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2018 թվա կա նը հայ ժո ղովր դի 
հա մար հո բե լյա նա կան է հա մար
վում: Այս տա րի ազ գո վի նշում ենք 
առա ջին հան րա պե տու թյան հիմ
նադր ման մեր շատ սի րե լի մայ րա
քա ղաք Երև ա նի 2800 տա րե լի ցը:

2018 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 21  
ին լու սա պայ ծառ ու տո նա կան տրա
մադ րու թյամբ հա մայն հա յու թյան 
մայ րա քա ղաք Երև ա նը լեփլե ցուն 
էր ինչ պես հա յե րով, այն պես էլ օտա
րերկ րա ցի նե րով, ով քեր ակա նա
տեսն եղան մի շարք հե տաքր քիր ու 
յու րա հա տուկ մշա կու թա յին, մար զա
կան, ազ գագ րա կան  մի ջո ցա ռում նե
րին:

Վաղ առա վո տից Երև ա նի տար
բեր հատ ված նե րում 2800ամյա Երև

ա նի ծննդյան օրը խորհր դան շող տո
նա կան մի ջո ցա ռում ներն ամ փոփ վել 
են Հան րա պե տու թյան hրա պա րա
կումª գա լա հա մեր գով: Հա զա րա
վոր երև ան ցի ներ, քա ղա քի հյու րեր, 
օրենս դիր ու գոր ծա դիր իշ խա նու
թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ, Երև ա
նի ավա գա նու ան դամ ներ, Երև ա նի 
քա ղա քա պետն ու աշ խա տա կազ մը 
մաս նա կիցն են դար ձել տո նա կան 
երե կո յի եզ րա փա կիչ գա լա հա մեր
գի: Շնոր հա վո րե լով բո լո րին Երև ա նի 
2800ամյա կի առ թիվ` քա ղա քա պետ 
Հայկ Մա րու թյա նը մաս նա վո րա պես 
նշել է.

«Սի րե լի երև ան ցի ներ, մեր մայ րա
քա ղաքն այ սօր դար ձավ 2800 տա րե
կան: Ինձ հա մար մե ծա գույն պա տիվ 

է այս պատ մա կան օրը կանգ նած 
լի նել ձեր առ ջև և ներ կա յաց նել Երև
ա նը, ներ կա յաց նել ձեզ: Իրա կա նում, 
հար գե լի ներս, մենք չենք գի տակ ցում, 
թե որ քան բախ տա վոր և եր ջա նիկ 
մար դիկ ենք: Մենք այ սօր կանգ նած 
մեր հայ րե նի հո ղում, տո նում ենք մեր 
մայ րա քա ղա քի 2800ամյա կը: Մենք 
բախ տա վոր ու եր ջա նիկ ենք, որով
հե տև երև ան ցի ենք: Ես բազ միցս 
նշել եմ, որ երև ան ցի են բո լոր նրանք, 
ով քեր Երև ա նը հա մա րում են իրենց 
հա րա զատ վայ րը: Երև ա նը հա մայն 
հա յու թյան մայ րա քա ղաքն է: Ես 
հպարտ եմ, որ երև ան ցի եմ, հպարտ 
եմ, որ ձե զա նից մեկն եմ, հպարտ եմ, 
որ այ սօր նշում ենք մեր հի նա վուրց 
քա ղա քի 2800րդ հո բե լյա նը: Ին չեր 
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ասես, որ չի տե սել մեր քա ղա քը, բայց 
այ սօր կանգ նած է հպարտ և նա յում 
է մի այն առաջ: Ինձ այ սօր հարց րե
ցին, թե ձեր կար ծի քով ո±րն է Երև ա
նի ծննդյան օր վա ամե նա լավ նվե րը: 
Ես վստա հա բար կա րող եմ ասել, 
որ մեր ամե նա լավ նվե րը հենց երև
ան ցի ներն են, ինչ պես նաև հա մայն 
հա յու թյան ջեր մու թյու նը, ազատ ու 
հպարտ մար դիկ, ով քեր մի աս նա
բար այս տա րի կա րո ղա ցան ձեռք 
բե րել ազա տու թյուն և հիմք դնել նոր 
ժո ղովր դա վա րու թյան: Սրա նից լավ 
նվերª դժվար է պատ կե րաց նել, քա նի 
որ նաև մեր երե խա ներն են ապ րե լու 
Երև ա նում: Հար գե լի երև ան ցի ներ, 
շնոր հա վո րում եմ ձեզ, շնոր հա վո րում 
եմ հա մայն հա յու թյանն ու ասումª սի
րում եմ քեզ, Երևա°նե:

2800ամյա Երև ա նի տո նա կան 
օրը մայ րա քա ղա քի բնա կիչ նե րի և 
հյու րե րի հետ անց կաց նե լու նպա
տա կով Երև ա նի քա ղա քա պե տը 
շրջել է տո նա կան Երև ա նում, հե
տև ել տար բեր բե մա հար թակ նե րում 
կազ մա կերպ ված մի ջո ցա ռում նե րի 
ըն թաց քին: Քա ղա քա պե տը շնոր
հա վո րել է երև ան ցի նե րին և մայ րա
քա ղա քի հյու րե րին տո նի առ թիվ, 
մաղ թել բարձր տրա մադ րու թյուն և 
լու սան կար վել նրանց հետ: Տո նախմ
բու թյան մաս նա կից երև ան ցի ներն 
իրենց հեր թին շնոր հա վո րել են Հայկ 
Մա րու թյա նին քա ղա քա պե տի պաշ
տո նում ընտր վե լու և Երև ա նի օր վա 
առ թիվ ու հույս հայտ նել, որ առա ջի
կա տա րի նե րին իրա կա նու թյուն են 
դառ նա լու իրենց բո լոր սպա սե լիք նե
րը: 2800ամյա Երև ա նում հո բե լյա
նա կան մի ջո ցա ռում նե րը շա րու նակ
վե ցին նաև երե կո յան:

