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Περιοδεία Media ΕΛΛΆΔΑ 2015 
Λέσβος  Νησί θάλασσα, τον ήλιο και χαμόγελα 
Σπύρος ΓΑΛΗΝΟΣ: 
«Σας περιμένουμε για να σας στη Λέσβο ..."
07/21/2015,  1:00

 
Lomtev  Αλέξανδρος,  Διευθύνων
Σύμβουλος του εκδοτικού οίκου "Σάρωφ",
περιοχή Nizhny Novgorod., Σάρωφ
 
Μιλήσαμε  με  τον  δήμαρχο  της
πρωτεύουσας  του  ελληνικού  νησιού  της
Λέσβου  Μυτιλήνη  Σπύρος  Galinosom
ήδη  περιοδεύσει  σε  βάθος  τις  πιο
απομακρυσμένες  γωνιές  της
δικαιοδοσίας του. Οι δημοσιογράφοι που
εισήλθαν  τους  επικεφαλής  της
αντιπροσωπείας  της  Συμμαχίας  των
ρωσικών περιφερειακών μέσων μαζικής
ενημέρωσης  (ARSPress)  για  τρεις
ημέρες  ενεργό  χρόνο  εργασίας  για  να
δείτε όλα τα είδη της παραλίες, κοιλάδες

και  τα  βουνά,  συμπεριλαμβανομένου  του  τοπικού  Ολύμπου,  αρχαία  μοναστήρια,
μουσεία,  πόλεις  και  χωριά,  επισκέφθηκε  το  «πέτρινο  δάσος»  και  επιχειρήσεις  που
παράγουν τοπικές anisette ούζο. Εμείς ειλικρινά μπερδεμένος γιατί αυτό το νησί  το
μαργαριτάρι του Αιγαίου  ήταν έξω από τα μάτια του ρωσικού τουρισμού. Κάπου στο
διαδίκτυο,  ετοιμάζεται για ένα ταξίδι στη Λέσβο, ήρθα σε μια εικόνα: μόνο το 10%
της οικονομίας του νησιού φέρνει τουρισμό! Ο δήμαρχος εξήγησε απλά:
 Οι άνθρωποι στη Λέσβο παραδοσιακά ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία και
τις  συναφείς  βιομηχανίες  τέτοιου  είδους  δραστηριότητες,  χωρίς  να  δίνουν  ιδιαίτερη
προσοχή στην  τουριστική βιομηχανία. Σήμερα οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και  την
ΕΕ μας έχουν αναγκάσει να συμμετάσχουν ενεργά στην ανάπτυξη του τουρισμού. Και γι
'αυτό,  κατά  τη  γνώμη μου,  υπάρχουν  όλα  τα  προαπαιτούμενα. Και  παρόλο  που  κατά  τη
στιγμή  της  Λέσβου  δεν  έχει  λάβει  μια  τέτοια  δραστική  ανάπτυξη  του  τουρισμού  με  τις
άλλες περιοχές της Ελλάδα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή  είναι το πλεονέκτημά μας. Επειδή
χάσαμε κατά τη διάρκεια  της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης  του  τουρισμού, όπως ήταν και σε
άλλα  μέρη  της  χώρας  όπου  η  ελεύθερη  ανάπτυξη  του  κλάδου  κατέστρεψε  τη  μοναδική
φύση.  Αυτή  τη  στιγμή,  έχουμε  καταβάλλει  μεγάλες  προσπάθειες  για  την  ανάπτυξη  της
βιομηχανίας  αυτής  και  να  προσελκύσουν  τουρίστες,  αλλά  το  κάνει  με  σεβασμό  προς  το
φυσικό περιβάλλον.
 
