Μάρτιος 2009
Αγαπητοί μας φίλοι,
Κατ΄ αρχήν θα θέλαμε να ευχηθούμε Καλή υπόλοιπη Σαρακοστή και
ευχόμαστε να σας δούμε όλους στο χωριό το Πάσχα!
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.
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ kastellia.gr ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ”
Όπως όλοι γνωρίζετε, το kastellia.gr είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε
το 2005, με σκοπό την προβολή του χωριού μας στο παγκόσμιο κοινό του
διαδικτύου, καθώς και τη σύσφιξη των σχέσεων των απανταχού
Καστελλιωτών. H προσπάθεια αυτή αρχικώς προήλθε και κατόπιν
στηρίχθηκε από την απέραντη αγάπη την οποία τρέφουμε όλοι για το χωριό
μας. Είναι μια δουλειά η οποία ως μόνο συστατικό έχει το μεράκι και
αποκλειστικό όφελος την ηθική ικανοποίηση όλων μας. Αποτέλεσμα αυτού
είναι ότι το kastellia.gr αριθμεί από τον Αύγουστο του 2005 μέχρι και
σήμερα, περί τους 39.000 επισκέπτες. Είναι σημαντικό επίσης να
αναφέρουμε ότι η προσπάθεια αυτή είναι συνεχής, μιας και το περιεχόμενο
και οι υπηρεσίες του kastellia.gr διαρκώς επικαιροποιούνται, ανανεώνονται
και εμπλουτίζονται.
Σε αναγνώριση των προσπαθειών αυτών, ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε για το
kastellia.gr η βράβευση την οποία έλαβε την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου,
από τον Προοδευτικό Σύλλογο «Τα Καστέλλια».
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους σας από ψυχής για τη
συμπαράστασή σας στο έργο αυτό και να σας τονίσουμε ότι η συμβολή σας
(είτε με αποστολή περιεχομένου κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, ήχων
κ.α., είτε απλώς με κάποια ιδέα που μπορείτε να έχετε για τη βελτίωση των
υπηρεσιών του kastellia.gr) είναι πολύ σημαντική και καλοδεχούμενη!
Σελ. 1 από 2

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ
Μέσα από τη σελίδα «Το χωριό μας», το kastellia.gr μέσω διαδραστικού
δορυφορικού χάρτη, δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες του να
περιηγηθούν εικονικά στο χωριό μας "από ψηλά", συνδυάζοντας έτσι τις
εικόνες του χωριού με την τοποθεσία.
Ο επισκέπτης μπορεί, επιλέγοντας το σημείο που επιθυμεί, να βλέπει κάθε
φορά πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω σημείο καθώς και φωτογραφία
αυτού.
ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ
Το kastellia.gr αρνούμενο να παραμείνει απλός θεατής της καταστροφής που
επιχειρείται με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στο βουνό που όλοι μας
έχουμε αγαπήσει και έχουμε απολαύσει την παρθένα φύση του, τη Γκιώνα,
προσπαθεί διαρκώς να ευαισθητοποιεί τους επισκέπτες του και να
αναδεικνύει το εν λόγω σοβαρό πρόβλημα, ελπίζοντας να βρεθεί η
πολυπόθητη σωτηρία του βουνού μας!
Η σωτηρία της Γκιώνας είναι ευθύνη όλων μας!

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Μπάσιος
Εκ’ μέρους του kastellia.gr
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