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ԵՐԵՒԱՆԸ 2800 ՏԱՐԵԿԱՆ Է

2018 թվականը հայ ժողովրդի
համար հոբել յանական է համար
վում: Այս տարի ազգովի նշում ենք
առաջին հանրապետության հիմ
նադրման մեր շատ սիրելի մայրա
քաղաք Երևանի 2800 տարելիցը:
2018 թվականի հոկտեմբերի 21 ին լուսապայծառ ու տոնական տրա
մադրությամբ համայն հայության
մայրաքաղաք Երևանը լեփ-լեցուն
էր ինչպես հայերով, այնպես էլ օտա
րերկրացիներով, ովքեր ականա
տեսն եղան մի շարք հետաքրքիր ու
յուրահատուկ մշակութային, մարզա
կան, ազգագրական միջոցառումնե
րին:
Վաղ առավոտից Երևանի տար
բեր հատվածներում 2800-ամյա Երև

անի ծննդյան օրը խորհրդանշող տո
նական միջոցառումներն ամփոփվել
են Հանրապետության hրապարա
կումª գալահամերգով: Հազարա
վոր երևանցիներ, քաղաքի հյուրեր,
օրենսդիր ու գործադիր իշխանու
թյան ներկայացուցիչներ, Երևա
նի ավագանու անդամներ, Երևանի
քաղաքապետն ու աշխատակազմը
մասնակիցն են դարձել տոնական
երեկոյի եզրափակիչ գալահամեր
գի: Շնորհավորելով բոլորին Երևանի
2800-ամյակի առթիվ` քաղաքապետ
Հայկ Մարությանը մասնավորապես
նշել է.
«Սիրելի երևանցիներ, մեր մայրա
քաղաքն այսօր դարձավ 2800 տարե
կան: Ինձ համար մեծագույն պատիվ

է այս պատ
մա
կան օրը կանգ
նած
լինել ձեր առջև և ներկայացնել Երև
անը, ներկայացնել ձեզ: Իրականում,
հարգելիներս, մենք չենք գիտակցում,
թե որքան բախտավոր և երջանիկ
մարդիկ ենք: Մենք այսօր կանգնած
մեր հայրենի հողում, տոնում ենք մեր
մայրաքաղաքի 2800-ամյակը: Մենք
բախտավոր ու երջանիկ ենք, որով
հետև երևանցի ենք: Ես բազմիցս
նշել եմ, որ երևանցի են բոլոր նրանք,
ովքեր Երևանը համարում են իրենց
հարազատ վայրը: Երևանը համայն
հայության մայրաքաղաքն է: Ես
հպարտ եմ, որ երևանցի եմ, հպարտ
եմ, որ ձեզանից մեկն եմ, հպարտ եմ,
որ այսօր նշում ենք մեր հինավուրց
քաղաքի 2800-րդ հոբել յանը: Ինչեր
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ասես, որ չի տեսել մեր քաղաքը, բայց
այսօր կանգնած է հպարտ և նայում
է միայն առաջ: Ինձ այսօր հարցրե
ցին, թե ձեր կարծիքով ո±րն է Երևա
նի ծննդյան օրվա ամենալավ նվերը:
Ես վստա
հա
բար կա
րող եմ ասել,
որ մեր ամենալավ նվերը հենց երև
անցիներն են, ինչպես նաև համայն
հայության ջերմությունը, ազատ ու
հպարտ մարդիկ, ովքեր միասնա
բար այս տարի կարողացան ձեռք
բերել ազատություն և հիմք դնել նոր
ժողովրդավարության: Սրանից լավ
նվերª դժվար է պատկերացնել, քանի
որ նաև մեր երեխաներն են ապրելու
Երևանում: Հարգելի երևանցիներ,
շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհավորում
եմ համայն հայությանն ու ասումª սի
րում եմ քեզ, Երևա°նե:
2800-ամյա Երևանի տոնական
օրը մայրաքաղաքի բնակիչների և
հյուրերի հետ անցկացնելու նպա
տակով Երևանի քաղաքապետը
շրջել է տոնական Երևանում, հե
տևել տարբեր բեմահարթակներում
կազմակերպված միջոցառումների
ընթացքին: Քաղաքապետը շնոր
հավորել է երևանցիներին և մայրա
քաղաքի հյուրերին տոնի առթիվ,
մաղթել բարձր տրամադրություն և
լուսանկարվել նրանց հետ: Տոնախմ
բության մասնակից երևանցիներն
իրենց հերթին շնորհավորել են Հայկ
Մարությանին քաղաքապետի պաշ
տոնում ընտրվելու և Երևանի օրվա
առթիվ ու հույս հայտնել, որ առաջի
կա տարիներին իրականություն են
դառնալու իրենց բոլոր սպասելիքնե
րը: 2800-ամյա Երևանում հոբել յա
նական միջոցառումները շարունակ
վեցին նաև երեկոյան:
Մայրաքաղաքը բնութագրող ու
այցեքարտային վայրերից մեկումª
Կասկադ համալիրում, ավանդույթի
համաձայն, ջազի բեմահարթակն էր:
Իր հոբել յանը նշող Երևանին իրենց
կատարումներով
շնորհավորեցին
հայկական ջազի ամենասիրված
արտիստներըª Լևոն Մալխասյանը,
Վահագն Հայրապետյանը, Հանրա
յին ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ
նվագախումբըª Երվանդ Երզնկյա
նի և Հայաստանի պետական ջազնվագախումբըª Արմեն Հյուսնունցի
ղեկավարությամբ:Ջազային երեկոն
«ավանգարդ ֆոլքիե ինքնատիպ ռիթ
մերով լցրեց երեկոյի հատուկ հյուր

