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Media περιοδεία ΕΛΛΆΔΑ 2015 
η Λέσβος  Νησί θάλασσα, τον ήλιο και χαμόγελα 
Ημέρα 3
15/07/2015,  18:44

 
Ναταλία Ignatova,
Αρχισυντάκτης της εφημερίδας "της Δύσης"
Ροστόφ περιοχή., Tatsinskaya
 

Αλλά δεν είναι όλοι που στηρίζεται στην αίθουσα! 
Ελάτε: λάμπει ημέρες και στις αρχές του χαιρετισμούς 

είναι φίλος φίλοι περιμένουν.

Σαπφώ

Ελληνική πρωί, ως συνήθως, ξεκινά με μια βουτιά στη θάλασσα και το μεσημεριανό γεύμα.  
Ζούμε σε ένα ξενοδοχείο Loriet Ξενοδοχείο Μυτιλήνη  , βρίσκεται δύο λεπτά με τα πόδια
από  την  παραλία  Βαρειά.  Η  θάλασσα  σήμερα  είναι  ήρεμος,  ήσυχος,  ευγενής.  Αλλά  δεν
έρχονται  εδώ  για  να  κάνουν  ηλιοθεραπεία!  Το  καθήκον  μας    με  τρεις  ημέρες  για  να
προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο   για να μάθετε για το νησί. Πόσο μεγάλη μετά
το κολύμπι στη θάλασσα σε μια ζεστή αίθουσα πρωινού   δίπλα στην πισίνα! Τα αιωνόβια

