
ΛΙΣΤΑ ΔΩΡΩΝ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ   

Π.Ε.ΣΥ.Θ. 2014 
 

- 1 διπλή πρόσκληση για την παιδική παράσταση «Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΥΡΗ 

ΓΑΤΑ» του Ε. Τριβιζά, σκηνοθεσία Κ. Γάκης-Κ. Μπιμπής-Α. Μουστάκας (θέατρο 

Χορν) έως τις 28.2.15 

 

- 1 διπλή πρόσκληση για την παιδική παράσταση «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΧΑΜΕΛΙΝ», κείμενο- σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος (θέατρο 

Πόρτα) έως τις 28.2.15 

 

- 1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «ΘΕΙΟΣ ΒΑΝΙΑΣ» του Α. Τσέχωφ, 

σκηνοθεσία. Λ. Μελεμέ (θέατρο Χορν) έως τις 28.2.15 

 

- 1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «ΛΙΛΙΟΜ» του Φ. Μόλναρ, σκηνοθεσία. 

Θ. Μοσχόπουλος (θέατρο Πόρτα) έως τις 28.2.15 

 

- 1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «LOOT - ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ» του Τζο Όρτον, 

σκηνοθεσία Μάκης Παπαδημητρίου (θέατρο του Νέου Κόσμου) 

 

- 1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «ΠΑΡΑΣΙΤΑ» της Βίβιεν Φράντσμαν, 

σκηνοθεσία. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος (θέατρο του Νέου Κόσμου) από 8/1/2015 

και μετά  

 

- 1 πρόσκληση για 2 άτομα για την παράσταση «INNERVIEW» του Αλέξη Σταμάτη 

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 

 

- 1 πρόσκληση για 2 άτομα για την παράσταση «AX!» από την bijoux de kant μ 

σκηνοθεσία Γιάννης Σκουρλέτης στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 

 

- 1 πρόσκληση για 2 άτομα για την παράσταση «ΜΠΕΕΕΕ!!!» του Σταμάτη 

Κραουνάκη , στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 

 

- 2 διπλές προσκλήσεις  για την παράσταση «OΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ 

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ, ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ», σκηνοθεσία. 

Δημήτρης Παναρετάκης (Θέατρο Ορφέας) 

 

- 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ», σκηνοθεσία 

Κάρμεν Ρουγγέρη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 

 

- 5 διπλές προσκλήσεις για οποιαδήποτε παράσταση που θα παίζεται στο θέατρο 

Vault (αυτά είναι πέντε δώρα!) έως τις 28.2.15 

 

- 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «ΜΕ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ» του Θ. Ουάιλντερ, 

σκηνοθεσία Γ. Μόσχος (θέατρο Τέχνης) έως τις 12/1/2015 

 

- 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «ΠΛΑΤΟΝΟΦ» του Α. Τσέχωφ, 

σκηνοθεσία Έ. Φεζολλάρι (πολυχώρος Cartel) 

 



- 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ» του 

Παύλου Μάτεσι, σκηνοθεσία Σταύρος Τσακίρης στο Σύγχρονο Θέατρο 

 

- 5 διπλές προσκλήσεις) για την παράσταση «'ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑΣ» του Σαίξπηρ, 

από την ομάδα memento mori στο Σύγχρονο Θέατρο 

 

- 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «ΤΑ ΜΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ» 

του Λόρκα, σκηνοθεσία Νικολέτα Ξεναρίου στο Σύγχρονο Θέατρο 

 

- 5 διπλές προσκλήσεις για όλες τις παραστάσεις του πολιτιστικού κέντρου bios, 

ισχύουν μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου 2015 

 

- 1 Πακέτο Φιλίας της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών που περιέχει 4 δωρεάν 

ανοιχτά εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις και ειδικές τιμές στον κάτοχό του για 

πάντα χωρίς καμία συνδρομή ή ανανέωση ιδιότητας 

 

- 1 λεύκωμα «ΕΝΔΥΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ», έκδοση Εθνικού Θεάτρου 

 

- 3  βιβλία από Σύγχρονη Εκδοτική  

 

- 1 gift set κουζίνας από το “Νηστικό Αρκούδι” (τσάντα, ποδιά, γάντι κουζίνας, 

βιβλίο) [http://www.toarkoudi.gr/] 

 

- 3 συνεδρίες γνωριμίας με τα θεραπευτικά αποτελέσματα της  κλινικής ύπνωσης, 

Νικολέτα Τσιτσοπούλου 6934489266 (σε τρία άτομα διαφορετικά) 

 

- 2 μασαζ διάρκειας 45 λεπτών σουηδικό η αρωματοθεραπεία, Μαρία Φωτιάδου 

 

- 5 δωρεάν μηνιαίες συνδρομές για το γυμναστήριο studio 53_Athens (Παγκράτι-

Μετς) 

 

- 5 προσφορές για συνδρομές στο γυμναστήριο studio 53_Athens (Παγκράτι-Μετς), 

για τους μήνες Ιαν-Μάρτιο 15 (και δωρεάν τον μήνα Δεκέμβριο) στην τιμή των 150 

ευρώ 

 

- 1 προσφορά 3 γυναικείων μανό χειμερινής συλλογής GT 

 

- 2 κοσμήματα Boubart 

 

- 2 γούρια Boubart 

 

- 2 σετ κοσμημάτων “East of Eden” 

 

 

 

 

 

http://www.toarkoudi.gr/

