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Փետրվարի 9-ը հույն մեծ բանաստեղծ, Հունաստանի ազգային հիմնի հեղինակ 
Դիոնիսոս Սոլոմոսի հիշատակի օրն է, և պատահական չէ, որ 2017 թվականին այդ օրը 
հռչակվեց Հունարենի համաշխարհային օր։ Այդ օրը աշխարհի տարբեր երկրներում, 
որտեղ կա հունական սփյուռք և որտեղ դասավանդվում է հունարեն, կազմակերպվում 
են միջոցառումներ՝ նվիրված հունարենին։

Հունարենի համաշխարհային օրվա շրջանակներում Սև ծովի և Կենտրոնական 
Ասիայի շրջանի երկրների հույն երիտասարդների համակարգող խորհուրդը 
Մարիուպոլի պետական համալսարանի հունական բանասիրության և 
թարգմանչության ֆակուլտետի հետ համատեղ կազմակերպել էր համաշխարհային 
ֆլեշմոբ, որին մասնակցելու համար աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող 
մարդիկ տեսանյութեր էին ուղարկում, որտեղ արտաբերում էին այն բազմաթիվ 
բառերից մի քանիսը, որոնք հունարենը տվել է մարդկությանը։ Հայաստանի հույները և 
հելլենասերները ևս մասնակցեցին ֆլեշմոբին՝ նկարահանելով մի շարք տեսանյութեր, 
որոնց անդրադարձան նաև հունական ԶԼՄ-ները։

Հունարենի օրվա շրջանակներում փետրվարի 9-ին Հայաստանի հունական 
համայնքների միությունը Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանում կազմակերպեց 
գրական միջոցառում, որին ներկա էին Հայաստանում Հունաստանի դեսպանության 
ներկայացուցիչները, հունական համայնքների անդամները և այլ հյուրեր։ 
Միջոցառումը նպատակ ուներ հայերեն հնչեցնելու հույն մեծ բանաստեղծների 
ստեղծագործությունները, հատվածներ Գրականության Նոբելյան մրցանակի 
արժանացած հույն գրողների ճառերից։

Ինչպես միջոցառման ընթացքում նշվեց, մենք բախտավոր ենք, որ խոսում ենք 
հայերեն, քանզի հայերենի ճոխ բառապաշարը թույլ է տալիս բնագրին հնարավորինս 
հարազատ թարգմանելու 25 և ավելի դարերի պատմություն ունեցող հույն լեզուն։ 
Հունարեն հնչեցին Յանիս Ռիցոսի, Օդիսեաս Էլիտիսի, Կիկի Դիմուլայի,
Կոստանդինոս Կավաֆիսի, Մենելաոս Լուդեմիսի ստեղծագործությունները և դրանց 
հայերեն թարգմանությունները (թարգմանիչներ՝ Շուշան Կարապետյան, Շամրիկ 
Խաչատրյան և Մարիա Լազարևա)։

Հյուրերը դիտեցին նաև հունական խասապիկո պարը (պարուսույց՝ Դիանա 
Սմբատյան) և ունկնդրեցին հունական ժամանակակից երաժիշտներից մեկի՝ Բաբիս 
Ստոկասի Κι έμεινα εδώ ստեղծագործությունը՝ Սամվել Բիրինյանի կիթառային 
կատարմամբ։

Միջոցառման ավարտին Հայաստանում Հունաստանի դեսպանության 
ներկայացուցիչները շրջեցին Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանում և 
ծանոթացան հայ մեծ նկարչի ստեղծագործություններին՝ տիկին Ռուզան Սարյանի 
մեկնաբանությամբ։

ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ -ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΡΟΣ ΣΑΡΙΑΝ ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η 9η Φεβρουαρίου είναι η ημέρα του εορτασμού του μεγάλου Έλληνα ποιητή, συγγραφέα του Ελληνικού 
Εθνικού Υμνου, Διονύσιου Σολωμού, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το 2017 αυτή η ημέρα 
ανακηρύχθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα των Ελληνικών. Την ημέρα αυτή, σε διάφορες χώρες του κόσμου όπου 
υπάρχει ελληνική διασπορά και όπου διδάσκονται τα ελληνικά, διοργανώνονται εκδηλώσεις αφιερωμένες 
στην ελληνική γλώσσα.
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας των Ελληνικών, το Ελληνικό Συμβούλιο Συντονισμού της Νεολαίας 