πεύκα και εξωτικά φυτά, ελαφρύ αεράκι. Η μικτή μυρωδιά του πεύκου βελόνες, το αλάτι, το ιώδιο και φύκια προσαρμόζει να ταξιδέψετε!
. Σήμερα σχεδιάζουμε να επισκεφθούν το δυτικό  τμήμα του νησιού  της Λέσβου Σύμφωνα με  την Έλσα καθοδηγήσει σε πρόστιμο ρούμι
"εξωτερική"  παραλίες,  το  νησί  έχει  δύο  κολπίσκους,  σχεδόν  πλήρως  κλεισμένο  από  τα  κύματα  και  τον  άνεμο,  και  ένας  από  αυτούς    ο
Κόλπος της Καλλονής  βλέπουμε σήμερα. Περνάμε τα δάση σπάνιας ομορφιάς με ένα εκπληκτικό φρέσκο πράσινο των πεύκων, περιέλιξη
ελικοειδή  γύρω  από  τα  βουνά,  αφήστε  τη  θάλασσα.      Στην  περιοχή  γύρω  από  το  χωριό  με  το  ίδιο  όνομα  είναι  Λειμώνος  Μοναστήρι
(ιδρύθηκε  το  1527),  η  οποία  αποκαλύπτει  όλα  τα  μυστικά  της  περίεργος  ταξιδιώτες,  αλλά  δεν  τον  ταξιδιώτη,  όπως  Αυτή  η  κατοικία  
αποκλειστικά για muzhchin.Udivitelnoe μέρος! Το μοναστήρι βρίσκεται σε μια κοιλάδα, όχι στο βουνό, όπως συνήθως. Από τα παραπάνω
φαίνεται σαν μια μικρή πόλη, όπου ένας τεράστιος αριθμός των εκκλησιών (περισσότερα tserkvushechek), μεμονωμένες κατοικίεςκύτταρα.
Όλα  ξαναχτίστηκε  στο  ίδιο  στυλ:  τοιχοποιία,  κεραμοσκεπές,  αλλά  κάθε  εκκλησία  είναι  διαφορετική  από  την  επόμενη.  Προσπάθησα
μετρώντας να κάνουμε, όσο  τα μάτια και υπολογίζονται πάνω από 50 θόλους  (εκτός από αυτά  τα κτίρια στην κοιλάδα, υπάρχουν πολλά
ξωκλήσια και στις κορυφές των γύρω λόφων). Φαίνονται   σαν μικρά κλαδιά ή εξοχικές κατοικίες, μέσα σε κάθε  ένα μικρό βωμό, εικόνες
και  κηροπήγια.  Έλσα  εξήγησε  ότι  η  κατασκευή  αυτών  των  εγκαταστάσεων Έλληνες  χρονικά  με  μια  σημαντική  οικογένεια  εκδηλώσεις,
όπως:  τη γέννηση ενός παιδιού, γάμου ή θανάτου των αγαπημένων τους. Από καιρό σε καιρό, συνήθως στις διακοπές,   επισκέφθηκε από
τους ιδιοκτήτες εδώ είναι προσευχές, κρατήστε πατημένο το γάμο.  
Το πρωί  της μονής ήσυχα, σχεδόν κανένας άνθρωπος. Στο  έδαφος  της αρκετή βλάστηση,  οπωροφόρα δέντρα και  κωνοφόρα. Ένα λευκό
παγώνι μας χαιρετά! Σε ένα μικρό zagonchike ξεκουραστούν καλλωπισμένο κατσίκες. Η κύρια εκκλησία  ένα θαυμάσιο ξυλόγλυπτο ταβάνι,
και από κάτω από τα θεμέλια κτυπά το αγίασμα. Το κύτταρο του ιδρυτή, του Αγίου Ιγνατίου, διατηρείται ως κειμήλιο, είσοδος απαγορεύεται
στις γυναίκες. Ένας από τους μοναχούς που κατέχουν μια μικρή περιοδεία. Το μοναστήρι διαθέτει ένα καταφύγιο για αρρώστους και τους
ηλικιωμένους, ένα μικρό ζωολογικό κήπο, και δύο μουσεία   την εκκλησία και το εθνογραφικό.
Εντυπωσιασμένος  από  την  ασυνήθιστη  μοναστήρι,  προχωράμε  προς  τα  δυτικά. Αλλά  πρώτα,  μέχρι  το  φιδωτό  δρόμο  προς  τα  βουνά,  θα
σταματήσουμε  να  δούμε  την  άποψη    μέσα  από  τα  πεύκα  και  ελαιόδεντρα  και  προσφέρει  μια  εκπληκτική  θέα  στο  μοναστήρι  και  ένα
τεράστιο κόλπο της Καλλονής. Το Αιγαίο είναι πολύ βαθιά στην ηπειρωτική χώρα, σχηματίζοντας ένα κόλπο που περιβάλλεται από βουνά.
Δίπλα από την ίσαλο γραμμή του μία μικρή αμμώδη παραλία. Μετά από 20 λεπτά, ο τρόπος με τον τοπίο αρχίζει να αλλάζει δραματικά. Αν
πριν    ήμασταν  περιβάλλεται  από  καταπράσινα  δάση  και  εδώ  σταδιακά  «εξαφανίζονται»,  άγρια  ζωή  μετατρέπεται  σε  πέτρες  και  ξηρό
αγκάθια, και τώρα πρέπει να ζιγκζαγκ γύρω από το εμπορικό σήμα, «φαλακρός» λόφους. Μερικά από μόνο μία πλευρά είναι πολύ σπάνιο
δέντρα. Ahead  Απολιθωμένο Δάσος.
      ... Μια μέρα, πριν από εκατομμύρια χρόνια, υπήρχε μια μεγάλη προϊστορική έκρηξη του ηφαιστείου Ordimnos που θάφτηκε κάτω από
τόνους στάχτης πλήθος έμψυχα και άψυχα φύση  αυτό είναι που κάνει τη δυτική Λέσβο θησαυρό των απολιθωμάτων, καθώς και ένα από τα
λίγα  μέρη  στον  κόσμο      όπου  μπορείτε  να  δείτε  τα  απολιθωμένα  δάσος.  Τεράστια  sequoias  θάφτηκαν  κάτω  από  τη  λάβα.  Για  πολλούς
αιώνες, διείσδυσε βαθιά μέσα στον κορμό, και το ξύλο έχει γίνει μια σταθερή σαν βράχος. Παρουσιάζονται εδώ για τα δέντρα "συλλέγουν"
σε όλο το νησί, για να είναι σε θέση να τους δούμε σε ένα μέρος. Λέγεται ότι κάποιες περιπτώσεις ακόμη και οι ρίζες μπορούν να βρεθούν
στην έρημο της Λέσβου. ξύλο Απολιθωμένο έχει διατηρήσει  τη δομή του και πολύ όμορφη. Δείτε  το ενδιαφέρον για ορισμένες κορμούς
σαφώς  ορατά  ετήσια  δαχτυλίδια,  δαχτυλίδια,  εκατοντάδες  χρόνια.  Το Μουσείο Φυσικής  Ιστορίας  βρίσκεται  στην  πόλη  της  Seagrove. Ο
μύλος,  το  κάστρο,  ανοιχτό  πράσινο  πεύκα,  ελαιόδεντρα,  γρασίδι.  Όμορφα  σπίτια  του  χωριού,  θαμμένος  στο  πράσινο,    το  άρωμα  των
λουλουδιών. Αλλά πάμε παραπέρα, και τώρα με χαρά να παρακολουθήσουμε την αλλαγή του τοπίου. Τα βουνά γίνονται όλο και πιο πράσινη
και ταινίες  ζωντανός. Για άλλη μια φορά, γύρω από αυτά τα δάση, ελαιώνες και καταπράσινες κοιλάδες, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα
ενδιαφέρον μέρος όπου έζησε και δημιουργεί ποιήτρια Σαπφώ (Σαπφώ).
Σαπφώ οδήγησε το σχολείο των κοριτσιών (από τα οποία πολλά από τα μοτίβα της ποίησής της, η οποία οδήγησε στο γεγονός ότι το όνομα
του νησιού έχει γίνει συνώνυμο). Γενέτειρά της, αντίκες, τώρα είναι ένα δημοφιλές θέρετρο της Σκάλας Ayres (από ένα βράχο μύθος, έριξε
τον εαυτό της μέσα στη θάλασσα, λόγω της απλήρωτη αγάπη). Αυτή η πόλη  η γενέτειρα πολλών άλλων ποιητών του τοπικού σχολείου και
την περίφημη φιλόσοφος Θεόφραστος, μαθητή του Αριστοτέλη. Στους ρωμαϊκούς χρόνους υπήρχε ένα θέρετρο και οι Τούρκοι εισέβαλαν
στο νησί το 1462, αποκάλεσε «κήπο του Αιγαίου." Οι κάτοικοι αυτής της κολακευτική εκτίμηση του κόστους ακριβά: που υποδουλώθηκαν,
απελάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Μόνο το 1912 επέστρεψε στο νησί της Λέσβου στην Ελλάδα.
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Wanderlust 
Λέσβου, όπου υπάρχει πάντα ...

