სკოლებში სასწავლო წელი დაიწყო
საქართველოს
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში სასწავლო წელი
დაიწყო. სწავლის დაწყების პირველ
დღეს ყველა საჯარო სკოლაში
საქართველოს ჰიმნი გაჟღერდა და
დროშა აღიმართა.

განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, ახალ სასწავლო წელს სკოლები
მნიშვნელოვანი სიახლეებით ხვდებიან. ამასთან, განათლების
სამინისტროს
ცნობით,
გაუმჯობესებული
ეპიდვითარების
გათვალისწინებით, სკოლებისთვის განახლებული რეკომენდაციები
შემუშავდა.
საქართველოს სკოლებში პირველიდან მეთორმეტე კლასის ჩათვლით 632
726 მოსწავლე ისწავლის. 2022-2023 სასწავლო წლისთვის საქართველოს
სკოლებში ქვეყნის მასშტაბით ჯამში 55 717 პირველკლასელი დაიწყებს
სწავლას, მათ შორის, 1 868 ბავშვი, რომელიც ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
პირველკლასელთა
რეგისტრაციის
წესში
განხორციელებული ცვლილების საფუძველზე ჩაირიცხა.

დღესვე სააღმზრდელო პროცესი დაიწყო ბაგა-ბაღებში.

BBC: დიდი ბრიტანეთის დედოფალს
სავარაუდოდ
10-11
დღეში
დაკრძალავენ
დიდი ბრიტანეთის დედოფლის,
ელისაბედ II-ის დაკრძალვა
როგორც მოსალოდნელია 10-11
დღეში გაიმართება. ამის
შესახებ BBC წერს.

დღეიდან გაერთიანებულ სამეფოში გლოვაა. ყველა ოფიციალური
ღონისძიება გაუქმდება ან გადაიდება. სამეფო რეზიდენციებზე,
სახელმწიფო შენობებსა და სამხედრო ობიექტებზე დაშვებულია.
გარდაცვლილი დედოფლის მიმართ პატივისცემის ნიშნად დღესვე, ზარებს
დარეკავენ ვესტმინსტერის სააბატოში, წმინდა პავლეს საკათედრო
ტაძარში და უინძორის სასახლეში.
მედიის ცნობით, დღეს დიდი ბრიტანეთის ახალი მეფე, ჩარლზი III
ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს, ლიზ ტრასს შეხვდება. ასევე
მოსალოდნელია, რომ მთავრობა გლოვის ვადას დაამტკიცებს.
ელისაბედ II 8 სექტემბერს გარდაიცვალა. დედოფალი ტახტზე 1952
წლის 6 თებერვალს, 25 წლისა ავიდა. ის მსოფლიოს ისტორიაში
უხუცესი მონარქი იყო და ტახტზე ყველაზე მეტი დრო გაატარა.

ბორჯომის
მუნიციპალიტეტში
ხანძრის
ქრობის
პროცესი
გაძლიერებული
ძალებით
გრძელდება
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტში
ხანძრის
ქრობის
პროცესი
გაძლიერებული ძალებით გრძელდება,
– ამის შესახებ საგანგებო
სიტუაციების მართვის სამსახურის
მიერ
გავრცელებულ
ინფორმაციაშია ნათქვამი.
„საქართველოს

შინაგან

საქმეთა

სამინისტროს

საგანგებო

სიტუაციების მართვის სამსახურის მეხანძრე-მაშველები 24-საათიან
რეჟიმში განაგრძობენ ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის
სალოკალიზაციო-სალიკვიდაციო სამუშაოებს. ხანძრის ქრობის
პროცესში დილიდან ჩართულია სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენები და
თურქეთის რესპუბლიკის
თვითმფრინავი.

სამი

სპეციალიზებული

სახანძრო

რთულად მისადგომ რელიეფზე, რამდენიმე კილომეტრის მანძილზე
გაიშალა სახანძრო მაგისტრალები, რისი საშუალებითაც ცეცხლის
კერები მუშავდება. დამონტაჟდა დამატებითი წყალსაქაჩი ტუმბოები.
სალოკალიზაციო-სალიკვიდაციო სამუშაოებში, მეხანძრე-მაშველებთან
ერთად, აქტიურად მონაწილეობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სხვადასხვა დეპარტამენტის, თავდაცვის სამინისტროს, რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ასევე, გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი

სამსახურების თანამშრომლები“, – აღნიშნულია საგანგებო
სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციაში.
მათივე
ცნობით,
ხორციელდება
ყველა
შესაბამისი
ხანძარსაწინააღმდეგო საპრევენციო ღონისძიება, რათა ცეცხლი არ
გავრცელდეს დასახლებულ პუნქტებსა თუ სტრატეგიულ ობიექტებზე.
„მიუხედავად რთული სალოკალიზაციო-სალიკვიდაციო სამუშაოებისა,
არც ერთი მეხანძრე-მაშველი და ხანძრის ქრობაში მონაწილე
უწყებების არც ერთი წარმომადგენელი არ დაშავებულა“, – ნათქვამია
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციაში.

