Δεκέμβριος 2010

Αγαπητοί μας φίλοι,
Πάει αρκετός καιρός από το τελευταίο μας newsletter. Από τότε, έχουν
,πιστεύουμε, γίνει πολλές και αξιόλογες ενέργειες προβολής του χωριού μας
τόσο από το kastellia.gr αλλά και από τους πολύ δραστήριους συλλόγους
που έχει το μικρό μας το χωριό. Παρεμπιπτόντως θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε πως το kastellia.gr έκλεισε τον Αύγουστο του 2010 5 έτη
λειτουργίας! Για μια ακόμα φορά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την
αμέριστη υποστήριξη των προσπαθειών μας.
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Στο kastellia.gr προστίθεται διαρκώς νέο οπτικό υλικό υπό τη μορφή video
αλλά και εικόνων ενώ στα προσεχή μας πλάνα είναι να εμπλουτίσουμε το
ακουστικό υλικό με σπάνιο υλικό και φωνές παλιών Καστελλιωτών που μας
διασκέδαζαν με την υπέροχη φωνή τους και τη δεξιοτεχνία που κατείχαν στα
όργανα.
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Πραγματοποιήθηκε ευρύς εμπλουτισμός της σελίδας με την ιστορία του
χωριού μας, ενώ τοποθετήθηκαν ιστορικής αξίας εικόνες, όπως χάρτης
Φωκίδας του 1787, 2 βυζαντινές πόρπες που σώζονται, στοιχεία για την
ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες του χωριού τη δεκαετία του ’60
καθώς και ο εκλογικός κατάλογος του Δήμου Δωριέων του 1879.
ΧΩΡΟΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑΤΩΝ
Ο χώρος των χρονογραφημάτων έχει εμπλουτιστεί με πολλά και
ενδιαφέροντα χρονογραφήματα. Ο χώρος αυτός πρόσφατα αφιερώθηκε
στον πολυαγαπημένο Καστελλιώτη δικηγόρο και συγγραφέα που πρόσφατα
έφυγε από κοντά μας, το Γιώργη Χαλατσά.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ RSS
Με τη νέα υπηρεσία RSS, το kastellia.gr δίνει στους επισκέπτες του τη
δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο του, ούτως ώστε να το λαμβάνουν
σε ένα από τα δημοφιλή προγράμματα ανάγνωσης ειδήσεων (RSS readers)
ή/και να το ενσωματώσουν στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή του blog
τους.

Α’ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ»
Αν και έγιναν πολλές αξιόλογες ενέργειες από όλους τους συλλόγους του
χωριού μας, θα πρέπει ιδιαίτερα να σταθούμε στον πρόσφατο (πρώτο)
Λογοτεχνικό Διαγωνισμό «Στέλιος Ξεφλούδας» με θέμα «Επιστροφή στο
χωριό» τον οποίο διενήργησε ο Προοδευτικός Σύλλογος «Τα Καστέλλια» και
ο οποίος στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και είχε πανελλαδική έκταση,
καθιστώντας έτσι εφικτή την προβολή του χωριού μας σε εθνικό πλέον
επίπεδο!
Στόχοι του διαγωνισμού ήταν η προβολή του έργου του Καστελλιώτη
δημιουργού -που θεωρείται ο εισηγητής του εσωτερικού μονολόγου στην
Ελληνική λογοτεχνία- και παράλληλα η ανάδειξη νέων συγγραφέων μέσα
από το διήγημα και το γραπτό λόγο.
Η βοήθεια την οποία συνεχίζουμε να σας καλούμε να προσφέρετε είναι,
διαρκώς να διαδίδετε το kastellia.gr όσο μπορείτε και να προτρέπετε τον
κόσμο να εγγράφεται, να επισκέπτεστε συχνά το Portal και να
χρησιμοποιείται 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.
Διατηρούμε 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.
Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και ότι καλύτερο για το
έτος που μας έρχεται σε λίγες μέρες. Μακάρι να είναι το έτος της αρχής
εξόδου από όλες τις κρίσεις που μας μαστίζουν τελευταία!

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Μπάσιος
Εκ’ μέρους του kastellia.gr

