
µέσα από τη διαδικτυακή µας πύλη. 
 
 
Το kastellia.gr ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 
Πρόσφατα ολοκληρώσαµε κάτι το οποίο είχαµε θέσει ως σκοπό από την 
αρχή της δηµιουργίας της πύλης. Μεταφράσαµε όλο το περιεχόµενο του 
kastellia.gr στα Αγγλικά και έτσι τώρα προσφέρουµε τη δυνατότητα και σε 
επισκέπτες οι οποίοι δεν οµιλούν Ελληνικά να ενηµερωθούν και να µάθουν 
για το χωριό µας, συνεισφέροντας έτσι ακόµα περισσότερο στην παγκόσµια 
προώθησή του. 
 
 
∆ΙΑΡΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Με χαρά µας διαπιστώνουµε πως κάθε µέρα που περνάει έχουµε διαρκή 
αύξηση όχι µόνο των νέων επισκεπτών αλλά και των επισκεπτών που 
επανέρχονται στην πύλη µας. Ξεπεράσαµε αισίως τους 2000 µοναδικούς 
επισκέπτες ενώ έχοντας πλέον υποστήριξη και στην Αγγλική γλώσσα καθώς 
και µέσω των διαρκώς προστιθέµενων υπηρεσιών, αναµένουµε περαιτέρω 
αλµατώδη αύξηση των επισκεπτών µας. Ενδεικτικά, σας παραθέτουµε ένα 
γράφηµα µε τη χρονική εξέλιξη της πρόσθεσης νέων, «επανερχόµενων» και 
συνολικών επισκεπτών στην πύλη µας. 
 
 
 
 



 

 
 
Σηµείωση: Η πολύ µεγάλη ξαφνική αύξηση του αριθµού επισκεπτών οφείλεται στη σύντοµη αλλά 
ιδιαίτερα σηµαντική προβολή του χωριού µας µέσα από την κεντρική σελίδα του in.gr. Σας 
παραπέµπουµε στο προηγούµενο newletter µας για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέµατος 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ 
Από τον Αύγουστο λειτουργεί νέα υπηρεσία µικρών αγγελιών καθώς και 
υπηρεσία Αγγελιών Οικοπέδων. Οι υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν στον 
επισκέπτη του kastellia.gr να βρίσκει καταχωρήσεις προϊόντων, υπηρεσιών 
(µικρές αγγελίες) καθώς και οικοπέδων, χωραφιών και κατοικιών (αγγελίες 
οικοπέδων) τα οποία είτε προσφέρονται προς πώληση είτε αναζητούνται 
προς αγορά. Ο εκάστοτε επισκέπτης µπορεί επιπλέον να στείλει, εντελώς 
∆ΩΡΕΑΝ, µια ή περισσότερες καταχωρήσεις προς πώληση, είτε προς 
αναζήτηση αγοράς. Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να σηµειώσουµε πως η 
υπηρεσία Αγγελιών Οικοπέδων προήλθε από δικές σας ιδέες και προτάσεις! 
 
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
Πρόσφατα ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά και η λεγόµενη «γωνιά της 
νοσταλγίας» (Χρονογραφήµατα) της πύλης µας µε την έκδοση 3ων 
χρονογραφηµάτων. Θα θέλαµε να σας παροτρύνουµε να µας στέλνετε τις 
δικές σας ιστορίες προς δηµοσίευση για να ανατρέχουµε ανά πάσα στιγµή σε 
αυτές και να αναπολούµε στιγµές στο χωριό µας. 
 
Εκτός των άνωθεν, υπάρχει διαρκής ενηµέρωση και πρόσθεση νέου 
περιεχοµένου στην πύλη και ένας καλός τρόπος να παρακολουθείτε τις 
εξελίξεις στις προσθήκες και τροποποιήσεις αυτές είναι µέσω της υπηρεσίας 
“What’s new” που σας προσφέρεται µέσω του ίδιου του kastellia.gr. 
 
Η βοήθεια την οποία συνεχίζουµε να σας καλούµε να προσφέρετε είναι, 
διαρκώς να διαδίδετε το Portal όσο µπορείτε και να προτρέπετε τον κόσµο 
να εγγράφεται, να επισκέπτεστε συχνά το Portal και να χρησιµοποιεί τις 



 

προσφερόµενες υπηρεσίες και τέλος να µας ενηµερώνετε µε ιδέες σας, υλικό 
και απόψεις αναφορικά µε το πως µπορούµε να βελτιώσουµε ή να 
προσθέσουµε υπηρεσίες και περιεχόµενο στη διαδικτυακή πύλη του χωριού 
µας. 
 
 
 
 
Καλό Χειµώνα σε όλους! 
 
 
 
 
Με εκτίµηση, 
 
 
 
 
Παναγιώτης Μπάσιος 
Εκ’ µέρους του kastellia.gr 


