


                     
ΤΠΟΘΕΗ  

Όταν θ κόρθ του Ντίςνεχ τον ικζτευςε να κάνει ταινία το αγαπθμζνο τθσ 
βιβλίο τθν Marry Poppins  τθσ ζκανε μια υπόςχεςθ τθν οποία πιρε 20 χρόνια 
να πραγματοποιιςει. Προςπακϊντασ να  ανακτιςει τα δικαιϊματα για τθν 
ταινία, ο Ντίςνεχ ζρχεται αντιμζτωποσ με μια ςυγγραφζα που δεν 
ςυμβιβάηεται, θ οποία δεν ζχει καμία απολφτωσ πρόκεςθ να αφιςει τθν 
πολυαγαπθμζνθ τθσ νταντά να αμαυρωκεί από τθ βιομθχανία του 
Χόλυγουντ. Αλλά όταν μειϊνονται οι πωλιςεισ των βιβλίων τθσ και τα 
χριματα λιγοςτεφουν θ Σράβερσ διςτακτικά ςυμφωνεί να ταξιδζψει ςτο Λ.Α 
για να ακοφςει τα ςχζδια του Ντίςνεχ για τθν ταινία. 



Για αυτζσ τισ 2 εβδομάδεσ το 1961 καταφζρνει να ξεπεράςει όλα τα 
εμπόδια. Οπλιςμζνοσ με ευρθματικά ςενάρια και πιαςάρικα τραγοφδια 
από τουσ ταλαντοφχουσ αδερφοφσ ζρμον ο Ντίςνεχ επιτίκεται πλιρωσ 
ςτθ Σράβερσ αλλά αυτι δεν ενδίδει. φντομα αρχίηει να παρακολουκεί 
αβοικθτοσ κακϊσ θ Σράβερσ αρχίηει να γίνεται αυξανόμενα αμετάκλθτθ 
και τα δικαιϊματα ταξιδεφουν όλο και πιο μακριά από τα χζρια του. Μόνο 
όταν ο Ντίςνεχ εξιςτορεί γεγονότα από τθν παιδικι του θλικία, μόνο τότε 
ανακαλφπτει  θ Σράβερσ τουσ δαίμονεσ που τθν ςτοιχειϊνουν. Ζτςι μαηί 
απελευκερϊνουν τθν Marry Poppins και γίνεται μια από τισ πιο 
αγαπθμζνεσ ταινίεσ ςτθν κινθματογραφικι ιςτορία. 



                                                 ΕΛΕΝ ΓΚΟΦ  

Η Ζλεν Γκόφ γεννθμζνθ ςτισ 9 Αυγοφςτου 1899,  απεβίωςε ςτισ 23 Απριλίου 
1996.Γεννθμζνθ ςτθν Αυςτραλία, ιταν ςυγγραφζασ,θκοποιόσ και 
δθμοςιογράφοσ. Γνωςτι για τισ φανταςτικζσ παιδικζσ τθσ ιςτορίεσ που 
ςυμπεριελάμβαναν τθν μαγικι Βρετανίδα νταντά Marry Poppins. Κακϊσ 
μετανάςτευςε ςτθ Βρετανία το 1924 θ Γκόφ ξεκίνθςε να γράφει υπό το 
ψευδόνυμο  P.L Travers.Σο 1933 ξεκίνθςε να γράφει τθν ςειρά βιβλίων με 
πρωταγωνίςτρια  τθ Marry Poppins.Κατά τθ διάρκεια του 2ου παγκοςμίου 
πολζμου,τθ χρονικι περίοδο που δοφλευε για  το Βρετανικό Τπουργείο , 
ταξίδεψε ςτθ Ν.Τ. Κατά αυτι τθ περίοδο , ο Ντίςνεχ επικοινϊνθςε με τθ Σράβερσ 
και τθσ πρότεινε να του πουλιςει τα δικαιϊματα του βιβλίου με ςκοπό να 
δθμιουργικει θ ταινία. 



Μετά από χρόνια επικοινωνίασ , ο Ντίςνεχ καταφζρνει να αποκτιςει τα 
δικαιϊματα κι θ ταινία Marry Poppins  προβλικθκε πρϊτθ φορά το 1964.Σο 2004 
ζνα μιοφηικαλ,αντίςτοιχο ςτθ ταινία, δθμιουργικθκε αρχικά ςτο Λονδίνο και 
ζπειτα,προβλικθκε πρϊτθ φόρα ςτο Μπρόντγουεϊ το 2006.Για τθ ςυνειςφορά 
τθσ ςτθ λογοτεχνία θ Σράβερσ ζγινε αξιωματικόσ του τάγματοσ τθσ Βρετανικισ 
αυτοκρατορίασ από τθ βαςίλιςςα Ελιςςάβετ ΙΙ το 1977. 



