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ჯაბა ტოკლიკიშვილი
გიორგი კოკაშვილი
გიორგი კვანჭილაშვილი
ლევანი სალამაშვილი
მიხეილი მახარაძე
გეგა შუბაშიკელი
გიორგი ხავთასი
გვანცა გოგინაშვილი
მურთაზ ჟიჟიაშვილი
ჰალეი ოსმანოვი
როლანდ ფრუიძე
ზაქარია ნარინდოშვილი
ზაალ კუცია
ლია გუგულაშვილი
ბაკური ჭითანავა
ხათუნა ახალაია
შაქრო ბარამიძე
სერგო ზუმბაძე
აიკანუშ თათევოსიან
მაკა კირთაძე
ვეფხვია ფეტელავა
ნარგიზა ფარჯიკია
ციცანა თოლორაია
კობა ყალიჩავა
ლეონტი ფაჟავა
ლიკა სორდია
ანი მოსია
მზია გაბეჩავა
მანანა ლიპარტია
თამარ ქობალია
თენგიზ ფონია
ნანი ფაჟავა
აზა დავითაია
დავით ნადარაია
ლალი ჯიჭონაია
ზაზა წურწუმია
ნოდარ ქობალია
თეონა ჯანელიძე
ხათუნა ციმინტია
გიორგი მესხია
გია ქვაჩახია
ირაკლი ნადარაია
ლევან გვილავა
თენგიზ შენგელია
ალექსანდრე პერტაია
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როზა ჩიქობავა
სოფიო გუგუჩია
დოდო ქარჩავა
დუშა როგავა
ზაურ ციმინტია
სალომე ჩემინავა
ხათუნა ცირდავა
თეიმურაზ მაქაცარია
ნინო დოჩია
ვერიკო ბუკია
ფრიდონ ნარმანია
თამილა თორდია
ნონნა ნინუა
ჟულიეტა გოგია
ნათია მანია
ლუიზა კარაბაშვილი
ანა ქორთუშვილი
მარინე აბრალავა
ლალი ღუბელაძე
მარინა ჩადუნელი
სვეტლანა აბაკელია
ირაკლი გერგაია
კობა კობახიძე
მარინა გელენავა
მადონა გაბუნია
ცოტნე ცხადაია
ზურაბი ლატარია
გიორგი იოსავა
ელისო კოხია
ნათელა კანკავა
აზა კვირკვაია
ვიოლეტა გაბუნია‐ფაღავა
როინ მონიავა
ზამირა ჯიჯელავა
დათო ჯიქია
რუსუდან ბერიძე
სოფიო ბიძინაშვილი
მალხაზ დანელია
მამუკა კალანდია
რობერტ კაკულია
თემური აბუთიძე
გიორგი სართანია
აბესალომ ჯანაშია
რომეო ყურუა
რამაზ ახალაია
ეკა ცაგურია
მარო კიკალიშვილი
პლატონ ჯღარკავა
გიორგი წულაია
ეკატერინე კვანტალიანი
ელისო ხუნწელია
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შუქური ხვინგია
ხვიჩა მიმინოშვილი
მარიამი ბოკუჩავა
აპოლონი ლაბარტყავა
სოფიკო კოკაია
გიორგი ლომთაძე
ზვიადი ბოხუა
ზურაბი ჯიქია
გელა ზაქარაია
ბიქტორი ბაკურია
ავთანდილი გვალია
ქეთინო ცომაია
პაატა ხოშტარია
გიგა ცომაია
ალექსი კვირკველია
შალვა ჯღარკავა
მარინა გაბელაია
ხატია ბოკუჩავა
გოჩა ქოიავა
ზვიადი ცომაია
თეიმურაზ მიმინოშვილი
გიორგი თოფურია
მაგდა მესხი
ქსენია კაჭარავა
კობა ფიფაიშვილი
აკაკი აბუსერიძე
თამარ ტუღუში
ტარიელ მშვიდობაძე
სოსო შეიზაშვილი
ოთარ ცანავა
გოჩა ფირცხალაიშვილი
თამაზ ცინცაძე
აივენგო მამფორია
მურთაზი ზოიძე
ლალი ბელიქანიძე
ბაკური ქობალია
რომან რეზესიძე
შალვა წიკლაური
იამზე კობაიძე
ლიუბა ბულუდიან
დავით დეკანაძე
პარამდზემ სნხჩიან
ფამილ მირზოევი
ახლიმან ნოვრუზალოვი
აზერ დალივალოვი
თემური ცალანი
ბახშო კოჩარიან
ლევან სიმონიშვილი
თამაზი ნინიაშვილი
ბორის ციხელაშვილი
პარვიზ ნამაზოვი
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თემური მაღრაძე
კახა ოქრიაშვილი
თემური დევნოზაშვილი
ზაქარია დაუთაშვილი
ნატალია ჯაჯანიძე
გურგენ სარუხანიანი
ანდრო სუბელიანი
გიორგი ცინდელიანი
