
Everything starts from a dot
W.Kandinsky



Η dot2dot αποτελεί μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, η οποία
ξεκίνησε το ταξίδι της το 2013 σαν μία νεοφυή και καινοτόμα επιχείρηση
(startup) στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και του βιώσιμου
τουρισμού με έδρα την πολυδιάστατη πόλη της Θεσσαλονίκης.
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η ομάδα μας

Τα μέλη 



οι δράσεις μας

βιωματικές 

ξεναγήσεις

καινοτόμα 

εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

πρωτότυπα 

εικαστικά 

εργαστήρια



η φιλοσοφία μας

● αρχαιολόγοι

● ιστορικοί

● ξεναγοί

● ειδικοί παιδαγωγοί

● ηθοποιοί

Τα μέλη και οι συνεργάτες

μας συνδυάζουν διαφορετικές 

επιστημονικές ειδικότητες. 

Διεπιστημονικότητα

Συνδυάζουμε καινοτόμες πρακτικές

με στόχο τη δημιουργία βιωματικών 

ξεναγήσεων.

● οπτικό-ακουστικό υλικό

● αφήγηση

● δραματοποίηση

● συμμετοχή ηθοποιών

● παιχνίδι

Βιωματική εκπαίδευση



● Πολιτισμός και Ιστορία

⚬ Παρουσίαση μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO

⚬ Ερμηνεία αρχαιολογικών χώρων και σύνδεση παρόντος - παρελθόντος

⚬ Λογοτεχνικοί περίπατοι

● Κοινωνικά ζητήματα

⚬ Ξεναγήσεις με θέμα την αστεγία, προσφυγικό, παραδοσιακά επαγγέλματα, 

παραδοσιακά προϊόντα

● Περιβάλλον 

⚬ Οικοξεναγήσεις εκτός πόλης

Ανάδειξη Θεσσαλονίκης και Βιώσιμες 
Πρακτικές

η φιλοσοφία μας



Προσαρμογή των ξεναγήσεων σε  κοινό με λιγότερες ευκαιρίες.

● ΑμεΑ

● Μετανάστες- πρόσφυγες

● Άτομα Τρίτης Ηλικίας  

● Μέλη προγραμμάτων απεξάρτησης

● Ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες

η φιλοσοφία μας

Προσβασιμότητα



η πορεία μας

Σε 7 χρόνια λειτουργίας

40 θεματικές ξεναγήσεις

15 εκπαιδευτικά προγράμματα 

12 λογοτεχνικοί περίπατοι

6 θεματικές ξεναγήσεις εκτός πόλης

3 ερευνητικά projects για τη δημιουργία θεματικών ξεναγήσεων

60.000 συμμετέχοντες



κάτοικοι της πόλης  επισκέπτες

εταιρίες (επιµόρφωση - ψυχαγωγία - team building)

παιδιά & οικογένειες

σχολεία & εκπαιδευτικοί φορείς

AµεΑ & κοινωνικά ευπαθείς οµάδες

το κοινό μας



10 νέοι λογοτεχνικοί περίπατοι

ερευνητικά projects | Public



Μετατροπή της ψηφιακής
εφαρμογής
«Deutsche Spuren in
Griechenland/Γερμανικά ίχνη
στην Ελλάδα»
σε μια βιωματική ξενάγηση

ερευνητικά projects | Goethe-Institut Thessaloniki



Διαδρομές εμπορίου: δρόμοι, αγορές 

και άνθρωποι στην παλιά 

Θεσσαλονίκη

ερευνητικά projects | Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 

Θεσσαλονίκη: γαστρι… μαγική πόλη!



Ο Βαρδάρης είναι μια
έννοια ταυτόσημη με
την πόλη της
Θεσσαλονίκης. Αργότε
ρα η περιοχή αυτή,
έγινε συνώνυμο μιας
ίσως περιθωριακής
νοοτροπίας.

ερευνητικά projects | Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Α.Π.Θ. (ΠΠΑ)



εταιρικοί συνεργάτες



συνεργασία με Δήμους

δημιουργία πολιτιστικών προϊόντων

● έρευνα / σχεδιασμός εναλλακτικών ξεναγήσεων για κάθε δήμο/πόλη

● έρευνα/ σχεδιασμός πρωτότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 

εκπαιδευτικούς φορείς

● εκπαίδευση τοπικών επαγγελματιών

● ενίσχυση τουριστικής προβολής τόπου 

● δημιουργία πολιτιστικού προϊόντος- παρακαταθήκη για κάθε Δήμο.






