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Περιοδεία Media ΕΛΛΆΔΑ 2015 
Λέσβο  Νησί θάλασσα, τον ήλιο και χαμόγελα 
ελληνικό θέμα σε ρωσικό έδαφος 
συνάντηση με τον κ Galinosom, δήμαρχος της
Μυτιλήνης
11/07/2015,  00:42

Ναταλία Mihalchenkova, αρχισυντάκτης της
«βάση», NaroFominsk, MO   Η Δήμαρχος
Μυτιλήνης   μου είπε, δείχνοντας ένα ψηλό
κοκαλιάρικο  άνθρωπος  σε  ένα  ελαφρύ
μπλουζάκι και τζιν. Ήμουν ήδη εξοικειωμένοι
με  αυτόν,  ερήμην.  Την  παραμονή  του
διάσημου  ελληνικού  δημοψηφίσματος  για
μία  από  τις  ρωσική  κεντρική  τηλεοπτικά
κανάλια  ήταν  μια  μικρή  ιστορία  για  το  νησί
της Λέσβου, και ο δήμαρχος της Μυτιλήνης
(δήμος  του  νησιού),  Σπύρος  Γαληνός  είπε
για  τα  γεγονότα  γύρω  από  την  Ελλάδα,  η
οποία  αντικατοπτρίζεται  στην  ανάπτυξή
τους. Μου άρεσε αυτό το πολιτικό  ζουν τα

συμφέροντα της χώρας τους και του λαού, στοχαστικό, στοχαστικό. Και εδώ μπροστά μου,
κρατώντας  το  χέρι  του  για  ένα  χαιρετισμό  !    Yasas  Ήταν  τόσο  επικεντρωμένη,  χωρίς
βιασύνες,  όπως  προβλέπεται  από  τους  Έλληνες.  Κοίταξε  στα  φιλικά  προς  όλους  με  τους
οποίους  έδωσαν  τα  χέρια  τα μάτια. Ξεκινά  με  το  τελετουργικό  γεγονός  ...  λίγα  λεπτά  .  και
μετατρέπεται αναπόφευκτα σε μια φιλική συνομιλία που οφείλεται στην αμοιβαία συμπάθεια
των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν εδώ, και η μακραίωνη σχέση μεταξύ των δύο εθνών Με
μεγάλη μας  χαρά  να ακούσει  στο  ντους  κάθε αντιδρά  λέξη  ... Ήσυχα υπερήφανοι  για  τους
συναδέλφους μου, έξυπνη, ειλικρινής. Και χαίρομαι που ο δήμαρχος είχε φέρει ως δώρο ένα
βιβλίο του εθνικού καλλιτέχνη της Ρωσίας Albina Ακρίτας Bonner. Είμαι βέβαιος ότι το έργο
της, ένα μεγάλο μέρος των οποίων καλύπτει ελληνικό θέμα θα εντυπωσιάσει κ Galinosa. Μια
ημέρα  αργότερα,  το  ίδιο  βιβλίο  με  μεγάλη  χαρά  που  έδωσα  Βλαντιμίρ  Dem'yanovich
Maystrenko, Ανώτερος Σύμβουλος της Ρωσικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, εξαιρετικά ευφυής
άνθρωπος, με μια ευρεία προοπτική, μεγάλο φίλος και συνεργάτης του APCPress.
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Τι θα πρέπει να τελειώσει το χτίσιμο
ενός σπιτιού;

Το στεγαστικό πρόβλημα
  ο  κύριος  χώρος  για
μεγάλες  οικογένειες.
Μέσω  του  πιλοτικού
έργου  και  την  κατανομή

των  επιδοτήσεων  από  τις  τοπικές  και
περιφερειακές  προϋπολογισμούς  σε
αρκετές  από  αυτές  τις  οικογένειες  από
Kol'chugino  είχε  την  ευκαιρία  να
πραγματοποιήσει  ένα  όνειρο  και  να  πάρει
το δικό τους σπίτι. Ωστόσο, για διάφορους
λόγους, δεν ήταν εύκολο να το κάνουμε.
07/14/2015 20:23 / "Βλαντιμίρ φύλλα"

Τα συντρίμμια από το σπίτι σάρωσε
για την επεξεργασία

Από  την  χωριστή
συλλογή  των αποβλήτων
μάθει  να  κερδίζουν
Noyabrsk. 
Πολύχρωμο δοχεία για τα
πλαστικά  μπουκάλια  και
δοχεία  εμφανίστηκε  στην

πρωτεύουσα  του  πετρελαίου  του  νομού.
Είναι  ένα  είδος  πρόσκληση  στους
συμπατριώτες  συνεργαστούν  για  την
προστασία της φύσης που έλαβε από τον
Αλέξανδρο Chumachenko.
07/14/2015 20:21 / "Krasny Sever" (Salekhard)

Η ανάπτυξη του οινοτουρισμού στην
Κουμπάν

Το  πρόγραμμα  για  την
ανάπτυξη  του
οινοτουρισμού
"Fanagoria"  αναπτύσσει
γαστρονομικό

προορισμό. Πατήστε περιοδεία στην οποία
οι συμμετέχοντες εισήχθησαν στα δύο είδη
enoturisticheskoy πρόγραμμα
07/14/2015 20:19 / "Κουμπάν ειδήσεων" (Κρασνοντάρ)

Πού είναι βοήθεια
Η κατάσταση με την ανθρωπιστική βοήθεια
στην  πρωτεύουσα  της  Λαϊκής
Δημοκρατίας  του  Ντόνετσκ  ανταποκριτής
του "ΗΒ" σπούδασε στην ιστοσελίδα
07/14/2015 20:18 / "εποχής μας» (RostovonDon)
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Βοηθήσουν τις
οικογένειες των
θυμάτων. Η έρευνα
βρίσκεται σε εξέλιξη ...
Η  κυβέρνηση  της
περιοχής, για λογαριασμό
του  κυβερνήτη,  μια
συνεδρίαση  της
διυπουργικής

Προσωπικό για την παροχή βοήθειας προς
τους συγγενείς αυτών που σκοτώθηκαν σε
τροχαίο ατύχημα στην περιοχή Balakhta.
07/14/2015 20:17 / "Κρασνογιάρσκ εργαζόμενος»
(Κρασνογιάρσκ)
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