των Χωρών της Μαύρης Θάλασσας και της Κεντρικής Ασίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικής 
Φιλολογίας και Μετάφρασης του Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, διοργάνωσε ένα παγκόσμιο flash mob, 
όπου άνθρωποι από διάφορες γωνιές του κόσμου έστειλαν βίντεο με αρκετές από τις πολλιάριθμες λέξεις , τις 
οποίες έδωσαν οι Έλληνες στην ανθρωπότητα. Οι  Έλληνες της Αρμενίας όπως και οι Φιλέλληνες 
συμμετείχαν επίσης στο flash mob, γυρίζοντας μια σειρά από βίντεο που καλύπτονταν και από ελληνικά 
ΜΜΕ.
Στις 9 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της Ημέρας των Ελληνικών, η Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων της 

Αρμενίας οργάνωσε μια λογοτεχνική εκδήλωση στον Οίκο-Μουσείο του Μαρτιρός Σαριάν. Η εκδήλωση είχε 
στόχο να αναδείξει τα έργα των μεγάλων Ελλήνων ποιητών στην αρμενική γλώσσα, αποσπάσματα από τις 
ομιλίες των βραβευμένων Ελλήνων με το Βραβείο Νόμπελ.
Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, είμαστε τυχεροί που μιλάμε αρμενικά, καθώς το 

πλούσιο λεξιλόγιο της αρμενικής γλώσσας επιτρέπει τη μετάφραση της αρχικής γραφής όσο το δυνατόν πιο 
κοντά, μιας γλώσσας με ιστορία πάνω από 25 αιώνες. Τα ελληνικά τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου, του 
Οδυσσέα Ελύτη, της Κικής Δημουλά, του Κωνσταντίνου Καβάφη, του Μενέλαου Λουδίδη και των 
αρμενικών μεταφράσεών τους (μεταφραστές Σουσάν Καραπετιάν, Σαμρίκ Χατσατριάν και Μαρία 
Λαζάρεβα).
Οι καλεσμένοι παρακολουθούσαν επίσης τον ελληνικό χορό χασάπικο (χορεύτρια Ντιάνα Σμπατιάν) και 

άκουσαν έναν σύγχρονο έργο το «Κι έμεινα Εδώ» του μουσικού- ερμηνευτή τού Μπάμπη Στόκα, υπό την 
εκτέλεση με κιθάρα από τον Σαμβέλ Μπιρίνιαν.
Στο τέλος της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Πρεσβείας στην Αρμενία περιόδευσαν στον Οίκο-

Μουσείο του Μαρτιρός Σαριάν και γνώρισαν τα έργα του μεγάλου αρμενικού καλλιτέχνη με τα σχόλια της 
κυρίας Ρουζάν Σαριάν.

                                                                                      Απόδοση στα ελληνικά – Τακβόρ Αμπακουμιάν
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ հայրապետի
տնօրինությամբ Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնը
հռչակվել է Երիտասարդների օրհնության օր: Տոնը
շարժական է և այս տարի նշվում է փետրվարի 8-ին:
Ս. Սարգիս զորավարը իր որդու` Մարտիրոսի և 14
քաջ մարտիկների հետ նահատակվել է հանուն
քրիստոնեական հավատքի: Նա իր նահատակվելուց
առաջ մի աղոթք է արել Աստծուն և խնդրել կատարել 
բոլոր նրանց երազանքները, ովքեր իր անվան
միջոցով կդիմեն Աստծուն: Այս պատճառով Հայ
Առաքելական եկեղեցին նրան դարեր շարունակ սիրո
բարեխոս է համարել և Սուրբ Սարգսի տոնն էլ 
կոչվում է սիրո տոն: Սուրբ Սարգսի տոնին
նախորդում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից

հաստատված Առաջավորաց պահքը: Պահքը տևում է հինգ օր:
Տոնի նախորդ օրը՝ չամուսնացածները երեկոյան ալյուր են դնում դռան շեմին, ըստ ավանդույթի` Սուրբ

Սարգիսը պետք է հրեշտակների ուղեկցությամբ անցնի և ում մատուցարանի մեջ դրված ալյուրի մեջ
թողնի իր սպիտակ ձիու պայտի հետքը, այդ տարի կիրականանա երիտասարդի երազանքը: Նաև աղի
բլիթ են ուտում ՝ հավատալով, որ Սուրբ Սարգիսը երազին ցույց կտա իրենց ապագա կողակցին: Սուրբ
Սարգսի տոնի առթիվ սիրահարները միմյանց բացիկներ ու նվերներ են նվիրում՝ ի նշան սիրո:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ   ՕՐՀՆՈՒԹՅԱՆ   ՕՐԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ   ՕՐՀՆՈՒԹՅԱՆ   ՕՐ
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 Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ξεκίνησε ως ο λειτουργικός
εορτασμός ενός ή περισσότερων Χριστιανών μαρτύρων που
ονομάζονταν Βαλεντίνοι. Πολλές ιστορίες μαρτυρίων δημιου-
ργήθηκαν για διάφορους Βαλεντίνους οι οποίες έλαβαν χώρα
14 Φεβρουαρίου και προστέθηκαν αργότερα στους βίους των
αγίων. Μια δημοφιλής αγιογραφική αναφορά του Αγίου
Βαλεντίνου της Ρώμης αναφέρει ότι φυλακίστηκε επειδή
πάντρευε στρατιώτες οι οποίοι απαγο ρεύονταν να παντρευτούν
Χρισ τιανές, καθώς ο χριστιανισμός ήταν υπό διωγμό στη
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σύμφωνα με το θρύλο, κατά τη
φυλάκισή του, θεράπευσε την κόρη του φύλακά του, Αστέριου.
Ένα καλλωπιστικό στοιχείο της ιστορίας αναφέρει ότι πριν την
εκτέλεσή του της έγραψε ένα γράμμα υπογράφοντας «ο
Βαλεντίνος σου». Σήμερα, η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι 
επίσημη γιορτή στην Αγγλικανική κοινότητα και στη
Λουθηρανική εκκλησία.
Η ημέρα συσχετίστηκε με την ημέρα των ερωτευμένων από

τον Τζέφρι Τσόσερ στον ύστερο Μεσαίωνα, όταν άκμαζε η
κουλτούρα του ιπποτικού έρωτα. Τον 18ο αιώνα στην Αγγλία
εξελίχθηκε σε περίσταση κατά την οποία οι ερωτευμένοι 
εξέφραζαν την αγάπη τους με λουλούδια, δώρα ή ευχητήριες
κάρτες. Στην Ευρώπη, κλειδιά του Αγίου Βαλεντίνου δίνονταν
στους εραστές «ως ένα ρομαντικό σύμβολο και πρόσκληση για

να τους ξεκλειδώσουν την καρδιά», καθώς και στα παιδιά, ώστε να απομακρύνουν την νόσο του αγίου Βαλεντίνου. Τον 19ο αιώνα οι χειρό γραφες κάρτες
αντικαταστάθηκαν από μαζικής παραγωγής ευχητήριες κάρτες.

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια γιορτή που λαμβάνει χώρα τις 
14 Φεβρουαρίου. Η ημέρα εορτάζεται από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο,

αν και δεν είναι ημέρα αργίας.

