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სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის
საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED)
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სახელი, გვარი
თათია ილურიძე
ლილი მერებაშვილი
ნატო არჩაია
გიორგი პატარქალაშვილი
ლელა ჯავახიშვილი
გიორგი უძილაური
მარი ბუწანკალური
ნათელა არაბული
ქეთევანი ცორაგაული
თეა ღოლიჯაშვილი
გიორგი სმაგლიუკი
შორენა ძულიაშვილი
მარინე ჭინჭარაული
თამაზ ლაჩაშვილი
ანუკი მერკვილაძე
ანა ბუცხრიკიძე
სოფიო ჯეთერიშვილი
ოთარი აჩუაშვილი
ნათია მამალაშვილი
მარიამი ბუცხრიკიძე
მარიამი მჭედლიშვილი
მაია თუშიშვილი
დავით ესიტაშვილი
ნინო ვეფხიშვილი
მარიამი ოხანაშვილი
შალვა მინდაძე
თამარ თუშიშვილი
ანანო დალაქიშვილი
ნინო თუშიშვილი
ნინო ქიტიაშვილი
ვახტანგი მამულაშვილი
დალი ჟღენტი
გიგა შანშიაშვილი
ლიანა გელბახიანი
ანა ქიტიაშვილი
ნუნუ სუხიტაშვილი
ანა ბაღათრიშვილი
მარიამი ყარალაშვილი
ანა კაკიაშვილი
გაგა დოლაკიძე
ირმა მეტრეველი
ეკა იაკობაშვილი
დემურ დოლაკიძე
ქეთევანი პაპუაშვილი
ეკა ლომიძე
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ლუკა კაკიაშვილი
მარინე ჩადუნელი
რევაზი კაპანაძე
ნინო გოგინაშვილი
გიორგი შუშტაკაშვილი
დიანა ბახტურიძე
ლია თურქაძე
ზაზა ჩერქეზიშვილი
ნიკა კაღაშვილი
უშიკო ქუფარაშვილი
ნინო ბუწაშვილი
ნინო ჯანგულაშვილი
მარიამი ბეჟაშვილი
ნათია ტორიაშვილი
თამუნა მინდორაშვილი
შორენა სიმონიშვილი
თამარი სვიმონიშვილი
ნინო შავლიაშვილი
თამარი გელაშვილი
დოდონა თევდორაშვილი
მაია არჯევნიშვილი
მურთაზი გაბუნია
ქეთევანი გიგუაშვილი
ზურაბი ნაცვლიშვილი
ივანე ბაგაშვილი
ანნა გოგინაშვილი
თეა ზავრაშვილი
ნუცა ივანელაშვილი
მარი გოგიშვილი
ინგა დარბაისელი
თამარ დარსალია
მარიამი ოკინაშვილი
მარიამ ყორღანაშვილი
გიგა რატიანი
ელიზბარი დავითოშვილი
ნინო ივანიაშვილი
ელზა გველესიანი
ელენე დარბაისელი
ნატო თედიაშვილი
დემნა კუმელაშვილი
მარიამ ასრათაშვილი
მირანდა კუმელაშვილი
მირანდა ქათამაძე
ნესტან ცინცაძე
ნინო ჩხიკვაძე
ბექა ზენაიშვილი
ამირანი ხინიკაძე-ქადიეშვილი
ცოტნე ბიბიჩაძე
ნინო გაგნიძე
სალომე დალაქიშვილი
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მაია ხიდეშელი
ნაცია ძაძამია
თათია კვირკაშვილი
ნიკა ბართავა
თეა ჩარტია-მშვიდობაძე
სოფიო გიგიაშვილი
სალომე ახსაბაძე
ელენე გეგეჭკორი
ეკა ვოლკინი სურგულაძე
ია ხასაია
რიბანა მელაძე
სალომე აბულაძე
სოფიკო კოჩალიძე
თეონა კოჩალიძე
დიანა კოჩალიძე
თეა სურმანიძე
მელანო აბულაძე
ლაიმა რიჟვაძე
მარიკა სოლომონიძე
მადლენა დუმბაძე
ავთო ართმელაძე
კახა აბულაძე
თეკლე სურმანიძე
ნუკრი მელაძე
გურამ მელაძე
ანჟელა ვერძაძე
ნინო დუმბაძე
გოჩა გეგიძე
ტარიელ გეგიძე
ნიკა ლაბაძე
თეა შილაძე
ქეთევან უშარიძე
მარიამ უშარიძე
თეონა ბერიძე
ქეთევან ზოიძე
მალვინა ბეჟანიძე
სოფიკო ნაკაშიძე
ერეკლე თურმანიძე
მუხრან ხაჯიშვილი
ნანა პატარიძე
გოგიტა სურმანიძე
ნანული ბათაძე
რამაზ ბოლქვაძე
ნაბრი დიასამიძე
მელანო ებრალიძე
ბესიკი ამაღლობელი
არჩილ აბაშიძე
ანა ბათაძე
გულნარა ხილაძე
მინდია მუკუტაძე
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დავით ბათაძე
ნატო მიქელაძე
ზურაბ დარჩიძე
თამთა გოლიაძე
ნათია მიქელაძე
თამარ ფარტენაძე
თამარ მიქელაძე
თამუნა უზუნაძე
ნინო ბერიძე
მარიამ ბერიძე
ირინა დარჩიძე
ქეთევან დარჩიძე
თამარი დარჩიძე
ზვიად ფარტენაძე
მაია სურმანიძე
შორენა მიქელაძე
გიორგი აბულაძე
ლაურა დიასამიძე
ზარინა ფარტენაძე
რამაზ სალაძე
მელანო ფარტენაძე
გიორგი დვალიძე
მარიკა ხიმშიაშვილი
ნატო ფარტენაძე
დარინა ფარტენაძე
მედეა მახარაძე
სულხან ფალავანდიშვილი
თამუნა კაკალაძე
ნონა ქადიძე
მერი გელაძე
დიანა გორგოშაძე
დარინა აბულაძე
მარიამ ცინცაძე
ქრისტინა ნაკაშიძე
ნანი ქადიძე
მაყვალა მიქელაძე
ირაკლი თებიძე
ზეინაბ ბერიძე
ნინო ჭაღალიძე
თამარი ჯორბენაძე
გიორგი ჭაღალიძე