                      WALT  DISNEY 

Ο Γουόλτ Ντίςνεϊ (Walt Disney) γεννικθκε ςτο ικάγο ςτισ 5 Δεκεμβρίου 
1901. Αφοφ μετιλκε διαφόρων επαγγελμάτων και πιρε μζροσ ωσ οδθγόσ 
αςκενοφόρου ςτον πρϊτο παγκόςμιο πόλεμο, αποφάςιςε το 1920 ότι θ 
δθμιουργία κινουμζνων ςχεδίων ιταν θ δουλειά που του ταίριαηε. 
Αρχικά εργαηόταν για 40 δολάρια τθν εβδομάδα (29 Ιανουαρίου 1920). 
Σο 1923 μετακόμιςε ςτθν Καλιφόρνια κι ζςτθςε το δικό του ςτοφντιο ς' 
ζνα εγκαταλελειμμζνο γκαράη. το ταπεινό αυτό μζροσ γεννικθκε από 
τθ γραφίδα του ο Μίκυ Μάουσ, θ διαςθμότερθ ίςωσ φιγοφρα ςτθν 
ιςτορία των κινουμζνων ςχεδίων, αλλά και ο Πλοφτο, ο Ντόναλντ, ο 
Γκοφφι και πολλοί άλλοι «χάρτινοι» ιρωεσ, που τζρπουν και κζλγουν 
ακόμθ και ςιμερα εκατομμφρια παιδιά ςε ολόκλθρο τον κόςμο, γιατί όχι 
και ενιλικεσ! H πρϊτθ εμφάνιςθ του Μίκυ Μάουσ ςτον ομιλοφντα 
κινθματογράφο ζγινε το 1928 ςτθν επτάλεπτθσ διάρκειασ ταινία 
«Ατμόπλοιο Γουίλι». τακμόσ ςτθν καριζρα του Γουόλτ Ντίςνεϊ υπιρξε θ 
ταινία «Φανταςία» το 1937. 



 Ζνασ ςυνδυαςμόσ κινουμζνων ςχεδίων και κλαςςικισ μουςικισ, ζνα 
πρϊιμο «βίντεο-κλιπ» μεγάλων διαςτάςεων, που ζχει περάςει ςτο 
Πάνκεον τθσ ζβδομθσ τζχνθσ.Ο Γουόλτ Ντίςνεϊ γφριςε ςυνολικά 600 
ταινίεσ, κερδίηοντασ ςυνολικά 22 Όςκαρ. Μερικζσ από αυτζσ κα 
μείνουν ςτθν ιςτορία των κινουμζνων ςχεδίων, όπωσ θ «Χιονάτθ και οι 
7 Νάνοι», θ «Μπάμπι», «Η Λαίδθ και ο αλιτθσ» και «Σο βιβλίο τθσ 
ηοφγκλασ».Πζκανε ςτισ 15 Δεκεμβρίου 1966 από καρδιακι προςβολι. 
Τπιρξε μανιϊδθσ καπνιςτισ και θ κατάςταςθ τθσ υγείασ του είχε 
επιδεινωκεί δραματικά εξαιτίασ του καρκίνου των πνευμόνων, που τον 
ταλαιπωροφςε.Tα 43 χρόνια τθσ χολιγουντιανισ καριζρασ του 
αςχολικθκε με κάκε πλευρά τθσ ςόου-μπιη. τθν κυριολεξία 
διαμόρφωςε αυτό που αποκαλοφμε ςιμερα λαϊκι ψυχαγωγία, 
ιδιαίτερα και μζςα από τισ Disneyland, τα κεματικά πάρκα, που ο ίδιοσ 
εμπνεφςτθκε.Σο ζργο του ςυνεχίηει θ εταιρεία «Disney», που ίδρυςε το 
1923 μαηί με τον αδελφό του Ρόι. Πρόκειται για ζνα γίγαντα, πλζον, 
ςτον τομζα τθσ ψυχαγωγίασ, με τηίρο 35 διςεκατομμυρίων δολαρίων 
(2006), προςωπικό 133.000 υπαλλιλων και ςθμαντικζσ επιτυχίεσ. 
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