πολιτικά πάθη μαίνονται 
με την Ελλάδα, τη Ρωσία συνδέει πολλά
  και  μια  κοινή πίστη,  και  μια παρόμοια
νοοτροπία  και  φωτεινό  σελίδες  της
ιστορίας  ...  Για  πολλές  χώρες,  όπου
σήμερα  ρωσικού  λαού  συνεχίζεται
πρόθυμα  στις  διακοπές  ή  γνωστική
σκοπό,  έρχεται  για πρώτη φορά Ακόμα
πελάτη. Στην Ελλάδα,  ένα πραγματικό
φίλο. Το νησί  της Λέσβου είναι  ίσως  το
πιο  ελάχιστα  γνωστό  ρωσικό  γωνιά
ταξιδιώτη  στην  Ελλάδα. 
είναι  ένα  πραγματικό  στολίδι  του
Αιγαίου, και  ίσως το πιο ορθόδοξο από
τα ελληνικά νησιά ...
07/18/2015 11:21 /

Συνεργάτες Νέα 
Λευκορωσίας παραγωγούς
γεωργικών μηχανημάτων
παρουσίασαν τα προϊόντα τους κατά
την ημέρα πεδίο της περιοχής της
Μόσχας

Μόσχας. 
Ημέρα  πεδίο  παρέστησαν  εκπρόσωποι
του Υπουργείου Γεωργίας  της Ρωσικής
Ομοσπονδίας,  την  κυβέρνηση  της
Μόσχας  Περιφέρειας  Μόσχας
Περιφερειακής Δούμας, του Υπουργείου
Γεωργίας  και  Τροφίμων  της  περιοχής
της  Μόσχας,  οι  αντιπροσωπείες  των
περιοχών της Ρωσίας.
07/18/2015 11:20 /