Արտո Թունջբոյաջյանը: Մայրաքա
ղաքի հիմնադրման 2800-ամյակին
նվիրված տոնական միջոցառումների
ժամանակ ելույթ են ունեցել Հայաս
տանի պարի պետական, Երգի պե
տական համույթները, ինչպես նաև
«Գութանե, «Մարաթուկե, «Ակունքե,
«Կարինե, «Բերդե և ազգագրական
այլ խմբեր:Մայրաքաղաքի հոբե
լյանը շնորհավորելու էին եկել նաև
Վանաձորի «Հորովելե երգի-պարի
պետական համույթը և Գյումրու ժող
գործիքների պետական նվագախում
բը: Ազատության հրապարակում ու
հարակից փողոցներում հնչում էին
ազգային երաժշտությունը, իսկ եր
գերն ու պարերը բեմահարթակից
տեղափոխվեցին հրապարակª ներ
կաներին հնարավորություն տալով
կատարողներին
հավասարապես
ձայնակցել և պարել:Երևանի 2800րդ հոբել յանի առիթով կազմակերպ
ված միջոցառումները նախատեսվել
էին ամենատարբեր նախասիրու
թյուններ ունեցող մարդկանց համար:
Կոմիտասի անվան պետական կոն
սերվատորիայի հարակից պուրակը
մեկտեղել էր դասական երաժշտու
թյան սիրահարներին: Հաջորդաբար
բեմում էին Հայաստանի պետական
կամերային նվագախումբը, Երևանի
կամերային երգչախումբը, ՀՀ զին
ված ուժերի երգի ու պարի համույ
թը, ինչ
պես նաևª երաժշ
տա
կան ու
արվեստի դպրոցների հավաքական

սիմֆոնիկ նվագախումբը: Հագե
ցած ծրագ
րում հնչել են նաև Երև
անին նվիրված դասական ստեղ
ծագործություններ: Մայրաքաղաքի
հիմնադրման 2800-ամյակի առթիվ
կազմակերպած տոնական բեմերից
մեկն իր շուրջն էր հա
մախմ
բել ռոք
երաժշտության սիրահարներին: Այս
տարի ռոքի սիրահարներին էր տրա
մադրվել Շառլ Ազնավուրի անվան
հրապարակի հարակից հատվածը:
Իրենց երկրպագուներին ռոքի խե
լահեղ ռիթմ են հաղորդել հանրա
հայտ և սիրված «Նեմրան», «Որդան
կարմիրը», «Բամբիռը», «Դոգման»,
«Բոյինգը» և հանդիսատեսի համակ
րան
քը վա
յե
լող այլ խմբեր: Հարկ
է նշել, որ ռոքը վաղուց արդեն հա
մարվում է երևանցիների ամենա
սիրված երաժշտական ուղղություն
ներից մեկը: Հենց այդ պատճառով
ռոք համերգները վերջին տարիներին
«Էրեբունի- Երևանի» առթիվ նախա
տեսված տոնական միջոցառումների
անբաժան բաղադրիչն են դարձել:
Սակայն մայրաքաղաքի 2800-րդ հո
բել յանի ռոք ծրագիրն ավելի ընդգր
կուն էր:
Մայրաքաղաքի
բնակիչներն
ու այս օրե
րին Երև
ա
նում գտնվող
քաղաքի հյուրերը երևանյան փո
ղոցներում ականատես են դարձել
հերթական անակնկալի: Տոնական
քայլերթի մասնակից ՀՀ պաշտպա
նության նախարարության, ՀՀ ար
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տակարգ իրավիճակների նախարա
րության, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ
ՊՆ Վազգեն Սարգսյանի անվան
ռազմական համալսարանի և ՀՀ
ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի փո
ղային նվագախմբերը կատարել են
մայրաքաղաքին նվիրված հայտնի ու
սիրված երգերի մեղեդիներ:Մեկնար
կելով Ազատության հրապարակիցª
փողային նվագախմբերի քայլերթը
եզրափակվել է Հանրապետության
հրապարակում:Երևանի
հոբել յա
նին ինքնատիպ էին պատրաստվել
մարզաշխարհի ներկայացուցիչները:
Օրվա խորհրդով կազմակերպված
տոնական միջոցառումների համա
տեքստում պարային ռիթմերի ուղեկ
ցությամբ Կարապի լճում նախ ցու
ցադրական ելույթներով հանդես են
եկել ջրային մարզաձևերի ներկայա
ցուցիչներըª վինդսերֆինգ, թիաբորդ,
բայդարկաներ:
Զուգահեռաբար,
լճամերձ ճեմուղիներում իրենց մար
զական հմտություններն են ցուցադ
րել ըմբշամարտիկները, բռնցքամար
տիկները, արևել յան մարզաձևերի
ներկայացուցիչները, ակրոբատնե
րը, գեղարվեստական և սպորտա
յին մարմնամարզիկները, թեթև
աթլետները, սուսերամարտիկները
և բազմաթիվ այլ մարզաձևերի ներ
կայացուցիչներ: Միջազգային գրոս
մայստեր Ռաֆայել Վահանյանն էլ
համաժամանակյա խաղի սեանս է
անցկացրել պատանի շախմատիստ
ների հետ: Կարապի լիճըª հարակից
տարածքով վերածվել էր տոնական
մեծ մարզահարթակի:
Մշակութային յուրօրինակ խաչ
մերուկ դարձած Հյուսիսային պողո
տայում ներկայացվեց տարազների
ցուցադրությունª «Ուրարտուից մինչև
օրս» խորագրով: Երեկոյի ընթաց
քում ներկայացվել են դիզայներ Լի
լիթ Մելիքյանի անհատական աշ
խատանքները: Հավաքածուն մեծ
հետաքրքրություն է առաջացրել
հատկապես քաղաքի օտարազգի
հյուրերի շրջանում:Միջոցառումնե
րի շրջանակում տեղի ունեցան Երև
անի 2800-ամյակին նվիրված հու
շարձանի բացման արարողությանը
ազատամարտիկ Արթուր Կարապե
տյանի անվան պուրակում, Կյան
քի ու կենսատվության խորհրդանիշ
հուշարձան-աղբյուրը ներկայացնում
է հազարամյակների պատմություն