Æï³ ÉÇ ³ ÛáõÙ, áñ ï» ÕÇó, Áëï É» ·»Ý ¹Ç, ³é³ ç³ ó»É ¿ êáõñμ 
ì³ É»Ý ïÇ ÝÇ ïá ÝÁ, ÷»ïñ í³ ñÇ 14-Á ³Ý í³ ÝáõÙ »Ý
§ù³Õó ñ¦ ûñ: ²Ûë ûñ» ñÇÝ ³ÛÝ ï»Õ Ù³ñ ¹ÇÏ ÙÇ-
ÙÛ³Ýó ÝíÇ ñáõÙ »Ý ³Ù» Ý³ ï³ñ μ»ñ ÏáÝ ý»ï Ý»ñ,
ÃËí³Í ù³μ ÉÇÃ Ý»ñ »õ ëñï³ Ó»õ ßá Ïá É³¹ Ý»ñ:
ø³Õó ñ³ í» ÝÇù ÝíÇ ñ» Éáõ ëá íá ñáõ ÃÛáõ ÝÁ Ï³ 
Ý³¨ ²Ù» ñÇ Ï³ ÛáõÙ: ¸»é áã í³Õ ³Ý óÛ³-ÙÙ
ÉáõÙ ³Ûë ï»Õ ëÇ ñ³ Ñ³ñ í³Í ³Õ çÇÏ Ý» ñÁ ¨
ïÕ³ Ý» ñÁ Çñ³ñ ÝíÇ ñáõÙ ¿ÇÝ Ù³ñ óÇ-
å³Ý Ý»ñ, ¹³ Ñ³ Ù³ñ íáõÙ ¿ñ ß³ï Ã³Ý-
Ï³ñ Å»ù Ýí»ñ, áñáí Ñ» ï¨ Ù³ñ óÇ å³ ÝÁ
å³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ ¿ñ ß³ ù³ñ, áñÝ ³ÛÝ Å³ Ù³-
Ý³Ï ß³ï Ã³ÝÏ ³ñ Å»ñ:

üñ³Ý ëÇ ³ ÛáõÙ êáõñμ ì³ É»Ý ïÇ ÝÇ ïá ÝÇÙ
³éÇ Ãáí ÙÇ ÙÛ³Ýó ³é³ç Ý» ñáõÙ ÝíÇ ñ»É »Ý ·» Õ»-
óÇÏ ù³ é³ ïá Õ» ñáí μ³ óÇÏ Ý»ñ: ´³ óÇ ³Ûë μ³ óÇÏ-
Ý» ñÇóª üñ³ ÝÇ ë³ ÛáõÙ ÝíÇ ñáõÙ »Ý Ý³¨ ëåÇ ï³Ï ßá Ïá-
É³ ¹» Ùáõë, ÏáÝ ý»ï Ý»ñ, éá Ù³Ý ïÇÏ ×³ Ý³ å³ñ Ñáñ ¹áõ ÃÛ³Ý
ïáÙ ë»ñ, ï³ñ μ»ñ Ûá ·áõñï Ý»ñ, ³ñ Ñ»ë ï³ Ï³Ý Í³ ÕÇÏ Ý»ñ: ÆëÏ ³Ñ³ Ö³-
åá ÝÇ ³ ÛáõÙ êáõñμ ì³ É»Ý ïÇ ÝÇ ûñÁ ÝÙ³Ý ¿ Ù³ñ ïÇ 8-ÇÝ, ë³ Ï³ÛÝ ³Ûë
ûñÁ Ýí»ñ Ý»ñ ï³ ÉÇë »Ý ÙÇ ³ÛÝ ³Õ çÇÏ Ý» ñÁ:

àõ»É ëáõÙ ëÇ ñ³ Ñ³ñ Ý» ñÁ ³Ûë ûñÁ ß³ï Ûáõ ñá íÇ Ýí»ñ »Ý ÙÇ Ù³ÛÝó Ñ³-Ù
Ù³ñ å³ï ñ³ë ïáõÙ: Üñ³Ýù, Í³ éÁ ÷á ñ» Éáí, Ñ³ ÝáõÙ »Ý ·¹³ É³Ý Ù³Ý ÙÇ
Ñ³ï í³Í` §ëÇ ñá ·¹³É Ý» ñ¦, ³Û Ýáõ Ñ» ï¨ ¹ñ³Ýù ½³ñ ¹³ ñáõÙ »Ý ï³ñ μ»ñ
ëñï» ñáí ¨ μ³ Ý³ ÉÇ Ý» ñáí, áñÇó Ñ» ïá ÝíÇ ñáõÙ Çñ³ñ: ²Ûë ³Ù» ÝÁ Ýß³-
Ý³ ÏáõÙ ¿` §¸áõ ·ï»É »ë ¹»åÇ ÇÙ ëÇñ ïÁ ï³ ÝáÕ ×³ Ý³ å³ñ ÑÁ¦:

