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ΑΑγγααππηηττοοίί  φφίίλλοοιι,,  ααξξιιόόττιιμμοοιι  χχοορρηηγγοοίί,,  χχρρηημμααττοοδδόόττεεςς,,  εεππεεννδδυυττέέςς,,  ιιδδιιώώττεεςς,,  

ΕΕίίννααιι   γγννωωσσττόό,,   όόττιι   ηη   σσύύγγχχρροοννηη   ττεεχχννοολλοογγίίαα   ωωςς   ππρροοςς   κκιιννοούύμμεενναα   σσχχέέδδιιαα   δδίίννοουυνν  

ππρρααγγμμααττιικκέέςς   εευυκκααιιρρίίεεςς   γγιιαα   δδηημμιιοουυρργγίίαα   όόμμοορρφφωωνν   κκααιι   εεννδδιιααφφεερρόόννττωωνν   γγιιαα  

ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη   έέρργγωωνν..   ΓΓιιαα   ααυυττόόνν   ττοο   λλόόγγοο,,   κκααιι   λλόόγγωω   μμιικκρρόόττεερρωωνν   εεππεεννδδύύσσεεωωνν   ((σσεε  

σσύύγγκκρριισσηη  μμεε  κκιιννηημμααττοογγρρααφφιικκήή  ττααιιννίίαα)),,  ααπποοφφαασσίίσσττηηκκεε  ηη  κκιιννηημμααττοογγρρααφφιικκήή  δδιιαασσκκεευυήή  

ττοουυ   ιισσττοορριικκοούύ   δδιιηηγγήήμμααττοοςς   ττοουυ   ΑΑ..  ΖΖ..  ΜΜεελλίίκκ‐‐ΣΣααχχννααζζάάρροοββ   ««ΟΟλλυυμμππιιοοννίίκκηηςς   ααππόό   ττηηνν  

ΑΑρρττααξξάάτταα»»  σσεε  μμοορρφφήή  33DD  κκιιννοουυμμέέννωωνν  σσχχεεδδίίωωνν  μμεεγγάάλλοουυ  μμήήκκοουυςς..  

ΗΗ  υυππόόθθεεσσηη  ττοουυ   ιισσττοορριικκοούύ  δδιιηηγγήήμμααττοοςς  ββαασσίίζζεεττααιι  σστταα  γγεεγγοοννόότταα  ττοουυ  δδεεύύττεερροουυ  μμιισσοούύ  

ττοουυ  44‐‐οουυ  ααιιώώνναα,,  όότταανν  ΑΑρρμμέέννιιοοςς  ππααλληηκκάάρρηηςς  ΒΒααρρααζζννττάάττ  έέλλααββεε  μμέέρροοςς  σσττοο  δδιιααγγωωννιισσμμόό  

πποουυ  οοννοομμάάζζεεττααιι  ««ππυυγγμμααχχίίαα»»,,   κκααττάάφφεερρεε   νναα  ππεερράάσσεειι  μμεε   ττιιμμήή   ττοονν  ααγγώώνναα   κκααιι  σσεε  229911‐‐

οουυςς   ΟΟλλυυμμππιιαακκοούύςς   ΑΑγγώώννεεςς   ((338855   μμ..   ΧΧ..))   έέγγιιννεε   ππρρώώττοοςς   σσττηηνν   ιισσττοορρίίαα   ττωωνν   ΑΑγγώώννωωνν  

ααλλλλοοδδααππόόςς  ΟΟλλυυμμππιιοοννίίκκηηςς  ((ννιικκηηττήήςς  σσττοουυςς  ΟΟλλυυμμππιιαακκοούύςς  ΑΑγγώώννεεςς))..  

ΣΣυυννέέββηη   έέττσσιι   ώώσσττεε   ααυυττοοίί   οοιι   ΑΑγγώώννεεςς   ήήτταανν   ττεελλεευυττααίίοοιι   σσττηηνν   ιισσττοορρίίαα   ττωωνν   ΟΟλλυυμμππιιαακκώώνν  

ααθθλληημμάάττωωνν..   ΜΜεεττάά   ααππόό   πποολλλλοούύςς   ααιιώώννεεςς,,   οο   ΓΓάάλλλλοοςς   ββααρρόόννοοςς   ΠΠιιεερρ   ννττεε   ΚΚοουυμμππεερρττέένν,,  

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ   νναα   εεφφααρρμμοοσσττεείί   ηη   ιιδδέέαα   δδιιεεξξααγγωωγγήήςς   δδιιεεθθννώώνν   ααθθλληηττιικκώώνν   εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν,,  

κκααττάάφφεερρεε   νναα   ααννααββιιωωθθοούύνν   οοιι   ΟΟλλυυμμππιιαακκοοίί   ΑΑγγώώννεεςς,,   ππρράάγγμμαα   πποουυ   έέγγιιννεε   ττοο   κκααλλοοκκααίίρριι  

