პროექტი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება #
---სექტემბერი 2020 წელი
ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, მესხეთის შესახვევისთვის, ყვარლის
შესახვევისთვის და ყვარლის II ჩიხისთვის საზოგადო მოღვაწის კონსტანტინე
სიდამონ-ერისთავის სახელის მინიჭების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის - “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 68-ე
მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“,
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილებისა და „ქ.თბილისის
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების
სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2015 წლის 16 ივნისის №14-59 დადგენილების თანახმად, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულომ დაადგინა:
1. ისნის რაიონში,

მესხეთის შესახვევს და ყვარლის შესახვევს მიენიჭოს საზოგადო

მოღვაწის კონსტანტინე სიდამონ-ერისთავის ქუჩის სახელი.
2. ისნის რაიონში, ყვარლის II ჩიხს მიენიჭოს საზოგადო მოღვაწის კონსტანტინე
სიდამონ-ერისთავის I ჩიხის სახელი, თანდართული რუკის თანახმად.
3. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ოთხი თვის ვადაში, უზრუნველყოს ამ
განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.
4. განკარგულება, ერთი თვის ვადაში, შეიძლება გასაჩივრდეს

თბილისის საქალაქო

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით
აღმაშენებლის ხეივანი #64).

საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ტყემალაძე

კონსტანტინე სიდამონ-ერისთავი
( 1930-2012)
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დამაარსებელი.
კონსტანტინე სიდამონ–ერისთავი არისტოკრატიული ოჯახის შთამომავალია. მამა,
სვიმონ სიდამონ–ერისთავი იყო სამხედრო მოსამხაურე პოლკოვნიკის ჩინით. 1921
წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ემიგრაციაში ამერიკაში
წავიდა.
კონსტანტინე სიდამონ–ერისთავი 1930 წლის 28 ივნისს დაიბადა მანჰეტენზე.
სწავლობდა მილბრუკის სკოლაში. დაამთავრა პრინსტონის უნივერსიტეტი სამთო
ინჟინრის დიპლომით. მსახურობდა არმიაში, მონაწილეობდა კორეის ომში,
რისთვისაც ბრინჯაოს ვარსკვლავი დაიმსახურა. 1957 წელს დაამთავრა კოლუმბიის
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, პრეზიდენტ კენედის მკვლელობის
შემდეგ აქტიურად ჩაება ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. გახდა ამერიკის
შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის წევრი და სწრაფად გაიკეთა
პოლიტიკური კარიერა. 1965 წელს კონსტანტინე სიდამონ–ერისთავი ნიუ–იორკის
მერის არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატ ჯონ ლინდსის წინასაარჩევნო
კამპანიას ხელმძღვანელობდა. არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ლინდსმა
საავტომობილო მიმოსვლის დარგში თანაშემწედ დანიშნა. ასე გახდა კონსტანტინე
სიდამონ–ერისთავი არა მარტო ამერიკის შეერთებული შტატების, არამედ მსოფლიოს
უდიდესი ქალაქის, ნიუ–იორკის ვიცე–მერი. ამ თანამდებობაზე კარგა ხანს იმუშავა,
სამი მთავრობა გამოიცვალა და პენსიაში გასვლამდე ქალაქის მმართველობაში დიდ
როლს ასრულებდა.

კონსტანტინე სიდამონ–ერისთავი გარემოს დაცვის პრობლემებითაც აქტიურად იყო
დაკავებული. ამ საქმეში 1974 წელს გუბერნატორმა მალკოლმ უილსონმა ჩააბა. 1989
წლიდან 1993 წლამდე ნიუ–იორკის რეგიონის (მოიცავდა ნიუ–იორკს, ნიუ–ჯერსის,
პუეტრო რიკოს და ვირჯინიის კუნძულებს) გარემოს დაცვის სააგენტოს
ხელმძღვანელობდა. ზედამხედველობდა პროგრამებს, რომლებიც აკონტროლებდნენ
ჰაერისა და წყლის სისუფთავეს, ინდუსტრიულ ნარჩენებს, ტოქსიკურ ნივთიერებებს,
პესტიციდებსა და ოკეანის დაბინძურებას.
მიუხედავად იმისა, რომ კონსტანტინე სიდამონ–ერისთავი უცხოეთში დაიბადა და
გაიზარდა, ქართული ადათ–ჩვევები და ტრადიციები შეინარჩუნა. ქულაჯასა და
ჩოხაში გამოწყობილი ყოველთვის ესწრებოდა სათვისტომოს ღონისძიებებს.
საღამოებს,
შეძლებისდაგვარად
ეხმარებოდა
ქართველებს
იურიდიული
კონსულტაციებითა თუ სამსახურში მოწყობით. 70-იან წლებში, როცა საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის მიერ გატანილი ქართული არქივი
პარიზში წყალდიდობამ დააზიანა, მის გადასარჩენად სოლიდური თანხა გაიღო.
კონი ერისთავის ინიციატივითა და დიდი ძალისხმევით 1994 წელს დაარსდა
ამერიკული ჰუმანიტარული ორგანიზაცია “საქართველოს ამერიკელი მეგობრები”,
რომლის დირექტორთა საბჭოს ის სიცოცხლის ბოლომდე თავმჯდომარეობდა.
ორგანიზაციის მეშვეობით უამრავი ჰუმანიტარული, საგანმანათლებლო და
სამედიცინო პროგრამა დაფინანსდა. ორგანიზაცია ძირითადად ქართველთა
შედარებით დაუცველ ფენას ეხმარება: ჩააქვთ მედიკამენტები, მკურნალობენ
ტუბერკულოზით დაავადებულ ადამიანებს, ასევე მაქსიმალურად ეხმარებიან
ხანდაზმულებს. უსახლკარო ბავშვებისთვის თავშესაფარიც ააშენეს. ორგანიზაცია
ხშირად საკუთარი აღზრდილების განათლების ხარჯებსაც საკუთარ თავზე იღებს,
კონი ერისთავი ბოლომდე ჩართული იყო ყველა საგანმანათლებლო, სამედიცინო, თუ
სოციალური დახმარების პროექტში. დღეს ორგანიზაციას კონის უფროსი ვაჟი
ვაშინგტონელი ადვოკატი, ბაბუის მოსახელე და ქართული საქმის ასევე დიდი
მოამაგე სიმონ სიდამონ–ერისთავი ხელმძღვანელობს.
პირველად საქართველოს ოჯახთან ერთად 1989 წელს ეწვია. მთელი საქართველო
დაათვალიერეს, მოინახულეს წინაპრების სასახლე ანანურში. ამის შემდეგ
საქართველოს კიდევ ხუთჯერ ესტუმრა. ძირითადად იმ პროექტებს ამოწმებდა,
რომელზეც ორგანიზაცია “საქართველოს ამერიკელი მეგობრები”
ქართველთა და ამერიკელთა წინაშე ვალმოხდილი კაცი, ნიუ–იორკის ყოფილი ვიცე–
მერი და გარემოს დამცველი კონსტანტინე სიდამონ–ერისთავი 2012 წლის იანავარში
ამერიკაში 81 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დაკრძალულია ნიუ-იორკში.

