
ივლისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

1 ივლისს, ქ. ათენში, ათენის ბერძნულ-

ქართული კულტურულ

საგანმანათლებლო ცენტრ „არმაზში“
გაიმართა პოეტ ნათია ცინცაძის

მხარდასაჭერი საქველმოქმედო პოეზიის

საღამო, სადაც წარდგენილი იყო მისი

შემოქმედება.
„არმაზის“ სააქტო დარბაზში, ნათია

ცინცაძის მხარდამჭერები შეიკრიბნენ.

ღონისძიება, რომლის ინიციატორები
თანამემამულე პოეტები იყვნენ, პოეტი

გიორგი კუბლაშვილის

ხელმძღვანელობით და ორგანიზებით

ჩატარდა.
საღამო მუსიკალურად ქეთი ძაძამიამ,

სოფო კუკავამ და მაგდა ჩალაბაშვილმა

გაალამაზეს, რომლებმაც ქართული
ჰანგები შეასრულეს.

1 ივლისს, ქ. ათენში, ქართული საზაფხულო საკვირაო სკოლა "დიონისეს" აღსაზრდელებმა კიდევ

ერთხელ აჩვენეს ქართველ და ბერძენ მაყურებელს სპექტაკლი "ღამურა" აკ. წერეთლის იგავ-არაკის

მიხედვით. სპექტაკლის იდეის ავტორი ნინო ფრუიძე, სცენარის ავტორი მირიან ზალოშვილი,
ქორეოგრაფი ივიკო მეფარიშვილი და მხატვარი ნანა მიქავა იყვნენ.

აღსანიშნავია, რომ საბავშვო სპექტაკლი საქართველოში გამართულ ფესტივალ „ქიზიყი 2018"-ში

საუკეთესო სპექტაკლად დასახელდა.

1 ივლისს, ქ. სინგაპურში, საქართველოს

ელჩის ინდონეზიის რესპუბლიკაში,

აკრედიტებულს სინგაპურის

რესპუბლიკაში, ტიმორ ლესტეს

დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და

ფილიპინების რესპუბლიკაში, ირაკლი

ასაშვილისა და სინგაპურში საქართველოს
საპატიო კონსულის პიტერ ტან შუის

ორგანიზებით, გაცნობითი შეხვედრა და

ვახშამი გაიმართა, რომელსაც ესწრებოდა
საქართველოს 7 მოქალაქე.

შეხვედრისას საუბარი შეეხო ჩვენი

თანამემამულეების სინგაპურში ცხოვრების

გამოცდილებას, შესაძლებლობებსა და
გამოწვევებს.

წერეთლის „ღამურა“ ათენის თეატრში

ქართული პოეზიის საღამო ათენში

თანამემამულეთა შეხვედრა სინგაპურში
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ქართული კულტურის ზეიმი ინეგოლში

6 - 8 ივლისს, თურქეთის რესპუბლიკის ქ.

ინეგოლში, „ინეგოლის კავკასიის, ფოლკლორისა

და კულტურის“ ასოციაციის ორგანიზებით
ფოლკლორის მე-18 საერთაშორისო ფესტივალი

გაიმართა, რომელშიც ასოციაციასთან არსებულ

ფოლკლორულ ანსამბლთან - „ჩვენებურები“

ერთად მონაწილეობა მიიღეს ანსამბლებმა
საქართველოდან - „გიორგობა“, „ჭვანა“, „მარეთი“

და „ფესვები“.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ თურქეთის
სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები 2000-ზე მეტი

ქართველი. მათ მისასალმებელი სიტყვით

მიმართეს საქართველოს ელჩმა თურქეთის

რესპუბლიკაში, ირაკლი კოპლატაძემ,
დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის

დირექტორის მოადგილემ, ვარლამ ბაძაღუამ,

საქართველოს პარლამენტის წევრმა, ანზორ
ბოლქვაძემ, ქ. ინეგოლის მერმა ალფერ თაბანმა, ქ.

ინეგოლის გამგებელმა ალი აქჩამ და ქ. ბურსის

მერმა, ალი ნური აქთაშმა. ღონისძიებას ასევე
ესწრებოდნენ აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის მთავრობის და თურქეთის

ადგილობრივი ხელისუფლების

წარმომადგენლები, თანამემამულეებთან და
დიასპორულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის

სამმართველოს უფროსი ალიონა ჩხოტუა და ქ.

სტამბოლში გენერალური საკონსულოს
თანამშრომელი, თამარ თევდორაძე. ვიზიტის

ორგანიზებაში ჩართული იყო საქართველოს

გენერალური საკონსულო ქ. სტამბოლში.

6 ივლისს, ფესტივალის გახსნამდე, სტუმრებმა

მოინახულეს „ინეგოლის კავკასიის, ფოლკლორისა

და კულტურის“ ასოციაციის შენობა,
დაათვალიერეს ანსამბლის სარეპეტიციო დარბაზი

და ბიბლიოთეკა. გაიმართა გაცნობითი ხასიათის

შეხვედრა ინეგოლის ქართული ასოციაციის

წევრებთან. ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნედიმ
სევიმმა მადლობა გადაუხდა სტუმრებს

ჩამობრძანებისთვის და ფესტივალზე

დასწრებისთვის. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს
ხელისუფლების წარმომადგენლების ვიზიტი

ძალზედ მნიშვნელოვანია თურქეთელი

ქართველებისთვის.

შეხვედრაზე ასოციაციის საპატიო თავმჯდომარემ,
მეჰმედ ნური თაიარმა (მამია დუმბაძე) აღნიშნა,

რომ „ინეგოლის კავკასიის, ფოლკლორისა და

კულტურის“ ასოციაცია დაფუძნდა 1977 წელს და
თურქეთში ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ და

ორგანიზებულ დიასპორულ ორგანიზაციად

ითვლება.

შეხვედრის დასრულების შემდეგ დიასპორასთან

ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორის

მოადგილემ მადლობა გადაუხადა ასოციაციის
ხელმძღვანელებს, გადასცა სამახსოვრო საჩუქრები

და შთაბეჭდილებების წიგნში ჩანაწერი დატოვა.

