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შორენა კალანდაძე
ნიკოლოზ ფხალაძე
თორნიკე კურტანიძე
ზაალ ლურსმანაშვილი
ნოდარ ბაბლიძე
გიორგი კიკნაძე
სულიკო ჭყოიძე
ქეთევან ლაცაბიძე
თამაზი კოჩაძე
თამაზ მაღრაძე
ეკა შავიძე
გელა ტალახაძე
მზექალა გლუნჩაძე
კარლო სებისკვერაძე
ფრიდონ კურტანიძე
ნანა პაქსაშვილი
ნათია კაციტაძე
ელგუჯა ბუსკივაძე
მადონა ჩუბინიძე
მურთაზი ცქიფურიშვილი
თამაზი ჭუმბურიძე
კახა გამეზარდაშვილი
რამინი გაბეხაძე
მერაბი ბალოიანი
ქეთევანი რობაქიძე
გოჩა ზარნაძე
თამაზი ამირანაშვილი
მირანდა მემანიშვილი
ივანე ნიკოლაძე
რიტა კვიტატიანი
მარიამ ჯანიაშვილი
გულადი აბჟანდაძე
სოსო წიწილაშვილი
დათუნა გიორგაძე
ლაშა გურგენიძე
მიხეილ ქამუშაძე
იაგო ხუჯაძე
დიმიტრი კახიძე
მირანდა ნადირაშვილი
გრიგოლი კლდიაშვილი
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თემურ ბუცხრიკიძე
ირმა ხუჯაძე
დიმიტრი ლილუაშვილი
გურამი კუპატაძე
სოსო დევიძე
სოსო რობაქიძე
ოთარ ბახტაძე
გია ხურცილავა
ცისანა მეძველია
მარიამ ბახტაძე
ავთანდილ კაკაბაძე
გელა გრიგოლია
ლელა გორდაძე
გიორგი კოპალიანი
გიორგი წვერავა
შორენა კაკაბაძე
ლევანი კაკაბაძე
გიგა სულაბერიძე
ლელა გოდერიძე
ბესიკი გიორხელიძე
სერგო გიორხელიძე
თამილა საღარეიშვილი
ნესტან გელენიძე
ვასილ სიმონიძე
ოთარ ვეკუა
მიხეილი კუპრეიშვილი
ია აბესაძე
გოგიტა ავალიანი
ალექსანდრე კუპრეიშვილი
ვენერა აბაზაძე
კახა კონცელიძე
თამარა კაცაძე
დარეჯან ლილუაშვილი
ანზორ ნარჩომაშვილი
გელა ნაფეტვარიძე
ლაშა ტყეშელაშვილი
ნანა კაპანაძე
ჯამბული ბელთაძე
ავთანდილ არველაძე
ნატალია გოგაძე
ბექა ქარციძე
ნოდარ ჯანელიძე
ეკა ადეიშვილი
კახა ჩაჩუა
მერი ხვედელიძე
გრიგოლ გიორგაძე
დათო ძაგნიძე
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შოთა ნიჟარაძე
ხათუნა კორძაძე
იოსები დვალიშვილი
მარინა ჩახუნაშვილი
გიორგი ერემეიშვილი
ოქროპირ ხუბლავა
გალაქტიონ ჩხარტიშვილი
ნინო ჩხენკელი
გელა ჩიტორელიძე
პაატა გიორგაძე
კონსტანტინე ჩახუნაშვილი
გიგა პატარიძე
ზურაბ კუბლაშვილი
დემური გაბრიაძე
ფატმანი ბრეგაძე
ლარისა გვენეტაძე
ოქსანა აშოთია
სოფიკო აბულაძე
რევაზი ფირცხალავა
მანანა ფოფხაძე
ლევან ჯებაშვილი
მზია სოხაძე
ამირანი ემნაძე
მიხეილი ჭელიძე
ნაირა რატიანი
მელანო გორდეზიანი
სოფიო ვაჩაძე
ირმა ვაწაძე
ზაირა დალაქიშვილი
თამარ ბოჭორიშვილი
ანა ჩარქსელიანი
მარიზი ვახტანგაძე
თამილა ფოფხაძე
ნატო მურუსიძე
დავითი ჭელიძე
მაია მურუსიძე
დავით შავლაძე
ჯოტო ჭელიძე
ნანა ნიავაძე
ბესიკ რამინაშვილი
ნინო შარაბიძე
გულნაზ გოგსაძე
ეკატერინე რატიანი
გიული შაყულაშვილი
ეთერი გურგენიძე
ინგა ალავიძე
მარინა კერვალიშვილი
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ინგა მაისაშვილი
დარეჯან ჩალაძე
ლალი ლაღოშვილი