 Ο κ Δήμαρχος, μας άρεσε το νησί σας, αλλά πρέπει να πάρετε είτε από τις τοπικές
αεροπορικές  εταιρείες  από  την Αθήνα ή  με  πλοίο.  Για  τους  τουρίστες,  ειδικά με  τα
παιδιά,  δεν  είναι  η  καλύτερη  επιλογή.  Το  αεροδρόμιο  κοντά  στην  πόλη  της
Μυτιλήνης,  το οποίο λειτουργεί σήμερα στο  νησί  είναι σε θέση να αναλάβει μεγάλα
αεροπλάνα;
 
 Αεροδρόμιο Λέσβου έχει διεθνή κατάσταση και μπορεί να δεχτεί μεγάλα αεροπλάνα. Το
γεγονός  ότι  σήμερα  δεν  τα  έχουμε  πετάξει  το  μεγάλο  του  σκάφους  από  τη  Ρωσία,  για
παράδειγμα, οφείλεται στο γεγονός ότι για πολλά χρόνια το νησί δεν ήταν ευρέως γνωστή
στο σχέδιο ταξίδια έξω από την Ελλάδα.
Οι κάτοικοι της Λέσβου είχε, όπως ήταν, έκλεισε στο έδαφός του, αν και το νησί έχει μια
πολύ μεγάλη ευκαιρίες τουρισμού.
Πριν  από  την  έναρξη  της  Ελλάδα  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  του  νησιού  υπήρξε  μια
σημαντική  οικονομική  ευημερία,  την  ανάπτυξη  πρωτογενή  και  δευτερογενή  τομέα  της
παραγωγής.  Είχαμε  μια  κατάσταση  που  εντοπίστηκε  στα  άλλα  νησιά,  η  οποία
επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού. Τώρα, για να εξηγήσει γιατί η
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Τι νέα? Η ζωή μέσα από τα μάτια των
αναγνωστών

  Κάθε  εβδομάδα,
"Vyachorka»  επικοινωνεί
με  τους  συνδρομητές
σας  για  να  ξέρετε  τι  σας
ενθουσιάζει, χαρούμενος,

αναστατωμένος;
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"Stoglav" κακές λέξεις και το λεξιλόγιο.
Όπως και στην τσαρική Ρωσία
εξελίχθηκαν λογοκρισία

  21  Ιουλίου  1804  ο
Αλέξανδρος  Α  ενέκρινε
νόμο  για  τη  λογοκρισία.
SPB.AIF.RU  θυμάται
γιατί  ο  νόμος  αυτός  έχει

συνάψει  με  την  ιστορία  της  τσαρικής
Ρωσίας  ως  το  πιο  φιλελεύθερο  και  όπως
μέχρι  αυτό  το  σημείο  έχει  αναπτύξει
λογοκρισία αυτοκρατορία.
22/7/2015 1:53 / "επιχειρήματα και τα γεγονότα", Αγία
Πετρούπολη
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πραγματοποίησαν
πορεία  Τιουμέν
etnoekspeditsii  "59η
γεωγραφικό  πλάτος.

Ανακαλύψτε  ανεξερεύνητα  Ρωσία  »,
αφιερωμένη  στην  επέτειο  την  170ή  της
Ρωσικής Γεωγραφικής Εταιρείας.
22/7/2015 1:52 / "Τιουμέν ειδήσεις» (Tyumen)

Ekaterinburg  η πρωτεύουσα της
τέχνης του δρόμου;

Η τέχνη  του δρόμου έχει
γίνει  αναπόσπαστο
μέρος  του  τοπίου  της
Ural  κεφαλαίου,  και
σύντομα  σε  όλα  μπορεί

να γίνει τηλεφωνικής κάρτας μας.
22/7/2015 1:50 / «Περιφερειακή εφημερίδα« (ζ
Ekaterinburg)

Ακαλιέργητος τομέα στη Βραζιλία
Όχι  πολύ  καιρό  πριν  στη  Ρωσία
πραγματοποιήθηκε  μια  σύνοδο  κορυφής
των  χωρών BRICS,  όπου  ένας  από  τους

