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Τελευταία νέα

Natalya Ignatova, αρχισυντάκτης της εφημερίδας "της Δύσης"
Ροστόφ περιοχή., Tatsinskaya
Όλα καλυμμένο με πράσινο νησί της Λέσβου .. . Ήταν εδώ, στον έβδομο
αιώνα π.Χ., η Ελληνική ποιήτρια Σαπφώ έζησε και έγραψε τα
αριστουργήματά του επαναστάτη ποιητή Αλκαίου. Σε αυτόν τον
παράδεισο, τον τέταρτο αιώνα π.Χ., μίλησε για την έννοια του επιστήμονα
ζωής Θεόφραστου. Εδώ και τώρα τρέχει η δεύτερη μέρα ξενάγηση μέσα
ενημέρωσης της αντιπροσωπείας ARSPRESS.
Λειτουργικά πρωί ξεκινήσαμε στο Δημαρχείο. Σύντομο χαιρετισμό του ο
δήμαρχος της Λέσβου Σπύρος Galina ανταλλαγή πληροφοριών  ποιοι είμαστε,
πού, από ό, τι περιοχές της Ρωσίας ... υποδοχής Πρόγραμμα έχει σκεφτεί έναν
τρόπο ώστε κάθε διαδοχικό στάδιο  σε κοντινή απόσταση με τα πόδια.
Προχωρώντας στην παρουσίαση βίντεο Δημοτικό Θέατρο Rouselleio του φυσικού, πολιτιστικού και τουριστικού
πλούτου του νησιού, σημειώνω  στα ρωσικά. Αλλά πρώτα  ένα καφέ σε μια καφετέρια θέατρο με την Αντιδημαρχία
Πολιτισμού και Τουρισμού κ Κώστα Astirakakisom.
Επόμενη  ξενάγηση με λεωφορείο με οδηγό την Έλσα.
Μονή από το αεροπλάνο και ένα μπαλκόνι με θέα
Κάπου στο 3040 λεπτά στο δρόμο και ακολουθούμε τις πινακίδες που οδηγούν στο μοναστήρι του Ταξιάρχη, η
κίνηση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Αυτό το μοναστήρι είναι εκπληκτικό από απόσταση. Δεν ξέρω πώς ο καθένας, και
είδα για πρώτη φορά το άγιο κατοικητήριο του αεροπλάνου στην είσοδο. Η μονή είναι αφιερωμένη στον Αρχάγγελο
Μιχαήλ, προστάτη του ουράνιου υποδοχής, και τα πάντα εδώ υπογραμμίζει τη σύνδεσή του με τον ξενιστή της γης.
Και στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κοντά σε μια στρατιωτική μονάδα, εδώ είναι οι γονείς από τους γιους του
ηλικία στράτευσης για να λάβουν την ευλογία. Σήμερα, οι άνθρωποι στο μοναστήρι λίγο (μετά από όλα, μια ημέρα
της εβδομάδας  Τετάρτη), κάποιος περπατάει, κάποιος που κάθεται στο καφενείο μοναστήρι. Σχεδόν όλα τα τραπέζια
είναι κατειλημμένα, τα παιδιά σπεύδουν να ξεφύγουν από την ταχύτητα, παίζοντας κάποιο είδος γιορτάσουμε ... Μονή
ζεστό και μέτρια, αλλά αυτή η απλότητα αγγίζει την καρδιά και τα συναισθήματα πολύ πιο πολυτέλεια!