¶»ñ Ù³ ÝÇ ³ ÛáõÙ êáõñμ ì³ É»Ý ïÇ ÝÁ  áã Ã» ëÇ-Ù
ñ³ Ñ³ñ Ý» ñÇ å³ßï å³ÝÝ ¿ Ñ³ Ù³ñ íáõÙ,

³ÛÉ Ñá ·» Ï³Ý ÑÇ í³Ý¹ Ý» ñÇ ÝÁ: ²Ûë
ûñ í³ Ï³ å³Ï óáõ ÃÛ³Ùμ ³Ûë ï»Õ 

Ñá ·» μáõ Å³ ñ³Ý Ý» ñÁ ½³ñ ¹³-
ñáõÙ »Ý, ÇëÏ »Ï» Õ» óáõÙ Ñ³-
ïáõÏ å³ ï³ ñ³· »Ý Ù³ ïáõ-
óáõÙ: ¸», ÇëÏ Æë å³ ÝÇ ³ ÛáõÙ 
³Ûë ïá ÝÁ ÝßíáõÙ ¿ áã Ã»
÷»ïñ í³ ñÇ 14-ÇÝ, ³ÛÉ Ù³ ÛÇ-
ëÇ 1-ÇÝ, ´ñ³ ½Ç ÉÇ ³ ÛáõÙ ¿ÉªÙ
Ñáõ ÝÇ ëÇ 12-ÇÝ:

Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ êáõñμ ì³-Ù
É»Ý ïÇ ÝÇ ïá ÝÁ Ñ³ ÙÁÝÏ ÝáõÙ ¿

îÛ³é ÝÁÝ ¹³ é³ çÇ ïá ÝÇÝ: ²Ûë ûñÁ
³Ûë ï»Õ ÝíÇ ñáõÙ »Ý ï³ñ μ»ñ ï» ë³ ÏÇ

Í³ ÕÇÏ Ý»ñ, ù³Õó ñ³ í» ÝÇù Ý»ñ, ÷áõ ãÇÏ Ý»ñ,
÷³ ÷áõÏ Ë³ Õ³ ÉÇù Ý»ñ »õ ³ÛÉÝ: ö»ïñ í³ ñÇ 14-ÇÝ

ß³ï Ñ³ ×³Ë Ý³ »õ ³ÛÝ ëÇ ñ³ Ñ³ñ í³Í Ù³ñ ¹ÇÏ, áí ù»ñ »ñ Ï³ñ »Ý ëå³ ë»É 
Çñ»Ýó ëÇ ñ» ÉÇ ÇÝ ë»ñ Ëáë ïá í³ Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ, Ñ³ Ù³ñ Ó³ Ïáõ ÃÛáõÝ »Ý Ñ³-
í³ ùáõÙ ¨ áñ¨¿ ³Ý³ÏÝ Ï³É »Ý ³ÝáõÙ, ß³ï ¹»å ù» ñáõÙ Ý³¨ Ã³ùó Ý» Éáí 
³Ý³ÏÝ Ï³É Ù³ ïá óá ÕÇ ³Ýáõ ÝÁ, ³Ûë å»ë ïá ÝÇÝ ï³ Éáí ³í» ÉÇ ³é»ÕÍ í³-
Í³ ÛÇÝ ÇÙ³ëï:

