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Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ 
Φρανκ Λ. Μπάουμ


Μία κλασική περιπέτεια! 
Ένα από τα πιο ευφάνταστα λογοτεχνικά κείμενα παρουσιάζει φέτος                      

η Παιδική Σκηνή του Θεάτρου ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ.


Σε μια σπουδαία παραγωγή, με υπέροχα σκηνικά και κοστούμια, μουσικές και τραγούδια. 


• Την διασκευή και την σκηνοθεσία έχει επιμεληθεί ο Σπύρος Κολιαβασίλης, έχοντας 
σκηνοθετήσει πάνω από 17 παραστάσεις για παιδιά.


• Οι ηθοποιοί που πλαισιώνουν την παράσταση είναι αλφαβητικά οι:

Αντωνία Πίντζου, Μάνια Σπαθή, Καλυψώ Συλλελόγλου, Θανάσης Τσόδουλος, Νάνσυ 
Χρυσικοπούλου.


Μουσική: Σπύρος Κολιαβασίλης

Σκηνικά - Κοστούμια: Εύα Λυγνού

Χορογραφίες: Ελένη Ηλιάκη


Πρεμιέρα: Κυριακή 03.11.2019 στις 20:15  

Παραστάσεις για Σχολεία: Καθημερινά στις 10:00 από 04.11.2017 - 29.05.2019.


-- Η είσοδος για δασκάλους και νηπιαγωγούς, προκειμένου να δουν την παράσταση πριν την 
επιλέξουν, είναι ελεύθερη την ημέρα της πρεμιέρας με την προϋπόθεση να ειδοποιηθεί το 

ταμείο του Θεάτρου 1 ημέρα πριν, για την κράτηση των θέσεων. -- 

Οι ήρωες: 
Η Ντόροθι, το Σκιάχτρο, ο Τενεκεδένιος Ξυλοκόπος και το Λιοντάρι ενσωματώνουν παραδοσιακές 
αξίες. Η Ντόροθι γενναία και αποφασιστική, γεμάτη ζωή. Το Σκιάχτρο συμβολίζει την νοημοσύνη 
και την ικανότητα του μυαλού· πάντα με καλές ιδέες, που βοηθούν την ομάδα στις δυσκολίες. Ο 
Τενεκεδένιος συμβολίζει τη συμπόνια. Είναι η συνείδηση της ομάδας: οι ενέργειές μας δεν 
βλάπτουν τους άλλους. Το Λιοντάρι συμβολίζει τη γενναιότητα. Είναι πάντα πρόθυμο να 
πολεμήσει μέχρι θανάτου. Η Κακιά Μάγισσα, είναι οι δυσκολίες και τα εμπόδια. Το Κάνσας και οι 
θείοι της Ντόροθι, είναι η “μήτρα”: όλοι μας έχουμε την ανάγκη να ανήκουμε κάπου, να νιώθουμε 
ασφαλείς. 


Συμπέρασμα του έργου: 
Η διαδρομή προς τη Σμαραγδένια Πόλη “Είναι ένα μακρύ ταξίδι, μέσα από μια χώρα που μερικές 
φορές είναι ευχάριστη και μερικές φορές σκοτεινή και φοβερή”. - Έτσι είναι και ο δρόμος της 
ζωής μας. Στη διαδρομή γινόμαστε πιο δυνατοί και σοφότεροι.  


Περίληψη:  
Η Ντόροθι είναι ένα ορφανό κορίτσι που περνά μια μονότονη ζωή στη φάρμα των θείων της. Η 
ευχή της να γνωρίσει τον κόσμο και να απολαύσει την περιπέτεια πραγματοποιείται όταν ένας 
δυνατός άνεμος την μεταφέρει στη μαγική Χώρα του Οζ. Εκεί έρχεται σε αντιπαράθεση με την 
Κακιά Μάγισσα της Δύσης και μετά από τις συμβουλές μιας Καλής Μάγισσας, η Ντόροθι 
κατευθύνεται προς την Σμαραγδένια Πόλη όπου εκεί ζει ο πανίσχυρος Μάγος του Οζ, ο μοναδικός 
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που μπορεί να τη βοηθήσει να επιστρέψει στη φάρμα των θείων της, στο Κάνσας. Κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού της, η Ντόροθι γνωρίζεται με το Σκιάχτρο, τον Τενεκεδένιο Ξυλοκόπο και το 
Δειλό Λιοντάρι. Το Σκιάχτρο επιθυμεί να αποκτήσει μυαλό, ο Τενεκεδένιος Ξυλοκόπος λαχταρά να 
αποκτήσει καρδιά ενώ το Δειλό Λιοντάρι θέλει να αποκτήσει τι άλλο; Θάρρος! Ελπίζοντας πως ο 
Μάγος του Οζ θα τους βοηθήσει, συνοδεύουν τη Ντόροθι στο απρόβλεπτο ταξίδι της προς την 
Σμαραγδένια Πόλη…


Λίγα Λόγια: 
Οι χαρακτήρες παραπλανιούνται σε ένα σύμπαν με κάστρα, μάγισσες και μαγικά γοβάκια 
συνθέτοντας μια από τις εξυπνότερες αλληγορίες για την ενηλικίωση και συγκινούν κυριολεκτικά 
μικρούς και μεγάλους. Πρόκειται για ένα παραμύθι που έχει μείνει στην ιστορία ως ένα από τα 
ομορφότερα που γράφτηκαν ποτέ.