მაშველებმა
ორ
დაშავებულ
უცხოელ მოლაშქრეს დახმარება
აღმოუჩინეს
საგანგებო სიტუაციების მართვის
სააგენტოს ინფორმაციით, დუშეთის
რაიონში,
დათვისჯვრის
უღელტეხილის
მიმდებარედ
მაშველებმა ორ დაშავებულ უცხოელ
მოლაშქრეს დახმარება აღმოუჩინეს.
უწყების ცნობით, მათ სიცოცხლეს
და ჯანმრთელობას საფრთხე არ
ემუქრება.
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო
სიტუაციების მართვის სამსახურის ოპერატიულ მართვის ცენტრში
ამერიკის შეერთებული შტატების, გარმინის საერთაშორისო საგანგებო
სიტუაციებზე რეაგირების კოორდინაციის ცენტრიდან შემოვიდა

შეტყობინება, რომ დუშეთის რაიონში, დათვისჯვრის უღელტეხილის
მიმდებარედ გადაადგილდებოდა უცხოელ მოლაშქრეთა 30-კაციანი
ჯგუფი, რა დროსაც ორი მათგანი გახდა შეუძლოდ და ჯანმრთელობის
გაუარესების გამო, სჭირდებოდათ სამედიცინო დაწესებულებაში
გადაყვანა. შეტყობინების შემოსვლისთანავე, მითითებულ ლოკაციაზე
მეხანძრე-მაშველთა 10-კაციანი ჯგუფი სრული სამთო აღჭურვილობით
გაემგზავრა.
რთული გეოგრაფიული მდებარეობის გამო, მეხანძრე-მაშველები ფეხით
გადაადგილდებოდნენ. მაშველებმა და დაცული ტერიტორიების ეროვნული
სააგენტოს თანამშრომლებმა ოპერატიულად დაადგინეს უცხოელ
მოლაშქრეთა ჯგუფის ადგილმდებარეობა, რის შემდეგაც ჯანმრთელობის
პრობლემების მქონე ორი მოქალაქე თანმხლებ პირებთან ერთად
დაახლოებით 15 კილომეტრის მანძილზე საავტომობილო გზამდე
ჩამოიყვანეს.
შეუძლოდ

მყოფი

მოლაშქრეები

ამ

დაწესებულებაში არიან გადაყვანილი
ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება.

დროისთვის
და

მათ

სამედიცინო

სიცოცხლეს

და

სამაშველო ღონისძიებაში ჩართული იყვნენ შინაგან საქმეთა
სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის მცხეთა-მთიანეთის
მთავარი სამმართველოსა და განსაკუთრებულ სიტუაციებზე რეაგირების
მთავარი სამმართველოს მეხანძრე-მაშველები. ასევე, დაცული
ტერიტორიების სააგენტოს ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკის
თანამშრომლები“, – აღნიშნულია საგანგებო სიტუაციების მართვის
სააგენტოს ინფორმაციაში.

აგვისტოს

ომიდან

14

წელი

გავიდა
2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის
დაწყებიდან 14 წელი გავიდა. ომის
წლისთავთან დაკავშირებით, ომში
დაღუპულთა ხსოვნისადმი პატივის
მიგების
ნიშნად,
საქართველოს
თავდაცვის
სამინისტროს
ყველა
ადმინისტრაციულ შენობაზე, რეგიონებში
არსებულ სამხედრო ბაზებსა და ბრიგადებში საქართველოს სახელმწიფო
დროშები დაეშვა.
ამასთან, დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად, სახელმწიფო დროშები
დაშვებულია ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე არსებულ ადმინისტრაციულ
შენობებზე
და
საზღვარგარეთ
საქართველოს
დიპლომატიურ
წარმომადგენლობებში.
ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირებს ქვეყნის მასშტაბით
იხსენებენ.
2008 წლის აგვისტოს ომმა 400-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე
იმსხვერპლა. ომში დაიჭრა და დაშავდა 2 232 პირი, მათგან 1 045 –
სამხედრო მოსამსახურე.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძემ
მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე, აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას
პატივი მიაგო. მისი თქმით, ხელისუფლება გააგრძელებს მათ ოჯახებზე
ზრუნვას.
დაღუპულ გმირთა ხსოვნას მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე
მიაგო ასევე საქართველოს პრემიერ მინისტმა.