Մայ րա քա ղա քը բնու թագ րող ու 
այ ցե քար տա յին վայ րե րից մե կումª 
Կաս կադ հա մա լի րում, ավան դույ թի 
հա մա ձայն, ջա զի բե մա հար թակն էր: 
Իր հո բե լյա նը նշող Երև ա նին իրենց 
կա տա րում նե րով շնոր հա վո րե ցին 
հայ կա կան ջա զի ամե նա սիր ված 
ար տիստ նե րըª Լև ոն Մալ խա սյա նը, 
Վա հագն Հայ րա պե տյա նը, Հան րա
յին ռա դի ո յի էստ րա դա յին սիմ ֆո նիկ 
նվա գա խում բըª Եր վանդ Երզն կյա
նի և Հա յաս տա նի պե տա կան ջազ
նվա գա խում բըª Ար մեն Հյուս նուն ցի 
ղե կա վա րու թյամբ:Ջա զա յին երե կոն 
«ավան գարդ ֆոլ քիե ինք նա տիպ ռիթ
մե րով լցրեց երե կո յի հա տուկ հյուր 

Ար տո Թունջ բո յա ջյա նը: Մայ րա քա
ղա քի հիմ նադր ման 2800ամյա կին 
նվիր ված տո նա կան մի ջո ցա ռում նե րի 
ժա մա նակ ելույթ են ու նե ցել Հա յաս
տա նի պա րի պե տա կան, Եր գի պե
տա կան հա մույթ նե րը, ինչ պես նաև 
«Գու թա նե, «Մա րա թու կե, «Ակուն քե, 
«Կա րի նե, «Բեր դե և ազ գագ րա կան 
այլ խմբեր:Մայ րա քա ղա քի հո բե
լյա նը շնոր հա վո րե լու էին եկել նաև 
Վա նա ձո րի «Հո րո վե լե եր գիպա րի 
պե տա կան հա մույ թը և Գյում րու ժող
գոր ծիք նե րի պե տա կան նվա գա խում
բը: Ազա տու թյան հրա պա րա կում ու 
հա րա կից փո ղոց նե րում հնչում էին 
ազ գա յին երաժշ տու թյու նը, իսկ եր
գերն ու պա րե րը բե մա հար թա կից 
տե ղա փոխ վե ցին հրա պա րակª ներ
կա նե րին հնա րա վո րու թյուն տա լով 
կա տա րող նե րին հա վա սա րա պես 
ձայ նակ ցել և պա րել:Երև ա նի 2800
րդ հո բե լյա նի առի թով կազ մա կերպ
ված մի ջո ցա ռում նե րը նա խա տես վել 
էին ամե նա տար բեր նա խա սի րու
թյուն ներ ու նե ցող մարդ կանց հա մար: 
Կո մի տա սի ան վան պե տա կան կոն
սեր վա տո րի ա յի հա րա կից պու րա կը 
մեկ տե ղել էր դա սա կան երաժշ տու
թյան սի րա հար նե րին: Հա ջոր դա բար 
բե մում էին Հա յաս տա նի պե տա կան 
կա մե րա յին նվա գա խում բը, Երև ա նի 
կա մե րա յին երգ չա խում բը, ՀՀ զին
ված ու ժե րի եր գի ու պա րի հա մույ
թը, ինչ պես նաևª երաժշ տա կան ու 
ար վես տի դպրոց նե րի հա վա քա կան 

սիմ ֆո նիկ նվա գա խում բը: Հա գե
ցած ծրագ րում հնչել են նաև Երև
ա նին նվիր ված դա սա կան ստեղ
ծա գոր ծու թյուն ներ: Մայ րա քա ղա քի 
հիմ նադր ման 2800ամյա կի առ թիվ 
կազ մա կեր պած տո նա կան բե մե րից 
մեկն իր շուրջն էր հա մախմ բել ռոք 
երաժշ տու թյան սի րա հար նե րին: Այս 
տա րի ռո քի սի րա հար նե րին էր տրա
մադր վել Շառլ Ազ նա վու րի ան վան 
հրա պա րա կի հա րա կից հատ վա ծը: 
Իրենց երկր պա գու նե րին ռո քի խե
լա հեղ ռիթմ են հա ղոր դել հան րա
հայտ և սիր ված «Նեմ րա ն», «Որ դան 
կար մի րը», «Բամ բի ռը», «Դոգ մա ն», 
«Բո յին գը» և հան դի սա տե սի հա մակ
րան քը վա յե լող այլ խմբեր: Հարկ 
է նշել, որ ռո քը վա ղուց ար դեն հա
մար վում է երև ան ցի նե րի ամե նա
սիր ված երաժշ տա կան ուղ ղու թյուն
նե րից մե կը: Հենց այդ պատ ճա ռով 
ռոք հա մերգ նե րը վեր ջին տա րի նե րին 
«Էրե բու նի Երև ա նի» առ թիվ նա խա
տես ված տո նա կան մի ջո ցա ռում նե րի 
ան բա ժան բա ղադ րիչն են դար ձել: 
Սա կայն մայ րա քա ղա քի 2800րդ հո
բե լյա նի ռոք ծրա գիրն ավե լի ընդգր
կուն էր:

Մայ րա քա ղա քի բնա կիչ ներն 
ու այս օրե րին Երև ա նում գտնվող 
քա ղա քի հյու րե րը երև ա նյան փո
ղոց նե րում ակա նա տես են դար ձել 
հեր թա կան անակն կա լի: Տո նա կան 
քայ լեր թի մաս նա կից ՀՀ պաշտ պա
նու թյան նա խա րա րու թյան, ՀՀ ար
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տա կարգ իրա վի ճակ նե րի նա խա րա
րու թյան, ՀՀ ոս տի կա նու թյան, ՀՀ 
ՊՆ Վազ գեն Սարգ սյա նի ան վան 
ռազ մա կան հա մալ սա րա նի և ՀՀ 
ԱԱԾ սահ մա նա պահ զոր քե րի փո
ղա յին նվա գախմ բե րը կա տա րել են 
մայ րա քա ղա քին նվիր ված հայտ նի ու 
սիր ված եր գե րի մե ղե դի ներ:Մեկ նար
կե լով Ազա տու թյան հրա պա րա կիցª 
փո ղա յին նվա գախմ բե րի քայ լեր թը 
եզ րա փակ վել է Հան րա պե տու թյան 
հրա պա րա կում:Երև ա նի հո բե լյա
նին ինք նա տիպ էին պատ րաստ վել 
մար զաշ խար հի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 
Օր վա խորհր դով կազ մա կերպ ված 
տո նա կան մի ջո ցա ռում նե րի հա մա
տեքս տում պա րա յին ռիթ մե րի ու ղեկ
ցու թյամբ Կա րա պի լճում նախ ցու
ցադ րա կան ելույթ նե րով հան դես են 
եկել ջրա յին մար զա ձև ե րի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րըª վինդ սեր ֆինգ, թի ա բորդ, 
բայ դար կա ներ: Զու գա հե ռա բար, 
լճա մերձ ճե մու ղի նե րում իրենց մար
զա կան հմտու թյուն ներն են ցու ցադ
րել ըմբ շա մար տիկ նե րը, բռնցքա մար
տիկ նե րը, արև ե լյան մար զա ձև ե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ակ րո բատ նե
րը, գե ղար վես տա կան և սպոր տա
յին մարմ նա մար զիկ նե րը, թե թև 
աթ լետ նե րը, սու սե րա մար տիկ նե րը 
և բազ մա թիվ այլ մար զա ձև ե րի ներ
կա յա ցու ցիչ ներ: Մի ջազ գա յին գրոս
մայս տեր Ռա ֆա յել Վա հա նյանն էլ 
հա մա ժա մա նա կյա խա ղի սե անս է 
անց կաց րել պա տա նի շախ մա տիստ
նե րի հետ: Կա րա պի լի ճըª հա րա կից 
տա րած քով վե րած վել էր տո նա կան 
մեծ մար զա հար թա կի:

Մշա կու թա յին յու րօ րի նակ խաչ
մե րուկ դար ձած Հյու սի սա յին պո ղո
տա յում ներ կա յաց վեց տա րազ նե րի 
ցու ցադ րու թյունª «Ու րար տո ւից մին չև 
օր ս» խո րագ րով: Երե կո յի ըն թաց
քում ներ կա յաց վել են դի զայ ներ Լի
լիթ Մե լի քյա նի ան հա տա կան աշ
խա տանք նե րը: Հա վա քա ծուն մեծ 
հե տաքրք րու թյուն է առա ջաց րել 
հատ կա պես քա ղա քի օտա րազ գի 
հյու րե րի շրջա նում:Մի ջո ցա ռում նե
րի շրջա նա կում տե ղի ու նե ցան Երև
ա նի 2800ամյա կին նվիր ված հու
շար ձա նի բաց ման արա րո ղու թյա նը 
ազա տա մար տիկ Ար թուր Կա րա պե
տյա նի ան վան պու րա կում, Կյան
քի ու կեն սատ վու թյան խորհր դա նիշ 
հու շար ձանաղ բյու րը ներ կա յաց նում 
է հա զա րա մյակ նե րի պատ մու թյուն 

ու նե ցող Երև ա նի հա վեր ժու թյու նըª 
հաս կի ձև ով: Հու շար ձա նը զար դա
րում են ու րար տա կան ժա մա նա
կաշր ջա նին բնո րոշ վի շա պա տեսք 
զար դա քան դակ նե րը, որոնք նաև 
պաշտ պա նիչ խոր հուրդ ու նեն:Հու շա
կո թո ղի հե ղի նա կը ճար տա րա պետ 
Տիգ րան Բար սե ղյանն է, քան դա կա
գոր ծըª Մհեր Սի մո նյա նը: «Մետ րո նո
մե կենտ րո նում բաց վեց  «Հին ու նոր 
Երև ա նե խո րագ րով ցու ցա հան դե սը£ 
Այն  նա խա ձեռ նել են «Պատ մամ շա
կու թա յին ար գե լոցթան գա րան նե րի 
և պատ մա կան մի ջա վայ րի պահ պա
նու թյան ծա ռա յու թյու նե ՊՈ ԱԿը և 
Երև ա նի պատ մու թյան թան գա րա
նը£Ցու ցա հան դե սը նվիր ված է Երև
ա նի 2800ամյա կին£ Կներ կա յաց վեն 
ՊՈ ԱԿի ֆոն դե րում պահ վող Ար
տա շես Վրույ րի` ապա կե սև ան կար
նե րից ար ված լու սան կար նե րը /1927 
թ./ և Երև ա նի պատ մու թյան թան գա
րա նի տրա մադ րած մայ րա քա ղա քի 
հին լու սան կար ներ, որոնք կպատ մեն 
հին ու նոր Երև ա նի ճար տա րա պե
տա կան դի մագ ծի, շի նու թյուն նե րի և 
նշա նա վոր ան ձանց մա սին£Մ այ րա
քա ղա քի ծննդյան տո նե րի ան բա ժան 
ու ղե կիցն են դար ձել սիր ված ու ճա
նաչ ված երաժշ տախմ բե րիª բեն դե րի 
կա տա րում նե րը: Հո բե լյա նա կան տո
նա կա տա րու թյան առի թով այս տա րի 
ծրա գիրն ավե լի հա գե ցած էր: Հյու
սի սա յին պո ղո տա յում կա հա վոր ված 
բե մա հար թա կից ան ցորդ երև ան ցի
նե րի ու մայ րա քա ղա քի բազ մա թիվ 
հյու րե րի հա մար ելույթ են ու նե ցել 
«Դը բեն դ», «Գող թ» «Հայ մյու զի ք» 
և այլ նվա գախմ բե րը: Բա ցօ թյա հա

մեր գի ամ բողջ ըն թացքն ու ղեկց վել 
է երկր պա գու նե րի ջերմ աջակ ցու
թյամբ: Վեր ջին ներս իրենց գո հու
նա կու թյունն են հայտ նել Երև ա նի 
քա ղա քա պե տա րա նինª սի րե լի երա
ժիշտ նե րին մեկ բե մում հան դի պե լու 
հնա րա վո րու թյան ու պար գև ած տո
նա կան բարձր տրա մադ րու թյան հա
մար: Մայ րա քա ղա քի ծննդյան տո
նե րի ան բա ժան ու ղե կիցն են դար ձել 
սիր ված ու ճա նաչ ված երաժշ տախմ
բե րիª բեն դե րի կա տա րում նե րը: Հո
բե լյա նա կան տո նա կա տա րու թյան 
առի թով այս տա րի ծրա գիրն ավե լի 
հա գե ցած էր: Հյու սի սա յին պո ղո տա
յում կա հա վոր ված բե մա հար թա կից 
ան ցորդ երև ան ցի նե րի ու մայ րա քա
ղա քի բազ մա թիվ հյու րե րի հա մար 
ելույթ են ու նե ցել «Դը բեն դե, «Գող թե 
«Հայ մյու զի քե և այլ նվա գախմ բե
րը: Բա ցօ թյա հա մեր գի ամ բողջ ըն
թացքն ու ղեկց վել է երկր պա գու նե րի 
ջերմ աջակ ցու թյամբ: Վեր ջին ներս 
իրենց գո հու նա կու թյունն են հայտ
նել Երև ա նի քա ղա քա պե տա րա նինª 
սի րե լի երա ժիշտ նե րին մեկ բե մում 
հան դի պե լու հնա րա վո րու թյան ու 
պար գև ած տո նա կան բարձր տրա
մադ րու թյան հա մար: Էրե բու նիԵրև
ան 2800 մի ջո ցա ռում նե րի շրջա նա
կում անց կաց վող հե ծան վա վազ քը 
մեկ նար կել է Երև ա նի քա ղա քա պե
տի մաս նակ ցու թյամբ: Ող ջու նե լով 
մաս նա կից նե րինª Հայկ Մա րու թյա
նը շնոր հա վո րել ու հա ջո ղու թյուն ներ 
է մաղ թել տո նին ամեն տա րի սի րով 
մի ա ցող հե ծան վորդ նե րին:

Պա տաս խա նե լով լրագ րող նե
րի հար ցե րինª Հայկ Մա րու թյա նը 
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կոչ է արել հնա րա վո րու թյան դեպ
քում ավե լի ակ տիվ զբաղ վել սպոր
տով: Հա րյու րա վոր հե ծան վորդ
ներ 2800ամյա Երև ա նի տո նա կան 
մթնո լոր տի շունչն ու ջեր մու թյու նը 
զգա ցել են «Սի րա հարդ եմ, Երև ա նե 
խո րագ րով կազ մա կերպ ված հե ծան
վա վազ քի ըն թաց քում: Մի ջո ցառ ման 
մաս նա կից նե րը քա ղա քա պետ Հայկ 
Մա րու թյա նի ու ղեկ ցու թյամբ իրենց 
եր թը սկսել են Շա հու մյա նի ան վան 
հրա պա րա կից ու խորհր դան շա կան 
ավար տի հասց րել «Էրե բու նիե պատ
մահ նա գի տա կան ար գե լոց թան գա
րա նի տա րած քում: Մայ րա քա ղա քում 
«Երև ան մա րա թո ն» խո րագ րի ներ քո 
անց կաց վել է առա ջին լի ար ժեք մա
րա թո նյան վազ քըª նվիր ված մայ րա
քա ղա քի հիմ նադր ման 2800ամյա
կին: Տար բեր տա րի քա յին խմբե րի 
բա ժան ված մրցա կից ներն իրենց ու
ժե րը փոր ձել են 5 մրցա տա րա ծու
թյուն նե րումª 42,2կմ 21,1կմ, 11,5կմ, 
5կմ և 1կմ: Ամե նա կարճ տա րա ծու
թյու նը նա խա տես ված է եղել երե խա
նե րի հա մար: Մա րա թո նին մաս նակ
ցել են ինչ պես ան հատ ներ, այն պես 
էլ տե ղա կան և մի ջազ գա յին տար բեր 
կազ մա կեր պու թյուն ներ, սպոր տա յին 
ակումբ ներ: Առան ձին վազք է կազ
մա կերպ վել նաև հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ան ձանց հա մար:Վազ քու ղին 
սկսվել է Շա հու մյան հրա պա րա կից, 
ան ցել է Հան րա պե տու թյան հրա

պա րա կով, Մ. Նալ բան դյան, Վար
դա նանց, Ալ. Մա նու կյան, Ավ. Իսա
հա կյան փո ղոց նե րով և Կաս կադ 
հա մա լի րով, այ նու հե տև շա րու նակ
վել դե պի Մոս կո վյան, Մ. Սա րյան 
փո ղոց ներ, ապաª Լե ո յի, Հ. Պա րո
նյան, Ձո րա փի փո ղոց նե րով (մին չև 
Դավ թա շե նի կա մուրջ), Հրազ դա նի 
կիր ճով, Հաղ թա նա կի կամր ջով, Ար
գիշ տիի, Իտա լի ա յի, Վ. Սարգ սյան, 
Խ. Աբո վյան, Ալ. Պուշ կի նի փո ղոց
նե րով եզ րա փակ վել մեկ նար կա յին 

վերջ նագ ծում:Ի դեպ, վազ քու ղին չա
փագր ված է Մա րա թոն նե րի և վազ
քի մի ջազ գա յին մի ու թյան (AIMS) 
կող մից և ստա ցել է մի ջազ գա յին 
կար գա վի ճակ: Հատ կան շա կան է, որ 
մաս նակ ցու թյան հա մար սահ ման
ված վճար նե րի հա վաք ված գու մա րի 
մեծ մասն ուղղ վե լու է բա րե գոր ծա
կան նպա տակ նե րի:Կազ մա կեր պիչ
նե րի տե ղե կաց մամբª մա րա թո նին 
ընդ հա նուր առ մամբ մաս նակ ցել է 
շուրջ 2500 պրո ֆե սի ո նալ և սի րո ղա
կան վա զորդ աշ խար հի ավե լի քան 
30 երկ րից: Մրցա վազ քի առա ջին 
երեք տեղն զբա ղեց րած մաս նա կից
ներն ար ժա նա ցել են մե դալ նե րի և 
պար գև ատր վել: 

Կի րո վի ան վան ման կա կան զբո
սայ գում երե խա նե րի հա մար կազ
մա կերպ վել է «Արև ա յին Երև ա ն» 
խո րագ րով ծրա գի րը: Հա տուկ փոք
րիկ երև ան ցի նե րի հա մար նա խա
տես ված հար թա կում ներ կա յաց վել 
են աճ պա րա րա կան հե տաքր քիր 
հնարք ներ, կրկե սա յին հա մար ներ: 
Ելույթ են ու նե ցել ման կա կան եր գի 
ու պա րի խմբերª Երև ա նին նվիր ված 
կա տա րում նե րով, կազ մա կերպ վել 
են նաև խաղմրցույթ ներ: Մի ջո ցառ
մա նը տրա մադ րու թյուն են նաև հա
ղոր դել հե քի աթ նե րի ու մուլտ ֆիլ մե րի 
հե րոս նե րը: Եվ այս պի սովª մի ջո ցա
ռում նե րի մաս նա կից երև ան ցի նե րը 
մի մյանց, շնոր հա վո րե լով մայ րա քա
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ղա քի տա րե դար ձը, նկա տել են, որ 
քա ղա քում տի րող տո նա կան մթնո
լորտն իրենց դարձ րել է պատ մա կան 
ու հի շար ժան օր վա մի մաս նի կը: 
«Էրե բու նի-Երև ան 2800» տո նա
կան մի ջո ցա ռում ներն ամ փոփ վել են 
Հան րա պե տու թյան հրա պա րա կում ª 
գա լա հա մեր գով: Գա լա հա մերգն ու
ղեկց վել է օր վան հա մա հունչ երև
ա նյան սիր ված կա տա րում նե րով, 
պատ մա կան անդ րա դար ձով ու բե
մա կա նա ցում նե րով: Հո բե լյա նա
կան երե կոն եզ րա փակ վել է տո նա
կան հրա վա ռու թյամբ:

Երևանի 2800ամյա հոբելյանի 
առթիվ Անգ լի ա կան այ գում տե ղա
կայ ված հար թա կում հան դես եկան 
մայ րա քա ղա քում բնակ վող ազ գա

յին փոք րա մաս նու թյուն նե րը: Տար
բեր հա մայնք ներ ներ կա յաց նող 
հա մույթ ներն ու ան հատ կա տա րող
նե րը ներ կա յա ցել են ազ գա յին երգ 
ու պա րով, Երև ա նի հիմ նադր ման 
տա րե դար ձին նվիր ված կա տա րում
նե րով: Նշենք, որ տո նա կան մի ջո
ցառ մա նը մաս նակ ցել են հու նա
կան, վրա ցա կան, բե լա ռու սա կան, 
ռու սա կան, հրե ա կան, գեր մա նա
կան, եզ դի ա կան, քրդա կան, ասո
րա կան, ուկ րա ի նա կան և լե հա կան 
հա մայնք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 
Մշա կու թա յին այս պի սի նա խա ձեռ
նու թյուն ներն ամ րապն դում են ժո
ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյունն ու 
նպաս տում մշա կու թա յին երկ խո սու
թյա նը:

Էրե բու նիԵրև ան տո նա կա
տա րու թյա նը  ելույթ ու նե ցավ նաև 
հու նա կան ֆե դե րա ցի ա յի §Խա րի
տո նի¦ ոկալգոր ծի քա յին ան սամբ
լը: Ան սամբ լի գեղ.ղե կա վարն է  ՀՀ 
ժող. ար տիսստ Կո մի տա սի ան վան 
պետ. Կոն սեր վա տո րի ա յի պրո ֆե սոր 
Ան ժե լա Աթա բե կյա նը:  1995 թից 
առայ սօր §Խա րի տո նի¦ ոկալգոր
ծի քա յին ան սամբ լը մի ակ պրո ֆե սի
ո նալ ան սամբլն է, որը  Հա յաս տա
նում զար գաց նում  և տա րա ծում է 
հու նա կան մշա կույ թը, ելույթ ներ ու
նե նում թե Հա յաս տա նում և թե նրա 
սա հա ման նե րից դուրս: Իր առանձ
նա հա տուկ ելույ թով ներ կա յա ցավ 
ան սամբ լի երգ չու հի, ԵՊԿ դո ցենտ 
Անա հիտ Գրի գո րյա նը:

«Η πρωτεύουσα όλων των Αρμενίων γιορτάζει την 
2800-η επέτειο των γενεθλίων της και, σύμφωνα με την 
παράδοση, την γιορτάζει όχι μόνο με τους κατοίκους 
της, αλλά και με πολλούς επισκέπτες και φίλους. Σήμερα 
το βλέμμα των απανταχού Αρμενίων είναι  στραμμένο 
προς το Γιερεβάν, και είμαστε περήφανοι όχι μόνο για 
τους συμπατριώτες μας, αλλά και για όλο τον  κόσμο, η 
πόλη μας με των χιλιάδων χρόνων ιστορίας της σήμερα 
παρουσιάζει τον εαυτό της ως μια σύγχρονη πόλη με μια 
βιώσιμη και σίγουρη πορεία ανάπτυξης. Σας διαβεβαιώνω 
ότι στην αγαπημένη μας πρωτεύουσα, η υλοποίηση 
οποιουδήποτε έργου, πολεοδομικού ή επενδυτικού, 
κοινω νικού ή άλλου, έχει ως στόχο την ευημερία της 
αγαπημένης μας πόλης και των κατοίκων της. Κατά τη 
διάρκεια των αιώνων κάθε κάτοικος της πρωτεύουσας 
μας, με τη δίκαιη και αφοσιωμένη εργασία του, με την 
απέραντη αγάπη του προς τη δική του πόλη, κέρδισε το 
δικαίωμα να ζει σε μια ασφαλή και άνετη πόλη. Και όλες 
οι προσπάθειές μας κατευθύνονται στο να τιμήσουμε τους 
πολίτες μας. Σήμερα, ελάτε όλοι μαζί ολόψυχα να χαρούμε, 
να μεταδώσουμε ο ένας μας στον άλλον και στην πόλη μας 
την αγάπη και τη ζεστασιά μας και να πούμε: – Καλή μας 
πόλη, θερμά συγχαρητήρια για τη γιορτή σου, Γιερεβάν «! 

Στα πλαίσια της γιορτής «Eρεμπουνί-Γιερεβάν 

2800»,  σκηνή έλαβε χώρα η χαιρετιστήρια συναυλία 
των συγκροτημάτων των εθνικών μειονοτήτων, στην 
οποίαν έλαβαν μέρος εκτελεστές διαφόρων εθνικοτήτων 
από το Γιερεβάν, συγκροτήματα από τους 11 Εθνικούς 
Περιφερειακούς Συλλόγους της Αρμενίας, όπως επίσης 
και ξεχωριστοί σολίστες ‘’ 

Δήμαρχος του Ερεβάν Aik Marutyan

Στη γιορτή «Eρεμπουνί-Γιερεβάν» έλαβε μέρος 
και το φωνητικό-ενόργανο σύνολο «Χαρίτων» της 
Ελληνικής Ομοσ πονδίας. Καλλιτεχνική διευθύντρια του 
συγκροτήματος διατελεί η λαϊκή  καλλιτέχνης της ΔΑ, 
καθηγήτρια του ονόματι Κομιτάς Ανώτατου Κρατικού 
Ωδείου, Aνζέλα Αταμπεκιάν. Από το 1995 μέχρι και 
σήμερα το φωνητικό-ενόργανο σύνολο «Χαρίτων» είναι 
το μόνο επαγγελματικό συγκρότημα, το οποίο αναπτύσσει 
και διανέμει την Ελληνική Κουλτούρα, με παραστάσεις 
τόσο στην Αρμενία, όπως και πέραν των συνόρων της. Με 
την ιδιαίτερη παρουσία της έλαβε μέρος η τραγουδίστρια 
του συγκροτήματος, καθηγήτρια του Κρατικού Ωδείου 
του Γιερεβάν, Αναΐτ Γκριγκοριάν.

            Μετάφραση – Τακβόρ Αμπακουμιάν
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Ñëî âî: Þìîð
À çíà å òå ëè âû, ÷òî ñëî âî 
«þìîð» ïðî èñ õî äèò îò 
ãðå ÷åñ êî ãî humor – 
«âëàæ íîñòü». Êà êîå æå 
îò íî øå íèå ìî æåò èìåòü 
þìîð ê âëàæ íî ñòè? À 
äå ëî â òîì, ÷òî â àí òè÷

íîé ìå äè öè íå ñî ñòî ÿ íèå 
÷å ëî âå êà îïè ñû âà ëîñü ñî

îò íî øå íè åì ÷å òû ðåõ æèä
êî ñòåé: êðî âè, ëèì ôû, æ¸ë òîé 

(õî ëîä íîé) è ÷¸ð íîé (ãî ðÿ ÷åé) æåë ÷è. Èç áû òîê 
èëè íå äî ñòà òîê êà êîéëè áî èç æèä êî ñòåé ïðè âî
äèò ê òî ìó, ÷òî çäî ðîâüå ÷å ëî âå êà ìå íÿ åò ñÿ (êàê 
ïðà âè ëî â õóä øóþ ñòî ðî íó). À þìî ðîì êàê ðàç 
ñ÷è òà ëîñü òà êîå ñî ñòî ÿ íèå ÷å ëî âå êà, ïðè êî òî ðîì 
ó íå ãî íàá ëþ äà ëîñü ïðà âèëü íîå ñî îò íî øå íèå ýòèõ 
æèä êî ñòåé – ñî êîâ òå ëà.

Ñëî âî: Öè íèê
 À çíà å òå ëè âû, ÷òî 

ñëî âî «öè íèê» ïðî è çîø
ëî îò íàç âà íèÿ îä íîé èç 
íà è áî ëåå âëè ÿ òåëü íûõ 
ôè ëî ñîôñ êèõ øêîë â 
Äðåâ íåé Ãðå öèè, îñ íî
âàí íîé Àí òèñ ôå íîì 
ïðè ìåð íî â 400 ãî äó äî 
í.ý. Èìåí íî òîã äà ôè ëî
ñîô çà ÿ âèë, ÷òî äîá ðî äå
òåëü âû øå áî ãàòñò âà, à 
ïî òî ìó ëó÷ øå áûòü áåä íûì, ÷åì áî ãà òûì, èáî 
ðîñ êîøü ðàçâ ðà ùà åò ÷å ëî âå êà – «æèòü ÷å ëî âå êó 
ñëå äó åò ïðî ñòî, ïî äîá íî ñî áà êå». Îä íèì èç åãî 
ó÷å íè êîâ áûë Äè î ãåí. Äà, òîò ñà ìûé Äè î ãåí, ÷òî 
æèë â áî÷ êå, òîò ñà ìûé, ÷òî ïðî ñèë ïî äà ÿ íèÿ ó 
ñòà òóé, ÷òî áû «ïðè ó ÷èòü ñå áÿ ê îò êà çàì», òîò ñà
ìûé, ÷òî õî äèë ÿñ íûì äíåì ïî ðûí êó ñ çàæ æåí
íîé ñâå ÷îé è ïîâ òî ðÿë: «ß èùó ÷åñò íî ãî ÷å ëî âå
êà», ïîä ðà çó ìå âàÿ, ÷òî ýòî íå âîç ìîæ íî äà æå äíåì 
ïðè çàæ æåí íîé ñâå ÷å. Äè î ãåí âî îá ùå âåë ñå áÿ 
êðàé íå âû çû âà þ ùå, íåï ðå ðûâ íî îñ êîðá ëÿÿ ëþ äåé 
è çà ñòàâ ëÿÿ èõ ÷óâñò âî âàòü ñå áÿ êðàé íå íå ëîâ êî.

Î ôè ëî ñî ôàõ ýòîé øêî ëû ãî âî ðè ëè, ÷òî îíè 
ïî äîá íû ñî áà êàì, ïî òî ìó ÷òî ïî ñòî ÿí íî âîð ÷à
ëè, îã ðû çà ëèñü è êî ãîíè áóäü ðó ãà ëè. Ãðå ÷åñ êîå 
ñëî âî «kunikos» êàê ðàç è îç íà ÷à åò «ïî äîá íûé 
ñî áà êå». Â ëà òèíñ êîé òðàíñê ðèï öèè îíî ñòà ëî 
çâó ÷àòü êàê «cynicus», è èìåí íî èç ëà òû íè ïå
ðåø ëî âî ìíî ãèå ñîâ ðå ìåí íûå ÿçû êè.

Ñëî âî: Ñèì ïî çè óì
À çíà å òå ëè âû, ÷òî îäèí èç ñà ìûõ èç âåñò íûõ 

äè à ëî ãîâ Ïëà òî íà íà çû âà åò ñÿ «Ñèì ïî çè óì», íî ó 

íàñ åãî ïå ðå âî äÿò êàê «Ïèð» (â ýòîì äè à ëî ãå 
îïè ñà íà áå ñå äà â äî ìå ïî ý òà Àãà ôî íà â 416 ãî äó 
äî í.ý., â êî òî ðîé ïðè íè ìà ëè ó÷à ñòèå êàê Ïëà
òîí, òàê è Ñîê ðàò). À èí òå ðå ñåí ýòîò ôàêò âîò 
ïî ÷å ìó. ×òî æå òà êîå ñèì ïî çè óì? Îòê ðû âà åì 
òîë êî âûé ñëî âàðü è ÷è òà åì: ñèì ïî çè óì – ýòî 
ñî âå ùà íèå ïî êà êî ìóëè áî íà ó÷ íî ìó âîï ðî ñó 
(÷à ñòî ìåæ äó íà ðîä íîå). Äåéñò âè òåëü íî ëè ýòî 
èìåë â âè äó Ïëà òîí, íà çû âàÿ òàê ñâîå ïðî èç âå
äå íèå? Âðÿä ëè. Ñå ãîä íÿ òî, ÷òî â Äðåâ íåé Ãðå
öèè èìå íî âà ëè ñèì ïî çè ó ìîì ìû áû íàç âà ëè 
ïðî ñòî âå ÷å ðèí êîé èëè äðó æåñ êîé ïüÿí êîé íà 
êóõ íå: ñîá ðàâ øè å ñÿ ïè ëè âè íî è áå ñå äî âà ëè íà 
ñà ìûå ðàç íûå òå ìû â âå ñå ëîé, íåï ðè íóæ äåí íîé 
îá ñòà íîâ êå. Îä íà êî ñî âðå ìå íåì, âè äè ìî èç 
óâà æå íèÿ ê Ñîê ðà òó è Ïëà òî íó, òàê ñòà ëè îáîç
íà ÷àòü êàê ðàç ñîá ðà íèå ó÷å íûõ ìó æåé, à óïîò
ðåá ëåíèå ñïèðò íûõ íà ïèò êîâ – ýòî ïîñ ëåä íåå, 
î ÷åì ìû ïî äó ìà åì â ñâÿ çè ñ ñèì ïî çè ó ìîì.

Îëèìïèéñêèå èãðû: àíòè÷íûå ïðè÷óäû
1. Íà àí òè÷ íûõ (776   äî í.ý. – 393 í.ý.) Îëèì
ïèéñ êèõ èã ðàõ â êîí íûõ áå ãàõ íå âîç íè öû êî
ëåñ íèö, à âëà äåëü öû ëî øà äåé ñ÷è òà ëèñü ïî áå
äè òå ëÿ ìè. Ýòî, êñòà òè, áûë åäèíñò âåí íûé ñïî
ñîá äëÿ æåí ùèí ïî ó ÷àñò âî âàòü â Îëèì ïèéñ êèõ 
èã ðàõ. Òàê, íàï ðè ìåð, îëèì ïèéñ êîé ÷åì ïè îí
êîé íåñ êîëü êî ðàç ñòà íî âè ëàñü Êè íèñ êà  ïðèí
öåñ ñà èç Ñïàð òû è ïåð âàÿ æåí ùè íà  îëèì ïèéñ
êèé ÷åì ïè îí.

2. À çíà å òå ëè âû, ÷òî áîêñ íà Îëèì ïèéñ êèõ 
èã ðàõ áûë î÷åíü æåñò êèì âè äîì ñïîð òà (õî òÿ, 
êî íå÷ íî, äî ïàíê ðà òè î íà åìó áû ëî äà ëå êî), è 
íà ïðî òÿ æå íèè âå êîâ ñòà íî âèë ñÿ âñå áî ëåå æå
ñòî êèì. Áîê ñå ðû ñòà ëè èñ ïîëü çî âàòü ìå òàë ëè
÷åñ êèå ÷à ñòè â ñâî èõ ïåð ÷àò êàõ, áû ëè îò ìå íå íû 
ïà ó çû â ïî å äèí êàõ è ïðà âè ëà îñòà íîâ êè ïî å
äèí êà, åñ ëè ïðî òèâ íèê óïàë. Áîè ïðî äîë æà ëèñü 
äî òåõ ïîð, ïî êà îäèí èç ïðî òèâ íè êîâ íå ñäà
âàë ñÿ èëè íå óìè ðàë. Õî òÿ, ïîñ ëåä íåå áû ëî íå 
î÷åíü õî ðî øî äëÿ «ïî áå äè òå ëÿ», ò.ê. ïî áå äà 
ïðè ñóæ äà ëàñü ïî ãèá øå ìó áîê ñå ðó.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
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´³ Õ³¹ ñáõ ÃÛáõ ÝÁ
� մի ջին չա փի լո լիկ ներ ` 6 հատ,  լցո նի հա մար, �ֆարշ (խո

զի ու տա վա րի միս)` 300400 գ, � բադր իջան` 1 հատ (~200 
գ), � պինդ պա նիր` 5070 գ, � գլուխ սոխ` 1 հատ, � սխտոր` 
12 պճեղ,� մա ղա դա նոս կամ հա մեմ, � աղ, � պղպեղ, սո ու
սի, հա մար � լո լի կի մի ջուկ,� տո մա տի մա ծուկ` 12 ճա շի գդալ, 
� սխտոր` 1 պճեղ, � թթվա սեր` 34 ճա շի գդալ, � աղ, � շա քա
րա վազ, � պղպեղ

ä³ï ñ³ëï Ù³Ý »Õ³ Ý³ ÏÁ
Լո լիկ նե րը լվա նալ ու չո րաց նել, կտրտել վեր նա մա սը: 
Սուր դա նա կի ծայ րով զգու շու թյամբ հա նել մի ջու կը` առանց 

կե ղևը վնա սե լու:
Մի ջու կից պատ րաս տել տո մա տով ու թթվա սե րով սո ու սը: 

Մի ջու կը հա րել հա րի չով և լցնել բու սա կան յու ղով տաք թա վա յի 
մեջ, մար մանդ կրա կի վրա 7 րո պե խառ նե լով շո գե խա շել: Ավե
լաց նել տո մա տի մա ծու կը և կրկին 34 րո պե շո գե խա շել:

Սո ու սի մեջ աղ ու պղպեղ ավե լաց նել և մի փոքր շա քա
րա վազ: Ավե լաց նել տրոր ված սխտո րը, խառ նել և 1 րո պե եփել: 
Սո ու սին ավե լաց նել թթվա սե րը, խառ նել, շո գե խա շել 23 րո պե:

ä³ï ñ³ë ï»É Éóá ÝÁ
Սո խը մաք րել ու կտրտել ոչ մեծ խոր ա նար դիկ նե րով: Բադրի

ջա նը լվա նալ, չո րաց նել ու խոր ա նար դիկ նե րով կտրտել: Կա նա
չին լվա նալ, չո րա նել ու կտրտել: Սխտո րը մաք րել ու տրո րել: 
Պա նի րը ման րաց նել քե րի չով: 

Տաք թա վա յի մեջ 23 րո պե տա պա կել սո խը:
Ավե լաց նել սխտո րը և խառ նել: Այ նու հե տև ավե լաց նել ֆար

շը և տա պա կել 10 րո պե` անընդ հատ խառ նե լով ու պա տա ռա
քա ղով տրո րե լով:

Բադրի ջա նը տա պա կել մեկ այլ թա վա յի մեջ, աղ ավե լաց նել: 
Պատ րաս տի ֆար շը մի փոքր սա ռեց նել, ավե լաց նել տա պա կած 
բադրի ջա նը և անց կաց նել մսա ղա ցով: üար շին ավե լաց նել կա
նա չին, պա նի րը, աղը, պղպե ղը ու լավ խառ նել:

Լո լիկ նե րը շա րել թխե լու հա մար նա խա տես ված յու ղոտ թա
վա յի մեջ ու լցո նել ֆար շով:

Լո լիկ նե րը վե րև ից ծա ծ կել մեկ թե յի գդալ սո ու սով: Թխել 15
20 րո պե 180 աս տի ճա նում:

 Բա ղադ րու թյու նը
�  խո զի  միս  500 գ , �  պա հա ծո յաց

ված ար քա յախն ձոր (օղակ նե րով)  1 բան
կա, � լո լիկ ներ  2 հատ, � սոխ  2 հատ, � 
պա նիր – 80 100 գ, � մա յո նեզ  200 գ, � 
աղ, � պղպեղ , � ձի թապ տուղ

Պատ րաստ ման եղա նա կը
Խո զի մի սը լվա նալ, չո րաց նել ու 

կտրտել ըստ բա ժին նե րի: Մի սը ծե ծել, աղ 
ու պղպեղ անել, շա րել թխե լու թա վա յի 
մեջ:

Սոխն ու լո լիկ նե րը կտրտել օղակ նե
րով: Սո խի օղակ նե րը շա րել մսի վրա և 
ծած կել մա յո նե զով: Վե րև ում տե ղա վո րել 
նաև լո լի կի օղակ նե րը: Լո լի կի օղակ նե րի 
վրա շա րել ար քա յախն ձո րի օղակ նե րը և 
ծած կել մա յո նե զով:

Այդ շեր տը իր հեր թին ծած կել քե րած 
պա նի րով, իսկ ար քա յախն ձո րի օղա կի 
վրա դնել ձի թապ տու ղը:

Թխել 3040 րո պե 180 աս տի ճա նով:

Øëáí áõ µ³¹ñÇç³Ýáí ÉóáÝí³Í 
ÉáÉÇÏÝ»ñ

Աñ ù³ Û³ËÝ Óá ñáí Ëá ñáí ³Í 
Ëá ½Ç ÙÇë