ΣΧΕΤΙΚΑ  Έργα  Βίντεο  Περιεχόμενο
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Λέσβος έγινε τόσο σημαντικό είναι ο τουρισμός, θα πρέπει να εγείρει ορισμένα πολιτικά
ζητήματα.
Το  γεγονός  ότι  η  πολιτική,  η  οποία  είναι  πλέον  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
πραγματοποιείται,  και  το  σύστημα  των  συμφωνιών  με  τους  πιστωτές  σταματήσει  κάθε
οικονομική  δραστηριότητα  στο  νησί.  Τώρα,  σχεδόν  όλες  οι  επιχειρήσεις  είναι  κλειστές,
είναι  μόνο  τα  εργοστάσια  που  παράγουν  ελαιόλαδο  και  τα  γαλακτοκομικά  προϊόντα.
Γνωρίζουμε  πολύ  καλά  ότι  η  αναπτυσσόμενη  τουριστική  υποδομή  στο  νησί  και  πώς
μπορείτε  να  προσελκύσουν  περισσότερους  επισκέπτες,  θα  δώσει  μια  νέα  ώθηση  στην
ανάπτυξη και τη γεωργία.
Πέρα από αυτό Λέσβου δεν είναι κατάλληλο μόνο για την ανάπτυξη του τουρισμού, είναι
κατάλληλο  για  τους  διάφορους  τύπους  επενδύσεων.  Ο  δήμος  μας  θα  υποστηρίξει
οποιεσδήποτε επενδυτικές πρωτοβουλίες από Ρώσους φίλους μας. Εμείς θα σας βοηθήσουν
στη λήψη των απαραίτητων αδειών και θα συμμετέχουν ως εταίροι, να δώσουν τη μέγιστη
εγγύηση.
 
 Μιλώντας για τις επενδύσεις, που σημαίνει ότι ο τουρισμός;
 
 Πρώτα απ 'όλα, του τουρισμού και των ακινήτων που σχετίζονται με αυτή τη βιομηχανία.
Είμαστε πρόθυμοι να διαθέσουν τη γη για την κατασκευή ξενοδοχείων, όπως οι περιοχές
όπου υπάρχουν  ιαματικές πηγές,  λόγω  της Λέσβου σε αυτό  το σχέδιο καταλαμβάνει  την
πρώτη  θέση  στη  χώρα.  Σχεδιάζουμε  να  δημιουργήσουμε  ένα  δίκτυο  κέντρων  υγείας
θερμικής  τουρισμού,  η  οποία  θα  βοηθήσει  τους  ανθρώπους  με  διάφορες  ασθένειες.  Για
παράδειγμα, ένα από τα παλαιότερα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ιαματικές πηγές βρίσκεται
μόλις δέκα χιλιόμετρα από την Μυτιλήνη ... 
Αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς της οικονομίας, οι οποίοι περιμένουν για τους επενδυτές
τους. Όπως η παραγωγή τροφίμων, η οποία παραδοσιακά διατηρούν υψηλή ποιότητα και
εξαιρετική γεύση.
Πριν  από  κάθε  εργασία  στο  νησί  ένα  από  τα  μεγαλύτερα  στα  Βαλκάνια,  εργοστάσια
επεξεργασίας  δερμάτων,  λειτουργεί  εργοστάσιο  για  την  παραγωγή  νημάτων  και  πολλά
άλλα. Τώρα είναι όλα κλειστά για πολιτικούς λόγους, που ανέφερα προηγουμένως. Είμαι
βέβαιος ότι αυτό έγινε σκοπίμως, προκειμένου να μειωθεί το αντίστοιχο των Ελλήνων, οι
οποίοι έχουν πάντα την ελευθερίααγαπώντας.
 
  Σε  ό,  τι  γνωρίζω,  οι  κανόνες  της  ΕΕ  απαγορεύουν  τοπικούς  επιχειρηματίες  να
μειώσουν  τις  τιμές  για  να  προσελκύσουν  τουρίστες.  Ποια  είναι  η  κατάσταση  στην
Ελλάδα με αυτούς τους περιορισμούς;
 
 Ναι, θα πρέπει να ζητήσει άδεια για να μειώσετε ή να αυξήσετε τις τιμές στις Βρυξέλλες,
δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει τέτοιους περιορισμούς.
Η εμπειρία της Ελλάδα στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο, δείχνει ότι η ΕΕ δεν είναι η καλύτερη,
τους φίλους μας, επειδή δεν ενδιαφέρονται για τα χαρακτηριστικά των περιφερειών και τις
ανάγκες  τους.  Είναι  προφανές  ότι,  όσον  αφορά  Λέσβου,  η  οποία  είναι  η  περιοχή  των
συνόρων με την Τουρκία, δεν μπορεί να συνεχίσει την ίδια πολιτική έναντι της Γερμανίας.
Ως αποτέλεσμα, βλέπουμε ότι όλα γίνονται για το καλό και την ευημερία είναι η Γερμανία.
Και εννοώ την πολιτική στο σύνολό της και όχι μόνο τις πολιτικές που σχετίζονται με τον
τουρισμό. Κοιτάξτε τους πρόσφυγες, το κύριο βάρος της σύγχρονης πραγματικότητας των
μεταναστών, που έχει συσταθεί στο νησί της Λέσβου και καθοδήγηση στους ώμους μου.
 