ունեցող Երևանի հավերժությունըª
հասկի ձևով: Հուշարձանը զարդա
րում են ուրարտական ժամանա
կաշրջանին բնորոշ վիշապատեսք
զարդաքանդակները, որոնք նաև
պաշտպանիչ խորհուրդ ունեն:Հուշա
կոթողի հեղինակը ճարտարապետ
Տիգրան Բարսեղ յանն է, քանդակա
գործըª Մհեր Սիմոնյանը: «Մետրոնո
մե կենտրոնում բացվեց «Հին ու նոր
Երևանե խորագրով ցուցահանդեսը£
Այն նախաձեռնել են «Պատմամշա
կութային արգելոց-թանգարանների
և պատմական միջավայրի պահպա
նության ծառայությունե ՊՈԱԿ-ը և
Երևանի պատմության թանգարա
նը£Ցուցահանդեսը նվիրված է Երև
անի 2800-ամյակին£ Կներկայացվեն
ՊՈԱԿ-ի ֆոնդերում պահվող Ար
տաշես Վրույրի` ապակե սևանկար
ներից արված լուսանկարները /1927
թ./ և Երևանի պատմության թանգա
րանի տրամադրած մայրաքաղաքի
հին լուսանկարներ, որոնք կպատմեն
հին ու նոր Երևանի ճարտարապե
տական դիմագծի, շինությունների և
նշանավոր անձանց մասին£Մ այրա
քաղաքի ծննդյան տոների անբաժան
ուղեկիցն են դարձել սիրված ու ճա
նաչված երաժշտախմբերիª բենդերի
կատարումները: Հոբել յանական տո
նակատարության առիթով այս տարի
ծրագիրն ավելի հագեցած էր: Հյու
սիսային պողոտայում կահավորված
բեմահարթակից անցորդ երևանցի
ների ու մայրաքաղաքի բազմաթիվ
հյուրերի համար ելույթ են ունեցել
«Դը բենդ», «Գողթ» «Հայ մյուզիք»
և այլ նվագախմբերը: Բացօթյա հա

