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Ο κορυφαίος παραμυθάς του 20ου αιώνα. 
Υπήρξε ο «πατέρας» του Μίκυ Μάους και ο
άνθρωπος που το όνομά του ταυτίστηκε με τη
μαγεία των κινουμένων σχεδίων. Γεννήθηκε στο
Σικάγο στις 5 Δεκεμβρίου 1901. Το 1923 μετακόμισε
στην Καλιφόρνια κι έστησε το δικό του στούντιο
σ' ένα εγκαταλελειμμένο γκαράζ.



Στο ταπεινό αυτό μέρος γεννήθηκε από τη
γραφίδα του ο Μίκυ Μάους, η διασημότερη ίσως
φιγούρα στην ιστορία των κινουμένων σχεδίων, 
αλλά και ο Πλούτο, ο Ντόναλντ, ο Γκούφι και
πολλοί άλλοι «χάρτινοι» ήρωες.



Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ γύρισε συνολικά 600 ταινίες, 
κερδίζοντας συνολικά 22 Όσκαρ. Μερικές από
αυτές θα μείνουν στην ιστορία των κινουμένων
σχεδίων.



Στα 43 χρόνια της καριέρας του ασχολήθηκε με
κάθε πλευρά της σόου-μπιζ. Στην κυριολεξία
διαμόρφωσε αυτό που αποκαλούμε σήμερα λαϊκή
ψυχαγωγία, ιδιαίτερα μέσα από τη Disneyland, τα
θεματικά πάρκα, που ο ίδιος εμπνεύστηκε. Για
κάποιους, ο Ντίσνεϊ υπήρξε ένας από τις πυλώνες
του αμερικάνικου πολιτιστικού ιμπεριαλισμού.



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα έμμεσωνέμμεσων
μηνυμάτωνμηνυμάτων//ηθικώνηθικών διδαγμάτωνδιδαγμάτων απόαπό
συγκεκριμένεςσυγκεκριμένες ταινίεςταινίες

Η Πεντάμορφη και το Τέρας
Η αυτοθυσία αποτελεί ύψιστη απόδειξη αγάπης.
Ευγένεια: ο καλύτερος τρόπος να πλησιάσεις έναν
άνθρωπο.
Ο καθένας μας έχει δυνατότητα αλλαγής.
Δεν πρέπει να κρίνουμε κάποιον άνθρωπο από
την εξωτερική του εμφάνιση.



ΤαρζάνΤαρζάν
Πρέπει να θέτουμε στόχους και να μην
εγκαταλείπουμε μέχρι να τους πετύχουμε.
Οι δεσμοί μεταξύ φίλων είναι σφιχτοί και έτσι
πρέπει να κρατιούνται.
Όποιες διαθέσεις και όποια συμπεριφορά έχει ο
εχθρός μας, εμείς καλό είναι να μην πράττουμε
κινούμενοι από εκδικητική διάθεση και
μικροπρέπεια.



Η ταινία αυτή μας δείχνει ότι δεν είμαστε
πραγματικά άνθρωποι μέχρι τη στιγμή που θα
σταματήσουμε να ζούμε για εμάς και θα
θυσιαστούμε για κάποιον άλλον.



ΤοΤο βιβλίοβιβλίο τηςτης ζούγκλαςζούγκλας
Καλλιέργησε καλές και ειλικρινείς φιλίες .
Ψάξε μέσα σου να βρεις την εσωτερική σου
δύναμη.

ΑναζητώνταςΑναζητώντας τοτο ΝέμοΝέμο
Οι γονείς είναι αυτοί που θα κάνουν ό,τι περνά
από το χέρι τους για να προστατέψουν και να
εξασφαλίσουν στα παιδιά τους επιβίωση και
ευτυχία



Μίκυ Μάους : Ξέροντας πώς να γελάς με τον
εαυτό σου αντί να τον κατηγορείς για τις
αδυναμίες του θα σε κάνει χαρούμενο





Όπως

συμβαίνε
ικαι
στην

περίπτωσ
ητης
μικρής
γοργόνας.

• Όπως συμβαίνει και στην
περίπτωση της
Πεντάμορφης και του
τέρατος.

Κάθε γυναίκα πρέπει να
προσφέρεται ολοκληρωτικά στον
άνδρα που αγαπά



Όπως βλέπουμε
και στην ιστορία
της
Σταχτοπούτας.



ΟιΟι γυναίκεςγυναίκες δενδεν τατα καταφέρνουνκαταφέρνουν μεμε τατα εμπόδιαεμπόδια
τηςτης ζωήςζωής καικαι χρειάζονταιχρειάζονται ένανέναν άνδραάνδρα γιαγια νανα τιςτις

σώσεισώσει, , καικαι κατάκατά προτίμησηπροτίμηση πρίγκιπαπρίγκιπα

Για παράδειγμα: η
Χιονάτη, η Ωραία
Κοιμωμένη και η
Γιασμίν.



Καιαυτό
συμβαίνει
συχνάστις
ταινίες.



Ότανη
διαφορετικότητα
πεθαίνεικαιτα
πάνταβαδίζουν
σύμφωναμετην
εικονολατρία
καιτα
στερεότυπα.



Ηανεξαρτησία
κερδίζεταιμέσο
τηςανυπακοής, όπως
στηνπερίπτωση
τηςΜουλάν.

Ανσκοτώσει
κανείςκάποιον
κακό, 
ανακηρύσσεται
εθνικόςευεργέτης.



Προϊόντα Disney



Οι ταινίες της Disney



Έχουν μεγαλώσει πολλές γενιές ανθρώπων
Επηρεάζουν τους ανθρώπους καθ’όλη τη διάρκεια της
ζωής τους
Απευθύνονται και στα δύο φύλα και σε όλες τις ηλικίες
Είναι διαχρονικές
Έχουν γίνει η αρχή για την δημιουργία εκατοντάδων
άλλων προϊόντων



Από το 1937  που έγινε η πρώτη ταινία της Disney μέχρι και
σήμερα, ο κολοσσός ταινιών, συνεχίζει να εξελίσσεται.

Στις ταινίες πρίγκιπες, πριγκίπισσες, κάστρα, μάγοι,
πειρατές, ζώα, τέρατα και ήρωες χαρίζουν μοναδικές
στιγμές σε κάθε παιδί. 



Δεν είναι λίγες και οι φορές που γνωστοί ήρωες
ταινιών κινουμένων σχεδίων της Disney
παίχτηκαν από ηθοποιούς στην μεγάλη οθόνη. 
Παραδείγματα είναι:
• Η πεντάμορφη και το τέρας
• Η Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων
• Σταχτοπούτα



Τα προϊόντα της Disney εκατομμύρια.
Από λούτρινα παιχνίδια και βιβλία μέχρι είδη

σπιτιού, σχολικά, ρούχα, είδη γραφείου, είδη διατροφής, 
είδη πάρτυ, είδη προσωπικής υγιεινής και τεράστια

καταστήματα γεμάτα από προϊόντα.



Μεγαλύτερο «προϊόν» της Disney αλλά και
μεγαλύτερη επιτυχία της, τα μεγαλειώδη
θεματικά πάρκα σε όλο τον κόσμο τα οποία
ξεχωρίζουν για το μέγεθος, την ποιότητα και
την ανταπόκριση από τον κόσμο.   

























ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ