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με την “καταγωγή” του ονόματος “Οζ”. Λέγεται πως δεν είναι 
παρά το O-Z κάτω από το Α-Ν των δύο συρταριών που είχε ο Μπάουμ για τα αρχεία του. Ο ίδιος 
πάντως δεν περίμενε με τίποτα την απίστευτη επιτυχία του Θαυμάσιου Μάγου του Οζ που ήταν 
ένα παραμύθι τελείως διαφορετικό από κάθε άλλο που είχε γραφτεί ως εκείνη την εποχή.


Βιογραφικά Στοιχεία Μπάουμ

Ο Φρανκ Λ. Μπάουμ γεννήθηκε στις 15 Μαΐου του 1856 στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Προτού 
ασχοληθεί με το γράψιμο, είχε ασχοληθεί με πολλά - δημοσιογράφος σε εφημερίδα, διευθυντής 
σκηνής, ηθοποιός και πλανόδιος πωλητής. Το 1899 εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο "Father Goose: 
His Book", που έγινε μπεστ σέλερ, και το 1900 το “Ο θαυμαστός κόσμος του Οζ”, που είχε από 
την αρχή μεγάλη επιτυχία. Ανέβηκε στο θέατρο το 1902 και γυρίστηκε κινηματογραφική ταινία με 
πρωταγωνίστρια την Τζούντι Γκάρλαντ στο ρόλο της Ντόροθι. Η ταινία θεωρείται μια από τις δέκα 
δημοφιλέστερες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου. Σε άλλη κινηματογραφική 
έκδοση του 1925 το ρόλο του Τενεκεδένιου Ξυλοκόπου έπαιζε ο Όλιβερ Χάρντι, ο διάσημος 
Χοντρός. Ο Φρανκ Μπάουµ εγκαταστάθηκε στην Πασαvτίνα της Καλιφόρνια και αφοσιώθηκε στις 
φαvταστικές ιστορίες για παιδιά. Έγραψε επίσης πολλές συνέχειες του “Μάγου του Οζ”, αλλά 
καµιά δεν είχε την επιτυχία του πρώτου βιβλίου. Πέθανε στο Xόλιγoυvτ στις 6 Μαΐου του 1919.


Προγραμματισμός Παραστάσεων για Σχολεία:   
Έναρξη: 10:00 π.μ. Χρόνος παράστασης: 1 ώρα και 30 λεπτά (Μαζί με διάλειμμα 10 λεπτών - εκτός κι αν 
οριστεί αλλιώς από το σχολείο και πάντως όχι μεγαλύτερο από 20 λεπτά.)  Ώρα προσέλευσης σχολείων: 
9:45 π.μ. προκειμένου να τακτοποιηθούν στις θέσεις τους. Κατά τη διάρκεια της παράστασης θα 
πραγματοποιηθεί διάλειμμα 10 - 20 λεπτών (κατόπιν συνεννοήσεως) για φαγητό, τουαλέτα κλπ.


Υπάρχει δυνατότητα, μιας (1) επιπλέων ώρας απασχόλησης (αποθεραπεία - θεατροδράση) κατόπιν 
συνεννοήσεως και με συμβολική χρέωση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. 


Τιμή συμμετοχής σχολείων: 6€ 


20 Χρόνια συμπληρώνει φέτος η Παιδική Σκηνή του Θεάτρου ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ. Χρόνια επιτυχηµένης πορείας 
και εµπειρίας στο παιδικό θέατρο. Με έργα όπως ο Φαντασµένος της Ζωρζ Σαρρή, Οδυσσεβάχ της Ξένιας 
Καλογεροπούλου, Μικρός Πρίγκιπας του Εξιπερί, Τοµ Σόγερ του Μαρκ Τουέιν, Τα µάγια της πεταλούδας του Λόρκα, Ο 
Μάγος µε τα χρώµατα του Γ. Ξανθούλη, Ρουµπελστίλτσκιν των αδερφών Γκριµ, Ο Μυστικός Κήπος της Μπάρνετ και 
άλλα, κέρδισε επάξια την εµπιστοσύνη γονέων και δασκάλων. 

Επικοινωνία & Κλείσιμο Παραστάσεων 
10:00 με 13:00 Δευτέρα ως Παρασκευή - Ηλέκτρα Λιούμη, τηλέφωνο: 6932439586 / e-mail: 
ilektralioumi@yahoo.gr

Το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ, απέχει μόλις 30 λεπτά από την Αθήνα μέσω Αττικής Οδού. 

Ευχαριστούμε και ελπίζουμε να επιλέξετε την παράστασή μας.  
Καλή σχολική χρονιά! 

www.periaktoi.gr
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