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Στη Ύδρα από 1 έως 5 Αυγούστου, Γαλλία και Ελλάδα, δυο χώρες με πολιτισμική αλληλεπίδραση,

αμοιβαιότητα και συμμαχία σε όλα σχεδόν τα πολιτικοοικονομικά και διπλωματικά πεδία,

θα συνομιλήσουν σε ένα αφιέρωμα που διοργανώνεται από τον Δήμο μας και την συμμετοχή

του Ιστορικού Αρχείου-Μουσείου Ύδρας, της Κινηματογραφικής Λέσχης, της ΑΕΝ

Ύδρας και των εστιατoρίων του νησιού. Με μουσική, εκθέσεις, σινεμά και γευσιγνωσία

οι επισκέπτες θα απολαύσουν μια εβδομάδα πολιτιστικών αποδράσεων και αναψυχής

στους ρυθμούς της Γαλλίας!

Θέλω να προσκαλέσω λοιπόν τους Γάλλους φίλους μας που έχουν τοποθετήσει το νησί μας

στους πρώτους προορισμούς των θερινών τους διακοπών, αλλά και όλους τους φιλους

που υποδεχόμαστε κάθε Αύγουστο, να μοιραστούν μαζί μας αυτήν τη γιορτή και 

να ευχαριστήσω προσωπικά όλους τους συνεργάτες μας που εργάστηκαν μ’ ενθουσιασμό 

για την προετοιμασία της. Καλό καλοκαίρι και να φυλάτε πάντα την Ύδρα στην καρδιά σας.

Γιώργος Κουκουδάκης, Δήμαρχος της Ύδρας

À Hydra du 1er au 5 août, la France et la Grèce, pays d’interaction culturelle, de réciprocité 
et d’alliance dans presque tous les domaines –politique, économique et diplomatique–, 
pourront dialoguer grâce à un hommage organisé par la municipalité d’Hydra avec la participation 
des Archives Historiques-Musée d’Hydra, de la cinémathèque, del’ Académie de Marine d’Hydra 

et des restaurants de l’île. Au programme : musique, expositions, films et gastronomie !  
Les visiteurs pourront ainsi profiter d’une semaine culturelle à l’heure française!

Je convie donc tous nos amis français qui, pour leurs vacances d’été, ont préféré notre île à 
beaucoup d’autres destinations, tous les fidèles que nous accueillons chaque année au mois d’août, 
à partager cette fête avec nous.
J’en profite aussi pour remercier personnellement  les partenaires qui ont travaillé avec 
enthousiasme pour la mettre en œuvre. 
En vous souhaitant de passer un bon été et de garder Hydra toujours dans votre cœur.

George Koukoudakis, maire d’Hydra



Olga Karadimos  photo G. Skordaras Didier Paquignon



20:30 εγκαίνια της έκθεσης
 Olga Karadimos ζωγραφική - Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη

 vernissage d’exposition
 Olga Karadimos peintures - Salle Mélina Merkouri
 έως / jusqu’au 05-08 

τετάρτη / mercredi 01/08

20:30 εγκαίνια της έκθεσης
 Didier Paquignon le coup du lapin, 

 μονοτυπίες και κείμενα - Ακαδημία έμποροπλοιάρχων Ύδρας

 vernissage d’exposition
 Didier Paquignon le coup du lapin, 

 monotypes et textes - Académie de Marine d’Hydra
 έως / jusqu’au 19-08

21:30 έναρξη αφιερώματος
 ρεσιτάλ πιάνου και κλασικού φλάουτου
 Παναγιώτα Σκαλτσά και Hao Xuewen - Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας

 ouverture de l’hommage 
 recital de piano et flûte classique

 Panagiota Skaltsa et Hao Xuewen - Archives Historiques-Musée d’Hydra

δευτέρα / lundi 30/07



Panagiota SkaltsaHao Xuewen



 Prix Hyam Abdelaziz Zerrou



20:00 Βραβείο Hyam Abdelaziz Zerrou  - πλατεία Μακαρίου 
 ξέναγηση στην εικαστική εγκατάσταση του νικητή   δίπλα στο φαρμακείο Ραφαλιά