შალვა ტერმაკოზაშვილი
შმაგი ხუბულური
კახაბერ გიორგაძე
რეზო ჯიოშვილი
ლილი ხაჩიძე
ირაკლი გათაშვილი
დავით ხანიშვილი
მედეა ქურდაძე
კობა ღვინიაშვილი
თენგიზ ცხვედაძე
ლიზა ელბაქიძე
ნორა ბერაძე
ზაზა გაბარაშვილი
დავით იმერლიშვილი
თორნიკე გაგლოშვილი
ნანა თედელური
თეიმურაზ კობერიძე
ოთარ ბიბილური
გრიგორ მახარაშვილი
ირინა სარჯველაძე
ნანა მხეიძე
მიმოზა ადამია
თამთა დაგარგულია
ირმა კაზაკევიჩი
გია ბენია
ნინო რიჟამაძე
ანჟელა ჭითანავა
ნანა გიგინეიშვილი
გიორგი ხურცილავა
გიორგი სანაია
ხატია კაკულია
მეგი გვარამია
ქრისტინე ოკუჯავა
სოფიო გოგია
ლია ლემონჯავა
ვალერიანე გურგენაძე
ირაიდა ფაცია
ქეთევანი ლორია
თამარ რობაქიძე
ინგა მასხულია
ნათია ბერაია
დონარა მუქერია
ბერდია ბუსქანძე
მარიზა ბაჩილავა

182
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ზურაბ ლეჟავა
მარინა დგებუაძე
ლია ძიძიგური
მაია სიხარულიძე
სალომე მონიავა
ნინო ქურთიაშვილი
ლერი ქირია
ზვიადი ნავროზაშვილი
გიორგი ჩოხელი
რევაზ შავლიძე
როსტომ ჩავლეიშვილი
ზვიად ბერიძე
თამაზ რამიშვილი
ოთარ გურგენაძე
მინდია ქოქოლაძე
ნუგზარ ინაიშვილი
ბადრი პატარიძე
სოფიო სულამანიძე
გოჩა ბარამიძე
თენგიზ კომახიძე
ილია კონცელიძე
კობა ცინცაძე
ირაკლი ბოლქვაძე
ლერი ქაჯაია
დავით კობახიძე
ირაკლი სანადირაძე
იმედა ზაქარაძე
ოლეგ არველაძე
ანზორ დავითაძე
მურმან ქათამაძე
მამული ლომაძე
რესან ბერიძე
ტარიელ ბასილაძე
თამარ ბალაძე
შალვა ნაკაშიძე
რევაზ ბასილაძე
გოდერძი ბოლქვაძე
ნუგზარ სურმანიძე
თემურ მახარაძე
გრიგოლ ჯინჭარაძე
რამაზ ალიქაძე
გენადი ჩხიკვაძე
კუკურ თურმანიძე
რამინ საკანდელიძე
ჯამბულ ირემაძე
ხუსეინ შოთაძე
კობა კობალაძე
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რევაზ საფარიძე
გოდერძი ჯაყელი
ჯემალ ჩიკვაიძე
ბადრი გოგიტიძე
რამაზ მანველიძე
რუსლან ბალაძე
უშანგი კონცელიძე
ბადრი მგელაძე
მერაბ ლომინაძე
რეზო ცინცაძე
ამირან ნაკაშიძე
იური დიასამიძე
თეიმურაზ შერვაშიძე
ზაზა ტუღუში
ლოლიტა ურუშაძე
ზოია აბუსერიძე
ნოდარ ცეცხლაძე
სამსონ კვაჭაძე
ნინო კუპრაძე
კობა კუნჭულია
ენვერ ლომაძე
სოფიკო ორაგველიძე
გიორგი ხელაძე
მათე ჟღენტი
სონია მეფარიშვილი
ხათუნა ჩხაიძე
მარინა გუჯაბიძე
ბეჟან ჩხარტიშვილი
რეზო ნარსია
ნიკოლოზ ვადაჭკორია
ინგა ჟორჟოლიანი
ნიკოლოზ დოლიძე
მამუკა თავდგირიძე
ალჟირა ჟვანია
მაგული მახარაძე
მაია მარტიაშვილი
ფრიდონ კილაძე
მამია ჭყონია
თორნიკე სარჯველაძე
გიორგი გვიბირიძე
თემურ წულაძე
ნანა ქურიძე
ლევან ხუხუნაიშვილი
ბიჭიკო მშვიდობაძე
ბესიკ გაბედავა
ავთანდილ რუხაძე
თამარ თოხაძე

276
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გიორგი ცინცაძე
დავით თავართქილაძე
სოსო კალანდაძე
მალხაზი სალია
ლალი ანთიძე
ბიძინა ჩიგოგიძე
შორენა ტრაპაიძე