7 ივლისს, გაიმართა შეხვედრები ქ. ინეგოლის

მერთან ალფერ თაბანთან და ქ. ინეგოლის
გამგებელთან ალი აქჩასთან. შეხვედრაზე

ხაზგასმით აღინიშნა ინეგოლის მერიის და

გამგეობის მიერ შეტანილი წვლილი ქ. ინეგოლის
„კავკასიის ფოლკლორისა და კულტურის

ასოციაციისა“ საქმიანობაში.
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6-13 ივლისს, ბულგარეთის ქ. ვარნაში გაიმართა III

საერთაშორისო ფესტივალი „სლავიანსკი ვენეც“, სადაც

მონაწილეობა მიიღო უკრაინაში, ქ. ოდესაში მოქმედმა
ქართულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა

„საქართველო“, აკაკი იაკობიშვილის და ირმა ხუციძის

ხელმძღვანელობით.

აღნიშნულ ფესტივალში მონაწილეობდნენ ევროპის და
დსთ-ს ქვეყნებში მოქმედი შემოქმედებითი

კოლექტივები და სოლისტები.

ანსამბლმა „საქართველომ“, რომელისაც ფესტივალის
მთავარი პრიზი და ჟიურის სპეციალური ჯილდო

ერგო, წარადგინა ქართული ცეკვები. პატარების

ჯგუფმა კი I ადგილი დაიკავა.

8 ივლისს, ქ. ათენში, ათენის განათლებისა და

კულტურის ცენტრ „კავკასიაში“ გაიმართა

შეხვედრა თანამედროვე საქართველოს ორ
ცნობილ ქალბატონ-ავტორთან: ქეთი

ნიჟარაძესთან და თეონა დოლენჯაშვილთან,

რომლებმაც ათენის ქართულ საზოგადოებას

წარუდგინეს ერთგვარი შემოქმედებითი ანგარიში
- თავიანთ ბოლო ლიტერატურული ნამუშევრების.

საპრეზენტაციო წიგნები იყო თეონა

დოლენჯაშვილის „პერსონალური
ქრისტე“(პროზა) და ქეთი ნიჟარაძის „მზე

სახურავზე“(პოეზია).

თეონა დოლენჯაშვილის პროზაული კრებული

„პერსონალური ქრისტე“ ავტორის მეხუთე წიგნია.
მასში მწერლის ოთხი ახალი მოთხრობაა შესული.

თეონა დოლენჯაშვილი არის პრემია „საბას“

ორგზის ლაურეატი და მრავალგზის ნომინანტი
სხვადასხვა ქართულ ლიტერატურულ კონკურსზე.

მისი მოთხრობები და რომანები თარგმნილი და

გამოცემულია არაერთ უცხო ენაზე.
ქეთი ნიჟარაძის პოეტური კრებული „მზე

სახურავზე“ პოეტის მეცხრე წიგნია. მასში ავტორის

მიერ ბოლო წლებში დაწერილი ახალი ლექსებია

შესული. კრებულთან ერთად ღონისძიებაზე
წარმოდგენილი იყო ქეთი ნიჟარაძის მიერ

შესრულებული ახალ თარგმანიც - „რჩეული

ეპიტაფიები სფუნ-რივერის ანთოლოგიიდან“.

ლიტერატურის საღამო ათენში

პროფესორ ქეთი ნიჟარაძეს საბერძნეთში

მცხოვრები ქართველი მკითხველი უკვე იცნობს

ათენში ჩატარებული არაერთი საჯარო ლექციით,
პრეზენტაციითა და სხვა საინტერესო

ღონისძიებით.

საღამოს ესწრებოდა საქართველოს საელჩოს

მრჩეველი, ეკატერინე ლორთქიფანიძე, ათენის
ქართულ-ბერძნული ახალგაზრდული

გაერთიანების წევრები, ასევე ლიტერატურით

დაინტერესებული ქართველი ახალგაზრდები, მათ
შორის რამდენიმე დამწყები მწერალ-პოეტი,

რომლებმაც საინტერესო რჩევები მიიღეს

შემოქმედი ქალბატონებისგან.

ანსამბლ „საქართველოს“ წარმატება ბულგარეთში

9 ივლისს, თურქეთის რესპუბლიკის ქ. ინეგოლის

სოფ. ჰაირიეში ცნობილი თურქეთელი ქართველი

მოღვაწის, აჰმეთ ოზქანის (მელაშვილი)
ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.

დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის

წარმომადგენლებმა ყვავილებით შეამკეს აჰმედ

ოზქან მელაშვილის საფლავი. ღონისძიებას
ესწრებოდნენ ბურსას ბათუმის ქართული

კულტურის ასოციაციის - თავმჯდომარე ეშრეფ

შენთურქი (კირკიტაძე), ქართული კულტურის
ცენტრის ხელმძღვანელი ეშრეფ ილმაზი,

ქართული ხელოვნების სახლის ხელმძღვანელი,

ონურ სარიქაია.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

8 ივლისს, თესალონიკში, თეატრ

,,ალექსანდროში" შედგა ქართული

დიასპორის ღონისძიება, რომელიც მიეძღვნა
60 წელს გადაცილებულ ქართველ ემიგრანტ

ქალბატონებს.

ღონისძიება საქართველოს ქალთა საბჭოს

ორგანიზებით, საქართველოს გენერალური
საკონსულოს, ასოციაცია „ოქროს საწმისი“-ს

და საქველმოქმედო ასოციაცია „ემიგრატი

დედა“-ს ხელშეწყობით ჩატარდა. იდეის
ავტორი ლია წიქარიშვილი იყო.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოდან

მიწვეული სტუმრები: რუსთაველის

თეატრის მსახიობი ნანა ფაჩუაშვილი,
მსახიობი ცუცა კაპანაძე, მსახიობი ნიკა

წულუკიძე, ოზურგეთის დრამატული

თეატრის მსახიობთა დასი, ვასილ ჩიგოგიძე,
ბელა კიკვიძე, ზაზა ჯინჭარაძე და სხვები.

საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის 100 
წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ემპოლში

8 ივლისს ქ. ემპოლის საკვირაო სკოლაში გაიმართა

საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი

რესპუბლიკის 100 წლისადმი მიძღვნილი
ღონისძიება. სკოლის მოწაფეებმა წარმოადგინეს

დედა ენიდან ნასწავლი ლექსები. პირველი კლასის

მოსწავლეებს, სასწავლო წლის დასრულებასთან

დაკავშირებით, გადაეცათ სერთიფიკატები.