კონსტანტინე ჩაგელიშვილი
ლაშა ჩაგელიშვილი
მურმან ფოლადიშვილი
ზურაბ ყურაშვილი
დავით ჩოფლიანი
ლადო ნავერიანი
გიორგი აბრამიშვილი
სულეიმან ბედიევი
აიკ გოგიან
შაიგ ისმაილოვი
საიარ ნოვრუზოვი
ახლიმან ორუჯოვი
აკაკი დაუთაშვილი
კახა კახიანი
მადონა გველებიანი
შორენა მურადაშვილი
ლაშა ამირაჯები
ეზეკი ინწკირველი‐ჩხეიძე
ფოლად გასანოვი
რახატ ალაზოვი
ნიკა ბექაური
თამთა ონიანი
ანნა ნინიძე
ელტაჩ ალიევი
აფგან გუსეინოვი
რამინ გუსეინოვი
რუსლან ნოვრუზოვი
იოსები ძამნაშვილი
ელბრუს ალიევი
ნათია ცხადაძე
ინეზა მეტრეველი
ირა ნემსაძე
ნათია მოდებაძე
ნანი კობერიძე
გივი სუჯაშვილი
ასმათი ყიფშიძე
ავთანდილი შველიძე
ზვიადი ქორჩილავა
ინდირა კერვალიშვილი
ნინო ჭიღლაძე
ნანა ჭამელაშვილი
მზია კახაძე
ნონა ღვინაშვილი

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

მამუკა ბერუაშვილი
ხათუნა გიგაური
ია შინჯიაშვილი
ზაირა შიუკაევა
გვანცა პატარიძე
მერი წერეთელი
გიორგი ბეგაძე
ტარიელი ყვავილაშვილი
თამარი ცუკილაშვილი
ია მუშკუდიანი
ეკატერინე ჯალიაშვილი
ნონა აბრამიშვილი
თამარი ასანიძე
ლალი ჟღენტი
ნინო გოგეშვილი
დალი გორგიაშვილი
ქეთევან წულაია
ქეთევან ღლონტი
თამარი ბერუაშვილი
ლია წიკლაური
ნინო სილაქაძე
ფატიმა გოლავა
თინათინ ღავთაძე
ინგა თაბაგარი
დავითი სოლომნიშვილი
ნანა გოჩიტაშვილი
თემური ბიჭიკაშვილი
მაია წიქარიშვილი
ელენე მაისურაძე
ნიკოლოზი ხუციშვილი
ვაჟა ქვაჭრელიშვილი
ზაზა კვაჭაძე
ლია თითილოკაშვილი
ჯამბულათ მაგამედოვი
ანა გოცირიძე
კახი კაპანაძე
ბესიკი იმედაშვილი
სარა ვარამიშვილი
თამარ ჭოხონელიძე
ნათელა ზარიძე
ბიძინა მექვევრიშვილი
თამარ სარალიძე
გრიგოლი ჭიღლაძე
ლიანა ქარციძე
თამარ ყალიჩავა
თინათინ სილაგაძე
გიორგი პაპელიშვილი
თეონა კრაველიძე
მარგარიტა მჭედლიძე
დალი თედეევი
თამარი მანჩხაშვილი
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ეკატერინე მანგოშვილი
ხათუნა ჩხეიძე
მაია ცისკარაული
ქეთევან ცაბუტაშვილი
რომან ფოცხვერაშვილი
გვანცა ჩუტკერაშვილი
ნაზიბროლა ნოზაძე
შალვა კეღოშვილი
საბა ლაფანაშვილი
თამარ წითელაშვილი‐სოხაძე
ნინო ბაიდარაშვილი
აბო მეხრიშვილი
მეგი ხუხუა
ნიკა ზედელაშვილი
ნათია ბაღდუაშვილი
ანა ბარბაქაძე
გიორგი ღვედაშვილი
ნინო ნინოშვილი
მარიამ გოცირიძე
იოსებ ცეცხლაძე
გოჩა მარგველაშვილი
მეგი ერგემლიძე
ნინო ბულაშვილი
ანა რამიშვილი
ნონა დანელია
ილია მეფარიშვილი
სანდრო ქიტესაშვილი
ნანა ბაკაშვილი
ნოდარი უგრეხელიძე
მაია ყოჩიაშვილი
მარია სალია
თამარი ყოჩიაშვილი
თამარ გვენეტაძე
ავთანდილ კარანაძე
ოვსეფ ნორსოიან
ჰაკოფ ჰაკოფიან
ჰამბარცუმ თათევოსიან
კარენ ნალბანდიან
ჯულეტტა აბგარიან
რუბენ ღაზარიან
აღასი ნანაიან
ანანო ბიბილეიშვილი
ნათია ბაღდავაძე
ამირანი გორეზიანი
ნიკა იობაშვილი
ნატო უგრეხელიძე
გიორგი ცირეკიძე
მზია ლილუაშვილი
ზაზა აბრამალაძე
ნინო ლელაძე
თეონა იობაშვილი
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ტრისტანი ჭაბუკიანი
ესმა ასათიანი
გენადი რობაქიძე
მამუკა გვენეტაძე
ლია ლომთაძე
ია გიორგაძე