პატივის

„ჩვენ უდიდესი ტრაგედია გამოვიარეთ აგვისტოს ომის დღეებში.
ძალიან ბევრი ადამიანი, გმირი დავკარგეთ. ჩვენმა სამხედროებმა
გვაჩვენეს სამაგალითო გმირობა, თავდადება, თავგანწირვა. მათ
ღირსეულად დაიცვეს სამშობლო, თავი შესწირეს ჩვენს სამშობლოს და
ჩვენი ძალიან ბევრი მოქალაქე გადაარჩინეს. კიდევ ერთხელ ქედს

ვიხრი მათი ხსოვნის წინაშე და მე მინდა ჩვენს ქვეყანას ვუსურვო
პირველ რიგში მშვიდობა, გაერთიანება და გამთლიანება“, –
განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა.

სასწრაფო
სამედიცინო
მომსახურება საქართველოს ყველა
მოქალაქისთვის, სტუმრებისთვის
არის და იქნება უფასო
სასწრაფო
სამედიცინო
მომსახურება საქართველოს ყველა
მოქალაქისა
და
ჩამოსული
სტუმრებისთვის არის და იქნება
უფასო.

ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, საგანგებო სიტუაციების
კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო
დახმარების მომსახურებაზე ფასის დაწესების შესახებ გავრცელებული
ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება.
„გვსურს, გამოვეხმაუროთ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელიც
ჯანდაცვის სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო დახმარების
მომსახურებაზე ფასის დაწესებას ეხება. აღნიშნული ინფორმაცია არ

შეესაბამება სიმართლეს. საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მომსახურება საქართველოს ყველა
მოქალაქისთვის და საქართველოში ჩამოსული სტუმრებისთვის არის და
იქნება უფასო“, – აცხადებენ სამინისტროში.
კერძო სადაზღვევო კომპანიებისთვის გაკეთდა დამატებითი
არასტანდარტული მომსახურების შეთავაზება, აღნიშნულის შესახებ
გადაწყვეტილებაკი მიღებული არ არის.
„საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის როგორც საყოველთაო
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის, ისე კერძო
სადაზღვევო კომპანიების ბენეფიციართათვის სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების მომსახურება არის და რჩება უფასო. ამ მიმართულებით
არანაირი ცვლილება არ იგეგმება. რაც შეეხება წერილს, აღნიშნულ
წერილში იყო შეთავაზება კერძო სადაზღვევო კომპანიებისთვის, რომ
დამატებითი არასტანდარტული მომსახურებისთვის დაუწესდეთ ტარიფი.
ეს შეეხება რომელიმე კერძო, საკუთარი ინტერესიდან გამომდინარე
კლინიკაში ჰოსპიტალიზაციას, ასევე სხვა ღონისძიებებს, რაც
შესაძლოა დასჭირდეთ სადაზღვევო კომპანიებს“ , – განაცხადა
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ილია ღუდუშაურმა.

გუდაურში მომხდარი ტრაგედიის
გამო, 30 ივლისი ქვეყანაში
გლოვის დღედ გამოცხადდა

გუდაურში მომხდარი ტრაგედიის
გამო, 30 ივლისი ქვეყანაში
გლოვის დღედ ცხადდება. ამის
შესახებ საქართველოს პრემიერმინისტრის, ირაკლი ღარიბაშვილის
განცხადებაში არის აღნიშნული.