თანამემამულე ქალბატონების დღესასწაული თესალონიკში

საღამო ქალბატონებს მიულოცა გენერალურმა

კონსულმა, მუხრან გულაღაშვილმა და

პროტოპრესვიტერმა მამა გიორგიმ, რომელმაც
სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემაშიც კი მიიღო

მონაწილეობა. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ

თამარ-ლეილა სოლოღაშვილ-სეფაშვილი, ნანა

გაბელაია, ელეონორა თამაზაშვილი.
საღამოს დასასრულს მონაწილე ქალბატონებს

გადაეცათ სამახსოვრო საჩუქრები და მადლობის

სიგელები.

პატარა თანამემამულეების 
გამოფენა ბელგიაში

10 ივლისს, ბელგიის სამეფოში საქართველოს

საელჩომ ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა

გალერეის და ზ. ფალიაშვილის სახელობის მე-2
ხელოვნების სკოლის აღსაზრდელების - ნინი

დუმბაძის, საბა ენუქიძის, ლიზი ზეიკიძის და

ქეთევან ზეიკიძის და პედაგოგების თამარ ჯიხვაძის

და მზექალა ბერძენიშვილის გამოფენა-მასტერკლასს
უმასპინძლა. მასტერკლასში მონაწილეობა მიიღეს

პატარა თანამემამულეებმა.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

13 ივლისს, ქ. ნიქოზიაში, კვიპროსის

რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოში

გაიმართა საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის,
რევაზ ლომინაძის და საკონსულო ფუნქციების

შემსრულებლის, თინათინ ნონიაშვილის მორიგი

შეხვედრა ქართულ დიასპორასთან. შეხვედრას

ესწრებოდა დიასპორული ორგანიზაციის
თავმჯდომარე, მევლუდ ყაფლანიშვილი.

თანამემამულეებს მიეწოდათ ინფორმაცია

საქართველოს მთავრობის ახალ პრიორიტეტებსა
და მათ მოსალოდნელ შედეგებზე; ქვეყანაში

სხვადასხვა სფეროში არსებული სიახლეების, მათ

შორის, სოფლის მეურნეობაში მოქმედი

პროგრამებისა და პროექტების შესახებ.

შეხვედრა ქართულ დიასპორასთან ნიქოზიაში

საქველმოქმედო კონცერტი მიუნხენში

13 ივლისს, ქ. მიუნხენში, ჩატარდა

ეკატერინე ამირხანაშვილის და პარმენ

მიქაძის საქველმოქმედო საფორტეპიანო
კონცერტი. შემოსული თანხა 815 ევროს

ოდენობით გადაეცა გერმანიის ქართული

სათვისტომოს საქველმოქმედო ფონდს,

საიდანაც ის გადაეცემა სნეულებაში მყოფ
ქართველ ბავშვებს, რომელთა

მკურნალობის ხარჯების დაფარვა მათ

ოჯახებს უჭირთ.

12 ივლისს, ქ. რეჯო-კალაბრიაში, ასოციაცია

„კულტურული მოძრაობა - ქართველები იტალიაში“-ს

ორგანიზებით ჩატარდა ლეიკემიით დაავადებულ
თანამემამულე ბავშვის ოჯახის საქველმოქმედო

კონცერტი. ღონისძიება მუსიკალურად გააფორმეს

მომღერლებმა კახაბერ ჭუმბურიძემ და გიორგი

შალვაშვილმა, ირაკლი ნუცუბიძემ და მიქელანჯელო
ჯორდანომ. კონცერტზე გაჟღერდა ქართული და

იტალიური კლასიკური სიმღერები და ადგილობრივი

ფოლკლორის ჰანგები.
კონცერტზე სიტყვით გამოვიდა ადგილობრივი

საკვირაო სკოლის ხელმძღვანელი ლალი თოდუა,

რომელმაც მოსწავლეებს პირველი სასწავლო წლის

ატესტატები და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა.
ღონისძიება ადგილობრივი მედია-საშუალებებით

გაშუქდა და მას დადებითი რეზონანსი მოჰყვა, ამიტომ

პროექტი გაგრძელდება და 5 აგვისტოს ქ. მილანში
კიდევ ერთი საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართება.

შეხვედრაზე საუბარი ასევე შეეხო

ევროკავშირის/შენგენის ქვეყნებთან უვიზო

მიმოსვლის მნიშვნელობას და ქვეყანაში
ლეგალურად ყოფნის შესაძლებლობებს.

თანამემამულეებთან შეხვედრისას განხილულ

იქნა ქართული საკვირაო სკოლის განახლების

საკითხი, საელჩოს მიერ დაგეგმილი
კულტურული ღონისძიებები და ინიციატივა

მათში ქართული დიასპორის აქტიური

მონაწილეობის შესახებ.

შეხვედრა ქართულ დიასპორასთან რეჯო-კალაბრიაში
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

თეა ოქროპირიძის ნამუშევრების გამოფენა ვაშინგტონში

13 ივლისს, ვაშინგტონის გარეუბნის, ბეტესდის

ერთ-ერთ პრესტიჟულ გალერეაში - "Gallery B"

ვისკონსინ ავენიუზე, ქართველი მხატვრის თეა
ოქროპირიძის გობელენზე შესრულებული

მხატვრული ტილოების გამოფენა - "Four Seasons"

გაიმართა. გამოფენის გახსნას დაესწრნენ

ვაშინგტონში მცხოვრები ქართული დიასპორის,
„ქართული ცენტრის, Georgian Center“

წარმომადგენელები და ამერიკელი

დამთვალიერებლები, ასევე ამერიკის
შეერთებული შტატებში საქართველოს საელჩოს

წარმომადგენელები.

თეა ოქროპირიძემ დაამთავრა იაკობ ნიკოლაძის

სახელობის სამხატვრო სასწავლებლის ქანდაკების
ფაკულტეტი და კულტურის სახელწიფო

უნივერსიტეტის მხატვრული ქსოვის/გობელენის

ფაკულტეტი. ვირჯინიის შტატში, იგი 2002 წელს
მეუღლესთან მოქანდაკე გიორგი ტყაბლაძესთან

და ორ ქალიშვილთან ერთდ საცხოვრებლად

გადმოვიდა.
თეა ოქრიპირიძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს

გამოფენილი იყო როგორც ამერიკის შეერთებულ

შტატებში, ასევე სხვა ქვეყნების არაერთ

პრესტიჟულ გალერეაში, მუზეუმებსა და
ბიენალეებზე.

