
ΛΙΣΤΑ ΔΩΡΩΝ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ   

Π.Ε.ΣΥ.Θ. 2015 

 

- 1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Αγαπητέ κυρ Αλέξανδρε», από τις 

Μαγικές Σβούρες, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη (Θέατρο Ιλίσια), έως 19/1/2016 
 

- 1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Πινόκιος», από τις Μαγικές Σβούρες, σε 

σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη (Θέατρο Ιλίσια) 
 

- 1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Θέατρα» της Violet Louise (Λουΐζα 

Κωστούλα) (Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης) έως 29/12/2015 
 

- 1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Q.E.D» ή «Τι απέδειξε ο κύριος 

Φάυνμαν» του Peter Parnell, σε σκηνοθεσία Ιωσήφ Βαρδάκη (Ίδρυμα Μιχάλης 

Κακογιάννης) 
 

- 1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «ΟΛΟΙ ΕΝΑ» φίλα με, του Σταμάτη 

Κραουνάκη (Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης) 
 

- 2 διπλές προσκλήσεις για την παιδική παράσταση «Πιάνω Παπούτσι πάνω στο 

Πιάνο», από Patari Project, σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου (θέατρο Πόρτα) 
 

- 2 διπλές προσκλήσεις για την παιδική παράσταση «Ποιος είναι ο Δόκτωρ 

Κόρτσακ» του Ντέιβιντ Γκρεγκ, σε σκηνοθεσία Άννας Μιχελή (θέατρο Πόρτα) 
 

- 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Σκοτεινές Γλώσσες» του Άντριου 

Μπόβελ, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου (θέατρο Πόρτα)  
 

- 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «This is war» της Χάνα Μόσκοβιτς, σε 

σκηνοθεσία Άλαν Ντίλγουορθ (θέατρο Πόρτα) 
 

- 3 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «ΠΑΡΑΣΙΤΑ» της Βίβιεν Φράντσμαν, σε 

σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου (θέατρο του Νέου Κόσμου)  
 

- 3 διπλές προσκλήσεις για το «Που να σου εξηγώ» της Νάνσυ Μητροπούλου, σε 

σκηνοθεσία Ευτυχίας Αργυροπούλου (Θέατρο Life and Art) 
 

- 3 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Από τη Γεωργία με αγάπη» του 

Ευάγγελου Σαμιώτη, σε σκηνοθεσία Ζαχαρία Ρόχα (Θέατρο Life and Art) 
 

- 6 πακέτα (2 εισιτήρια στη τιμή του ενός) για την παράσταση «Ένα ξωτικό στον 

υπολογιστή μου» της Έφης Μαρκουλάκη και Εύης Ψάλτη, σε σκηνοθεσία Τζένης 

Αρσένη (θέατρο Altera Pars) 
 

- 10 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Vault (ελεύθερη επιλογή παράστασης), έως το 

τέλος Ιανουαρίου 
 

- Βιβλία , προσφορά του βιβλιοπωλείου Ιανός 
 

- Βιβλία, προσφορά των εκδόσεων Ψυχογιός 
 

- 1 συσκευή μέτρησης χοληστερίνης (Φαρμακείο Θεόδωρου και Ελένης Μπεκρή) 
 

- 1 συσκευή μέτρησης σακχάρου (Φαρμακείο Θεόδωρου και Ελένης Μπεκρή) 
 

- Μασάζ πλάτης διάρκειας μισής ώρας, Μαρία Φωτιάδου 