Μπορεί κανείς να δει ότι αυτό είναι γυναικείο μοναστήρι, αν και αρχικά ήταν ένα αρσενικό (καθόλου πρώτη φορά
υπάρχει τέτοια μοναστήρι, το οποίο ήταν το θηλυκό από το αρσενικό). Όπως το αντιλαμβάνομαι, υπάρχει μια έλλειψη
των μοναχών. Αυτό είναι  αύξηση του πληθυσμού του κόσμου και η έλλειψη των ανθρώπων στα μοναστήρια. Ο
κεντρικός ναός είναι πολύ σεβαστός εικονίδιο Arch. Michael μέσα στο άνετο αίθριο. "Neohvatnye" πλατάνια, ένα
άλλο αεροπλάνο, η εικόνα στην είσοδο δείχνει την προέλευση των μεγάλων εικόνες της Μονής ... Ήταν κοντά σε ένα
άλλο μοναστήρι (αφιερωμένο επίσης Arh.Mihailu), κοντά στη θάλασσα, χτίστηκε ως φρούριο, και υπερασπίστηκε
τους μοναχούς του (ναι, όπως καταπολέμηση μοναχοί ήταν πριν!) από τους Σαρακηνούς. Μόλις οι Σαρακηνοί και
πάλι κατάφερε να συλλάβει το μοναστήρι, σκότωσαν όλους τους μοναχούς, μόνο ένα από ολόκληρο το μοναστήρι
σώθηκε  προσκυνητής Μιχαήλ. Ήταν τρομοκρατημένος και θλίψη από όλα όσα συνέβησαν, και παρόλο που πριν ότι
ποτέ δεν επέστησε, πήρε το έδαφος πηλό, βουτηγμένος στο αίμα των νεκρών αδελφών, και δημιούργησε την εικόνα.
Δεν είναι μια παραδοσιακή εικόνα και τριών διαστάσεων, όπως ένα ανάγλυφο, το οποίο είναι σεβαστό σε αυτήν την
ημέρα ως θαυματουργή. Ualtarya . Ένα μικρό χαμηλό τραπέζι πάνω στο οποίο υπάρχουν πολλές διαφορετικές
ζευγάρια παπούτσια Μιχαήλ, σύμφωνα με τους κατοίκους, όλη την ώρα με τα πόδια γύρω από το ναό, κάνει καλό,
και θέλει τα παπούτσια για τους πτωχούς ακούσει τα βήματά του και να γίνει κατανοητό  η βοήθεια είναι στο χέρι.
Ιστορία αρκετά φοβερό ... Και ενώ το ίδιο το μοναστήρι  το μέρος είναι πολύ φωτεινό και ήρεμο, κοντά στο
αγίασμα. Η Ελλάδα είναι πάντα χρήσιμο να μεταφέρει ένα άδειο μπουκάλι  αρκετά συχνά δίνεται η ευκαιρία να το
γεμίσετε με όμορφες νερό πηγής.
Καθόμαστε στο λεωφορείο και σύντομα σε μια γραφική τοποθεσία, το υπέροχο θέρετρο του Μολύβου. Κοντά στο
http://www.arspress.ru/news/site_news/57166/
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κέντρο της αρχαίας πόλης είναι το 8ο αιώνα π.Χ., και ένα κάστρο που χτίστηκε από τους Βυζαντινούς. Μόλυβος  η
γενέτειρα του άλλου ημιθρυλικό Έλληνα ποιητή Αρίωνα, ο οποίος δραπέτευσε από ένα ναυάγιο χάρη στα δελφίνια,
ακούστε το τραγούδι του. Πάνω από την πόλη βρίσκεται το βυζαντινό κάστρο του Κάστρο που χτίστηκε Francesco
Gatelluzi. Το φρούριο αποκαταστάθηκε το καλοκαίρι συχνά να οργανώσει θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες.
Στον οικισμό των παραδοσιακών κτιρίων με κόκκινες κεραμοσκεπές και στενά δρομάκια που οδηγούν προς τη
θάλασσα. Το άνετο σπίτι με μικρά μπαλκόνια που είναι ιδανικό για να εξερευνήσετε το λιμάνι και να απολαύσουν
φανταστική θέα (σαν τον ήλιο "ανατολές και τις δύσεις»), πρέπει να είναι για τους τουρίστες. Μικρό μπαρ με θέα το
λιμάνι. Φανταστικά νόστιμο ελληνικό φαγητό, κρασί και ούζο. Με την ευκαιρία, στο νησί της Λέσβου παράγουν το
μισό του αποθεματικού anisette του κόσμου «ούζο», η Ελληνική "φωτιά νερό» με ένα υπέροχο άρωμα γλυκάνισου οσμή,
που αναγνωρίζονται στον παρόντα εθνικό σύμβολο της χώρας.