პრემიერი სამძიმარს უცხადებს დაღუპულების ოჯახის წევრებსა და
ახლობლებს.
„ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამ გუდაურში შინაგან საქმეთა
სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენის ჩამოვარდნის
შედეგად ეკიპაჟის წევრების, მაშველებისა და ექიმების დაღუპვის
გამო. ამ მძიმე წუთებში გულწრფელ სამძიმარსა და თანადგომას
ვუცხადებ დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს, შინაგან
საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას, მთელ ჩვენს საზოგადოებას.
მომხდარი ტრაგედიის გამო 30 ივლისი ქვეყანაში გლოვის დღედ
გამოცხადდება“, – აცხადებს ირაკლი ღარიბაშვილი.
გუდაურში სასაზღვრო პოლიციის კუთვნილმა ვერტმფრენმა მართვა
დაკარგა
და
ჩამოვარდა.
ვერტმფრენით
გუდაურში
ჩამოვარდნილი
პარაპლანისტების
მიმდინარეობდა.

სამაშველო

ღონისძიება

ვერტმფრენის ბორტზე იმყოფებოდა ეკიპაჟის ოთხი წევრი, ასევე,
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის

სამსახურის ორი მაშველი და ჯანდაცვის სამინისტროს საგანგებო
სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის
ორი მედიკოსი.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის
განცხადებით, პარაპლანის ინსტრუქტორი, ამოყვანილია და ის
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თანამშრომლებს გადაიყვანეს.
როგორც ვახტანგ გომელაურმა აღნიშნა, გარდაცვლილია უცხოელი
ტურისტი, რომელიც პარაპლანით ინსტრუქტორთან ერთად იყო.

ეროვნული
არქივის
რესტავრირებული
ფილმები
იტალიურ ფესტივალზე წარადგინეს
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს ეროვნულ არქივში
რესტავრირებული ქართულ ფილმები
იტალიაში
მიმდინარე
მოკლემეტრაჟიანი
ფილმების
ფესტივალზე „Lago Film Fest“
არის წარდგენილი.

ქართველმა კინორეჟისორმა ალექსანდრე კობერიძემ საქართველოს
ეროვნულ კინოცენტრსა და საქართველოს ეროვნულ არქივთან
თანამშრომლობით რეტროსპექტივაზე წარადგინა ფილმები: კოტე
მარჯანიშვილის „გოგი რატიანი“ (1927), სოსო ჩხაიძის „კოლხიდა“
(1967), ბიძინა რაჭველიშვილის „ხაბაზები“ (1970, დაცულია
საქართველოს ეროვნულ არქივში), ბაადურ წულაძის „ფეოლა“ (1970),
გოდერძი ჩოხელის „მეკვლე“ (1981, დაცულია საქართველოს ეროვნულ

არქივში).
„ხაბაზებისა“ და „მეკვლეს“ ციფრული რესტავრაცია საქართველოს
ეროვნულ არქივში ბოლო წლებში განხორციელდა.
„Lago Film Fest“ 22-30 ივლისს იტალიაში იმართება. ქართული
ფილმების რეტროსტექტივის ნაწილს „სასიყვარულო წერილი ქართულ
კინოს ალექსანდრე კობერიძის კურატორობით“ ჰქვია.
ინფორმაციას ეროვნული არქივის პრესსამსახური ავრცელებს.

გელათში მხატვრობის გადარჩენის
პროექტზე
იტალიელი
სპეციალისტები იმუშავებენ
გელათის სამონასტრო კომპლექსს
იტალიელი
სპეციალისტების
გაფართოებული ჯგუფი ეწვია.

კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით, მომდევნო ხუთი თვის
განმავლობაში, ისინი ქართველ სპეციალისტებთან ერთად სამონასტრო
კომპლექსის ძირითად ტაძარში, დასავლეთ მკლავის კამარის
დაზიანებული კედლის მხატვრობის გადასარჩენად, კვლევებზე
დაფუძნებული მეთოდის გამოყენებით ყველა საჭირო სამუშაოს
ჩაატარებენ. შესაბამისად, ამ ნაწილში განთავსებული მხატვრობა
ზამთრის სეზონს დაცულ მდგომარეობაში შეხვდება.