შემოქმედებითი მოღვაწეობის პარალელურად,

ქართველი ხელოვანი ვაშინგტონის შემოგარენის
სხვადასხვა სამხატვრო სასწავლებელში ხატვასა და

გობელენს ასწავლის. ასეთი სახელოვნებო

სკოლების რიცხვს მიეკუთვნება: „არტ ლიგის

სკოლა“, „შეერთებული შტატების არტ ცენტრი“ და
აგრეთვე „ქართული მემკვიდრეობის აკადემია“,

სადაც თეა ქართველ ემიგრანტ ბავშვებს

შემოქმედებით ხელოვნებას ასწავლის.

13 ივლისს, ქ. პრაღაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში

საქართველოს საელჩოსა და პრაღა 6-ის გამგეობის

ორგანიზებით, საქართველოს პირველი დემოკრატიული
რესპუბლიკის 100 წლის იუბილესა და ორ ქვეყანას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25

წლისთავთან დაკავშირებით, გალერა „სკლენიაკში“

საზეიმოდ გაიხსნა ფოტო-გამოფენა „თვალწარმტაცი
საქართველო“.

ღონისძიებაზე მოწვეულ სტუმრებს სიტყვით მიმართეს

საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა
ზაალ გოგსაძემ და პრაღა 6-ის გამგებელმა ონდრეი

კოლარჟმა.

საქართველოს ელჩმა ყურადღება გაამახვილა საიუბილეო

თარიღის მნიშვნელობაზე. ასევე, ისაუბრა საქართველოს
მდიდარ ისტორიასა და ტრადიციებზე, უნიკალურ

არქიტექტურასა და ტურისტულ პოტენციალზე.

გამოფენას ესწრებოდნენ ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობისა
და პარლამენტის წევრები, ჩეხეთში აკრედიტებული

დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელები და ქართული

დიასპორის წარმომადგენლები.

პრაღაში გამოფენა „თვალწარმტაცი საქართველო“ გაიხსნა
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ნიუ იორკის ემიგრანტული კინო-ფილმების ფესტივალი

14 ივლისს, ქ. შტუტგარტში ქართული საკვირაო სკოლების საზაფხულო ზეიმი ჩატარდა. წლევანდელ

ზეიმში შტუტგარტის, ნიურბერგის და მიუნხენის საკვირაო სკოლის აღსაზრდელებმა მიიღეს

მონაწილეობა. მოსწავლეებმა მაყურებლებს ქართულ სიმღერები, ცეკვა და ლექსები წარუდგინეს.

საზეიმო შეხვედრას, რომელიც წელს მეექვსედ ჩატარდა შტუტგარტის ქართული საკვირაო სკოლა

მასპინძლობდა.

საკვირაო სკოლების ზეიმი შტუტგარტში

14-15 ივლისს, ნიუ იორკში, მანჰეტენზე

„ემიგრანტული კინო-ფილმების ფესტივალი“ - “The

New York International Immigration Film Festival”

გაიმართა. როგორც ფესტივალის ანონსი იუწყება:

„ნიუ-იორკის საერთაშორისო ემიგრანტული

კინოფესტივალი, აკავშირებს გლობალურ

კინემატოგრაფებს, რომლებიც თავად არიან

ემიგრაციის სუბიექტი ან მუშაობენ იმიგრაციის

თემაზე“.

ემიგრაციის თემაზე სხვა ფილმებთან ერთად,

ფესტივალზე ნაჩვენები იყო ქართველი

თანამემამულის, ნიუ იორკის „სიტი უნივერსიტეტის“

სარეჟისორო ფაკულტეტის კურსდამთავრებულის,

რეჟისორისა და კინოსცენარისტის ქეთევან

ორჯონიკიძე-ქეისის ფილმები: "ნანა" და "ქართული

პური", რომელშიც მთავარ როლებს ასრულებენ ცუცა

კაპანაძე და კახი კავსაძე, ამერიკელ მსახიობებთან

ერთად.

ფილმმა "ნანა", რომელიც ქართველი იმიგრანტის

ცხოვრებაზე მოგვითხრობს წინა წლებში

ბერლინალეზე აჩვენეს, სადაც კინო-კრიტიკოსებისგან

ძალიან დადებითი შეფასებები მიიღო; ხოლო

კანადაში გამართულ საერთაშორისო

კინოფესტივალზე 300 საუკეთესო მოკლემეტრაჟიან

ფილმში გამოარჩიეს და პრიზით დააჯილდოვეს.

ფილმისთვის "ქართულ პური" მუსიკა ნიუ იორკში

მოღვაწე მუსიკოსმა, დათო ჭკუასელმა დაწერა.

მოქმედება, ფაქტობრივად, ერთ ოთახში ხდება და

ქართველ მეპურეს (კახი კავსაძე) და ამერიკელ

ბიზნესმენს (მაიკლ ველასტრიგო) შორის დიალოგზეა

აგებული. ისინი ერთმანეთის ენაზე არ საუბრობენ.

ამერიკულმა მუზეუმმა ამერიკაში მოღვაწე ქართველი

რეჟისორი ქეთი ორჯონიკიძე-ქეისი საუკეთესო

ევროპელი ქალი რეჟისორის პრიზით დააჯილდოვა.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ნოდარ დუმბაძის 90 წლის იუბილეს ისრაელში ყველა თაობის 
ქართველი ზეიმობს

14 ივლის, ისრაელის სახელმწიფოში, საქართველოს

საელჩოს, დიასპორული ორგანიზაციის „მამული“,

„ისრაელში ქართული ხელოვნების ცენტრის”,
საქართველოს საპატრიარქოს თანადგომით და ქ.

ლოდში მოქმედ „ქართულ სახლში“ ახლად

დაბუდებული ქართული საკვირაო სკოლის

მონაწილეობით, გამოჩენილი ქართველი მწერლისა
და საზოგადო მოღვაწის, ნოდარ დუმბაძის 90 წლის

იუბილე აღინიშნა. საღამოს, რომელიც „ქართული

სახლის“ ლამაზ კარმიდამოში გაიმართა,
გათვალისწინებულზე ბევრად მეტი სტუმარი

ეწვია. ქართული დიასპორის გარდა, ბატონი

ნოდარის ხსოვნის პატივსაცემად, იუბილეზე

მობრძანდნენ ქართველ ებრაელთა თემის
წარმომადგენლებიც, რომლებსაც თავიანთი

მნიშვნელოვანი სიტყვა ჰქონდათ სათქმელი ნოდარ

დუმბაძის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე.