 Prix HYAM Abdelaziz Zerrou  - place Makariou  
 visite guidée à l’œuvre du lauréat    à côté de la pharmacie Raphalias
 έως / jusqu’au 30-09
 

21:00 αφιέρωμα στον γαλλικό κινηματογράφο
 προλογίζει ο Θανάσης Ρεντζής - σινέ Γαρδένια
 προβολή της πρώτης ταινίας               Κινηματογραφική Λέσχη Ύδρας

 hommage au cinéma français 
  préfacé par Thanassis Rentzis

 projection du premier film                       - ciné Gardenia/cinémathèque d’Hydra

παρασκευή / vendredi 03/08

20:30 εγκαίνια της έκθεσης
 Jul 50 αποχρώσεις των Ελλήνων  - Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας

 vernissage d’exposition
 Jul 50 nuances des grecs - Archives Historiques-Musée d’Hydra
 έως / jusqu’au 31-08

21:30 ρεσιτάλ πιάνου με έργα Σοπέν
 Svetlana Karpunkina - Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας

 récital de piano des œuvres de Chopin   
 Svetlana Karpunkina - Archives Historiques-Musée d’Hydra

23:00 προβολή ταινίας / projection de film - σινέ Γαρδένια / ciné Gardenia 

πέμπτη / jeudi 02/08



Jul Svetlana Karpunkina



σάββατο / samedi 04/08

14:00 γαστρονομικές συναντήσεις
 η Maryvonne και η Matina-Laura Saloyannis 

 μας προτείνουν τη γαλλική τους κουζίνα - εστιατόριο Η Ωραία Ύδρα

 rencontres gastronomiques
 cuisine française proposée par 

 Maryvonne et Matina-Laura Saloyannis - restaurant La Belle Hydra

20:30 εγκαίνια της έκθεσης
 ο Φασιανός στη Γαλλία 
 επιμέλεια Βικτώρια Φασιανού - Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας

 vernissage d’exposition  
 Fassianos en France 
 présentée par Victoria Fassianou - Archives Historiques-Musée d’Hydra

23:00 προβολή ταινίας / projection de film - σινέ Γαρδένια / ciné Gardenia 

Maryvonne et Matina-Laura Saloyannis 



στη ΓΑΛΛΙΑ
ο



κυριακή / dimanche 05/08

21:00 ποιητικοί διάλογοι
 βραδιυά γαλλικής ποίησης 

 σε μετάφραση Οδυσσέα Ελύτη 

 με την Ιουλίτα Ηλιοπούλου και τον Yann Peira 

 με συνοδεία κλασικού φλάουτου  - Ανοιχτό Θεατράκι 
 από την Hao Xuewe   Μίλτος Σαχτούρης στο Καμίνι

 Poésies en dialogue
 soirée de poésie française traduite 

 par Odysseus Elytis 

 avec Ioulita Iliopoulou et Yann Peira 

 accompagnée de flûte classique - Τhéâtre plein air  
 par Hao Xuewe   Miltos Sahtouris à Camini 

22:30 γιορτή αποχαιρετισμού  

  γαστρονομικές συναντήσεις
 η Maryvonne και η Matina-Laura Saloyannis  

 μας προτείνουν τη γαλλική τους κουζίνα - εστιατόριο Sunset

 fête d’aurevoir  
 rencontres gastronomiques
 cuisine française proposée par 

 Maryvonne et Matina-Laura Saloyannis - restaurant Sunset

23:00 προβολή ταινίας / projection de film - σινέ Γαρδένια / ciné Gardenia 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ / ΚΕΔΥ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ / SOUS L’EGIDE DE

ΑΕΝ ΥΔΡΑΣ

Η ΩΡΑΙΑ ΥΔΡΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
AVEC LE SOUTIEN DE



αντικείμενο / objet ELENA VOTSI