იტალიელ ექსპერტებთან ერთად გელათში იმყოფებოდა საქართველოს
კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი თეა წულუკიანი.
იტალიელ სპეციალისტთა მოცემული ჯგუფი კულტურის სამინისტროს
მოწვევით გელათში 13 თვის წინ ჩამოვიდა და ძირითადი ტაძრის
დასავლეთ მკლავის ყველაზე დაზიანებული მხატვრობა ჩამოცვენას
გადაარჩინა. მათ შორის იყო მაცხოვრის სახეც. სასიხარულოა, რომ
მხატვრობის ეს ნაწილი დღესაც უცვლელად არის შენარჩუნებული, რაც
გამოყენებული მეთოდის სისწორეზე მეტყველებს.
დადასტურებულია, რომ ტაძარში წყლის ინფილტრაცია სრულად
აღმოფხვრილია და კედლის მხატვრობის ჩამოშლა ასევე სრულად
შეჩერებულია. თუმცა, გამომარილება გრძელდება. შესაბამისად,
გრძელდება სპეციალისტების მიერ 24-საათიან რეჟიმში კედლის
მხატვრობის მონიტორინგი და მარილების მოშორება. ამასთან,
ოპტიმალურად მიმდინარეობს კედლების შრობის პროცესი მას შემდეგ,
რაც იუნესკოს სპეციალისტების რჩევით, ტაძრის სახურავის ერთი
ნაწილიდან მოიხსნა მოჭიქული
ზემოდანაც გახდა შესაძლებელი.

კრამიტი

და

ნესტის

აორთქლება

ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტი შემუშავდა 2008 წელს. როგორც
პროექტი, ასევე მისი განხორციელების პროცესი სერიოზული
ხარვეზებით გამოირჩეოდა და ტაძარში წყლის ჩასვლის პრევენცია
მხოლოდ 2020 წლის დასასრულისთვის მოხერხდა. 2021 წლის მარტიდან,
ახალშექმნილმა კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ
ქმედითი ნაბიჯები გადადგა გელათის სამონასტრო კომპლექსის წინაშე
მდგარი გამოწვევების აღმოფხვრის მიმართულებით. კერძოდ,
სამინისტროს ძალისხმევით, 2021 წლის ზაფხულიდან დღემდე
საქართველოში UNESCO-ს ექსპერტთა რამდენიმე მისია განხორციელდა.
UNESCO-ს ექსპერტთა ჯგუფის პირველი მისია გელათში მიმდინარე წლის
23-30 ივნისის პერიოდში შედგა. ექსპერტთა ორმა ჯგუფმა (კედლის
მხატვრობის კონსერვაციის სპეციალისტები მარიო პულიერი და
ვინჩენცო ჩენტანი და ძეგლის გადახურვის სპეციალისტები პროფესორი
უგო ტონიეტი და სარა სტეფანინი) ადგილზე შეისწავლა გელათში
შექმნილი მდგომარეობა და აგვისტოს დასაწყისში კულტურის
სამინისტროს წარუდგინა საექსპერტო დასკვნა. დასკვნაში დეტალურად
იყო შეფასებული გელათის სამონასტრო კომპლექსში არსებული
მდგომარეობა და მოცემული იყო კონკრეტული რეკომენდაციები. ამის

შემდეგ, გელათის სამონასტრო კომპლექსის კედლის მხატვრობის
მდგომარეობის მონიტორინგის მიზნით, საქართველოს 2021 წლის
სექტემბერში ვინჩენცო ჩენტანი და ნოემბერში მარიო პულიერი ეწვია.
2021 წლის ნოემბერში კი, კულტურის სამინისტროს მოწვევით გელათს
ცნობილი კლიმატოლოგი ალესანდრო მასარი სტუმრობდა და მან ადგილზე
შეისწავლა არსებული მდგომარეობა. სწორედ ამ ექსპერტთა ჯგუფის
მიერ გაცემული რეკომენდაციებისა და ქართველ სპეციალისტებთან
კონსულტაციების შედეგად დაიგეგმა შემდგომი სამოქმედო ნაბიჯები.

სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭომ მიმდინარე წლის
25 მარტს შეითანხმა ლითონის ახალი დროებითი გადახურვის პროექტი,
რომელიც პროფესორ უგო ტონიეტის პირადი ზედამხედველობით შეიქმნა.
მიმდინარე წლის 13 მაისიდან დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები.
ტაძრის დასავლეთ მკლავსა და თაღებში დარჩენილი ტენიანობის
აღმოსაფხვრელად, ტაძრის სახურავის ამ არეალში 2020 წელს
მოწყობილი დამცავი დროებითი ლითონის საფარისა და 2008 წლის
პროექტის მიხედვით ხარვეზებით დაგებული მოჭიქული კრამიტის
სახურავის მოხსნა და ახალი დროებითი გადახურვის მოწყობა UNESCO-ს
მაღალკვალიფიციური ექსპერტების კვლევებისა (მათ შორის,
ჰიგირომეტრიული) და რეკომენდაციების შესაბამისად დაიგეგმა.
ცნობილ კლიმატოლოგ ალესანდრო მასარისა და მსოფლიო დონის
არქიტექტორ-რესტავრატორის, პროფესორ უგო ტონიეტის მიერ 2022 წლის
27 იანვარს გაიცა რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც, აუცილებელი
გახდა ზაფხულში გელათის ძირითადი ტაძრის დასავლეთ მკლავზე
ხარვეზიანი კრამიტის საფარის მოხსნა კედლებსა და თაღებში
დარჩენილი ტენიანობის ზემოდან ასაორთქლებლად. კლიმატოლოგ
ალესანდრო მასარისა და პროფესორ უგო ტონიეტის მკაფიო