մերգի ամբողջ ընթացքն ուղեկցվել
է երկրպագուների ջերմ աջակցու
թյամբ: Վերջիններս իրենց գոհու
նակությունն են հայտնել Երևանի
քաղաքապետարանինª սիրելի երա
ժիշտներին մեկ բեմում հանդիպելու
հնարավորության ու պարգևած տո
նական բարձր տրամադրության հա
մար: Մայրաքաղաքի ծննդյան տո
ների անբաժան ուղեկիցն են դարձել
սիրված ու ճանաչված երաժշտախմ
բերիª բենդերի կատարումները: Հո
բել յանական տոնակատարության
առիթով այս տարի ծրագիրն ավելի
հագեցած էր: Հյուսիսային պողոտա
յում կահավորված բեմահարթակից
անցորդ երևանցիների ու մայրաքա
ղաքի բազմաթիվ հյուրերի համար
ելույթ են ունեցել «Դը բենդե, «Գողթե
«Հայ մյուզիքե և այլ նվագախմբե
րը: Բացօթյա համերգի ամբողջ ըն
թացքն ուղեկցվել է երկրպագուների
ջերմ աջակցությամբ: Վերջիններս
իրենց գոհունակությունն են հայտ
նել Երևանի քաղաքապետարանինª
սիրելի երաժիշտներին մեկ բեմում
հանդիպելու հնարավորության ու
պարգևած տոնական բարձր տրա
մադրության համար: Էրեբունի-Երև
ան 2800 միջոցառումների շրջանա
կում անցկացվող հեծանվավազքը
մեկնարկել է Երևանի քաղաքապե
տի մասնակցությամբ: Ողջունելով
մասնակիցներինª Հայկ Մարությա
նը շնորհավորել ու հաջողություններ
է մաղթել տոնին ամեն տարի սիրով
միացող հեծանվորդներին:
Պատասխանելով
լրագրողնե
րի հարցերինª Հայկ Մարությանը
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կոչ է արել հնարավորության դեպ
քում ավելի ակտիվ զբաղվել սպոր
տով: Հարյուրավոր հեծանվորդ
ներ 2800-ամյա Երևանի տոնական
մթնոլորտի շունչն ու ջերմությունը
զգացել են «Սիրահարդ եմ, Երևանե
խորագրով կազմակերպված հեծան
վավազքի ընթացքում: Միջոցառման
մասնակիցները քաղաքապետ Հայկ
Մարությանի ուղեկցությամբ իրենց
երթը սկսել են Շահումյանի անվան
հրապարակից ու խորհրդանշական
ավարտի հասցրել «Էրեբունիե պատ
մահնագիտական արգելոց- թանգա
րանի տարածքում: Մայրաքաղաքում
«Երևան մարաթոն» խորագրի ներքո
անցկացվել է առաջին լիարժեք մա
րաթոնյան վազքըª նվիրված մայրա
քաղաքի հիմնադրման 2800-ամյա
կին: Տարբեր տարիքային խմբերի
բաժանված մրցակիցներն իրենց ու
ժերը փորձել են 5 մրցատարածու
թյուն
նե
րումª 42,2կմ 21,1կմ, 11,5կմ,
5կմ և 1կմ: Ամենակարճ տարածու
թյունը նախատեսված է եղել երեխա
ների համար: Մարաթոնին մասնակ
ցել են ինչպես անհատներ, այնպես
էլ տեղական և միջազգային տարբեր
կազմակերպություններ, սպորտային
ակումբներ: Առանձին վազք է կազ
մակերպվել նաև հաշմանդամություն
ունեցող անձանց համար:Վազքուղին
սկսվել է Շահումյան հրապարակից,
անցել է Հանրապետության հրա

պարակով, Մ. Նալբանդյան, Վար
դանանց, Ալ. Մանուկյան, Ավ. Իսա
հակյան փողոցներով և Կասկադ
համալիրով, այնուհետև շարունակ
վել դեպի Մոսկով յան, Մ. Սարյան
փողոցներ, ապաª Լեոյի, Հ. Պարո
նյան, Ձորափի փողոցներով (մինչև
Դավթաշենի կամուրջ), Հրազդանի
կիրճով, Հաղթանակի կամրջով, Ար
գիշտիի, Իտալիայի, Վ. Սարգսյան,
Խ. Աբով յան, Ալ. Պուշկինի փողոց
ներով եզրափակվել մեկնարկային

վերջնագծում:Ի դեպ, վազքուղին չա
փագրված է Մարաթոնների և վազ
քի միջազգային միության (AIMS)
կողմից և ստացել է միջազգային
կարգավիճակ: Հատկանշական է, որ
մասնակցության համար սահման
ված վճարների հավաքված գումարի
մեծ մասն ուղղվելու է բարեգործա
կան նպատակների:Կազմակերպիչ
ների տեղեկացմամբª մարաթոնին
ընդհանուր առմամբ մասնակցել է
շուրջ 2500 պրոֆեսիոնալ և սիրողա
կան վազորդ աշխարհի ավելի քան
30 երկրից: Մրցավազքի առաջին
երեք տեղն զբաղեցրած մասնակից
ներն արժանացել են մեդալների և
պարգևատրվել:
Կիրովի անվան մանկական զբո
սայգում երեխաների համար կազ
մակերպվել է «Արևային Երևան»
խորագրով ծրագիրը: Հատուկ փոք
րիկ երևանցիների համար նախա
տեսված հարթակում ներկայացվել
են աճպարարական հետաքրքիր
հնարքներ, կրկեսային համարներ:
Ելույթ են ունեցել մանկական երգի
ու պարի խմբերª Երևանին նվիրված
կատարումներով, կազմակերպվել
են նաև խաղ-մրցույթներ: Միջոցառ
մանը տրամադրություն են նաև հա
ղորդել հեքիաթների ու մուլտֆիլմերի
հերոսները: Եվ այսպիսովª միջոցա
ռումների մասնակից երևանցիները
միմյանց, շնորհավորելով մայրաքա
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ղաքի տարեդարձը, նկատել են, որ
քաղաքում տիրող տոնական մթնո
լորտն իրենց դարձրել է պատմական
ու հիշարժան օրվա մի մասնիկը:
«Էրեբունի-Երևան 2800» տոնա
կան միջոցառումներն ամփոփվել են
Հանրապետության հրապարակում ª
գալահամերգով: Գալահամերգն ու
ղեկցվել է օրվան համահունչ երև
անյան սիրված կատարումներով,
պատմական անդրադարձով ու բե
մականացումներով:
Հոբել յանա
կան երեկոն եզրափակվել է տոնա
կան հրավառությամբ:
Երևանի 2800-ամյա հոբելյանի
առթիվ Անգլիական այգում տեղա
կայված հարթակում հանդես եկան
մայրաքաղաքում բնակվող ազգա