ττοουυ   11889966..   ΈΈττσσιι   έέχχεειι   κκάάννεειι   μμιιαα   πποολλύύττιιμμηη   σσυυμμββοολλήή   σσττοο   έέρργγοο   ππρροοώώθθηησσηηςς   ττοουυ  

ααθθλληηττιισσμμοούύ..  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοοςς  πποολλιιττιισσμμόόςς  εεππηηρρεεάάσσττηηκκεε  ααππόό  μμιιαα  ιισσχχυυρρήή  ώώθθηησσηη  σσττοο  έέρργγοο  

ααννάάππττυυξξηηςς   ττοουυ   ααθθλληηττιισσμμοούύ,,   οο   οοπποοίίοοςς   εείίχχεε   ττεερράάσσττιιαα   εεππιιττυυχχίίαα   σσττοουυςς   ααρρχχααίίοουυςς  

ΟΟλλυυμμππιιαακκοούύςς   ΑΑγγώώννεεςς   ααππόό   ττοο   777766   ππ..   ΧΧ..   κκααιι   εείίχχεε   ααππααγγοορρεευυττεείί   ααππόό   ττοονν   ΡΡωωμμααίίοο  

ααυυττοοκκρράάττοορραα  ΘΘεεοοδδόόσσιιοο  ΑΑ''  ττοο  339944  μμ..  ΧΧ..  

ΝΝεεόόττηητταα,,   ααγγάάππηη,,   υυπποομμοοννήή,,   εεππιιννοοηηττιικκόόττηητταα   κκααιι   θθάάρρρροοςς   ττωωνν   ππρρωωττααγγωωννιισσττώώνν  

σσυυννααρρππάάζζοουυνν   ππρρααγγμμααττιικκάά   κκααιι   μμααςς   κκάάννοουυνν   νναα   σσκκεεφφττοούύμμεε   κκααλλάά   γγιιαα   ττοουυςς   άάρριισσττοουυςς  

χχααρραακκττήήρρεεςς   πποολλλλώώνν   ααππόό   ττοουυςς   ααννθθρρώώπποουυςς   πποουυ   έέζζηησσαανν   εεκκεείίννηη   ττηηνν   εεπποοχχήή..  

ΠΠρρααγγμμααττιικκάά,,   έέννααςς   άάννδδρρααςς   υυψψηηλλόόττεερρηηςς   ηηθθιικκήήςς,,   δδύύννααμμηηςς   κκααιι   εευυρρύύττεερρωωνν   οορριιζζόόννττωωνν  

μμπποορροούύσσεε   νναα   γγίίννεειι   ννιικκηηττήήςς   σσεε   ααττοομμιικκοούύςς   ααγγώώννεεςς,,   κκααθθώώςς   κκααιι   νναα   ααννέέββεειι   σσττοο   θθρρόόννοο  

              ΔΔΙΙΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑ  
        ααππόό  υυππεεύύθθυυννοουυςς  έέρργγοουυ  κκιιννηημμααττοογγρρααφφιικκήήςς  δδιιαασσκκεευυήήςς  
          ττοουυ  ββιιββλλίίοουυ  ττοουυ  ΑΑ..  ΖΖ..  ΜΜεελλίίκκ‐‐ΣΣααχχννααζζάάρροοββ  
          ««ΟΟλλυυμμππιιοοννίίκκηηςς ααππόό  ττηηνν  ΑΑρρττααξξάάτταα»»



 
2 / «Ολυμπιονίκης από την Αρταξάτα», 3D κινούμενα σχέδια μεγάλου μήκους 

 
 

ττοουυ   κκρράάττοουυςς::   οο   ΟΟλλυυμμππιιοοννίίκκηηςς   ΒΒααρρααζζννττάάττ   ήήτταανν   έένναα   ααππόό   εεκκεείίνναα   τταα   άάξξιιαα   ττέέκκνναα   πποουυ  

ααρργγόόττεερραα  έέγγιιννεε  ββαασσιιλλιιάάςς  ττηηςς  ΜΜεεγγάάλληηςς  ΑΑρρμμεεννίίααςς  οο  ΒΒααρρααζζννττάάττ  ΑΑ’’..  

ΤΤοο   κκάάθθεε   έέθθννοοςς   έέχχεειι   ττοουυςς   ήήρρωωέέςς   ττοουυ,,   ααλλλλάά   οο   ααρρμμεεννιικκόόςς   λλααόόςς,,   ααννάά   ππάάσσαα   σσττιιγγμμήή  

ύύππααρρξξηηςς   ττοουυ  ππααγγκκόόσσμμιιοουυ  πποολλιιττιισσμμοούύ,,   έέδδιιννεε   κκααιι   δδίίννεειι   σσττοονν   κκόόσσμμοο   ττόόσσοουυςς   ιισσχχυυρροούύςς  