საიუბილეო საღამოს უძღვებოდა მწერლის

ქალიშვილი, საქართველოს საელჩოს მრჩეველი,

ქალბატონი მანანა დუმბაძე. დამსწრე
საზოგადოება ვიდეო-ჩართვის საშუალებით

დალოცა არქიმანდრიტმა, მამა ადამ ახალაძემ,

მისასალმებელი სიტყვით კი აუდიტორიას

საქართველოს ელჩმა, პაატა კალანდაძემ მიმართა.
ბატონმა ელჩმა ნოდარ დუმბაძის ოჯახს და მთელ

ქართველ ხალხს სასიქადულო მწერლის 90 წლის

იუბილე მიულოცა და განსაკუთრებული აქცენტი
ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაღვივება-

განვითარებაში დიდი ქართული მწერლობის

მრავალსაუკუნოვან როლზე გააკეთა. მან ასევე

ისაუბრა საქართველოს საელჩოს აქტიურ
ჩართულობაზე იმ კონკრეტულ პროექტებში,

რომლებიც ისრაელში ქართულ-ებრაული

ლიტერატურული ურთიერთობების
განვითარებას, ქართული და ებრაული

თანამედროვე ლიტერატურის თარგმანსა და

გამოცემას ემსახურება.
ისრაელში ახლადდაარსებული დიასპორული

ორგანიზაციის „მამული“ და საკვირაო სკოლის

მოღვაწეობაზე დამსწრეთ „მამულის“

ხელმძღვანელი, ბატონი ირაკლი კილაძე ესაუბრა.

საკვირაო სკოლის მოსწავლეებმა კი სტუმრებს

ნოდარ დუმბაძის საბავშვო ლექსები წაუკითხეს.

ისრაელში ქართული ხელოვნების ცენტრის
ხელმძღვანელმა, ქალბატონმა მარინა გელაშვილმა,

თავის მრავლისმომცველ, მსმენელის მართლაც

რომ მომნუსხველ სიტყვაში, სათანადო პატივით

ქართული მწერლობის ბუმბერაზის, ვაჟა
ფშაველასა და საქართველოს ეროვნული გმირის,

ქაქუცა ჩოლოყაშვილის დაბადების დღეც - 14

ივლისი მოიხსენია. საღამოს გვირგვინი კი
გახლდათ, ნოდარ დუმბაძის ცხოვრების ცოცხალი

მოწმის, ისრაელში აფხაზეთიდან 25 წლის წინ

ამოსული, მისი ერთ-ერთი სოხუმელი მეგობრის,

ბატონი ბადრი კილაძის სევდანარევი, თან
მხიარული მოგონებები ნოდარ დუმბაძის

ცხოვრების აფხაზური პერიოდიდან.

საღამო გაჯერებული იყო ვიდეო-მასალით ნოდარ
დუმბაძის ბიოგრაფიული ფილმებიდან და

სპექტაკლებიდან, ასევე, საალბომო ფოტოებით და

მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხეში გაფანტული
ქართველი ემიგრანტების მიერ გამოგზავნილი

ვიდეო-მილოცვებით. იუბილეს წამყვანმა

დამსწრეთ კიდევ ერთი სიურპრიზი მოუწყო:

დარბაზში, თბილისიდან, სპეციალურად ამ
დღისთვის გამოცემული, ნოდარ დუმბაძის „ყველა

მოთხრობის“ ოთხი სასიგნალო ეგზემპლიარი

ლატარიით გაათამაშა. საღამოს ორგანიზატორთა
გასახარად, წიგნმა გზა ჭეშმარიტი ადრესატისკენ

თავად გაიკვლია - იმ ოთხი ეგზემპლიარიდან

ერთი, „მამულის“ საკვირაო სკოლის მოწაფე

გოგონას ერგო.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

14 ივლისს ქ. ლონდონში, ნოტინგ ჰილის უბანში,
წმინდა იოანეს ტაძარში გაიმართა საზაფხულო
სიმღერების ფესტივალი ქეთი მელუასთან ერთად.
აღნიშნული ფესტივალი მეორედ იმართება და
მისი ორგანიზატორია გაერთიანებული სამეფოს
პირველი ქართული სკოლის დამაარსებელი და
ხელმძღვანელი, ლიანა ჯიქია-გოგრიჭიანი.
ფესტივალის პირველი ნაწილი დაეთმო
მუსიკალურ წარმოდგენას „სუფრა“, ხოლო მეორე
ნაწილში ბრიტანეთში მცხოვრებმა ქართველმა
ბავშვებმა შეასრულეს ქეთი მელუას სიმღერები.
ფესტივალში მონაწილეობა ასევე მიიღეს
საფრანგეთში მცხოვრებმა თანამემამულეებმა,
ხოლო ღონისძიება ქართული ცეკვებით გააფორმა
ქ. ლონდონში არსებულმა ქართული ცეკვის
ანსამბლმა „ფესვები“ (ხელმძღვანელი შალვა
ქავთარაძე). ღონისძიებას ესწრებოდნენ ქეთი
მელუა, გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს
საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი -
ქალბატონი თამარ ბერუჩაშვილი, კენსინგტონისა
და ჩელსის რაიონის ვიცე მერი, საელჩოს
თანამშრომლები, ბრიტანეთში მცხოვრები
ქართველები და უცხოელი სტუმრები.
საქართველოს ელჩმა ქალბატონ ლიანა ჯიქია-
გოგრიჭიანს მადლობა გადაუხადა იმ
მრავალწლიანი საქმიანობისათვის, რასაც
ქალბატონი ლიანა უანგაროდ ეწევა ბრიტანეთში
მცხოვრები ქართველი ბავშვების განათლებისა და
მათი სამშობლოსთან კავშირის
შენარჩუნებისათვის და ასევე, აღნიშნული
ფესტივალის დაარსებისა და განმეორებით
ორგანიზებისათვის.

ქეთი მელუას ფესტივალი ლონდონში

16 ივლისს, ქ. ერევანში, სომხეთის ქართულ

სათვისტომო „ივერია“-ს ესტუმრა საქართველოს

სახალხო დამცველი ქალბატონი ნინო ლომჯარია,
სახალხო დამცველის მოადგილეები თამარ

გვარამაძე, გიორგი ბურჯანაძე და ეკატერინე

სხილაძე. ასევე სახალხო დამცველის აპარატის

წევრები ნიკა კვარაცხელია, რუსუდან კოხოძე, ანი
თამაზაშვილი და გიორგი თათულაშვილი.