რეკომენდაციით, აორთქლების პროცესში, დასავლეთ მკლავის
მეტეოროლოგიური პირობებისგან (წვიმა) დაცვის მიზნით, მოეწყო
ახალი დროებითი გადახურვა, რომელიც სახურავის ზედაპირისგან
დაშორებულია.
გელათის სამონასტრო კომპლექსის ღვთისმშობლის შობის ტაძარზე
(ძირითადი ტაძარი) ახალი დროებითი გადახურვის მოწყობის პროცესზე
ზედამხედველობის მიზნით, UNESCO-ს მაღალკვალიფიციური ექსპერტები,
ძეგლის გადახურვის სპეციალისტები – პროფესორი უგო ტონიეტი და
სარა სტეფანინი, საგანგებოდ, სამინისტროს მოწვევით, გელათში
მიმდინარე წლის მაისის თვის დასასრულს ეწვივნენ.
ამასთან, ადგილზე მუშაობდა UNESCO-ს ექსპერტების კიდევ ერთი
ჯგუფი კლიმატოლოგ ალესანდრო მასარისა და კედლის მხატვრობის
სპეციალისტის მარიო პულიერის შემადგენლობით. ორივე მათგანი
დროებითი გადახურვის მოწყობის პროცესს საკუთარი პროფესიიდან
გამომდინარე აკვირდებოდა. კერძოდ, ალესანდრო მასარი ტაძარში
ტენიანობის მონიტორინგზეა პასუხისმგებელი, ხოლო მარიო პულიერი
კედლის მხატვრობის მდგომარეობას უწევდა მონიტორინგს.
ამჟამად გელათში ჩამოსული ჯგუფის მიერ განსახორციელებელი
სამუშაოების ზედამხედველობას კვლავ იგივე პროფესიონალები
გაუწევენ.

კათოლიკე
ბერის
აღაირება
:"ერთი
სიტყვა
მართლმადიებლებთან მონანიებაზე
და თავს წამაცლიან"

ათონის მთაზე მდებარე წმ. პავლეს
მონასტრის წინამძღვარი, არქიმანდრიტი
პართენი (მურელათოსი):

„ ეს ამბავი დაახლოებით 15 წლის წინ მოხდა. კვირა დილით, წირვის
დაწყებისას ტაძარში კათოლიკე ბერი შემოვიდა, სამოსის მიხედვით
ბენედიქტელთა ორდენის წევრი. მოკრძალებულად იქცეოდა, პირჯვარი
კათოლიკური წესით გადაიწერა, მთელი წირვა გაუნძრევლად იდგა და
თვალყურს გვადევნებდა, თუ როგორ ვწირავდით საკურთხევლში. ცოტა
ხანში ორმა ბერმა მომახსენა, ტაძარში კათოლიკე ბერია და ხომ არ
გავიყვანოთო, არ ეკუთვნის აქ დგომა. იმწამსვე აზრმა გამიელვა:
„უფალი რას მოიმოქმედებდა ასეთ შემთხვევაში – ვინმეს ჭეშმარიტი
რწმენის შესახებ რომ სურდეს გაგება, ასეთ ადამიანს არ
განარიდებდა.” ამიტომ მამებს შევაგონე, რომ კათოლიკე ბერისთვის
არაფერი ეთქვათ, დამიჯერეს. ზიარების შემდეგ სეფისკვერს რომ
ვარიგებდით, ერთმა მამაომ მითხრა:
– ვფიქრობ, სეფისკვერი არ უნდა მივცეთ.
– მე კი ვფიქრობ, თავადაც არ მოვა სეფისკვერის ასაღებად,- მივუგე
ბერს.
მართლაც, ამ ხნის მანძილზე კათოლიკე ბერს ადგილიდან ფეხი არ
მოუცვლია, განრიდებულად იდგა.
წირვის შემდეგ ტრაპეზზე წავედით. ზოგადად, უცხო რჯულის
ტურისტებისთვის სატრაპეზოში ცალკე სუფრას ვშლით ხოლმე,
მოვიპატიჟეთ, მაგრამ უარი გვითხრა. მივხვდით, ჩვენ გამოსვლას
ელოდებოდა ეზოში.
იმ დროს გვყავდა ერთი მღვდელი მიტილენიდან, მამა პავლე. ოდესღაც
ის იტალიაში სწავლობდა და კარგად ფლობდა იტალიურ ენას. ტრაპეზის

