
Παρακαλώ βρείτε συνημμένα πρόσκληση για τη καταπληκτική νέα παράσταση της Θεατροπαρέας που εδώ 
και 8 χρόνια χαρίζει σε όλους εξαιρετικές στιγμές ποιοτικής απόλαυσης βοηθώντας ταυτόχρονα και 
ενισχύοντας οικονομικά ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 
 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η «Θεατροπαρέα» αποτελείται από εθελοντές επώνυμους Αθηναίους και 
Αθηναίες επιστήμονες, γιατρούς, οικονομολόγους, δικηγόρους, βιομηχάνους, εφοπλιστές, καθηγητές και 
επιχειρηματίες οι οποίοι με μεγάλο ταλέντο και επαγγελματισμό αφιερώνουν το χρόνο τους ώστε να 
επιτύχουν ένα αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων. 
 
Δυνατή, δυναμική, γεμάτη κέφι, επαγγελματισμό, χιούμορ και ενέργεια, η ενωμένη ομάδα της 
«ΘΕΑΤΡΟΠΑΡΕΑΣ» σας περιμένει να την απολαύσετε ακόμα μια φορά. 
 
Φέτος εγώ προσωπικά «δεν θα ανέβω μαζί τους στο σανίδι» αλλά υποστηρίζοντας τη προσπάθειά τους, σας 
προσκαλώ όλους να κάνετε άμεσα τη  κράτησή σας διότι όπως γνωρίζετε τα εισιτήρια εξαντλούνται πολύ 
γρήγορα ! 
 
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στις κυρίες : 
Ν. Παναγάκου - nenapanag@gmail.com  – τηλ.  +30 6977 662801 
Α. Κασκαρέλη - athkask@gmail.com       – τηλ. +30  6974 337777 
 
Επισκεφθείτε : 
·         https://www.facebook.com/omadatheatrou08  

 ·        http://www.omadatheatrou08.gr 

 
Φιλικότατα 
 
Όλγα Μπορνόζη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η Οµάδα Θεάτρου 08 – «ΘΕΑΤΡΟΠΑΡΕΑ» 

 παρουσιάζει  

την ανατρεπτική κωµωδία  

«O ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΗ» 

9 – 13 Νοεµβρίου 2016  

στο Θέατρο ACS Athens στο Χαλάνδρι 

129 Αγίας Παρασκευής & Καζαντζάκη - Χαλάνδρι 

 «Ο θησαυρός του µακαρίτη», η κωµωδία που θα παρουσιάσει η «Θεατροπαρέα» φέτος εµπνεύστηκε από 
την ελληνική κωµική ταινία του 1959, παραγωγής Φίνος Φιλµ, σε σενάριο των Ν. Τσιφόρου και Π. 
Βασιλειάδη. Η ταινία διασκευάστηκε ελεύθερα και προέκυψε µια ανατρεπτική, σχεδόν σουρεαλιστική 
κωµωδία που στηλιτεύει την ανθρώπινη απληστία, γεµάτη τραγούδια και πρωτότυπη µουσική. 

 

 Παίζουν και τραγουδούν µέλη και φίλοι της οµάδας: 

Αντώνης Βουράκης, Νινέττα Βαφειά, Νίκος Βερνίκος, 
Τάκης Κανελλόπουλος, Νίκος Φραγκίστας, Νινέτα 
Κασκαρέλη, Χρίστος Αργυρόπουλος, Τίµος Τζάννες, 
Βίκυ Ορλάνδου, Νένα Παναγάκου, Νίκος Μπιλίρης, 
Ιλεάνα Καραµπέλλου-Φράγκου, Λίµπυ Ηλιοπούλου, 
Πέτρος Πολίτης, Στέργιος Θεωδορόπουλος, Μαριβή 
Σιαµπλή, Νανά Αρβανιτάκη, Κατερίνα Χούπη, Μαρία 
Σερφάν, ∆ηµήτρης Καλύβας, Γιώργος Αλεξανδράτος. 

Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόµου 
∆ιασκευή - Στίχοι: Νινέτα Κασκαρέλη 
Πρωτότυπη Μουσική σύνθεση - Ενορχήστρωση: 
Θάνος Γεωργουλάς 
Κινησιολογική επιµέλεια: Υβόννη Μανταφούνη  
Βοηθός σκηνοθέτη Νίκη Σβώλου 
Συντονισµός σκηνής Σοφία Οικονοµοπούλου 
Παραγωγή: Οµάδα Θεάτρου 08 

Το κόστος των εισιτηρίων είναι 25 ευρώ και µπορείτε να 
τα προµηθευτείτε από όλους τους συµµετέχοντες. 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

Η κύρια πηγή εσόδων της Οµάδας είναι η πώληση των εισιτηρίων, όµως οι στόχοι της πραγµατώνονται και 

µε την ανεκτίµητη βοήθεια των χορηγών της. Η φετινή παράσταση πραγµατοποιείται µε την ευγενική δωρεά 

του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος». 

Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι: 



·         Ραδιοφωνικός σταθµός Pepper 96.6 
·         Ραδιοφωνικός σταθµός Menta 88 fm 
·         Capital Link 
 

 Visit us on:  
·         https://www.facebook.com/omadatheatrou08  
 ·         http://www.omadatheatrou08.gr 

 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να καλέσετε τις κυρίες : 

Ν. Παναγάκου - nenapanag@gmail.com –τηλ.  +30 6977 662801 

Α. Κασκαρελη - athkask@gmail.com – τηλ.    +30  6974 337777 

 

Οµάδα Θέατρου 08 – «ΘΕΑΤΡΟΠΑΡΕΑ» Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία 

Η «Οµάδα Θεάτρου 08», γνωστή στο κοινό της σαν «Θεατροπαρέα», είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία που συστάθηκε το 2009 και της οποίας βασικός σκοπός είναι η έµπρακτη προσφορά στο 

κοινωνικό σύνολο και η ενίσχυση ευπαθών οµάδων. 

∆ηµιουργήθηκε από µια µικρή οµάδα ανθρώπων (επιστήµονες, επιχειρηµατίες, κλπ.) που εµπνέονται από 

τις ανθρώπινες αξίες. Η κοινή τους αγάπη για το θέατρο και η επιθυµία τους να βοηθήσουν τους 

ασθενέστερους τους οδηγεί να οργανώνουν ετήσιες θεατρικές παραστάσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Η 

εταιρεία έχει στο ενεργητικό της οκτώ θεατρικές παραγωγές, τα έσοδα των οποίων έχουν διατεθεί σε 

κοινωφελείς σκοπούς και φιλανθρωπικές οργανώσεις.  

Η Θεατροπαρέα βασίζεται ουσιαστικά στην εθελοντική προσφορά, πρεσβεύοντας ότι η συνεργασία κάνει τα 

όνειρα πραγµατικότητα. Έχει πολλούς υποστηρικτές και εθελοντές συνεργάτες, οι οποίοι αγκαλιάζουν 

θερµά την προσπάθεια και το έργο της.  

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΠΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΠΑΡΕΑΣ 

Από τις εισπράξεις των εισιτηρίων και σε συνδυασµό µε την ανεκτίµητη υποστήριξη χορηγών έχει διαθέσει 

160.000 ευρώ σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Προσκαλεί σταθερά στις παραστάσεις της συνανθρώπους µε 

σωµατικές ιδιαιτερότητες και προσφέρει δωρεάν είσοδο στους οικονοµικά ασθενείς.  

 

Ειδικότερα, αποδέκτες δωρεών έχουν αποτελέσει µέχρι σήµερα: 
 

• Το µικρό νηπιαγωγείο και δηµοτικό σχολείο στο χωριό Κρανιά του ∆ήµου Γόργιαννης στο Νοµό 
Γρεβενών του οποίου πραγµατοποίησε την ανακαίνιση 

• Το 2θέσιο δηµοτικό σχολείο Χώρας Σερίφου,  

• Το νηπιαγωγείο Αστυπάλαιας 

• Το νηπιαγωγείο στο ορεινό χωριό Απόλλωνα της Ρόδου 

• Το Ίδρυµα για την Προστασία Απροσάρµοστων Παιδιών « η Θεοτόκος » 

• Το Φιλανθρωπικό Σωµατείο – Κέντρο Ειδικών Ατόµων « η Χαρά » 

• Το Φιλανθρωπικό Σωµατείο για την φροντίδα των Ατόµων µε Νευροµυικές Παθήσεις « MDA Ελλάς 
» 

• Η ΜΚΟ PRAKSIS για το καινοτόµο της πρόγραµµα « Κοινωνική Κατοικία & Day Centers » του 
Ιδρύµατος « Σταύρος Νιάρχος » 

• Ο Σύνδεσµος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ΣΚΕΠ, για την καταπολέµηση του 
στίγµατος και του κοινωνικού αποκλεισµού των νέων µε αναπηρία 

• Η νεαρή αθλήτρια τοξοβολίας Αριάδνη Χόρτη 

• Το Εβραϊκό Μουσείο 

• Τα Παιδικά Χωριά SOS 

• Η «Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών» 

• Το φιλανθρωπικό σωµατείο «Οι φίλοι της Μέριµνας» 
 



 


