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Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:55:00 μ.μ. | ΝΑΥΠΛΙΟ

Για 5η χρονιά το Ναύπλιο φιλοξενεί την Olympia
Summer Academy

 Ο Δήμος Ναυπλιέων και ο Δήμαρχος Δημήτρης Κωστούρος με μεγάλη χαρά
καλωσορίζουν το πρόγραμμα της Olympia Summer Academy για 5η συνεχόμενη χρονιά
στο Ναύπλιο. 

Συνδεδεμένοι χρήστες:

103,388,408

Διαχρονικά μας έχουν
επισκεφθεί:

Σφοδρή
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γιορτάστηκαν τα
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Αργολίδας
(βίντεο)

Δείτε πως θα
κινηθεί η
κακοκαιρία τις
επόμενες ώρες -
Πότε θα εισέλθει
στην Αργολίδα

Καλαμάρι γίγας
στο Ναύπλιο
(βίντεο)

Ανακοίνωση της
Αστυνομίας:
Ποιοι δρόμοι
έκλεισαν, που
χρειάζονται
αλυσίδες στην

Πελοπόννησο

Τα best θέματα της
7μάδας

ΝΑΥΠΛΙΟ

Ναύπλιο: Άνοιγμα και
καθαρισμός αγροτικών
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Ο Δήμος Ναυπλιέων υποστηρίζει την έγκριτη Θερινή Ακαδημία Ολυμπίας μέσω του
προγράμματος Europe Direct Nafplio και αδιάλειπτα στηρίζει κάθε πρωτοβουλία και
καινοτομία καθιστώντας την πόλη μας ένα σημαντικό κέντρο εκπαιδευτικών δράσεων
υψηλού επιπέδου με διεθνή χαρακτήρα.

Το Ναύπλιο, πόλη φιλόξενη και ανοιχτή και στον τομέα του εκπαιδευτικού τουρισμού!

Από την μεριά τους οι υπεύθυνοι της Olympia Summer Academy σε ευχαριστήριο προς
τον Δήμαρχο αναφέρουν:

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Ναυπλιέων αλλά και το γραφείου του Europe
Direct για τη συνολική τους αρωγή προς το πρόγραμμα της Ακαδημίας, τη χορηγία και
την υποστήριξη τους.

Πλήθος κόσμου
στο Κεφαλάρι
Άργους για τον
Αγιασμό των
υδάτων

Με τσουχτερό
κρύο τελέσθηκαν
τα Θεοφάνια και
στο Κιβέρι
Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Πρωτοβουλία της μικρής Άννας
Μαρίας από την Αργολίδα
γεμάτη ανθρωπιά και συμπόνια

"Το Χελιδόνι του βορρά"
ξετυλίγει το κουβάρι του
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Αργολίδας

Πρωτοχρονιάτικος
μποναμάς Θεοδωρικάκου
στους Δήμους της
Αργολίδας

Χαμηλές θερμοκρασίες
στην Αργολίδα - Δείτε
πόσο έπεσε ο υδράργυρος

δρόμων στο Παναρίτη

22χρονος στο Ναύπλιο
συνελήφθη με ναρκωτικά

21χρονος κυκλοφορούσε
με στυλιάρι στο Ναύπλιο

Ναύπλιο και Νέα Κίος
στην Αργολίδα
περιμένουν την
αδειοδότηση των
υδατοδρομίων

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος
στο Ναύπλιο για τα
εγκαίνια της
ανταποδοτικής
ανακύκλωσης

Ναύπλιο: Αιτήσεις
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Ξενοδοχοϋπαλλήλων
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Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη ΑνάρτησηΑρχική σελίδα

 

Είναι κομβικής σημασίας η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία των πολιτών να
οραματίζονται, να συνεργάζονται και να υλοποιούν προγράμματα/πρωτοβουλίες που
αναβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

   

Η Βουνοπαρέα Αργολίδας
διοργανώνει πεζοπορία σε
ορεινό μονοπάτι των
οικισμών Χούνη, Βρούστι
και Καρυά

Με τρια θέματα για την
Αργολίδα συνεδριάζει η
Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας
Πελοποννήσου

ΑΡΓΟΣ

Πυρκαγιά στο βάλτο Νέας Κίου
ανησύχησε την πυροσβεστική

Δυο μαθητές του 1ου
Λυκείου Άργους
διακρίθηκαν και θα
εκπροσωπήσουν την
Πελοπόννησο στο
Στρασβούργο

Με μια ντουζίνα ταινίες
έρχεται στο Άργος το
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Πελοποννήσου
(πρόγραμμα προβολών)

Το αρχαιολογικό μουσείο
στο Άργος θα

Έφυγε ο Διαμαντής και
ήρθε ο Ζαχαράκης στο
Ναύπλιο 2017

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ

Αργολίδα: Κινητοποίηση
προσφύγων στο Πόρτο Χέλι
(βίντεο)

Τάσος Λάμπρου:
Καλοτάξιδο το 2020 - Οι
προκλήσεις της νέας
χρονιάς

Οι νέοι της Ερμιόνης στην
Αργολίδα τίμησαν και
φέτος το παραδοσιακό
έθιμο του "Γιάλα Γιάλα"
(βίντεο)

Την Πρωτοχρονιάτικη
πίτα τους έκοψαν οι
εργαζόμενοι στην
καθαριότητα του Δήμου
Ερμιονίδας
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εκσυγχρονιστεί

Διάκριση μαθητών του 1ου
Λυκείου Άργους στον 80ο
Μαθηματικό Διαγωνισμό
«Ο Θαλής»

Νέοι Αντιδήμαρχοι στον
Δήμο Άργους Μυκηνών

Πάρτι
βλασφημίας
παραμονή των
Χριστουγέννων
στο Ναύπλιο

Τροχαίο ατύχημα
με τραυματίες στη
Αργολίδα (βίντεο)

Σφοδρή
πρόσκρουση
αυτοκινήτου σε
δέντρο στο
Ναύπλιο -
Τραυματίας ο

οδηγός

Η απάντηση του
Μητροπολίτη
Αργολίδας για το
"πάρτι
βλασφημίας":
«Γεννήθηκε η

ευσπλαχνία»

Εκτροπή μηχανής
στην Αργολίδα -
Τραυματίας ο
οδηγό της

Θλίψη στην
Καρυά: Έφυγε
από τη ζωή ο
Λευτέρης
Μποζιονέλος

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό
στην Αργολίδα λόγω έλλειψης
προστατευτικής μπάρας

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης
πίτας στον Δήμο
Ερμιονίδας και μήνυμα
του Δημάρχου Γ.
Γεωργόπουλου

Ο Δήμος Ερμιονίδας
συγχαίρει την Άννα
Ψαρούδα Μπενάκη

Το πρόγραμμα των
εκδηλώσεων της
Πρωτοχρονιάς στο
Κρανίδι
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Με λαμπρότητα
γιορτάστηκαν τα
Θεοφάνια στο
Ναύπλιο (βίντεο)

Έκλεισε την
σελίδα ο
"Σκατζόχοιρος"
μετά τον σάλο - Τι
λένε οι ιδιοκτήτες
για τον

«μακιγιαρισμένο Ιησού»
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