Ø»Ýù ¿É Ù»ñ ÏáÕ ÙÇó ßÝáñ Ñ³ íá ñáõÙ »Ýù μá Éáñ ëÇ ñ³ Ñ³ñ Ý» ñÇÝª êáõñμ
ì³ É»Ý ïÇ ÝÇ ïá ÝÇ Ï³ å³Ï óáõ ÃÛ³Ùμ, »õ Ù³Õ ÃáõÙ Ýñ³Ýó Ñ³ í»ñÅ áõ Ù³-
ùáõñ  ë»ñ:
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´³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ 
•  Óáõ` 5 Ñ³ï
•  çáõñ` 200 ÙÉ 
•  ³ÉÛáõñ` 1 Ï· 
•  Ï³ñ³· (Ñ³É»óí³Í)` 400 ·
•  ëáõÉáõ·áõÝÇ å³ÝÇñ` 1 Ï·
•  ÃÃí³ë»ñ` 200 ·
•  ³Õ` Áëï ×³ß³ÏÇ

ä³ïñ³ëïÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ 
ÒáõÝ Ñ³ñ»É, çáõñ, ³ÉÛáõñ ¨ ³Õ ³í»É³óÝ»É: ÊÙáñÁ ÑáõÝó»É,

μ³Å³Ý»É 8 Ù³ëÇ, ÙÇ Ù³ëÁ å»ïù ¿ ³í»ÉÇ Ù»Í ÉÇÝÇ, ù³Ý ÙÛáõëÝ»ñÁ:
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ëÇó ·Ý¹ÇÏ Ó¨³íáñ»É: ÂáÕÝ»É 10 ñáå»:

²ÛÝáõÑ»ï¨ ËÙáñÇ ·Ý¹ÇÏÝ»ñÁ áõÅ»Õ Í»÷»É ë»Õ³ÝÇÝ áõ μ³ñ³Ï
ß»ñï»ñáí Ù»Í ßñç³Ý³ÏÝ»ñ Ó¨³íáñ»É: ²í»ÉÇ Ù»Í ßñç³Ý³ÏÁ ¹Ý»É 
ÛáõÕ³ÃÕÃÇ íñ³, Ñ³É»óí³Í Ï³ñ³· ùë»É:

ØÝ³ó³Í ß»ñï»ñÁ Ñ»ñÃáí ÁÝÏÕÙ»É »é³óáÕ çñÇ Ù»ç 10-15 
í³ÛñÏÛ³Ýáí: ¸ñ³ÝÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá ¹ñ³Ýù ÙïóÝ»É ë³éÁ çñÇ
Ù»ç ¨ ß³ñ»É ÃÕÃ» ëñμÇãÇ íñ³:

ä³ÝÇñÁ ù»ñ»É ù»ñÇãáí, Ë³éÝ»É ÃÃí³ë»ñÇ áõ ÙÝ³ó³Í Ï³ñ³·Ç
Ñ»ï: ÊÙáñÇ ÑáõÙ ß»ñïÇ íñ³ Çñ³ñ íñ³ ¹Ý»É ãáñë »÷³Í ß»ñï»ñÁ` 

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ É³í Ï³ñ³· ùë»Éáí: ì»ñ¨Çó ï»Õ³íáñ»É å³ÝñÇ
ÉóáÝÇ Ï»ëÁ: Þ³ñ»É Ï³ñ³·áí Í³ÍÏí³Í ¨ë 3 ß»ñï, ï»Õ³íáñ»É 
ÙÝ³ó³Í ÉóáÝÁ:

ÐáõÙ ËÙáñÇ »½ñ»ñÁ í»ñ¨áõÙ Í³É»É: æ»éáóÁ ï³ù³óÝ»É ÙÇÝã¨ 200° 
C: ²ãÙ³Ý Í³ÍÏ»É í»ñçÇÝ ß»ñïáí: ì»ñ¨Çó ¹Ý»É ÙÇ ß»ñï ÷³ÛÉ³ÃÇÃ»Õ:
º÷»É ç»éáóáõÙ Ùáï 15 ñáå», Ñ»ïá ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ Çç»óÝ»É ÙÇÝã¨ 
1800C, Ñ³Ý»É ÷³ÛÉ³ÃÇÃ»ÕÁ ¨ ÃË»É ¨ë 10 ñáå»: Ø³ïáõó»É ï³ù 
íÇ×³ÏáõÙ:

´³ Õ³¹ ñáõ ÃÛáõ ÝÁ
ÊÙáñ 

•  150 · ³ÉÛáõñ
•   1 Ã» ÛÇ ·¹³É ëá ¹³
•  2 ×³ ßÇ ·¹³É Ù»Õñ
•  1 åïÕáõÝó í³ ÝÇ ÉÇÝ
•  1 åïÕáõÝó ³Õ
•  1 Óáõ
•  75 · Ñ³ É»ó í³Í Ï³ ñ³·

Þ³ Õ³Ë
•  120 · ³ÉÛáõñ
•  3 ×³ ßÇ ·¹³É Ñ» ÕáõÏ Ù»Õñ
•  75 · Ï³ ñ³·

 ÈóáÝ
•  3 Ñ³ï Óáõ
•  200 · ë» ñáõóù
•  750 · ³ÝÛáõÕ Ï³Ã Ý³ ßáé
•  50 · ß³ ù³ñ
•  4 ×³ ßÇ ·¹³É ÏÇï ñá ÝÇ ÑÛáõÃ
•  50 · ûë É³
•  250 · å³ Ñ³ ÍáÛ ³óí³Í μ³É
•  ß³ ù³ ñÇ ÷á ßÇ

ä³ï ñ³ëï Ù³Ý »Õ³ Ý³ ÏÁ
î³ å³ ÏÇÝ ÛáõÕ ùë»É: æ» éá óÁ ï³ ù³ó Ý»É 

ÙÇÝ ã¨ 2000 C: ÊÙá ñÇ μ³ Õ³¹ ñÇã Ý» ñÁ Çñ³ñ Ë³é-
Ý»É, ËÙáñ ÑáõÝ ó»É: ÎÉáñ ß»ñï Ó¨ ³ íá ñ»É, ¹Ý»É 
ï³ å³ ÏÇ Ù»ç` Í³Û ñ» ñÁ 3 ëÙ μ³ñÓ ñáõ ÃÛ³Ùμ Í³-

É» Éáí ¹» åÇ í»ñ ̈  ³Ù ñ³ó Ý» Éáí ï³ å³ ÏÇÝ: ÊÙá-
ñÇó ÑÇÙ ùÁ 10 ñá å» ¹Ý»É ç» éá óÇ Ù»ç: ²Û Ýáõ Ñ» ï¨
Ñ³ Ý»É ¨ ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝÝ Çç»ó Ý»É ÙÇÝ ã¨ 1700C:

Þ³ Õ³ ËÇ μ³ Õ³¹ ñÇã Ý» ñÁ Ë³é Ý»É Çñ³ñ:
êåÇ ï³ Ïáõó Ý» ñÁ μ³ Å³ Ý»É ¹»Õ Ýáõó Ý» ñÇó 

¨ Ñ³ ñ»É: ²é³Ý ÓÇÝ Ñ³ ñ»É ë» ñáõó ùÁ: ¸»Õ Ýáõó-

Ý» ñÁ Ë³é Ý»É Ï³Ã Ý³ ßá éÇ, ß³ ù³ ñÇ, ÏÇï ñá ÝÇ 
ÑÛáõ ÃÇ áõ ûë É³ ÛÇ Ñ»ï: ²í» É³ó Ý»É μ³ ÉÁ, ëåÇ-
ï³ ÏáõóÝ áõ ë» ñáõó ùÁ: Èóá ÝÁ ¹Ý»É ÑÇÙ ùÇ íñ³ 
áõ íñ³Ý ³í» É³ó Ý»É ß³ Õ³ ËÁ: ÂË»É 60 ñá å»: 
ê³ é»ó Ý»É ¨ Ù³ ïáõ ó» Éáõó ³é³ç íñ³Ý ß³ ù³ ñÇ 
÷á ßÇ ó³Ý»É:


