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Αύγουστος 2008 
 
 
Αγαπητοί μας φίλοι, 
 
 
Κατ΄ αρχήν θα θέλαμε να ευχηθούμε όχι μόνο Καλό Χειμώνα σε αυτούς που 
ολοκλήρωσαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αλλά και Καλή συνέχεια 
διακοπών σε όσους είναι τυχεροί και συνεχίζουν!  
 
Το kastellia.gr ολοκλήρωσε αισίως τρία έτη λειτουργίας! Θα θέλαμε να 
συνεχίσουμε να σας ευχαριστούμε για την αμέριστη υποστήριξη των 
προσπαθειών μας. Διατηρούμε τη δέσμευσή μας για διαρκή ενημέρωσή σας 
αναφορικά με θέματα τα οποία αφορούν τα Καστέλλια καθώς επίσης και για 
το διαρκή εμπλουτισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσα από τη 
διαδικτυακή μας πύλη. 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ 
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟ kastellia.gr 
Το kastellia.gr είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει, ότι 
πρόσφατα και με δική του πρωτοβουλία, υλοποίησε ένα όραμά του, το οποίο 
είναι η πλήρης ψηφιοποίηση του αρχείου της εφημερίδας του χωριού μας, 
δηλαδή των «Καστελλιώτικων Νέων» (από το πρώτο, ιστορικό φύλλο της 
εφημερίδας με ημ/νία έκδοσης 15/08/1963, έως και σήμερα). Εφ’ εξής, 
μέσω της σελίδας των «Καστελλιώτικων Νέων» του kastellia.gr 
(http://www.kastellia.gr/loc_ks/kn.asp), μπορείτε πλέον να έχετε άμεση 
πρόσβαση σε ΟΛΑ τα Φύλλα της εφημερίδας του χωριού, από το πρώτο,  
μέχρι και το σημερινό. 
 
ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ 
Το kastellia.gr δημιούργησε τμήμα με βίντεο στη δ/νση της σελίδας «Εικόνες 
και Ήχοι» (http://www.kastellia.gr/loc_ks/picnsnd.asp), στο οποίο ήδη 
φιλοξενείται το πρώτο βίντεο-οδοιπορικό για τα Καστέλλια, το οποίο 
δημιούργησε το ίδιο το kastellia.gr. Το εν λόγω βίντεο υπάρχει και στο 
δικτυακό χώρο του YouTube και συγκεκριμένα στη δ/νση 
http://www.youtube.com/watch?v=Y8UtDHxGEpY. Για μια ακόμα φορά, σας 
παροτρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε κάποιο οπτικοακουστικό 
υλικό του χωριού, το οποίο θα θέλατε να συνεισφέρετε στο kastellia.gr για 
την προβολή αυτού στο δικτυακό μας χώρο. 
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XΩΡΟΣ ΜΕ ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Προστέθηκε νέος χώρος στον οποίο φιλοξενούνται παλιές φωτογραφίες 
σχετικές με τα Καστέλλια στη δικτυακή δ/νση 
http://www.kastellia.gr/loc_ks/oldpics.asp. 
 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΧΩΡΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ kastellia.gr 
Στη δικτυακή δ/νση της σελίδας «Εικόνες και Ήχοι» 
(http://www.kastellia.gr/loc_ks/picnsnd.asp), ο αναγνώστης μπορεί πλέον 
να βρει χώρο, ο οποίος είναι αφιερωμένος στα γύρω χωριά τα οποία με αυτό 
τον τρόπο προβάλλονται μέσα από το kastellia.gr. 
 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ kastellia.gr 
Στις 19/6/2008 πραγματοποιήθηκε σημαντικός εμπλουτισμός της σελίδας της 
Ιστορίας των Καστελλίων (http://www.kastellia.gr/loc_ks/history.asp). 
 
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ kastellia.gr ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟΥΣ 30.000 
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 30.000 μοναδικούς επισκέπτες στην 
πύλη μας σε σχέση με το επίπεδο των 10.000 που είχαμε φτάσει το  του 2007 
(περίπου δηλαδή στη μέση της λειτουργίας του kastellia.gr). 
 
Εκτός αυτών, προστέθηκαν νέα Χρονογραφήματα, νέες φωτογραφίες και 
πολλά άλλα, τα οποία σας καλούμε να επισκεφτείτε (μην ξεχνάτε πως το 
kastellia.gr σας προσφέρει έναν εύκολο και πρακτικό τρόπο να 
παρακολουθείτε, κάθε φορά που το επισκέπτεστε, τις αλλαγές που γίνονται, 
μέσα από τη σελίδα «What’s new» στη δ/νση 
http://www.kastellia.gr/loc_ks/whatsnew.asp). 
 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
Παναγιώτης Μπάσιος 
Εκ’ μέρους του kastellia.gr 