յին փոքրամասնությունները: Տար
բեր համայնքներ ներկայացնող
համույթներն ու անհատ կատարող
ները ներկայացել են ազգային երգ
ու պարով, Երևանի հիմնադրման
տարեդարձին նվիրված կատարում
ներով: Նշենք, որ տոնական միջո
ցառմանը մասնակցել են հունա
կան, վրացական, բելառուսական,
ռուսական, հրեական, գերմանա
կան, եզդիական, քրդական, ասո
րական, ուկրաինական և լեհական
համայնքների ներկայացուցիչները:
Մշակութային այսպիսի նախաձեռ
նություններն ամրապնդում են ժո
ղովուրդների բարեկամությունն ու
նպաստում մշակութային երկխոսու
թյանը:

¾ñ»µáõÝÇ-ºñ¨³Ý
ïáÝ³Ï³
ï³ñáõÃÛ³ÝÁ »ÉáõÛÃ áõÝ»ó³í Ý³¨
ÑáõÝ³Ï³Ý ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ §Ê³ñÇ
ïáÝÇ¦ áÏ³É-·áñÍÇù³ÛÇÝ ³Ýë³Ùµ
ÉÁ: ²Ýë³ÙµÉÇ ·»Õ.Õ»Ï³í³ñÝ ¿ ÐÐ
ÅáÕ. ³ñïÇëëï ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý
å»ï. ÎáÝë»ñí³ïáñÇ³ÛÇ åñáý»ëáñ
²ÝÅ»É³ ²Ã³µ»ÏÛ³ÝÁ: 1995 Ã-Çó
³é³Ûëûñ §Ê³ñÇïáÝÇ¦ áÏ³É-·áñ
ÍÇù³ÛÇÝ ³Ýë³ÙµÉÁ ÙÇ³Ï åñáý»ëÇ
áÝ³É ³Ýë³ÙµÉÝ ¿, áñÁ Ð³Û³ëï³
ÝáõÙ ½³ñ·³óÝáõÙ ¨ ï³ñ³ÍáõÙ ¿
ÑáõÝ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ, »ÉáõÛÃÝ»ñ áõ
Ý»ÝáõÙ Ã» Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ Ã» Ýñ³
ë³Ñ³Ù³ÝÝ»ñÇó դուրս: Æñ ³é³ÝÓ
Ý³Ñ³ïáõÏ »ÉáõÛÃáí Ý»ñÏ³Û³ó³í
³Ýë³ÙµÉÇ »ñ·ãáõÑÇ, ºäÎ ¹áó»Ýï
²Ý³ÑÇï ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ:

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

«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,
κοινωνικού 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

