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Μέσα ενημέρωσης περιοδεία στην Ελλάδα, το 2015 
η Λέσβος  ένα νησί της θάλασσας, τον ήλιο και χαμόγελα 
Τι ένα καθαρό νερό!
09/07/2015,  2:35

Lomtev Αλέξανδρος,  Διευθύνων Σύμβουλος  του  εκδοτικού  οίκου  "Σάρωφ", περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ Φωτογραφία  Ναταλία Mihalchenkovoy
εφημερίδα «βάση», NaroFominsk, MO Τι καθαρό νερό! Γεια σας, σοβιετικού τύπου κόκκινο αστερίες, γειά σου, θυμωμένος γκρι αχινούς, γεια
ιδιότροπος ριγέ ψάρια ... δεν ξέρω, και πώς μπορούν να ξέρουν ότι οι κάτοικοι των παράκτιων υδάτων που ακριβώς πριν από την ημέρα, πήγα
στη Μόσχα, την οποία υπήρχαν σύννεφα που απειλούν βαριά άνεμος και χαλάζι της. Όλα ξεκίνησαν από ένα τηλεφώνημα από τον ARSPRESS
και μεθοδικός φωνή Dubinskaya στο σωλήνα: Αλέξανδρος, ελάτε μαζί μας στη Λέσβο; Σοφιά είναι πάντα παίρνει τον ταύρο από τα κέρατα (αν
και  εγώ αμέσως Αιγόκερως)  ... Φυσικά,  θα πάω! Πώς μπορώ να αρνούνται  να πάνε στο αγαπημένο σας Ελλάδα! Αλλά  το πρώτο  ταξίδι  με
ARSom ήταν μόνο στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κασσάνδρα ταξίδι, μπορείτε να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο σε ορεινούς δρόμους της
ελληνικής Μακεδονίας   ελαιώνες, ψαροχώρια, φιλόξενοι καθ  'οδόν ταβέρνα. Και παντού: Ρωσική! Πολύ καλά! Ρωσική    εξαιρετικό! Πώς ήταν
τότε  izezzhena  και  στην  ηπειρωτική  χώρα  και  στα  νησιά    Κρήτη,  Λήμνο,  τη  Σπιναλόγκα,  Σαντορίνη  ...  Και  εδώ  είναι  ένα  άλλο  ένα  από  τα
ανεξερεύνητα κενά  Λέσβος. Και εμείς για την Λέσβο το θαύμα:. Ρωσικά, φυσικά, συχνάζουν εδώ, αλλά η αντιπροσωπεία των συντακτών των
περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης, για επίσημη επίσκεψη  την πρώτη φορά Η ουσία της αποστολής μας είναι απλή. Ας μην υπάρχει
"πάνω" σοβαρή θείος υποστηρίζουν, ορκίζομαι και make up, και είμαστε "κάτω" Εξακολουθώ να πιστεύω  αφελείς!  Σε δημόσια διπλωματία ...
Τι  Λέσβο;  Η  τρίτη  μεγαλύτερη  στην  Ελλάδα  και  το  όγδοο  στη Μεσόγειο Θάλασσα. Ένα  από  τα  κέντρα  του  ελληνικού  πολιτισμού  από  την
αρχαιότητα, φημίζεται για την παραγωγή της ελιάς, τυρί και ούζο anisette. Στις βραχώδεις διαδρομές εδώ κάποτε περιπλανιόταν ο δάσκαλος του
Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αριστοτέλης, στη συνέχεια, παραιτήθηκε από τα τραγούδια του, ένα από τα εννέα λυρικών ποιητών Αλκαίος εδώ Long
έγραψε διάσημο μυθιστόρημά  του  "Δάφνις  και Χλόη" Long, ψάχνει  για πανούργος πατέρα  του δυσαρεστημένοι Τηλέμαχο. Θυμάστε αυτό  το
τραγούδι στο δεύτερο ; Tukhmanov περίφημο άλμπουμ "πάνω στο κύμα της μνήμης μου" είναι γραμμένο σε ποιήματα της Σαπφούς Τι άλλο θα
μας  εκπλήξει  το  θρυλικό  νησί  του  θρυλικού  Σαπφώ    ποιητή  και  γιορτάζει  την  αγάπη;  Τι  θα  φέρει  στο  μυαλό;  Ας  δούμε,  να  αγγίξουμε,  να
ακούσουμε, να αναπνεύσει ... και να γράφουν ... 
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Wanderlust 
Λέσβο, 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  γωνία
ταξιδιώτη  στην  Ελλάδα. 
είναι  ένα  πραγματικό  στολίδι  του
Αιγαίου, και  ίσως το πιο ορθόδοξο από
τα ελληνικά νησιά ...
07/18/2015 11:21 /

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
παραγωγοί της Λευκορωσίας
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
Περιφέρειας  Μόσχας,  Μόσχα
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  κάποιες  ηθικές
αξίες,  ακριβώς  τα  ίδια  ανεξάρτητη
πολιτική και την οικονομία, και σε γενικές
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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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