შეხვედრისას ქალბატონმა ნინო ლომჯარიამ

სათვისტომოს წარმომადგენლებს გააცნო
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის

ფუნქციები და მოვალეობები. გამოთქვა

მზადყოფნა, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი

დახმარების გაწევის საკითხში. მოწვეულ
სტუმართა შორის შეხვედრას ასევე ესწრებოდა

სომხეთის რესპუბლიკაში „ქართულ-სომხური

კულტურული საზოგადოების“ თავმჯდომარე,
საერთაშორისო კლუბ „თბილისელების“

პრეზიდენტი ბატონი ედუარდ ედიკისელოვი.

სომხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს
მხრიდან აღნიშნულ შეხვედრას ესწრებოდა

კონსული სოზარ კვინჩია და მრჩეველი გელა

გელაშვილი.

საქართველოს სახალხო დამცველის შეხვედრა სომხეთში 
მცხოვრებ ქართველ თანამემამულეებთან



ივლისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

შეხვედრა სანტა-კლარას 
უნივერსიტეტის თანამემამულე 

პროფესორთან
17 ივლისს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს,
დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში შედგა
შეხვედრა აშშ-ის, სანტა-კლარას უნივერსიტეტის
ახალგაზრდა პროფესორ ბაჩანა ლომსაძესთან.
ბაჩანა ლომსაძეს სადოქტორო ხარისხი 26 წლის ასაკში
მიენიჭა. კვლევით სამუშაოებს ის კოლორადოს
უნივერსიტეტში ასტროფიზიკის ლაბორატორიების
ინსტიტუტში ეწეოდა. ამჟამად მიწვეულია კალიფორნიაში
სანტა-კლარას უნივერსიტეტში და მალე, ახალგაზრდა 32
წლის მეცნიერი, პირველი ქართველი იქნება, რომელსაც
„სილიკონ ველზე“ სანტა-კლარას უნივერსიტეტში
საკუთარ ლაბორატორიას გაუხსნიან.
ბაჩანა ლომსაძე 10 წელია, რაც აშშ-ში მოღვაწეობს. მას
თანამშრომლობა მოუწია კოლორადოს უნივერსიტეტში და

20 ივლისიდან, საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროსა და ბავშვთა და ახალგაზრდობის

ეროვნული ცენტრის თანამშრომლობით,
ყოველწლიური ახალგაზრდული ბანაკის

პროგრამაში 2018 წლის ზაფხულში, 144 უცხოეთში

მცხოვრები თანამემამულე მოზარდი მიიღებს

მონაწილეობას.
მიმდინარე წლის 20 ივლისიდან 19 აგვისტოს

ჩათვლით, ანაკლიის საზაფხულო ბანაკში

დაისვენებს აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში, რუსეთის
ფედერაციაში, ბელგიის სამეფოში, გერმანიის

ფედერაციული რესპუბლიკაში, თურქეთის

რესპუბლიკაში, ნიდერლანდების სამეფოში,

უკრაინაში, საფრანგეთის რესპუბლიკასა და
ისრაელში მცხოვრები 144 თანამემამულე მოზარდი.

ანაკლიაში144 თანამემამულე მოზარდი დაისვენებს

მასთან არსებულ, გაერთიანებულ ასტროფიზიკის ლაბორატორიების ინსტიტუტ „JILA“-ში. ამ დროის
განმავლობაში იგი მუშაობდა ახალი ლაზერული მეთოდის შექმნასა და დახვეწაზე, რომლის სრული
რეალიზაცია მიჩიგანის უნივერსიტეტში მოახდინა. ეს მეთოდი საშუალებას იძლევა, შესწავლილ იქნას
მოლეკულებისა და ნახევარგამტარული ნივთიერებების სტრუქტურა, თვისებები და დინამიკა
უპრეცედენტოდ მაღალი სიზუსტით.
მის მიერ აღმოჩენილ ამ ახალ მეთოდს პრაქტიკული გამოყენებაც აქვს – ამიერიდან დისტანციურად
შესაძლებელი იქნება მომწამვლელი ნივთიერებებისა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების დეტექტირება
მოკლე დროში. ეს მნიშვნელოვანია აეროპორტების, საზღვაო პორტებისა და ხალხმრავალი ადგილების
დასაცავად.
შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ბაჩანა ლომსაძის მეცნიერულ საქმიანობას აშშ-ში და სამომავლო კავშირს
თსუ-სა და სხვა ქართულ სამეცნიერო ცენტრებთან ფიზიკის სფეროში, გაცვლითი პროგრამის
ჩამოყალიბებაში და ქართველი სტუდენტებისათვის მეტ ხელშეწყობაში.
ასევე კალიფორნიაში, კერძოდ სან ფრანცისკოში, მის ქართულ სათვისტომოსთან კავშირის დამყარებას,
რაშიც მას დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი შეუწყობს ხელს.

პროგრამაში მონაწილეობა საზღვარგარეთ

მცხოვრებ მოზარდებს საშუალებას აძლევს

მოინახულონ ისტორიული სამშობლო,
დაამყარონ მეგობრული ურთიერთობა

თანატოლებთან, გაიუმჯობესონ ქართული ენის

ცოდნა, გაეცნონ ქართულ ტრადიციებსა და

ყოფას, მიიღონ მონაწილეობა ბანაკის
მრავალფეროვან აქტივობებში, განივითარონ

საკომუნიკაციო და სხვა სახის უნარ-ჩვევები,

გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები.
აღსანიშნავია, რომ ახალგაზრდული ბანაკის

პროგრამა, რომელშიც, ტრადიციულად,

ქართული დიასპორის წარმომადგენლებიც

იღებენ მონაწილეობას, საქართველოში
ყოველწლიურად ხორციელდება.

20 ივლისს, ქ. ლიმასოლში, წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის დარბაზში გაიმართა კვიპროსის
რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, რევაზ ლომინაძის და საკონსულო
ფუნქციების შემსრულებლის, თინათინ ნონიაშვილის შეხვედრა ქართულ დიასპორასთან.
თანამემამულეებს მიეწოდათ ინფორმაცია საქართველოში სხვადასხვა სფეროში არსებული სიახლეების,
მათ შორის, სოფლის მეურნეობის სფეროში მოქმედი პროგრამებისა და პროექტების შესახებ.
შეხვედრაზე საუბარი აგრეთვე შეეხო მიმდინარე წელს დაგეგმილ ღონისძიებებს, მათ შორის
რუსთაველის თეატრის სპექტაკლებს, კვიპროსის უნივერსიტეტში ქართული კულტურის, ხელოვნებისა
და მეცნიერების კვირეულებსა და კვიპროსში ქართული კულტურის ყოველწლიურ ფესტივალს.