 Ναι,  έχουμε δει μια σειρά από πρόσφυγες στους δρόμους του νησιού    ένα θλιβερό
θέαμα  ... Τα μέσα  ενημέρωσης ανέφεραν ότι  οι μισοί από τους 55.000  εργαζόμενους
φέτος, η οποία ήρθε στην Ελλάδα μέσω θαλάσσης από την Τουρκία, αρχικά έφτασαν
στη Λέσβο. Αυτό εξαπλάσια αύξηση κατά την ίδια περίοδο το 2014.
 
  Ναι,  και  επομένως  εναντίον  μας  δεν  εφαρμόζει  κανένα  ειδικό  πολιτικές,  έτσι  ώστε  να
βοηθήσει σε αυτό το θέμα, ωσάν να μην μπορεί κανείς να παρατηρήσει τυχόν προβλήματα
που φέρνουν μαζί τους παράνομους μετανάστες από φτωχές χώρες.
Οι πρόσφυγες δεν αποτελούν σοβαρή απειλή για τις τουριστικές επιχειρήσεις ή ταξιδιώτες
αναψυχής,  αλλά  είναι  ένα  πρόβλημα  για  το  νησί    μια  κατάσταση,  όταν  τα  πλήθη  των
προσφύγων χωρίς στέγη, τα έγγραφα εργασίας και περιφέρονται στο νησί, θα μπορούσε να
αποτρέψει  τους  τουρίστες.  Όσο  για  τους  νησιώτες,  είναι  μόνο  μια  σύμπτωση
συσπειρώθηκαν κατοίκων της περιοχής, και ως ένας προσπαθεί να βοηθήσει τους άπορους.
Είναι μια άλλη φωτεινή πλευρά του χαρακτήρα των κατοίκων του νησιού μας.
Είμαστε στο σπίτι ήταν σε θέση να το κρατήσει υπό έλεγχο σε κάποιο επίπεδο. Πρέπει να
ασκήσουμε  πίεση  στα  μέτρα  για  την  επίλυση  της  κατάστασης  με  τους  πρόσφυγες
ελήφθησαν,  και  είμαι  βέβαιος  ότι  θα  υιοθετηθεί.  Δεν  θα  επιτρέψουμε  να  μετατραπεί  η
Λέσβος στην ιταλική Λαμπεντούζα ή άλλες περιοχές της Μεσογείου, όπου οι κύριες ροές
των προσφύγων προέρχονται από την Αφρική και την Ασία.
Έχω την εντύπωση ότι οι ηγέτες της ΕΕ ζει σε κάποιο δικό τους κόσμο και δεν θεωρούν τη
συνεργασία  μας  ως  ισότιμη  συμμετοχή  όλων  μας  μαζί  μπορούν  να  καλύψουν  τα
συμφέροντα του άλλου.
 
 Ο κ Δήμαρχος, πολιτική πολιτική, αλλά η  επιστροφή στον  τουρισμό. Ποια  είναι η
ετήσια εισροή τουριστών στη Λέσβο;
 
 Περίπου εκατό χιλιάδες ...
 
 Ένας αριθμός των κατοίκων;
 
 Ενενήντα χιλιάδες άτομα.
 