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Και εγώ σε αυτό ... 10 ΛΟΓΟΙ
Μετά από ξεκούραση στη θάλασσα πίσω από τη Μυτιλήνη. Το βράδυ  Workshop ". Ηλιοτρόπιο" μέλη της
αντιπροσωπείας, με τους τουριστικούς πράκτορες και τους ξενοδόχους Λέσβου στην αίθουσα συνεδριάσεων του
ξενοδοχείου, Θέματα συζήτησης: Θρησκευτικός Τουρισμός , culturaltourism & Αναψυχή  vacationtourism . Φιλόξενοι
οικοδεσπότες αποκαλύπτουν τα πλεονεκτήματα υπέρ της επιλογής της Λέσβου και κάλεσε 10 λόγους.
Πρώτον, υπάρχουν ξενοδοχεία για τις καλοκαιρινές διακοπές για όλα τα γούστα, συμπεριλαμβανομένου του τύπου
της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των boutique ξενοδοχείων. Νοικιάστε ένα πολλά παλιά αρχοντικά, ανακαινιστεί
για να προσφέρει μια βίλα στην πόλη. Αυτό είναι ήσυχο, το οποίο μετράται υπόλοιπο "απέναντι" από τη θάλασσα, και
την επόμενη  ένα θορυβώδες, λαμπερή νυχτερινή ζωή. Αυτά τα δύο στοιχεία καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των
τουριστών. Και σχετικά φθηνό.
Δεύτερον, περίοδο των διακοπών: το καλοκαίρι  οι παραλίες, το χειμώνα  ακραίες. Πλέον θεματικού τουρισμού,
των προσκυνηματικών περιηγήσεων. Πάσχα και τα Χριστούγεννα.
Τρίτο. Γεωπολιτικές, φυσικά μνημεία. Παλαιοντολογικό Μουσείο.
Τέταρτο. Λέσβος  Νήσου των Αγίων, σημαντικό για την Ορθόδοξη κάθισμα. Η πέμπτη, έκτη και ούτω καθεξής ...
Μυτιλήνη  μία από τις λίγες πόλεις που δεν είναι επαρκώς γνωστά στο Αιγαίο Πέλαγος. Από τη μία πλευρά, ιστορικές
παραδόσεις και πρακτικές, από την άλλη  το σπίτι σκληρά κατά την εργασία για την προώθηση και την
«προσαρμοσμένη» στις ανάγκες των τουριστών. Μοναδικό χωριό, τους ομοίους του που δεν είναι στην Ελλάδα
(Μόλυβος, για παράδειγμα), γραφική και αρχιτεκτονική αίσθηση, ιδιαίτερα στις πλούσιες παραδόσεις, με χαρούμενα,
φιλική προς τους ανθρώπους. Εδώ μπορείτε να χαλαρώσετε, να απολαύσετε τη φύση. Κρεβάτι. Μουσείο της
βιομηχανικής παραγωγής  λάδι, σαπούνι, ούζο και πολλά άλλα. Θεματικές διακοπές  ημέρα της πατάτας, ούζο,
καρναβάλια, κ.ά. Η ιδιαιτερότητα του νησιού χωρίζεται σε τρία μέρη, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους. Στο κέντρο  τα
πευκοδάση. Η ηφαιστειακή κληρονομιά, το πέτρινο δάσος. Το υποθαλάσσιο τμήμα  μοναδική πεζοπορία, καταδύσεις,
ψάρεμα ... γαστρονομικές περιηγήσεις. Χοτ Σπρινγκς (ακόμα υπανάπτυκτη περιοχή), νερό πλούσιο σε μεταλλικά
στοιχεία, αντιμετωπίζουν όλες τις γνωστές και άγνωστες νόσου.
