
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ‘ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ’ 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ

Tην Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013 στα 
πλαίσια του 5ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου 
της '' Αδελφότητος των Υδραίων 
Αθηνών'' που διοργανώθηκε υπότηναιγίδα 
των Υπουργείων «Ναυτιλίας και Αιγαίου» 
και «Τουρισμού», στην Ύδρα,
πραγματοποιήθηκε ''κυνήγι θησαυρού'',
εκδήλωση που σήμανε την έναρξη της 
διεθνούς καμπάνιας για το «Δίκτυο 
Μονοπατιών της Ελλάδας / Footpath
Systems of Greece».

Το «Δίκτυο Μονοπατιών της Ελλάδας»
έχει ως στόχο την ανάδειξη και την προβολή 
μοναδικών και άγνωστων μονοπατιών και 
πεζοπορικών διαδρομών, σε βουνά και 
δρόμους πόλεων της χώρας μας με
σημαντικό ιστορικό, θρησκευτικό και 
γεωγραφικό ενδιαφέρον, που κρύβουν 
αναπάντεχους ‘θησαυρούς’. Οι δράσεις αυτές 
στοχεύουν στην προσέλκυση επισκεπτών σε 
περιόδους εκτός αιχμής, προωθώντας τον 
χειμερινό τουρισμό .

Με τη συμμετοχή των κατοίκων της Ύδρας, των συνέδρων, και των τουριστών, 
πραγματοποιήθηκε το πρώτο διεθνές ‘κυνήγι θησαυρού’ στο πλαίσιο της 
καμπάνιας, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν μέσα από 

ένα συναρπαστικό διαδραστικό 
παιχνίδι (με τρεις βαθμίδες 
δυσκολίας) την ιστορία, τον 
πολιτισμό και τις τοπικές 
παραδόσεις του πανέμορφου 
νησιού. Ο συντονισμός και η 
υλοποίηση του παιχνιδιού έγινε 
σε συνεργασία με την εταιρεία 
Ευ ζην Vitality και την διεθνή 
καμπάνια έχει αναλάβει η 
εταιρεία Concord Consulting
Services.



Το κυνήγι του θησαυρού αποτέλεσε ένα ευρηματικό  τρόπο ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για το Δίκτυο Μονοπατιών της Ύδρας, η χαρτογράφηση του 
οποίου πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Ύδρας, με σκοπό την γνωριμία με τις 
εντυπωσιακές και ποικίλες διαδρομές-μονοπάτια που διατρέχουν τα μαγευτικά 
βουνά του νησιού, σε συνδυασμό βέβαια με τα γραφικά καλντερίμια και τα 
αξιοθέατα της Χώρας.

Μετά το πέρας της 
πεζοπορικής αυτής 
εκδρομής, οι 
συμμετέχοντες 
γευμάτισαν στην Ταβέρνα 
Ντούσκος«Ξερή Ελιά», 
όπου είχαν την ευκαιρία 
να απολαύσουν ελληνικές 
παραδοσιακές γεύσεις 
και τοπικές συνταγές.

Επίσης, κατά την 
διάρκεια του τριημέρου 
στον θερινό 
κινηματογράφο του 
νησιού προβλήθηκε η αξέχαστη ταινία “Το παιδί και το Δελφίνι” που 
κινηματογραφήθηκε στην Ύδρα το 1957, με πρωταγωνίστρια την μοναδική Sophia 
Loren.

Σύντομαθα προγραμματιστεί νέο ''κυνήγι θησαυρού'' στην Ύδρα. Για να μαθαίνετε όλες τις 
δράσεις μας και νέα για την Ύδρα κάντε like στησελίδα μας στο
https://www.facebook.com/footpathHydra

Δηλώστε συμμετοχή ή το ενδιαφέρον σας για να συμβάλλετε στη διάδοση της 
πρωτοβουλίας μέσω της ιστοσελίδας http://www.aya.com.gr/

Χρήσιμα links:

http://www.aya.com.gr/

http://www.aya.com.gr/pdf/itreasure2013a.pdf

http://www.hydra.gr/what-to-do/monopatia-hydra/

https://www.facebook.com/footpathHydra