βασικούς  παράγοντες
είναι η Βραζιλία. Με βάση
αυτό  το  γεγονός,
"Business εφημερίδα" NP
"αποφάσισε  να  μάθετε
ποιες είναι οι πιθανότητες
του  Νίζνι  Νόβγκοροντ
επιχειρήσεων  να

εισέλθουν στην αγορά της Βραζιλίας με τα
προϊόντα  και  τις  τεχνολογίες  της.  Στις
ιδιαιτερότητες  της  επιχειρηματικής
δραστηριότητας  σε  αυτή  τη  χώρα  της
Λατινικής  Αμερικής,  μιλήσαμε  με
εμπειρογνώμονα μας  Γενικός Διευθυντής
του Κέντρου για επιχειρηματικές πρακτικές
"Leader", ο επικεφαλής της "RIP  περιοχή
Νίζνι Νόβγκοροντ» Galina Kudryavtseva, ο
οποίος  ταξίδεψε  στη  Βραζιλία  ως  μέρος
μιας  επιχειρηματικής  αποστολής  του Νίζνι
Νόβγκοροντ επιχειρηματίες.
22/7/2015 1:49 / "Nizhny Novgorod αλήθεια" (Νίζνι
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 Φαίνεται αύξηση κατά δύο φορές.
 
 Ναι, αυτό είναι  ένα μεγάλο νησί    το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Μπορούμε  να
δεχτούμε και περισσότερους ανθρώπους. Υπάρχει υποδομή, η οποία συνεχώς βελτίωση και
την ανάπτυξη, υπάρχουν πολλοί τουριστικοί προορισμοί. Υπάρχουν διαφορετικές θέσεις με
διαφορετικά τοπία με διαφορετικό περιβάλλον, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις
πολλές ανάγκες των πελατών μας. Μπορούν να δείτε τα βουνά και τη θάλασσα, αξιοθέατα,
πολιτιστικά  αξιοθέατα  με  ένα  μουσείο      φυσικής  ιστορίας,  πολλές  εκκλησίες  και
μοναστήρια με υπέροχες τοιχογραφίες είναι τόσοι πολλοί που το νησί ονομάζεται το νησί
της Λέσβου Αγίων. Υπέροχο καταρράκτη, πολύ όμορφες παραλίες, οι οποίες είναι δύσκολο
να επιτευχθεί με το αυτοκίνητο, αλλά αυτό μπορεί να επισκεφθεί με βάρκα ή σκάφος ...
 
 Κρίνοντας από τη συνομιλία μας, ο επικεφαλής της διοίκησης της ίδιας της Λέσβου
είναι επίσης ο Υπουργός Τουρισμού. Ποιος σας βοηθάει σε αυτή την περίπτωση, αν
υπάρχει στήριξη από το κράτος;
 
 Η μεγαλύτερη βοήθεια στην ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας έχω εμπορικές δομές,
δημόσιους οργανισμούς και ενθουσιώδες. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι είναι απογοητευμένοι
με ό, τι συμβαίνει με την Ελλάδα, το καθήκον μας είναι να τους υποστηρίξουμε και να τους
βοηθήσει να σταθούν στα πόδια τους, ώστε να πιστέψουν στον εαυτό τους.
Η πλούσια ιστορική εμπειρία της χώρας μας λέει πως ό, τι η κατάσταση είναι δύσκολη, αν
έχετε  ισχυρές  ρίζες  που  ταΐζετε,  μπορείτε  να  επιτύχετε  πολλά.  Μπορεί  να  έχετε
παρατηρήσει ότι, παρά τη δύσκολη κατάσταση στη χώρα, είμαι βέβαιος για την επιτυχία,
γιατί  ξέρω  ότι  μπορούμε  να  βασιστούμε  σε  φίλους  τους  από  άλλες  χώρες,  και  να
επιβιώσουν.
Το κεφάλι μου την διοίκηση του νησιού στο Σεπτέμβριο του 2014, δεδομένου ότι, καθώς η
Ελλάδα έπεσε διαφορετικά εγκεφαλικά επεισόδια από διαφορετικές πλευρές. Προσπαθώ να
δρουν  ανεξάρτητα  από  την  κατάσταση,  έτσι  ώστε  το  έργο  και  εν  μέρει  για  την  τοπική
αυτοδιοίκηση. Αντιλαμβανόμαστε ότι σήμερα η κατάσταση δεν μπορεί να μας προσφέρει
ουσιαστική βοήθεια, αλλά είναι στο έδαφος, πρέπει να υποστηρίξουμε τη χώρα μου. Στο
πλαίσιο του σχεδιασμού και στην επιλογή των κύριες κατευθύνσεις της ανάπτυξης, έχουμε
μια καλή σχέση με το κέντρο, και ο Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Kefaloyani καλός μου
φίλος. Μπορούν να μας βοηθήσουν στην προώθηση του τουρισμού και χωρίς οικονομική
υποστήριξη.
 