Τέλος, σε ένα ταξίδι, μπορείτε να δείτε και τις δύο χώρες, δύο ήπειροι. Ελλάδα και Ευρώπη, αντιθέτως, από τη θάλασσα,
την Τουρκία και την Ασία.
Όταν η ψυχή από τους Έλληνες;
Ελληνική ψυχή, παραδόξως, πολύ παρόμοια με τα ρωσικά. Στη Ρωσία, κάθε αλλοδαπός υποχρεούται να θέσει το ποτό
βότκα  έτσι έχουμε ένα σύστημα αναγνώρισης των «φίλος ή εχθρός». Στην Ελλάδα, ο ξένος είναι φαγητό και χορό.
Μουσική και χορός  είναι η ψυχή, η Ψυχή ελληνικό λαό.
Έτσι, το δείπνο στην ταβέρνα, τα τραπέζια είναι ακριβώς πάνω στο δρόμο. Μεταξύ κάθεται περαστικούς περιφέρονται
ελεύθερα και τα σκυλιά. Το ελληνικό φαγητό δεν επιβαρύνεται με κάποιες ιδιαίτερα πολύπλοκες κωδικούς και τις
παραδόσεις, το κύριο πράγμα εδώ  σεβασμό για τους γηπεδούχους, τη φιλικότητα και την ικανότητα να διατηρήσει μια
συνομιλία, κατά προτίμηση με χιούμορ. Όλα τα υπόλοιπα  στα χέρια των δυνάμεων, όπως το ελληνικό τραπέζι  είναι
πάντα μια γιορτή και μια ολόκληρη σειρά από διαφορετικά παραδοσιακά στοιχεία που είναι ξένα προς την πρώτη φορά
δεν θα θυμούνται. Πιατέλες, η ακολουθία τους και έχουν οριστεί με την ελληνική έννοια και την αξία, απλά απολαύστε
το καλύτερο από το να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τις αιτίες και την προέλευση.
Αλλά στο γήπεδο εμφανίζονται οι μουσικοί. Για να πιάσει το ρυθμό σε μια ξένη αυτί για την ασυνήθιστη μουσική
 αυτό σημαίνει να αγγίξει την ίδια μύχια της, την ψυχή των ανθρώπων.
Προφανώς, ως αποτέλεσμα μιας μακράς τουρκοκρατίας στην ελληνική λαϊκή μουσική, το τραγούδι και το χορό,
ευκρινώς ακουστό αραβικά μοτίβα. Από την ιστορία δεν μπορεί να διαγράψει σελίδες, δεν έχει σημασία πόσο λυπημένος
ή τραγικό μπορεί να είναι. Εδώ η ειδική φύση της μουσικής: είναι ανώτερη της ποικιλίας και της πολυπλοκότητας που
ακούν στα άλλα νησιά. Λέσβος  το μοναδικό νησί που έχει εδώ και καιρό στην κατοχή χάλκινα πνευστά, και τοπική
μουσική, έπαιξε σχεδόν όλα τα χορευτικούς ρυθμούς, που είναι γνωστή τουλάχιστον σε κάποια γωνιά της χώρας.
Sad, πλανάται μελωδίες αντικαταστήσει χαρούμενα, χορευτικούς ρυθμούς. Σταματήστε ακόμη φλεγματικός Γερμανοί
(υπομένουν το πρόσθετο πίνακα), φωτογραφήθηκε, χειροκρότημα appreciatively ευπρόσδεκτη σολίστ και μουσικούς.
Παρά τη μακρά, δύσκολη μέρα, θα είναι δύσκολο να κοιμηθείτε. Αλλά το υπόλοιπο είναι απαραίτητο  γιατί αύριο μια
νέα μέρα, ότι θα ανοίξει νέες μυστικά της μυστηριώδους νησιού.
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