Στη γιορτή «Eρεμπουνί-Γιερεβάν» έλαβε μέρος
και το φωνητικό-ενόργανο σύνολο «Χαρίτων» της
Ελληνικής Ομοσπονδίας. 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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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Ñëîâî: Þìîð
À çíàåòå ëè âû, ÷òî ñëîâî
«þìîð» ïðîèñõîäèò îò
ãðå÷åñêîãî
humor
–
«âëàæíîñòü». Êàêîå æå
îòíîøåíèå ìîæåò èìåòü
þìîð ê âëàæ
íî
ñòè? À
äåëî â òîì, ÷òî â àíòè÷
íîé ìåäèöèíå ñîñòîÿíèå
÷åëîâåêà îïèñûâàëîñü ñî
îòíîøåíèåì ÷åòûðåõ æèä
êîñòåé: êðîâè, ëèìôû, æ¸ëòîé
(õîëîäíîé) è ÷¸ðíîé (ãîðÿ÷åé) æåë÷è. Èçáûòîê
èëè íåäîñòàòîê êàêîé-ëèáî èç æèäêîñòåé ïðèâî
äèò ê òîìó, ÷òî çäîðîâüå ÷åëîâåêà ìåíÿåòñÿ (êàê
ïðà
âè
ëî â õóä
øóþ ñòî
ðî
íó). À þìî
ðîì êàê ðàç
ñ÷èòàëîñü òàêîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà, ïðè êîòîðîì
ó íåãî íàáëþäàëîñü ïðàâèëüíîå ñîîòíîøåíèå ýòèõ
æèäêîñòåé – ñîêîâ òåëà.
Ñëîâî: Öèíèê
À çíà
å
òå ëè âû, ÷òî
ñëîâî «öèíèê» ïðîèçîø
ëî îò íàçâàíèÿ îäíîé èç
íàèáîëåå
âëèÿòåëüíûõ
ôèëîñîôñêèõ øêîë â
Äðåâíåé Ãðåöèè, îñíî
âàííîé
Àíòèñôåíîì
ïðè
ìåð
íî â 400 ãî
äó äî
í.ý. Èìåííî òîãäà ôèëî
ñîô çàÿâèë, ÷òî äîáðîäå
òåëü âûøå áîãàòñòâà, à
ïîòîìó ëó÷øå áûòü áåäíûì, ÷åì áîãàòûì, èáî
ðîñêîøü ðàçâðàùàåò ÷åëîâåêà – «æèòü ÷åëîâåêó
ñëåäóåò ïðîñòî, ïîäîáíî ñîáàêå». Îäíèì èç åãî
ó÷åíèêîâ áûë Äèîãåí. Äà, òîò ñàìûé Äèîãåí, ÷òî
æèë â áî÷
êå, òîò ñà
ìûé, ÷òî ïðî
ñèë ïî
äà
ÿ
íèÿ ó
ñòàòóé, ÷òîáû «ïðèó÷èòü ñåáÿ ê îòêàçàì», òîò ñà
ìûé, ÷òî õîäèë ÿñíûì äíåì ïî ðûíêó ñ çàææåí
íîé ñâå÷îé è ïîâòîðÿë: «ß èùó ÷åñòíîãî ÷åëîâå
êà», ïîäðàçóìåâàÿ, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî äàæå äíåì
ïðè çàææåííîé ñâå÷å. Äèîãåí âîîáùå âåë ñåáÿ
êðàéíå âûçûâàþùå, íåïðåðûâíî îñêîðáëÿÿ ëþäåé
è çàñòàâëÿÿ èõ ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êðàéíå íåëîâêî.
Î ôèëîñîôàõ ýòîé øêîëû ãîâîðèëè, ÷òî îíè
ïîäîáíû ñîáàêàì, ïîòîìó ÷òî ïîñòîÿííî âîð÷à
ëè, îãðûçàëèñü è êîãî-íèáóäü ðóãàëè. Ãðå÷åñêîå
ñëîâî «kunikos» êàê ðàç è îçíà÷àåò «ïîäîáíûé
ñîáàêå». Â ëàòèíñêîé òðàíñêðèïöèè îíî ñòàëî
çâó
÷àòü êàê «cynicus», è èìåí
íî èç ëà
òû
íè ïå
ðåøëî âî ìíîãèå ñîâðåìåííûå ÿçûêè.
Ñëîâî: Ñèìïîçèóì
À çíà
å
òå ëè âû, ÷òî îäèí èç ñà
ìûõ èç
âåñò
íûõ
äèàëîãîâ Ïëàòîíà íàçûâàåòñÿ «Ñèìïîçèóì», íî ó

