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დანართი # 02-463/2018
ყოფილი პოლიტპატიმრები - ადამიანის
უფლებებისათვის
სახელი, გვარი
ია შენგელია
კობა ოდიშარია
ქეთევან ქარჩხაძე
ნიკოლოზ მოდებაძე
ფოტინე მჟავია
ნათელა ეგუტიძე
ეკატერინე ზაბახიძე
თებრონე ხელაძე
ნანა მუშკუდიანი
თამილა აბრამიშვილი
მაია მუშკუდიანი
სვეტლანა გულორდავა
რამაზ დვალი
ლელა კლდიაშვილი
ქეთევანი ასათიანი
მამუკა ხაბურძანია
დარიკო დვალიშვილი
დოდო შველიძე
მაკა ლიონიძე
გოგა გვამბერიძე
თეონა შავიშვილი
კახი ხუჯაძე
კობა გვიშიანი
ქეთევან ბერაძე
თეა გორგოძე
შორენა კირკიტაძე
ნინო იზორია
მირანდა მარჯანიშვილი
ნანა თვალაძე‐იდაძე
ირმა ტუღუში
ირინე გელხვიიძე
რუსუდან მალანია
თამარი სიმსივე
ხათუნა ბობოხიძე
ჯემალი დარსალია
მადონა გვალია
ეკატერინე ნუცუბიძე
ცოტნე ხურცილავა
რუსუდან ჯაფარიძე
მალვინა თედიაშვილი
ნინო ბეროძე
რიტა ამბროლაძე
მარინე ფურცხვანიძე
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შორენა ლუტიძე
ლია ჯალაღანია
მარიამ დეისაძე
იამზე რევიშვილი
მადონა თედორაძე
ფიქრია ღუღუნიშვილი
დალი მანაგაძე
ხათუნა ჭანტურიძე
თინათინ გაბრიჭიძე
დოდო ბოგვერაძე
ლია გეგეჭკორი
ბელა ფხაკაძე
ელზა ბერძული
თალიკო არსენაშვილი
მერი რუხაძე
შორენა ქავთარაძე
გიგა აბშილავა
ლია გვეტაძე
გიორგი ჩირგაძე
ირინე მაჩალაძე
მურმანი გუბელაძე
ნინო ტატურაშვილი
გიორგი მუქერია
დარეჯანი ხანთაძე
დავით ზივზივაძე
მალხაზ აბაშიძე
გიორგი სვანიძე
გაგა ბოჭორიშვილი
მიხეილი ნავაძე
გიორგი სვანიძე
შუშანა ხურციძე
ნინო ფანჩულიძე
ალექსანდრე თედორაძე
ფიქრია ხაჭაპურიძე
ნინო გოდოლაძე
ნიკა დვალი
გენადი რობაქიძე
გიორგი ტივაძე
ქეთინო ჭამიაშვილი
ზურაბ ასპანიძე
გიორგი ქუქჩიშვილი
დავითი ჯვარიძე
მანუჩარი ზედგინიძე
ავთანდილ ქავთარაძე
გიორგი მელიქიძე
ბესიკ ბერიძე
ანიკო წყარუაშვილი
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ბიძინა ოგბაიძე
ნუგზარ შავაძე
ზაურ ქამაშიძე
ნოდარი ზაზაძე
ლევანი მაღრაძე
მარადი ცეცხლაძე
ავთანდილ დავლაშერიძე
სოლომონ თამაზაშვილი
არტურ პეტროსიან
ჯიმშერი ტატურაშვილი
მერაბი საგინაძე
მარინე ცინაძე
ზურაბ თუთბერიძე
თეიმურაზ ბერაძე
ლევანი მახათაძე
კონსტანტინე ფერაძე
კონსტანტინე ჯღამაძე
რეზო დიაკონიძე
გიორგი ნიქაბაძე
ეკატრინე შეყილაძე
ნანი ვერულავა
ეკატერინე სვიანაძე
ალექსანდრე კიკნაძე
ბუხუტი ლურსმანაშვილი