შემდეგ დავაბარე, ეთქვა კათოლიკე ბერისთვის, რომ მასთან საუბარი
მსურდა. მან მორჩილებით შეასრულა ჩემი დავალება. მალევე ორივე
ჩემს კაბინეტში გამოცხადდა. იტალიელ ბერს ხელში ჩანთა ეკავა,
როგორც მივხვდი, რაღაც განსაკუთრებული ედო. შემოსვლისას სახე
სიხარულისგან უბრწყინავდა, კმაყოფილი იყო, სასაუბროდ რომ
მოვიწვიე, კეთილად გამიღიმა და თავი დამიკრა.

წმ. პავლეს
ათონის მთა

სახელობის

მონასტერი,

-მამა პავლე, გთხოვ, გადაუთარგმნე შემდეგი – რამოდენიმე კითხვის
დასმა მინდა და გულწრფელად მიპასუხოს. ჩემს მხრიდან მეც
გულწრფელი ვიქნები,- ვუთხარი მამა პავლეს.
კათოლიკე ბერი სიხარულით დამთანხმდა.
-მითხარი, რომელ სარწმუნოებას აღიარებ?
– რომის ეკლესიას მივეკუთვნები და ბენედიქტელთა ორდენის წევრი
ვარ.
– მთელი წირვა ფეხზე იდექი და საკურთხევლისთვის თვალი არ
მოგიშორებია. რა შთაბეჭდილება დაგრჩა ჩვენი ღვთისმსახურებისაგან,
რა დაინახე, რა შეიგღძენი?
– ასე გიპასუხებთ, მამო. უპირველეს ყოვლისა ვმადლობ უფალს,
რადგან ახალგაზრდობიდან ვევედრებოდი ღირსყოფად მართლმადიდებლურ
წირვაზე დასასწრებად. ღმერთმა ეს ამისრულა. ჩვენ ყოველთვის
გვეუბნებოდნენ, რომ აღმოსავლური ეკლესია სქიზმაშია და მადლი აქვს

დაკარგული. მე კი ძალიან მინდოდა მენახა თქვენი წირვა-ლოცვა.
დღეს ღმერთმა ამიხდინა ნატვრა,- თქვა იტალიელმა ბერმა.
მე კი გულში გამიხარდა, რომ საძმომ ტაძრიდან ის არ გააძევა.
– თქვნი ტაძრის მოხატულობას, კანკელს რომ ვუყურებდი,
მართლმადიდებლური ეკლესიის დიდებით წარმოშობილ აღრფთოვანებას ვერ
ვიტევდი გულში. ჩემს პირდაპირ უფალ იესო ქრისტეს ვხედავდი, მის
მარჯვნივ- დედა ღვთიმშობელს, ზემოდ კი – წმიდა მოციქულებს და
მრავალ წმიდანს. რა დიდებაა, რაოდენი მადლი და სიხარულია!
კათოლიკურ ტაძრებში ხომ არაა ხატები, მხოლოდ ქანდაკებები, ანუ
კერპები, რაც საეკლესიო კანონით აკრძალულია!
ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს ზეცაში ამიტაცეს, ხოლო მღვდლების
მსახურებას რომ ვუცქერდი, მთლად სამოთხეში მეგონა თავი.

– თქვენ, კათოლიკები მესას რომ ატარებთ ტაძარში, როგორ გრძნიობთ
თავს? – ვკითხე ბერს.
– შევდივართ ტაძარში, საკურთხევლის ცენტრში ვდგებით, ჯვრის
ფორმით ვიკრეფთ ხელებს გულზე და ვამბობთ: „აქ უნდა მივიღოთ წმიდა
ზიარება, აქაა სამოთხეც და ჯოჯოხეთიც.“
– გასაგებია.
აღიქვამთ?

