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Η Ντόρι, ένα μπλε ψαράκι με πολύ αδύνατη μνήμη, ζει ευτυχισμένη 
στον ωκεανό, ώσπου μια μέρα κάτι αναπάντεχο συμβαίνει και αρχίζει 

να θυμάται τα ξεχασμένα παιδικά της χρόνια. Αποφασίζει λοιπόν  
να ψάξει να βρει τους γονείς της, που τους έχει χάσει εδώ και καιρό. 

Με τη βοήθεια των φίλων της, του Νέμο και του Μάρλιν, η Ντόρι  
θα ριχτεί σε μια επική περιπέτεια και θα μάθει πολλά  

για την αξία της οικογένειας και της φιλίας.
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Όταν η Ντόρι ήταν μικρή ζούσε με τους γονείς της 
σ’ ένα κοραλλένιο σπιτάκι. Οι τρεις τους ήταν πο-

λύ ευτυχισμένοι μαζί. Υπήρχε μονάχα ένα πρόβλημα: Η 
Ντόρι ξεχνούσε εύκολα. Γι’ αυτό οι γονείς της την έβα-
ζαν συχνά να συστήνεται μ’ αυτά τα λόγια: 

– Γεια, είμαι η Ντόρι. Πάσχω από απώλεια βραχύχρο-
νης μνήμης. 



Παρά τη συμβουλή των γονιών της να μην απομακρύνεται, 
μια μέρα η Ντόρι βρέθηκε ολομόναχη στον απέραντο ωκεανό. 
Δε θυμόταν πώς είχε φτάσει ως εκεί ούτε πώς μπορούσε να 
γυρίσει.

Τρομαγμένη και μπερδεμένη, πλησίασε ένα κοπάδι ψάρια. 
Δεν μπορούσε όμως να τους δώσει πληροφορίες για τον εαυ-
τό της, κι έτσι τα ψάρια δεν κατάφεραν να τη βοηθήσουν. 



Καθώς περνούσε ο καιρός, η Ντόρι συνέ-
χιζε να ψάχνει, μα θυμόταν όλο και λιγότερα 
από την παλιά της ζωή. Ώσπου κάποια στιγ-
μή ξέχασε τι έψαχνε να βρει. 
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