íàñ åãî ïå
ðå
âî
äÿò êàê «Ïèð» (â ýòîì äè
à
ëî
ãå
îïèñàíà áåñåäà â äîìå ïîýòà Àãàôîíà â 416 ãîäó
äî í.ý., â êîòîðîé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êàê Ïëà
òîí, òàê è Ñîêðàò). À èíòåðåñåí ýòîò ôàêò âîò
ïî÷åìó. ×òî æå òàêîå ñèìïîçèóì? Îòêðûâàåì
òîëêîâûé ñëîâàðü è ÷èòàåì: ñèìïîçèóì – ýòî
ñîâåùàíèå ïî êàêîìó-ëèáî íàó÷íîìó âîïðîñó
(÷àñòî ìåæäóíàðîäíîå). Äåéñòâèòåëüíî ëè ýòî
èìåë â âèäó Ïëàòîí, íàçûâàÿ òàê ñâîå ïðîèçâå
äåíèå? Âðÿä ëè. Ñåãîäíÿ òî, ÷òî â Äðåâíåé Ãðå
öèè èìåíîâàëè ñèìïîçèóìîì ìû áû íàçâàëè
ïðîñòî âå÷åðèíêîé èëè äðóæåñêîé ïüÿíêîé íà
êóõíå: ñîáðàâøèåñÿ ïèëè âèíî è áåñåäîâàëè íà
ñàìûå ðàçíûå òåìû â âåñåëîé, íåïðèíóæäåííîé
îáñòàíîâêå. Îäíàêî ñî âðåìåíåì, âèäèìî èç
óâàæåíèÿ ê Ñîêðàòó è Ïëàòîíó, òàê ñòàëè îáîç
íà÷àòü êàê ðàç ñîáðàíèå ó÷åíûõ ìóæåé, à óïîò
ðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ – ýòî ïîñëåäíåå,
î ÷åì ìû ïîäóìàåì â ñâÿçè ñ ñèìïîçèóìîì.
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
ëåñíèö, à âëàäåëüöû ëîøàäåé ñ÷èòàëèñü ïîáå
äèòåëÿìè. Ýòî, êñòàòè, áûë åäèíñòâåííûé ñïî
ñîá äëÿ æåíùèí ïîó÷àñòâîâàòü â Îëèìïèéñêèõ
èãðàõ. Òàê, íàïðèìåð, îëèìïèéñêîé ÷åìïèîí
êîé íåñêîëüêî ðàç ñòàíîâèëàñü Êèíèñêà ‑  ïðèí
öåññà èç Ñïàðòû è ïåðâàÿ æåíùèíà -  îëèìïèéñ
êèé ÷åìïèîí.
2. À çíàåòå ëè âû, ÷òî áîêñ íà Îëèìïèéñêèõ
èã
ðàõ áûë î÷åíü æåñò
êèì âè
äîì ñïîð
òà (õî
òÿ,
êîíå÷íî, äî ïàíêðàòèîíà åìó áûëî äàëåêî), è
íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ ñòàíîâèëñÿ âñå áîëåå æå
ñòîêèì. Áîêñåðû ñòàëè èñïîëüçîâàòü ìåòàëëè
÷åñêèå ÷àñòè â ñâîèõ ïåð÷àòêàõ, áûëè îòìåíåíû
ïàóçû â ïîåäèíêàõ è ïðàâèëà îñòàíîâêè ïîå
äèíêà, åñëè ïðîòèâíèê óïàë. Áîè ïðîäîëæàëèñü
äî òåõ ïîð, ïî
êà îäèí èç ïðî
òèâ
íè
êîâ íå ñäà
âàëñÿ èëè íå óìèðàë. Õîòÿ, ïîñëåäíåå áûëî íå
î÷åíü õîðîøî äëÿ «ïîáåäèòåëÿ», ò.ê. ïîáåäà
ïðèñóæäàëàñü ïîãèáøåìó áîêñåðó.
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Øëáí áõ µ³¹ñÇç³Ýáí ÉóáÝí³Í
ÉáÉÇÏÝ»ñ
´³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ
� ÙÇçÇÝ ã³÷Ç ÉáÉÇÏÝ»ñ ` 6 Ñ³ï, ÉóáÝÇ Ñ³Ù³ñ, �ý³ñß (Ëá
½Ç áõ ï³í³ñÇ ÙÇë)` 300-400 ·, � µ³¹ñÇç³Ý` 1 Ñ³ï (~200
·), � åÇÝ¹ å³ÝÇñ` 50-70 ·, � ·ÉáõË ëáË` 1 Ñ³ï, � ëËïáñ`
1-2 å×»Õ,� Ù³Õ³¹³Ýáë Ï³Ù Ñ³Ù»Ù, � ³Õ, � åÕå»Õ, ëááõ
ëÇ, Ñ³Ù³ñ � ÉáÉÇÏÇ ÙÇçáõÏ,� ïáÙ³ïÇ Ù³ÍáõÏ` 1-2 ×³ßÇ ·¹³É,
� ëËïáñ` 1 å×»Õ, � ÃÃí³ë»ñ` 3-4 ×³ßÇ ·¹³É, � ³Õ, � ß³ù³
ñ³í³½, � åÕå»Õ

ä³ïñ³ëïÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ
ÈáÉÇÏÝ»ñÁ Éí³Ý³É áõ ãáñ³óÝ»É, Ïïñï»É í»ñÝ³Ù³ëÁ:
êáõñ ¹³Ý³ÏÇ Í³Ûñáí ½·áõßáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ý»É ÙÇçáõÏÁ` ³é³Ýó
Ï»Õ¨Á íÝ³ë»Éáõ:
ØÇçáõÏÇó å³ïñ³ëï»É ïáÙ³ïáí áõ ÃÃí³ë»ñáí ëááõëÁ:
ØÇçáõÏÁ Ñ³ñ»É Ñ³ñÇãáí ¨ ÉóÝ»É µáõë³Ï³Ý ÛáõÕáí ï³ù Ã³í³ÛÇ
Ù»ç, Ù³ñÙ³Ý¹ Ïñ³ÏÇ íñ³ 7 ñáå» Ë³éÝ»Éáí ßá·»Ë³ß»É: ²í»
É³óÝ»É ïáÙ³ïÇ Ù³ÍáõÏÁ ¨ ÏñÏÇÝ 3-4 ñáå» ßá·»Ë³ß»É:
êááõëÇ Ù»ç ³Õ áõ åÕå»Õ ³í»É³óÝ»É ¨ ÙÇ ÷áùñ ß³ù³
ñ³í³½: ²í»É³óÝ»É ïñáñí³Í ëËïáñÁ, Ë³éÝ»É ¨ 1 ñáå» »÷»É:
êááõëÇÝ ³í»É³óÝ»É ÃÃí³ë»ñÁ, Ë³éÝ»É, ßá·»Ë³ß»É 2-3 ñáå»:

