
 



Πλοκή

Ο κύριος και η κυρία Μπανκς είναι και οι δυο πολύ απασχολημένοι
με τις προσωπικές τους υποθέσεις, ο κύριος Μπανκς δουλεύει
στην τράπεζα και η κυρία Μπανκς συμμετέχει στο κίνημα των
σουφραζέτων, και δεν έχουν το χρόνο για να φροντίσουν τα

παιδιά τους. Έτσι διάφορες γκουβερνάντες αναλαμβάνουν τη
φροντίδα των μικρών Μάικλ και Τζέιν, οι οποίες μετά από λίγες
μέρες εγκαταλείπουν την οικογένεια εφόσον δεν μπορούν να
επιβληθούν στα δυο παιδιά. Ο Μάικλ και η Τζέιν θέλουν η νέα
γκουβερνάντα να είναι εύθυμη, να παίζει μαζί τους και να τους
συμπεριφέρεται σαν να ήταν παιδιά της, ενώ ο κύριος Μπανκς
επιμένει ότι η αυστηρή γκουβερνάντα είναι η καταλληλότερη και

δημοσιεύει αγγελία στο περιοδικό Times. Τα δυο παιδιά γράφουν
τη δική τους αγγελία προς ανεύρεση μιας καινούριας νταντάς,
αλλά ο κύριος Μπανκς την σκίζει και την πετάει στο τζάκι. Την
επόμενη μέρα μια σειρά από γκουβερνάντες βρίσκονται στην

είσοδο της οικίας των Μπανκς για να περάσουν από συνέντευξη
από τον κύριο Μπανκς, αλλά ένας δυνατός άνεμος τις παρασέρνει
όλες μακριά και τότε κατεβαίνει από τον ουρανό η Μαίρη Πόππινς
και με τη βοήθεια της μαγικής της ομπρέλας προσγειώνεται στην

είσοδο της οικίας Μπανκς. Η Πόππινς χειρίζεται αμέσως τον κύριο
Μπανκς με τον κατάλληλο τρόπο, λέγοντας του ότι θα μείνει
δοκιμαστικά για μια εβδομάδα με την οικογένεια κι έπειτα θα

αποφασίσει αν θα δεχτεί τη θέση της γκουβερνάντας. Κατά τη
διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου της παραμονής της Πόππινς
στο σπίτι των Μπανκς, ανοίγεται μπροστά στα μάτια του Μάικλ και
της Τζέιν ένας μαγικός κόσμος γεμάτος χαρά που έχει εκείνους ως
πρωταγωνιστές. Στα ονειρεμένα τους ταξίδια έχουν για συντροφιά

τους πάντα τη Μαίρη Πόππινς και τον καπνοδοχοκαθαριστή
Μπερτ.



Χαρακτήρες

Mary Poppins: Μία αγγλίδα νταντά,η Μαίρη Πόππινς είναι μία
αυστηρή αλλά στοργική γυναίκα, η οποία χρησιμοποιεί μαγεία

και αυτοέλεγχο για να φροντίσει τα παιδιά των Μπάνκς.
Συνήθως αναγνωρίζεται από το ιδιόρρυθμο καπέλο της και τη
μαγική της ομπρέλα,τα οποία κουβαλάει μαζί της σε κάθε της

έξοδο. Είναι ευγενική απέναντι στα παιδιά,αλλά μπορεί να γίνει
αρκετά απότομη, άμα χρειαστεί.

Mr. Banks: Είναι ο πατέρας του Μάικλ και της Τζέιν και
εργοδότης της Μαίρη Πόππινς. Εργάζεται στην τράπεζα του

Λονδίνου. Είναι ένας οργανωμένος και πειθαρχιμένος άνθρωπος.
Βάζει τη δουλειά πάνω από την οικογένειά του και άθελα του

παραμελεί τα παιδιά και τη γυναίκα του.

Bert: Ένας αυτόχθων κάτοικος του Λονδίνου, με ιδιαίτερη
προφορά, πολυάσχολος και στενός φίλος της Μαίρη Πόππινς, ο

οποίος γνωρίζει τα πάντα σχετικά με τη μαγεία της. Οι
“παιχνιδιάρικες” συνδιαλέξεις τους μας φανερώνουν ότι
γνωρίζονται εδώ και καιρό, και πως αυτή η ιστορία έχει

επαναληφθεί πολλές φορές. Ο Μπερτ έχει τουλάχιστον τέσσερις
δουλειές καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας: μουσικός, καλλιτέχνης

(ζωγράφος) του πεζοδρομίου, καπνοδοχοκαθαριστής και πωλητής
χαρταετών.

Jane &Micheal: Τα δύο παιδιά του κυρίου Μπανκς, τα οποία
αναλαμβάνει να προσέχει η Μαίρη Πόππινς. Ο Μάικλ και η Τζέιν
θέλουν η νέα γκουβερνάντα να είναι εύθυμη, να παίζει μαζί τους

και να τους συμπεριφέρεται σαν να ήταν παιδιά της. Τα δυο παιδιά
γράφουν τη δική τους αγγελία προς ανεύρεση μιας καινούριας

νταντάς, αλλά ο κύριος Μπανκς την σκίζει και την πετάει στο τζάκι.







Τραγούδια

Κάποια από τα τραγούδια που ακούγονται στην ταινία είναι τα
ακόλουθα:

Sister Suffragett  e

A Spoonful of Sugar

Supercalifragilisticexpialidocious

Stay Awake

Feed the Birds

Chim Chim Cher-ee

Let's Go Fly a Kite

Στη ταινία τραγουδούν οι ηθοποιοί:

Julie Andrews

Dick van Dyke 

David Tomlinson 

Συνθέτες:

Richard M. Sherman

Robert B. Sherman



Ομάδα 
Καβαλλιεράτου Αικατερίνη

Κεφαλά Κων/να

Δοκίνα Σταυρούλα

Ντμιτριούκ Ιωάννα

Κοσκινάς Ευστάθιος 

Ντερβίση Νικόλας
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