შეხვედრა ქართულ დიასპორასთან ლიმასოლში



ივლისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

შეხვედრა თანამემამულეებთან ტრაპიზონში

26 ივლისს, ისრაელის ქალაქ ეილატში ჩატარდა
აღმოსავლური ორთაბრძოლების ღია
ჩემპიონატი. მასში მონაწილეობას იღებდნენ
ზაზა ოყუჯავას აღზრდილებიც. ზაზა ოყუჯავა,
უკვე 10 წელზე მეტია რაც ქ. ეილატში,
საქართველოდან გასულ ქართველ და ებრაელ
ახალგაზრდებს კარატეს და ისრაელის
საბრძოლო ხელოვნება „კრავ-მაგაში“
ავარჯიშებს.
სენსეი ზაზა, როგორც მას მისი მოსწავლები
მიმართავენ, კარატეს „შავი ქამრის“ მერვე და
კრავ-მაგას მეცხრე „დან“-ის მფლობელი,
მრავალგზის საერთაშორისო ჩემპიონატების
პრიზიორი და ისრაელის ფუდოკან ფედერაციის
პრეზიდენტია. ფუდოკანი იპონურად, მყარ
საფუძველზე აგებულ შენობას ნიშნავს. ამ
სტილის დამაარსებელი 10 „დან“-ის მფლობელი,
სერბი ოსტატი, პროფ. ილია იორგაა. მას კარგად
იცნობს ქართული სპორტული სამყაროც.

28 ივლისს, ქ. ტრაპიზონში საქართველოს გენერალური საკონსულოს ინიციატივით, საკონსულოს
ჯგუფი, ექიმ ალი ილმაზთან ერთად, რიზეს ხუთ ქარხანას ეწვია.
შეხვედრები ძირითადად გაიმართა ჩაის სექტორში დროებით დასაქმებულ საქართველოს
მოქალაქეებთან, რომელთაც განემარტათ მათი სამართლებრივი მდგომარეობა, უფლებები, აგრეთვე
მუშაობის ნებართვის მიღების პირობები.
ექიმმა ალი ილმაზმა საქართველოს მოქალაქეებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა ჯანმრთელობის
დაცვის კუთხით გასატარებელი აუცილებელი ღონისძიებების თაობაზე.
აღსანიშნავია, რომ რიზეს რეგიონში ჩაის პლანტაციებში დასაქმებულია 10 000-მდე საქართველოს
მოქალაქე, ხოლო ჩაის ფაბრიკებში 1000-მდე საქართველოს მოქალაქე. ჩაის კრეფის სეზონი ა.წ. ივლისის
ბოლოს სრულდება და სექტემბერში განახლდება. სეზონურ სამუშაოებზე საქართველოს მოქალაქეთა
ლეგალური დასაქმება 2017 წლიდან ამოქმედდა.

მისი მხარდაჭერით, ჯერ კიდევ 1990 წელს
საქართველოს ეროვნული კარატეს ფედერაცია
გაწევრიანდა საერთაშორისო ტრადიციულ კარატე
ფედერაციაში (ITKF). ეს იყო პირველი
ოფიციალური, დამოუკიდებელი სპორტული
ორგანიზაცია საქართველოში და იმ პერიოდის
საბჭოთა კავშირში. ზაზა ოყუჯავას გვერდში
უდგას, ასევე არაერთგზის ჩემპიონი და პრიზიორი
მამუკა თეთრაშვილი. აღსანიშნავია, რომ კლუბს
დიდ მხარდაჭერა აქვს ქალაქ ეილათის
დეპუტატის, ოლეგ ჩერნომორეცის მხრიდან.

ქართული კარატე ისრაელში

ნიუ-იორკის "ფესვების" კიდევ ერთი წარმატება

29 ივლისს, ქ. ნიუ-იორკში, „ბარდ
კოლეჯში“ შედგა ანტონ
რუბინშტეინის ოპერის ,,დემონი"-ს
პრემიერა, რომელშიც
მონაწილეობდნენ ნიუ-იორკ
ოპერის ორკესტრი და გუნდი
მანჰეტენიდან, მთავარი პარტიების
შემსრულებლებად მომღერლები
უკრაინიდან და რუსეთიდან და
ნიუ იორკში ქართული კულტურის
ცენტრის ანსამბლი ,,ფესვები".
"ბარდ კოლეჯი" ერთ-ერთი
პრესტიჟული დაწესებულებაა,
რომელიც ყოველ ზაფხულს
სხვადასხვა ქვეყნის საუკეთესო
ახალ სპექტაკლს დგამს.
წელს გადაწყდა მ. ლერმონტოვის ნაწარმოების მიხედვით, ანტონ რუბინშტეინის ოპერის დადგმა.
პრემიერის დასასრულს სცენაზე მიიწვიეს „ფესვების“ ხელმძღვანელები შორენა ბარბაქაძე და ვანო
გოდერძიშვილი. ანსამბლმა უკვე ჩაატარა სამი სპექტაკლი და მომავალში კიდევ სამი ღონისძიების
ჩატარებას გეგმავს.
მეორე დღეს, აშშ-ის ყველაზე რეიტინგულ გაზეთებში: “The New York Times” და “The Wall Street Journal”
გამოქვეყნებულ სტატიებში, აღნიშნული იყო „ფესვების“ ოსტატობა და პროფესიონალიზმი შორენა
ბარბაქაძის ხელმძღვანელობით.
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რუმინულ-ქართული მეგობრობის მოედანზე ბესიკ გაბაშვილის 
ბიუსტი განთავსდება

30 ივლისს, ქ. იაშში, საქართველოს
საელჩოს ინიციატივით, ქ. იაშის
მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება,
ქალაქის ისტორიულ ცენტრში
დაარსდეს რუმინულ-ქართული
მეგობრობის მოედანი, სადაც
განთავსდება ქართველი კლასიკოსი
პოეტის ბესიკ გაბაშვილის ბიუსტი.
აღნიშნული გადაწყვეტილება
მიღებული იქნა საქართველოს
საგანგებო და სრულუფლებიანი
ელჩის ნიკოლოზ ნიკოლოზიშვილის
და ქ. იაშის მერის, მიხაი კირიკას
შეხვედრის ფარგლებში.