ä³ïñ³ëï»É ÉóáÝÁ
êáËÁ Ù³ùñ»É áõ Ïïñï»É áã Ù»Í Ëáñ³Ý³ñ¹ÇÏÝ»ñáí: ´³¹ñÇ
ç³ÝÁ Éí³Ý³É, ãáñ³óÝ»É áõ Ëáñ³Ý³ñ¹ÇÏÝ»ñáí Ïïñï»É: Î³Ý³
ãÇÝ Éí³Ý³É, ãáñ³Ý»É áõ Ïïñï»É: êËïáñÁ Ù³ùñ»É áõ ïñáñ»É:
ä³ÝÇñÁ Ù³Ýñ³óÝ»É ù»ñÇãáí:
î³ù Ã³í³ÛÇ Ù»ç 2-3 ñáå» ï³å³Ï»É ëáËÁ:
²í»É³óÝ»É ëËïáñÁ ¨ Ë³éÝ»É: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ³í»É³óÝ»É ý³ñ
ßÁ ¨ ï³å³Ï»É 10 ñáå»` ³ÝÁÝ¹Ñ³ï Ë³éÝ»Éáí áõ å³ï³é³
ù³Õáí ïñáñ»Éáí:
´³¹ñÇç³ÝÁ ï³å³Ï»É Ù»Ï ³ÛÉ Ã³í³ÛÇ Ù»ç, ³Õ ³í»É³óÝ»É:
ä³ïñ³ëïÇ ý³ñßÁ ÙÇ ÷áùñ ë³é»óÝ»É, ³í»É³óÝ»É ï³å³Ï³Í
µ³¹ñÇç³ÝÁ ¨ ³ÝóÏ³óÝ»É Ùë³Õ³óáí: ü³ñßÇÝ ³í»É³óÝ»É Ï³
Ý³ãÇÝ, å³ÝÇñÁ, ³ÕÁ, åÕå»ÕÁ áõ É³í Ë³éÝ»É:

ÈáÉÇÏÝ»ñÁ ß³ñ»É ÃË»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÛáõÕáï Ã³
í³ÛÇ Ù»ç áõ ÉóáÝ»É ý³ñßáí:
ÈáÉÇÏÝ»ñÁ í»ñ¨Çó Í³ÍÏ»É Ù»Ï Ã»ÛÇ ·¹³É ëááõëáí: ÂË»É 1520 ñáå» 180 ³ëïÇ×³ÝáõÙ:

²ñù³Û³ËÝÓáñáí Ëáñáí³Í
Ëá½Ç ÙÇë
´³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ

� Ëá½Ç ÙÇë - 500 · , � å³Ñ³ÍáÛ³ó

í³Í ³ñù³Û³ËÝÓáñ (ûÕ³ÏÝ»ñáí) - 1 µ³Ý
Ï³, � ÉáÉÇÏÝ»ñ - 2 Ñ³ï, � ëáË - 2 Ñ³ï, �
å³ÝÇñ – 80 -100 ·, � Ù³ÛáÝ»½ - 200 ·, �
³Õ, � åÕå»Õ , � ÓÇÃ³åïáõÕ

ä³ïñ³ëïÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ

Êá½Ç ÙÇëÁ Éí³Ý³É, ãáñ³óÝ»É áõ
Ïïñï»É Áëï µ³ÅÇÝÝ»ñÇ: ØÇëÁ Í»Í»É, ³Õ
áõ åÕå»Õ ³Ý»É, ß³ñ»É ÃË»Éáõ Ã³í³ÛÇ
Ù»ç:
ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß ÃÐÅ×ÅÑÊÀß ÎÁÙÈÍÀ «ÈËÈÎÑ»
Председатель С. РАФАЕЛИДИС
Главный редактор К. КАРАПЕТЯН

êáËÝ áõ ÉáÉÇÏÝ»ñÁ Ïïñï»É ûÕ³ÏÝ»
ñáí: êáËÇ ûÕ³ÏÝ»ñÁ ß³ñ»É ÙëÇ íñ³ ¨
Í³ÍÏ»É Ù³ÛáÝ»½áí: ì»ñ¨áõÙ ï»Õ³íáñ»É
Ý³¨ ÉáÉÇÏÇ ûÕ³ÏÝ»ñÁ: ÈáÉÇÏÇ ûÕ³ÏÝ»ñÇ
íñ³ ß³ñ»É ³ñù³Û³ËÝÓáñÇ ûÕ³ÏÝ»ñÁ ¨
Í³ÍÏ»É Ù³ÛáÝ»½áí:
²Û¹ ß»ñïÁ Çñ Ñ»ñÃÇÝ Í³ÍÏ»É ù»ñ³Í
å³ÝÇñáí, ÇëÏ ³ñù³Û³ËÝÓáñÇ ûÕ³ÏÇ
íñ³ ¹Ý»É ÓÇÃ³åïáõÕÁ:
ÂË»É 30-40 ñáå» 180 ³ëïÇ×³Ýáí:
ºñ¨³ÝÇ ÑáõÛÝ»ñÇ §ÆÈÆàê¦ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃáõÝ
Ü³Ë³·³Ñ ê. è²ü²ÚºÈÆ¸Æê
¶ÉË³íáñ ËÙµ³·Çñ Î. Î²ð²äºîÚ²Ü

Ðñ³ï³ñ³Ïí³Í ¿ ՀՀ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ
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