თვით

კათოლიკურ

ტაძარს,

მის

სივრცეს

როგორ

– ჩვენი კათოლიკური ტაძარი – მყინვარია. იქ ისე ცივა, როგორც
მაცივრის საყინულეში.
– „მაცივრის საყინულეში“ რას გულისხმობ? – ჩავეძიე იტალიელ
სტუმარს.
– სიცივის შეგრძნებას, – მიპასუხა, – აისბერგს…ყინულს და
სიცარიელეს.
– ძვირფასო ადამიანო, რატომ-ღა დადიხართ იმ „საყინულეში“? რაღას
ეზიარებით იქ? რას აკეთებთ? ნუთუ შესაძლებელია ასეთი რამ?

-დიახ, შესაძლებელია…
– სად ჯობია: ჩვენს ტაძარში თუ თქვენთან?
– უთუოდ თქვენთან, – იყო პასუხი.
– ერთ რამეს გეტყვი – რა მოხდება თქვენ, კათოლიკებმა რომ
მოინანიოთ და დაგვიბრუნდეთ, რათა ის ერთიანობა აღვადგინოთ,
რომელიც 1054 წლამდე იყო და დაიკარგა. სიხარულით მიგიღებდით და
ერთ ეკლესიად ვიქცეოდით. როგორ ფიქრობ, შეძლებთ მონანიებას და
ჩვენთან დაბრუნებას?
სტუმარს გაეღიმა.
-რატომ იღიმი?
– მამაო, რა თქმა უნდა მართალი ბრძანდები და კარგ რამეს ამბობ.
მაგრამ, თუ დავიწყებ ვინმესთან ამ საკითხის, ანუ კათოლიკეების
მონანიებასა და მართლმადიდებლობაში დაბრუნების შესახებ საუბარს,
მეორე დღეს
წამაცლიან.

ცოცხალი

აღარ

ვიქნები.

ერთი

სიტყვა

და

თავს

– რას ნიშნავს „თავს წაგაცლიან?“- ვკითხე გაკვირვებულმა.
იტალიელმა სტუმარმა აღარეფერი მიპასუხა, გაჩუმდა. ცოტა ხანში
ჩანთა გახსნა და ფუთა ამოიღო.

– მამაო, მადლობელი ვარ ყველაფრისთვის. სამწუხაროდ, ვერაფერს
შეცვლი. ყველაფერი გაქვავებულია და ფუნდამენტალური ფორმა მიიღო…
ამ პაკეტში სამი ხელნაწერი წიგნია. ძველ დროს, როდესაც ჯერ არ
იყო სტამბა, წიგნების ხელით გადაწერა ხდებოდა. დიდი ლავრის

დამმაარსებელი წმ. ათანასე ათონელი დილით იწყებდა ფსალმუნების
გადაწერას, ხოლო საღამოსკენ ასრულებდა. მე ბიბლიოთეკაში
ვმსახურობ. ლათინებმა ყველა მართლმადიდებლური და ბერძნულ ენაზე
დაწერილი წიგნი დაწვეს. მაგრამ ერთ კუთხეში მივაგენი სამ
ხელნაწერს. აზრად მომივიდა მათი ათონის მთაზე წამოღება.
გამოვართვი ხელნაწერები და მამა თეოდოსს მიუტანე ბიბლიოთეკაში.
ვთხოვე წაეკითხა, შეემოწმებინა შინაარსის სისწორე. მან შეისწავლა
ხელნაწერები და დაადასტურა, რომ ზედმიწევნით მართლმადიდებლურია.
წიგნები ბიბლიოთეკაში დავიტოვეთ…
ასეთია ვითარება კათოლიციზმში. აწ მოისმინონ ეს პაპისტებმა და
ამის მერე თქვან, რომ მათი „ეკლესია“ მადლმოსილია. ჩვენ გვაქვს
მოწმობა კათოლიკების შუაგულიდან, უშუალოდ მათი იერარქისგან,
რომელიც კარგად განათლებული და კეთილშობილი ადამიანია.
ერთმა კათოლიკე პროფესორმა ბრიუსელიდან იგივე მითხრა: კათოლიკურ
ეკლესიაში ტერორი სუფევს. დღევანდელ დღემდე მართლმადიდებლების
მხრიდან გაერთიანების მცდელობის მიუხედავად, პაპებმა არც ერთი
ნაბეჯი გადადგეს ერესის უარსაყოფად. ისინი კვლავ შეცდომილები
არიან.”
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