κκααιι   εευυφφυυεείίςς   ααννθθρρώώπποουυςς   ώώσσττεε   έέχχοουυμμεε   κκάάθθεε   δδιικκααίίωωμμαα   νναα   εείίμμαασσττεε   ππεερρήήφφααννοοιι   γγιιαα  

ααυυττοούύςς,,  κκααιι  τταα  οοννόόμμααττάά  ττοουυςς  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  ξξεεχχαασσττοούύνν..  ««ΑΑρρκκεείί  νναα  κκααλλέέσσοουυμμεε  εεκκααττόό  

ΑΑρρμμέέννιιοουυςς   γγιιαα   νναα   ννιικκήήσσοουυμμεε   ττοονν   εεχχθθρρόό!!»»   έέλλεεγγεε   οο   ΡΡώώσσοοςς   σσττρρααττηηγγόόςς   ττοουυ  

ΠΠααττρριιωωττιικκοούύ  ΠΠοολλέέμμοουυ   ττοουυ  11881122   οο  ΝΝττεεννίίςς  ΝΝττααββύύννττοοββ..  ΑΑυυττέέςς  οοιι   λλέέξξεειιςς  ππεερριιγγρράάφφοουυνν  

ππλλήήρρωωςς   γγεεννννααίίοουυςς   ΑΑρρμμέέννιιοουυςς   σσττρρααττιιώώττεεςς   κκααιι   έέξξυυππννοουυςς   σσττρρααττηηγγοούύςς,,   οοιι   οοπποοίίοοιι   θθαα  

μμπποορροούύσσαανν  εεππίίσσηηςς  νναα  εείίννααιι  ααππόόγγοοννοοιι  ττοουυ  ΟΟλλυυμμππιιοοννίίκκηη  ΒΒααρρααζζννττάάττ..  

ΟΟ   κκααθθέέννααςς  ααππόό   εεμμάάςς  φφέέρρννεειι   έένναα   γγοοννίίδδιιοο   ττωωνν  ππρροογγόόννωωνν  μμααςς,,   κκααιι   δδεενν   μμπποορροούύμμεε   νναα  

μμηηνν  κκάάννοουυμμεε  όό,,ττιι   εείίννααιι  ααννααγγκκααίίοο  γγιιαα  νναα   ττιιμμηηθθεείί  ηη  μμννήήμμηη   ττοουυςς..  ΑΑυυττόόςς  εείίννααιι  οο  λλόόγγοοςς  

γγιιαα   ααφφιιέέρρωωμμαα   ττωωνν   κκιιννοουυμμέέννωωνν   σσχχεεδδίίωωνν   μμεεγγάάλλοουυ   μμήήκκοουυςς   ««ΟΟλλυυμμππιιοοννίίκκηηςς   ααππόό   ττηηνν  

ΑΑρρττααξξάάτταα»»..   ΕΕππιιππλλέέοονν,,   ττοο   μμύύννηημμαα   σσχχεεττιικκάά   μμεε   μμιιαα   άάλλλληη   σσεελλήήδδαα   ττηηςς   ιισσττοορρίίααςς   ττηηςς  

ΑΑρρμμεεννίίααςς   δδεενν   εείίννααιι   μμόόννοο   κκααθθήήκκοονν   μμααςς,,   ααλλλλάά   κκααιι   έέννττιιμμηη   υυπποοχχρρέέωωσσηη   ππρροοςς   ττοονν  

ππααγγκκόόσσμμιιοο  πποολλιιττιισσμμόό..  

ΗΗ  ττααιιννίίαα  ββαασσίίζζεεττααιι  σσεε  χχρρήήμμαατταα  χχοορρηηγγώώνν  κκααιι  σσεε  ιιδδιιωωττιικκέέςς  δδωωρρεεέέςς..  ΕΕάάνν  εεσσύύ,,  κκααλλέέ  μμοουυ  

φφίίλλεε,,   έέχχεειιςς   ττηη   δδυυννααττόόττηητταα   νναα   εεππεεννδδύύσσεειιςς   ττηη   δδιικκήή   σσοουυ,,   αακκόόμμαα   κκααιι   ττηηνν   εελλάάχχιισσττηη  

σσυυμμββοολλήή  ––  ττοο  όόννοομμάά  σσοουυ  θθαα  ππααρρααμμεείίννεειι  γγιιαα  ααιιώώννεεςς..  ΚΚααιι  εείίννααιι  ααλλήήθθεειιαα!!  

ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς   ππλληηρροοφφοορρίίεεςς   εείίννααιι   δδιιααθθέέσσιιμμεεςς   σσττηηνν   ιισσττοοσσεελλίίδδαα::  

hhttttpp::////oollyymmppiioonniikkvvaarraazzddaatt..rruu  ((ήή  hhttttpp::////ооллииммппииооннииккввааррааззддаатт..ррфф))..  

 
Με μεγάλη τιμή, 
Αρσέν Μελίκ‐‐Σαχναζάροβ 
Σανασάρ Μαργκαριάν 
 
05/08/2012 
πόλη της Μόσχας 
  


