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ერთსულოვნება საზოგადოების
უფლებებისათვის
დავით რაფავა
ქეთევან მირიანაშვილი
მიხეილ მაღალდაძე
ლია ყაველაშვილი
ჯონდო ფირცხალავა
მარი ბერუაშვილი
კობა მოციქულაშვილი
თინათინ მორგოშია
გიორგი თურმანიძე
ანტონ ჩხაიძე
ლიანა გოგლიძე
ირინე მიროტაძე
მარინე გვარამია
ზურაბ თხელიძე
ანზორ ამაზაშვილი
თეიმურაზ ჩიხლაძე
ვასილ ჩაჩანიძე
როლანდი კოჩაძე
კახაბერ ლურსმანაშვილი
მირიან ლურსმანაშვილი
ვახტანგ სიმონია
ნათელა იოსელიანი
არჩილ იოსელიანი
ლუბა მიროტაძე
რაინდი კაციტაძე
ბესიკ უთმელიძე
როზა სახვაძე
რამაზ ლურსმანაშვილი
ზაალ ბახტურიძე
ლიკა ივანიაძე
თეონა მეგრელიშვილი
თეონა ქორიძე
მონიკა მალაზონია
მაია ჩანტლაძე
გური ჩანტლაძე
ინგა ორმოცაძე
ნატო ხაინდრავა
გიორგი პანაიოტი
მაგდა შუბითიძე
ნანა კვიჭიძე
გიორგი მელაშვილი
მარეხი მაღლაკელიძე
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ია ლაზარიაშვილი
ალექსანდრე დოლიძე
გოდერძი გოგიშვილი
ვახტანგ კერესელიძე
ავთანდილ ბერიძე
ლილი ბერძენიშვილი
დავით ახალაია
ხათუნა სიხარულიძე
ვასილი მკალავიშვილი
თამაზ ხუციშვილი
გურამ ნიკურაძე
ცირა გავაშელი
ირაკლი ორმოცაძე
ირმა ჯიბუტი
ლევან ლურსმანაშვილი
ნაზიკო აზარიაშვილი
ლამარა ლურსმანაშვილი
მთვარისა ბარლიანი
რაფიქ გუსეინოვი
ვლადიმერ თაყაიშვილი
ნუგზარი ნოზაძე
ფიქრია სულაძე
ნანა წულაძე
ჯუმბერ ლურსმანაშვილი
ლალი ლურსმანაშვილი
კობა იზორია
თამარ მერლანი
ტარიელ მაჭარაშვილი
გიული მაჭარაშვილი
მარიკა წიკლაური
მიხეილ სურმავა
ირაკლი ნინუა
ხვიჩა მაჭარაშვილი
ქეთევან გოგელაშვილი
ია კალატოზიშვილი
ლაშა ილურიძე
ოთარი ჯაფარიძე
კორნელი ანდღულაძე
გიორგი ბეჟანიშვილი
ალექსანდრე ჯაფარიძე
აზა სონღულაშვილი
სალომე თხელიძე
ქეთევან ოჩხიკიძე
სალომე კახიძე
ვახტანგ ქართველიშვილი
გურამ ავსაჯანიშვილი
შალვა პერანიძე
გოჩა ხომასურიძე
ნიკა წიკლაური
თამარ ჭვალაძე
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ნინო პანტიუხინა
ოთარი ლიპარტელიანი
თინა ჩილინდრიშვილი
თამაზ ბეჟანიშვილი
ლალი ბეჟანიშვილი
გიორგი ბაიდაური
შოთა მჭედლიძე
რაფაელ კარაპეტიანი
იოსებ ქიზიყურაშვილი
დალი ჭაფოძე
მარეტა ბოსტოღანაშვილი
ლეილა გოდერძიშვილი
ქსენია ხატიაშვილი
ზურაბი კუსრაძე
თამარ გუგუნავა
იოსებ ნათობიძე
ლაშა ორაგველიძე
ირაკლი გაბლიანი
დიანა ნადაშვილი
ნინო წიკლაური
თამარ მჭედლიძე
ლალი კობესაშვილი
ზვიად ლუკავა
ანი კოკოზაშვილი
გივი ნატროშვილი
ნატა სოლომონია
თინათინ დიდებულიძე
ლიანა კანდელაკი
ანზორი ჯანიაშვილი
მანანა ყარაულაშვილი
თეიმურაზ ყარაულაშვილი
მადონა ტორაძე
ვიოლეტა კვინიკაძე
ბექა კვინიკაძე
მურთაზი მარტიაშვილი
კონსტანტინე ჯანელიძე
ლალი ყველაშვილი
ემზარ ედიშერაშვილი
ქრისტინე კახაბრიშვილი
ნინო ყველაშვილი
ხათუნა ზავრაშვილი
თეა კუტივაძე

