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«Ψάχνοντας την Ντόρι» 

Α’ Προβολή 
 
 
Ο Νέμο και η Ντόρι, οι δύο πιο δημοφιλείς υποβρύχιοι ήρωες στην ιστορία του 

κινηματογράφου, επιστρέφουν. 
  
Η Ντόρι, ένα ψάρι με αμνησία, ταξιδεύει για να συναντήσει ξανά τους γονείς της. Στον δρόμο 
της την αιχμαλωτίζουν και την πηγαίνουν σε ένα δημόσιο ενυδρείο στην Καλιφόρνια, από το 
οποίο οι φίλοι της, Μάρλιν και  Νέμο,  επιχειρούν να τη σώσουν… 
 
Την Παρασκευή 30  Νοεμβρίου, στις 21:20, ο Alpha παρουσιάζει σε Α’ προβολή, τη 
δημοφιλή ταινία κινουμένων σχεδίων «Ψάχνοντας την Ντόρι». 
  
Ένα χρόνο μετά την περιπέτεια του Νέμο και την επανασύνδεση με τον πατέρα του είναι η 
σειρά της Ντόρι, της μπλε ψαρίνας με τις συνεχείς και αλλεπάλληλες αμνησίες, να έρθει 
αντιμέτωπη με τη δική της «οδύσσεια». Κι αυτό θα συμβεί όταν κάποια στιγμή θυμηθεί ότι 
κάπου μέσα στον απέραντο ωκεανό έχει κι αυτή μια οικογένεια, που ίσως την ψάχνει. Η 

αναζήτηση της οικογενειακής εστίας ξεκινά, όμως η διαδρομή δεν θα είναι καθόλου εύκολη, 
αφού στον δρόμο της θα βρεθούν ένα τεράστιο ενυδρείο, ένα μυστηριώδες χταπόδι, μία 
φάλαινα μπελούγκα, ένας παράξενος καρχαρίας και κάποια άλλα πλάσματα από τα οποία ο 
Νέμο και ο Μάρτιν θα προσπαθήσουν να τη σώσουν. Αρκεί φυσικά και η Ντόρι να θυμηθεί τι 
πρέπει να κάνει κάθε φορά...  
 
 Στη φαντασμαγορική συνέχεια του «Ψάχνοντας τον Νέμο», 13 χρόνια μετά την πρώτη 

βουτιά της Pixar στον μαγικό βυθό της φαντασίας, οι αγαπημένοι ήρωες που άλλαξαν το 
τοπίο των κινουμένων σχεδίων, επιστρέφουν δυναμικά. Πρωταγωνίστρια αυτή τη φορά 
είναι η Ντόρι, που πάσχει από απώλεια βραχυπρόθεσμης μνήμης.  

 
 Η τεράστια καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία, μετά το «Ψάχνοντας τον Νέμο»,  

επαναλαμβάνεται και εδώ: η ταινία έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου 
εισπράξεων διεθνώς, ενώ κατέρριψε πολλά ρεκόρ επιδόσεων και κινηματογραφικών 
διακρίσεων. 

 
 
 
 
  



ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΝΤΟΡΙ (FINDING DORY)  
Ταινία κινουμένων σχεδίων αμερικανικής παραγωγής 2016 
Μεταγλωττισμένο 
Σκηνοθεσία: Άντριου Στάντον, Άνγκους ΜακΛέιν 

Σενάριο: Άντριου Στάντον 
Φωνές μεταγλώττισης: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Θοδωρής Αθερίδης, Μανώλης 
Γιούργος, Σωκράτης Ντούνης, Τάσος Κωστής, Βίνα Παπαδοπούλου, Χρήστος 
Θάνος, Δημήτρης Δημόπουλος, Ακίνδυνος Γκίκας, Χάρης Γρηγορόπουλος, Μαρία 
Πλακίδη, Στεφανία Φιλιάδη, Χίλντα Ηλιοπούλου, Γιώργος Ρεντούμης, Έλλη 
Θάνου   
(Φωνές αγγλόφωνης έκδοσης: Έλεν ΝτεΤζένερις, Άλμπερτ Μπρουκς, Χέιντλ 
Ρόλενς, Εντ Ο’Νηλ, Κέιτλιν Όλσον, Τάι Μπάρελ, Νταϊάν Κίτον, Γιουτζίν Λέβι) 
 
 