 Προφανώς  πρέπει  τώρα  να  επεκτείνει  την  τουριστική  βιομηχανία,  για  να  καλύψει
όσες από τις κατηγορίες  της. Beach  έχουν ήδη  εκπροσωπούνται  ικανοποιητικά. Και
σπορ,  οικολογικό,  αγροτουρισμός;  Για  παράδειγμα,  στην  Κρήτη,  μου  άρεσε  η
εταιρεία, η οποία έχει μόλις αγροτουρισμό ...
 
.  Οικοτουρισμός  σε  κάποιο  βαθμό  αναπτύχθηκαν  στο  νησί      Υπάρχουν  άνθρωποι  που
έρχονται  να  δουν  τη  φύση  μας  από  διάφορα  μέρη  του  κόσμου,  εκεί  ορνιθολόγους,  που
έρχονται  εδώ κάθε χρόνο για να παρακολουθήσουν τα πουλιά. Έχουμε αναπτύξει  και  να
συνεχίσει  να  αναπτύσσει  περιηγήσεις  με  τα  πόδια,  καθώς  και  εκδρομές  με  σκάφος  για
καταδύσεις  ... για αγροτουρισμός έχει επίσης όλα τα χαρακτηριστικά. Είχαμε  ένα  ειδικό
ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τις επιδοτήσεις για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού ... ακόμη
και να έχουν τα συστήματα εργασίας, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη τόσο πολύ ...
 
 Μια άλλη ερώτηση σχετικά με την ακραία τουρισμό. Έχω πετάξει ένα αλεξίπτωτο,
και κατά τη γνώμη μου, στη Λέσβο θα μπορούσε να αναπτυχθεί αυτή η περιοχή. Ξέρω
ότι, για παράδειγμα, στη γειτονική Τουρκία έχουν κέντρα paraplanenrnye οι ρωσικές
αθλητές τακτικά και πολύ πρόθυμοι να πάνε ...
 
  Ναι  πράγματι.  Αυτό  είναι  ένα  πολύ  ενδιαφέρον  συμβουλή.  Επιτρέπει  την  πρόσβαση
στους διάφορους τομείς που αφορούν τη νεολαία  ... Αναπτύσσουμε τώρα surfing, kite  ...
Το νησί διαθέτει το κατάλληλο μέρος με σταθερή ανέμους, κατ '...
 
 Είπατε ότι ονομάζεται το νησί της Λέσβου Αγίων. Τώρα η Ρωσία είναι ενεργά την
ανάπτυξη  προσκυνηματικού  τουρισμού,  υπάρχει  μια  πλούσια  εμπειρία  στο  σύστημα
προς  την  κατεύθυνση  αυτή.  Συγχωρήστε  με  για  τις  συμβουλές,  αλλά  θα  μπορούσε
πιθανότατα  να  αξίζει  τον  κόπο  να  προσπαθήσουμε  να  εργαστούμε  προς  αυτή  την
κατεύθυνση με τους εκπροσώπους της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ...
 