Όταν μιλάτε ή γράφετε!
Γύρω  από  πολλή  συζήτηση  για  την
πολιτική και την οικονομία, αλλά, κατά τη
γνώμη μου  δεν υπάρχει πιο σημαντικό
θέμα από ό, τι τα παιδιά. 
από  ό,  τι  μπορούμε  για  να  τους  φέρει
τώρα  και  να  επενδύσει  κάποια  ηθικές
αξίες,  ακριβώς  τα  ίδια  ανεξάρτητη
πολιτική και την οικονομία, και σε γενικές
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Όπως πάντα, ένα νόστιμο γεύμα σε παραλιακή ταβέρνα, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα έχει αρχίσει να εισέλθουν στη συνήθεια (Θα γράψω
γι 'αυτό χωριστά!). Σήμερα στο πλαίσιο του προγράμματος, προς μεγάλη χαρά μας, το μπάνιο στη θάλασσα. Ερεσού Beach βρίσκεται στον
κόλπο, περιφραγμένο βράχια,   ιδανική για οικογένειες με παιδιά. Πόσο καλά εδώ! Pebble, κατά την οποία τόσο ευχάριστο να περπατήσει,
απολύτως διαφανή και απόλυτα λεία επιφάνεια του νερού.
         Πίσω στη Μυτιλήνη. Προετοιμασία για μια συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή του δημάρχου Λέσβου Σπύρος Galya
,  του αναπληρωτή Τουρισμού και Πολιτισμού Κώστας Astirakaki  , εκτελεστικός  διευθυντής  της Τουριστικής Ανάπτυξης,  κ  Pitts
Πάνω  (λεπτομέρειες της συνάντησης πω ένα συνάδελφο, ο Αλέξανδρος Lomtev που κατάφερα να πάρω μια αποκλειστική συνέντευξη με
τον δήμαρχο). Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους φιλόξενους οικοδεσπότες για τη θερμή υποδοχή για τις επιχειρήσεις, όπως η προσέγγιση σε
μέσα  ενημέρωσης  περιοδεία  προγραμματισμού  (όλες  οι  ώρεςλεπτά  επί  ελληνικού  εδάφους  υπολογίζεται  και  μελετημένη  μέχρι  την
παραμικρή  λεπτομέρεια).  Ειδική  λόγια  ευγνωμοσύνης    των  rganizatoram  ταξιδιού:  εκπρόσωποι  της  εταιρείας D  &  A  Group    Άννα
Drugakovoy εταιρείες IntrawayConsulting  Δημήτρης Kokosyulisu, καθώς και η ανώτερος σύμβουλος της Ρωσικής Πρεσβείας στην
Ελλάδα Vladimir Maystrenko.
Σχετικά με το "αντίο" δείπνο πάμε σε ένα εστιατόριο στις όχθες ονομάζεται "Kohilya" (μετάφραση  κέλυφος). Οι οικοδεσπότες μας δείξει
διαφορετικό από τα προηγούμενα βραδινό ύπνο. Κουζίνα  μια σύγχρονη μουσική  σε στυλ ντίσκο 80 επισκέπτες  επισκέπτες. Η έλλειψη
των κατοίκων της περιοχής μπορεί να εξηγηθεί εύκολα  το καφέ είναι αρκετά μακριά από την πόλη, στην περιοχή της παραλίας. Επόμενη 
το αεροδρόμιο. Ραγδαία αύξηση των επιπέδων μοιάζουν αύριο κατά κάποιο τρόπο, το σπίτι, το σπίτι ...

Φωτογραφία από το συγγραφέα.

γραμμές  το μέλλον της χώρας.
17/07/2015 19:36 / 

Το πλοίο, ένα έρημο νησί, ένα
δαχτυλίδι και μια κιθάρα

σας πρόσωπο!
17/07/2015 19:34 / 

Φραγκοστάφυλο μαρμελάδα

πολύ! Μην πω μια νόστιμη συνταγή για
φραγκοστάφυλο μαρμελάδα;
17/07/2015 19:33 / 
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