31 ივლისს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის
მოადგილემ ზვიად გონაძემ, აშშ-ის ნიუ ჯერსის შტატის
ქ. მენვილში „წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ეკლესიასთან“
არსებული ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლის
„იბერიელების“ ხელმძღვანელს გოჩა მაღლაკელიძეს,
ქართული კულტურის პოპულარიზაციაში შეტანილი
წვლილისთვის საქართველოს საგარეო საქმეთა
მინისტრის „მადლობის სიგელი“ გადასცა.
აღნიშნული ანსამბლის მიზანია ამერიკის შეერთებულ
შტატებში მცხოვრებმა ქართველმა ბავშვებმა
შეისწავლონ ქართული ფოლკლორული ცეკვა და
კულტურა, ასევე შეინარჩუნონ ქართული ეროვნული
იდენტობა. „იბერიელების“ შემადგენლობაში 50
ქართველი ემიგრანტი ბავშვია, რომლებიც
მონაწილეობას იღებენ აშშ-ის ფარგლებში გამართულ
საერთაშორისო ფესტივალებში, საქველმოქმედო
კონცერტებში და ქართული დიასპორული
ორგანიზაციების მიერ გამართულ ღონისძიებებში.
.

ასევე, საქართველოს ელჩმა ქ. იაშის მერს გააცნო ინიციატივა ქუთაისისა და იაშის დამეგობრების
შესახებ. იაშის მერმა გამოთქვა მზადყოფნა, ხელი შეუწყოს მჭიდრო თანამშრომლობას ქუთაისისა და
იაშის ბიზნეს და აკადემიურ წრეებს შორის. აგრეთვე, გამოითქვა მზაობა, ორ ქალაქს შორის დამყარდეს
ურთიერთობა კულტურისა და ტურიზმის სფეროში.
ბესიკ გაბაშვილი 1791 წლის 24 იანვარს გარდაცივალა. ქართველი პოეტი დაკრძალული იყო წმ.
პარასკევას ეკლესიის სასაფლაოზე, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოს გაუქმდა. ამჟამად საფლავი
დაკარგულია, თუმცა შემონახულია საფლავის მარმარილოს ქვა, რომელიც იაშის ისტორიის მუზეუმში
ინახება.

საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დიასპორული
ანსამბლის ხელმძღვანელს „მადლობის სიგელი“ გადასცა

ანსამბლის ხელმძღვანელისა და
ქორეოგრაფის, გოჩა მაღლაკელიძის
ხელმძღვანელობით, 2018 წლის ივნისში
ანსამბლმა კონცერტები გამართა
თბილისში, ბათუმსა და საქართველოს
რეგიონებში.
აღსანიშნავია, რომ ანსამბლი
„იბერიელები“ 2013 წელს, აშშ-ის ნიუ
ჯერსის შტატის ქ. მენვილში „წმინდა
გრიგოლ ხანძთელის ეკლესიასთან“
ქართული დიასპორის აქტიური
მოთხოვნის შედეგად დაფუძნდა,
ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსის მეუფე
საბას კურთხევით
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კულინარიული ფესტივალი თესალონიკში
10 ივნისს, ქ. თესალონიკის ერთ-ერთი რაიონის -
კალამარიის მერიის ორგანიზებით, გაიმართა 21-ე
საერთაშორისო კულინარიული ფესტივალი, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს 43 ქვეყნის, და, მათ შორის,
ტრადიციულად - საქართველოს, დელეგაციამ. ფესტივალის
მონაწილეებმა ვიზიტორებს შესთავაზეს კერძები
ნაციონალური სამზარეულოებიდან.
ქართული პავილიონის სტუმრებს მიეცათ შესაძლებლობა,
დაეგემოვნებინათ ქართული ტრადიციული კერძები.
ამასთან, წარმოდგენილი იყო ქართული სამარკო ღვინოები.
გაიმართა კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
თესალონიკის ქართულ საზოგადოება „საქართველო“-სთან
არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა „საქართველომ“.
ქართული პავილიონი, მთელი საღამოს განმავლობაში,
ვიზიტორების უწყვეტი ყურადღების ცენტრში იყო,
ქართულმა ტრადიციულმა კერძებმა და ღვინომ კი
განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა. შედეგად,
ქართულმა სამზარეულომ, 43 მონაწილეს შორის,
პირველობა არავის დაუთმო.
ფესტივალი იყო საქველმოქმედო და შემოსული თანხა
მთლიანად გადაეცა მიუსაფარ ბავშვთა სოფელს
ფილიროში.

17 ივნისს, ქ. ათენში,
დიასპორულ ორგანიზაცია
„არმაზთან“ არსებულმა ნიკო
გომელაურის სახელობის
თეატრალურმა დასმა კიდევ
ერთი პრემიერა - ჰერმან ჰესეს
„ტრამალის მგელი“
წარმოადგინა. სპექტაკლის
რეჟისორი და სცენარისტი
ნიკოლოზ ტყავაძეა, რომლის
თეატრალურ გუნდს ქ. ათენში
მცხოვრები ჩვენი
თანამემამულეები
წარმოადგენენ..

ქართული თეატრალური დასის პრემიერა ათენში

19-20 ივნისს, ქ. ლორეტ დე
მარში გაიმართა მსოფლიო
ტალანტების კონკურს-
ფესტივალი, სადაც მსოფლიოს
მრავალი ქვეყნიდან
მონაწილეობა მიიღეს
ახალგაზრდა ხელოვანებმა.
ფესტივალის ფარგლებში გრან
პრი ანსამბლმა „საქართველო“-მ
მიიღო.

„საქართველოს“ წარმატება 
ესპანეთში

ტექნიკური ხარვეზის გამო, სამწუხაროდ, ივნისის თვის „დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვერ გაშუქდა 
ესპანეთის სამეფოში და საბერძნეთში დიასპორული ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული 

ღონისძიებები, რისთვისაც დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სახელით ინფორმაციის 
მომწოდებელს ბოდიშს ვუხდით და ღონისძიებების შესახებ სტატიებს, დაგვიანებით, ივლისის თვის 

„დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვაშუქებთ.
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