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Αγαπητοί µας φίλοι,
Κατ΄ αρχήν θα θέλαµε µέσα από το newsletter αυτό να σας ευχηθούµε ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΙΑ και ένα έτος 2008 ειρηνικό, γεµάτο υγεία και ευηµερία για όλους
σας!
Το kastellia.gr ολοκλήρωσε αισίως δυόµισι έτη λειτουργίας! Θα θέλαµε να
συνεχίσουµε να σας ευχαριστούµε 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.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ kastellia.gr ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟΥΣ 23.000
Με χαρά µας διαπιστώνουµε πως συνεχίζεται διαρκώς η ραγδαία αύξηση όχι
µόνο των νέων επισκεπτών αλλά και των επισκεπτών που επανέρχονται
στην πύλη µας. Ξεπεράσαµε αισίως τους 23.000 µοναδικούς επισκέπτες στην
πύλη µας σε σχέση µε το επίπεδο των 10.000 που είχαµε φτάσει το Μάιο του
2007 (περίπου δηλαδή ενάµιση χρόνο από την έναρξη λειτουργίας του
kastellia.gr). Η αλµατώδης αυτή αύξηση έγινε εφικτή µέσω των διαρκώς
προστιθέµενων υπηρεσιών και λόγω της υποστήριξης της πύλης και στην
Αγγλική γλώσσα.
ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ Facebook
Για όσους από εσάς ασχολείστε µε τα κοινωνικά δίκτυα γνωριµιών στο
διαδίκτυο (social networks) τα οποία µάλιστα είναι της µόδας τώρα
τελευταία, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για την πρόσφατη δηµιουργία
ενός χώρου για τα Καστέλλια σε ένα από αυτά (συγκεκριµένα στο Facebook
– www.facebook.com). Όσοι είστε µέλη του Facebook, ή όσοι γίνετε,
µπορείτε να αναζητήσετε και να εγγραφείτε στο χώρο αυτό των Καστελλίων
µέσω των «Groups» του Facebook µε το όνοµα «Kastellia».

ΚΙ’ ΟΜΩΣ, ∆Ε ΛΕΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ!
Απίστευτο και όµως αληθινό! Είναι ένα νέο το οποίο έκανε την εµφάνισή του
το Νοέµβριο του 2007 και δεν µπορεί να µείνει ασχολίαστο.
Είµαστε πλέον σε θέση να απολαµβάνουµε και πάλι άφθονο, γάργαρο
νεράκι, χωρίς το άγχος της διακοπής παροχής του τις απογευµατινές ώρες.
Ειδικά το καλοκαίρι, το συγκεκριµένο πρόβληµα µας έκανε όλους µας, εκτός
από έξω φρενών για το πρακτικό του θέµατος, να στεναχωριόµαστε για το
χωριό µας. Φίλοι και γνωστοί µας δεν µπορούσαν να πιστέψουν πως ένα
τόσο όµορφο χωριό στους πρόποδες του Παρνασσού και της Γκιώνας είχε
πρόβληµα υδροδότησης!
Επιτέλους όµως το πρόβληµα λύθηκε και το έργο άντλησης νερού από τις
πηγές της Κουκουβίστας περατώθηκε µε απόλυτη επιτυχία.
Το kastellia.gr θα ήθελε να ευχαριστήσει ΟΛΟΥΣ εκείνους οι οποίοι
συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου αυτού.
Στις υγείες µας λοιπόν!

Με εκτίµηση,

Παναγιώτης Μπάσιος
Εκ’ µέρους του kastellia.gr

