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NCI στα ελληνικά σημαίνει ότι δεν 
Ρώσων δημοσιογράφων φιλική χώρα λέει ΝΑΙ
07/07/2015,  00:16

Κατάλογος συμμετεχόντων 
Πρόγραμμα 
Εκδόσεων

7  του  Ιουλίου  του  2015,  μετά  από
πρόσκληση  του Δήμου. Λέσβου  και  με  την
υποστήριξη της Πρεσβείας της Ρωσίας στην
Ελλάδα  αρχίζει  η  επίσκεψη  της
αντιπροσωπείας  ARSPRESS  στη
Δημοκρατία  της  Ελλάδα.  Αυτό  είναι  το
πρώτο ταξίδι μετά τα κεφάλια δημοψήφισμα
περιφερειακών  εφημερίδων  στη  χώρα,  με
την  οποία  έχουμε  μακροχρόνια  στενή
συνεργασία. 
Το  2001,  στο  νησί  της  Κύπρος  άνοιξε
Διεθνές  Δημοσιογράφος  Κέντρο,  ένας  από

τους  ιδρυτές  της  οποίας  ήταν  ARSPRESS.  Ρελέ  εκδηλώσεις  MZHTS  που
πραγματοποιήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  των  ετών  σε  δεκάδες  χώρες  κοντά  και  μακριά  στο
εξωτερικό.  Κατά  τα  τελευταία  τέσσερα  χρόνια  επαφές  με  τους  περιφερειακούς
δημοσιογράφους Ελλάδα ενισχυθεί. 
Αρκεί  να  θυμηθούμε  την  θερμή  υποδοχή  που  επεφύλαξε  στους  συναδέλφους  μας  στην
Αρχαία  Ολυμπία,  στην  οποία  συμμετείχαν  αντιπροσωπείες  από  ARSPRESS  στις  τελετή
αφής της Ολυμπιακής φλόγας , μια συνάντηση με τους δημάρχους της Αθήνας, Πάτρας, την
κοινή  συνέντευξη  Τύπου  με  τους Έλληνες  συναδέλφους  σε  οικισμούς  της  ηπειρωτικής  και
νησιωτικής μέρος της φίλης χώρας. 
Η  σημερινή  επίσκεψη  της  αντιπροσωπείας  της  ARSPRESS  ξεκίνησε  από  το  δήμο  του
νησιού της Λέσβου, ένα από τα πιο επισκέφθηκε χώρους από τους Ρώσους. Το πρόγραμμα
της  επίσκεψης,  συνάντηση  με  τον  δήμαρχο  της  Λέσβου  Σπύρος  Galina  ο  Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού  και  Τουρισμού,  κ  Κώστας  Astirakaki,  εκτελεστικός  διευθυντής  της  Τουριστικής
Ανάπτυξης, κ Pitts Πάνω, επισκεφθείτε το Δημοτικό Θέατρο Rousellio, το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας. Ρώσων  δημοσιογράφων  θα  δείτε  τα  συμβολικά  σημεία  του  νησιού  της  Λέσβου  
Μυτιλήνη Sabor τον καθεδρικό ναό, το άγαλμα της Σαπφούς, Πετράς αναχώματα, ροκ Έριδα
και  άλλα.  Τα  μέλη  της  αντιπροσωπείας  θα  προσφέρεται  μια  παρουσίαση  του  φυσικού,
πολιτιστικού και τουριστικού πλούτου του νησιού.
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Wanderlust 
Λέσβο, όπου υπάρχει πάντα ...

Δεν  είναι  τόσο  πολλές
χώρες,  όπου  η  Ρωσία
αντιμετωπίζεται  με
ειλικρινή  ζεστασιά  και
εγκαρδιότητα,  όπου  οι
ρωσικές  άνθρωποι
αισθάνονται  τους?  .
ιδιαίτερα  στη  σημερινή
Ευρώπη,  όπου  τα

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.  Εν  τω  μεταξύ,  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

15,  Ιουλίου  2015  στην
επικράτεια του Δημοτικού
Διαμερίσματος  Stupino
ήταν  ημέρα  τομέα,
περιφέρεια της 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. Μετά  από  όλα,
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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 γραμμές    το
μέλλον της χώρας.
17/07/2015 19:36 / «εποχής μας" (RostovonDon)

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

Έχω  καιρό  σκεφτεί
πρόταση  γάμου.  Ήθελα
να  έρθω  σε  αυτή  την
εκδήλωση  είναι
πρωτότυπη,  εκπλήξει  το
αγαπημένο  σας

πρόσωπο!
17/07/2015 19:34 / "Αγρότης" (RostovonDon)

Φραγκοστάφυλο μαρμελάδα
Σε  εξοχικό  σπίτι  μου
αυξανόμενη  αρκετές
θάμνους
φραγκοστάφυλο.  Φέτος,
τα  μούρα  πάρα  πολύ!

Μην  πω  μια  νόστιμη  συνταγή  για
φραγκοστάφυλο μαρμελάδα;
17/07/2015 19:33 / "Καζάν News" (Καζάν)
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