ზურაბ ბებიაშვილი
გრიგოლ მერკვილაძე
მირიან ცხელიშვილი
ნიკო ქათამაძე
გრიგოლ ბუცხრიკიძე
ქეთო ყვავაძე
ვანო ჩხეიძე
გიორგი გენეტაშვილი
რამაზი მუმლაძე
დავით გუმბერიძე
თენგული კამლაძე
მურმან გეწაძე
დავითი ურიადმყოფელი
ოთარ ცხადაძე
დონერი ლომინაშვილი
ავთანდილ თუთარაშვილი
გოჩა ფერაძე
რამაზი წიწილაშვილი
გიორგი ფერაძე
გიორგი აბესაძე
დარეჯან ჯანიაშვილი
ამირან სვანიძე
ვალიდა ფხალაძე
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ანდრო სალაძე
ამირან მახათაძე
შორენა ფერაძე
იუზა გვალია
ბექა ქვათაძე
ამირან ჩადუნელი
ნანა თავხელიძე
თამარი საცერაძე
კონსტანტინე ჭულუხაძე
ზვიადი გორგაძე
დურმიშხან წივწივაძე
ჯემალ ჭანკოტაძე
ფრიდონი ხუჯაძე
გელა შალამბერიძე
მზისადარ ციკოლია
ნუგზარი მუშკუდიანი
ნესტან გიგიაძე
მაგდა ონიანი
ნანი ქუთათელაძე
ირაკლი ბენიძე
ჟანა ანაკიძე
ოთარ ბანძელაძე
მაია კობიაშვილი
ვლადიმერ ჭეიშვილი
ილია დანგაძე
დავითი ხეცურიანი
ბესიკი ზურაბიანი
მურმან პატარაია
იგორი გულუა
დიანა გვარამია
ჯემალ ყურაშვილი
ლივთერი კორსანტია
ხათუნა მეშველიანი
ზაირა კოპალიანი
აზა მაღლაკელიძე
შალვა აბაზაძე
ჯემალი კვიცარიძე
თეიმურაზ ტორაძე
მამუკა ლექვინაძე
ოთარ ჯანელიძე
თათია ლელაძე
ნონა გაბელია
გიორგი ფაჩუაშვილი
გაგა კენჭოშვილი
მამუკა წიქორიძე
ემზარ სართანია
დემური ტურაბელიძე
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გია ხურცია
ვეფხვია ბანძელაძე
ედუარდი ჭეიშვილი
გიორგი დოლაბერიძე
ირაკლი შალამბერიძე
მერაბ კუხალაშვილი
ნესტორ აფხაძე
ლიანა სტურუა
ანა კოხრეიძე
სალომე ვაშაკიძე
დავით ახობაძე
თამთა მამალაძე
ნათელა გოცაძე
გიორგი სანოძე
გურანდა ნიკურაძე
შორენა პაიჭაძე
გელა შანიძე
ნატო თოდუა
რუსუდან ლომინაძე
ლია ვაშაყმაძე
ციცინო ქანთარია
ხათუნა გაბედავა
იური მეფარიშვილი
სოფიო გოგიშვილი
ბეჟან თევზაძე
თამარა თვალავაძე
ია ჩხიკვაძე
გია კაკაბაძე
გიორგი მეშველიანი
მარიკა დიდიძე
ვალერი მანჯგალაძე
ვლადიმერ ნიკოლეიშვილი
ნონა ლეჟავა
შალვა ქაჯაია
აკაკი შენგელია
დათო შენგელია
თეონა დოლიძე
ანა კიკაბიძე
ლიდა მელქაძე
მარინა შენგელია
ლედი ასაბაშვილი
მანანა გეგეშიძე
დოდო თადუმაძე
სალომე თარგამაძე
ირმა შველიძე
ირინე არველაძე
მარტინი აკოფიან

232
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ლაშა ნიკოლეიშვილი
ტიტე ჭახნაკია
ნონა ჩალიგავა
მაკა ჯვარშეიშვილი
გელა შავიძე