ირინა ჯიბლაძე
დავით ადაძე
ტარიელ ებრალიძე
ზაირა ტრაპაიძე
დიმიტრი ყარაჯაშვილი
ნინო დოლიძე
ლევან ანდღულაძე
ლიანა ჭკუასელი
ბეჟან ტუნაძე
მალხაზი საჯაია
შორენა მეფარიშვილი
რეზო ჩხიკვაძე
მარიამ სტურუა
ანა ცხომელიძე
თენგული ართმელაძე
ნანი ღლონტი
ინგა თოდრია
ნუგზარ ჭილაძე
ხარიტონ სანიკიძე
სოფიო კიკვაძე
პაატა მგალობლიშვილი
ასალო რამიშვილი
ნინო ჯიქია
ზვიადი მდინარაძე
ლენა კაჭარავა
გური მეფარიშვილი
ვენერა თედორაძე
თამარ დოლიძე
მზევინარ მამალაძე
ედიშერ სიხარულიძე
მონიკა ცირამუა
ნათელა გუბელაძე
აბელი პატარიძე
ბადრი ჭანტურია
ციცინო ხოშტარია
ნატო კუცია
ციცანა ჯიქია
მაყვალა ძაძუა
ზაირა მიქაძე
გიგა ქვილითაია
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ლევან ჭედია
დედიკა მიმინოშვილი
ინგა ძველაია
ლიანა ხურცილავა
მარგარიტა ჩიტია
მზია კვარაცხელია
ლევანი რევია
გოდერძი დუნდუა
შაქრო წოწორია
თამარი ფარულავა‐გუნია
ამირანი ნიკოლეიშვილი
ფატიმა გუგუშვილი
სოფიო ჭანტურაია
ფრიდონი სიმონია
დათო ჯგერენაია
რომეო უჩავა
ზაურ პანჩენკო
ენრიკო თოდუა
ზურაბ ბარამია
თამარი მაშავა
ნარგიზ მურვანიძე
მიხეილი ქაქუთია
მამუკა კვიკვინია
არსენა გერგაია
დავითი ჭითანავა
ბაკურ კვინჩია
ჯუმბერი ქვარაია
ირმა ნანეიშვილი
ცირა ნარსია
თამარ ნაჭყებია
როზა ნანეიშვილი
დანიელი პერტაია
კახაბერი ჯიქია
გიორგი გელაშვილი
თეონა ჭითანავა
გოგა წულაია
ბაია იოსავა
ლარისა ქობალია
თემური არზიანი
ირაკლი ნაჭყებია
დავითი ჭითაშვილი
გიორგი კოტრიკაძე
კობა შონია
ნონა ესიავა
დავითი მირცხულავა
გიგლა ზაქარაია
ხათუნა გაგუა
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თამაზ მენაბდე
გია ვაჩნაძე
ენვერ ბერიძე
ვარდენ კოჩალიძე
ნუნუ სიხარულიძე
მერი ხვადაგიანი
ნელი კობალაძე
შორენა თურმანიძე
ალიკო ხინთიბიძე
ბიძინა სალუქვაძე
ნანა ბაჯელიძე
ხათუნა შუბლაძე‐ჩიტაიშვილი
სოფიკო ზურაბიანი
თამარ ხომერიკი
ირმა დუმბაძე
პაატა ბურჭულაძე
ნონა სულამანიძე
ლიანა პაიჭაძე
ნატო ვადაჭკორია
თამარ კვიჟინაძე
ნანა კვაჭაძე
შორენა მენაბდე
ზვიად ვაშაყმაძე
ერეკლე სირაძე
გურამ მურვანიძე
ნინო ლაღიძე
მანანა ფუტკარაძე
თინა ღლონტი
ხათუნა აბაშმაძე
ელისო ჩაფიძე
ნანა ცეცხლაძე
გია მჟავია
თორნიკე ქინქლაძე
სვეტლანა მექვაბიშვილი
ლამარა სვანიძე
თინა ჩიტაური‐ჭიჭაყუა
თამარა დონდოლაძე
მანანა ჩანქსელიანი
მერი კოროშინაძე
ნუკრი ბანძელაძე
ლევან შავიშვილი
სანდრო ცერცვაძე
თამარი მგელაძე
ნათელა გაგლოშვილი
ოთარი ართმელაძე
ვახტანგ ცეცხლაძე
ირინა კლდიაშვილი
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კობა აბულაძე
ხათუნა ჭუმბურიძე
კახა გოგუაძე
ხათუნა სიხარულიძე
აზა მკერვალი
მზევინარი შარაშანიძე
მაკა ბილიხოძე
ზურაბ ლომინაძე
ნუგზარ ურუშაძე
მაკა ურუშაძე
თეა ივანიაძე
ხათუნა ნაკაიძე