 Αυτή είναι μια πολύ καλή προσφορά! Και γιατί είναι απλά πολύ σε αρμονία με τα σχέδια
για την ανάπτυξη του τουρισμού, θα ακολουθήσω τη συμβουλή σας, επειδή ένας από τους
στόχους μου  αυτό είναι μόνο η ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού. Έχουμε στη
θέση  του Μανταμάδου  είναι  διάσημη  εκκλησία  του Αρχαγγέλου,  το  οποίο  στεγάζει  την
θαυματουργή  εικόνα  του  Αρχαγγέλου  Μιχαήλ,  από  τη  γη  και  caked  αίματος.  Πολλοί
άνθρωποι  παρατηρήσετε  ότι  όταν  κοιτάς  αυτό  το  πρόσωπο,  αλλάζει  το  χρώμα  ή  την
έκφραση.
Θα χαρούμε να δούμε τους φίλους από τη Ρωσία προς την πομπή Θρησκευτική πομπή από
το  μοναστήρι  της  Μυτιλήνης  Mantamadose.  Την  ημέρα  αυτή,  οι  κάτοικοι  όλων  των
οικισμών του νησιού να ενταχθούν στην πομπή  είναι καταπληκτική και πολύ συγκινητική
εμπειρία.
Ένας από τους στόχους μου  η δημιουργία μιας όπερας που βασίζεται στην ιερή μουσική,
η οποία θα παρουσιάσουμε στη Ρωσία. Δεν ξέρω αν μπορώ να υλοποιήσει τα σχέδιά της
στο  οικονομικό  στραγγαλισμό,  που  είναι  τώρα  στη  χώρα  μου,  αλλά  θα  κάνουμε  ό,  τι
μπορούμε.
Εμείς  πάμε  για  να  λάβει  συγκεκριμένα  μέτρα  για  την  ενίσχυση  της  συνεργασίας  με  τη
Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Γνωρίζουμε ότι, όπως ο τουρισμός είναι ήδη πολύ δημοφιλής
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στη Ρωσία, έτσι σκοπεύουμε να απευθύνω έκκληση προς εκτεταμένη εμπειρία σας.
 
 Ο κ Γαληνός, δημοσιογραφική ομάδα Arsan, ίσως η πρώτη, η οποία περιελάμβανε
αρχισυντάκτες των περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης, έτσι ώστε το φυσικό
ερώτημα: πώς να  επιβιώσει από την κρίση της  εφημερίδας του νησιού της Λέσβου;
Πόσα έχεις?
 
 Η κρίση χτύπησε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπήρχαν πέντε εφημερίδες, τέσσερα
αριστερά και περνάνε δύσκολες στιγμές.
 
 Ποια είναι η σχέση σας μαζί τους;
 
 Καλή.
 
 Συχνά κατηγορείται;
 
 Σίγουρα.
 
 Πώς να απαντήσετε;
 
 Εύκολη. Καταλαβαίνω ότι λαμβάνει χώρα, εργάζονται όπου μπορείτε να επικριθεί ...
 
 Ο κ Δήμαρχος, στη Ρωσία φέτος κήρυξε η χρονιά της Λογοτεχνίας. Έχετε καταφέρει
να διαβάσει, και αυτό που αγαπάς;
 
 Μου αρέσει πολύ ρωσική λογοτεχνία, ιδιαίτερα Ντοστογιέφσκι και ο Τολστόι ... δεν ξέρω
ρωσικά, αλλά νιώθω την ψυχή του, μιλάει στην καρδιά μου ...
Εμείς στη Λέσβο, από τον τρόπο, πολλές οικογένειες που προέρχονται από τη Ρωσία και
την Ουκρανία. Υπάρχει ένα διεθνές πολιτιστικό σωματείο, που είναι ενωμένη με βάση τη
ρωσική γλώσσα, ρωσική ομιλητές από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Σε αυτή την κοινωνία,
υπάρχουν Έλληνες, Βούλγαροι και ... Αλλά ο κύριος στόχος της να προωθήσει τη ρωσική
γλώσσα, και μαζί με αυτό το ρωσικό πολιτισμό, τις παραδόσεις ...
Ελπίζουμε  ότι  στο  νησί  μας  θα  αναπτύξει  ρωσικός  τουρισμός.  Κάνουμε  πάρα  πολύ  και
ανυπομονούμε να ... Με αυτή την έννοια, έχουμε πολύ μεγάλα σχέδια.
Τα σχέδια  αυτά  θα  υλοποιηθούν στο  πλαίσιο  της  κοινής  ρωσοελληνικών Επιτροπής  για
την  οικονομική,      και  το  εμπόριο  και  την  επιστημονικήτεχνική  συνεργασία,  η  επόμενη
σύνοδος θα πραγματοποιηθεί αυτό το φθινόπωρο. Εμείς θα κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για
να δημιουργηθεί ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των   διμερών σχέσεων μας
...
 
Με μίλησε ο δήμαρχος
Αλέξανδρος κομμάτια
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