Επετειακές εκδηλώσεις 1821 – 2021 : ΜΙΑΟΥΛΕΙΑ 2021
«Από το σκοτάδι στο φως»

Ο Δήμος Ύδρας γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση τιμώντας την ιστορική μνήμη με ένα σύνολο ξεχωριστών
επετειακών εκδηλώσεων.
Η σπουδαία επέτειος γιγαντώνεται μέσα από τον ετήσιο εορτασμό
«Μιαούλεια 2021» που γίνεται προς τιμήν του Ήρωα της Ύδρας
Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη και των άλλων ηρώων του νησιού που
συνέδραμαν με κάθε τρόπο στον απελευθερωτικό αγώνα.
Οι επετειακές εκδηλώσεις «Μιαούλεια 2021» που ξεκίνησαν από τις 5
Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 27 Ιουνίου,
περιλαμβάνουν ένα πλήθος αφιερωμάτων με επιστημονικές ημερίδες
ιστορικού ενδιαφέροντος, εκδηλώσεις φιλελληνισμού σε συνεργασία

με τις Πρεσβείες Αργεντινής, Ρωσίας και Αμερικής, εικαστικές και
εκθέσεις φωτογραφίας, ταινίες και μουσικές εκδηλώσεις με τραγούδι
και χορό ελληνικού και τοπικού χρώματος αλλά και τελετές απόδοσης
μνήμης και τιμής στους ήρωες του νησιού.
Το λιμάνι της Ύδρας από την Παρασκευή 25 Ιουνίου και για τρεις μέρες
μεταμορφώνεται σε πινακοθήκη με υπέροχα έργα ζωγραφικής που θα
αναπαριστούν πάνω στα ιστορικά κτήρια και αρχοντικά του νησιού,
σκηνές από τον απελευθερωτικό αγώνα, με τη βοήθεια σύγχρονων
ψηφιακών τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών προβολών.
Η ιδιαίτερα σημαντική ναυτική δύναμη της Ύδρας κατά το 1821 και η
γενναιότητα των ανθρώπων της, αναβιώνονται μέσα από την θρυλική
αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Γέροντα και την δυναμική του
Ανδρέα Μιαούλη.
Η κεντρική επετειακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26
Ιουνίου παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου.
Πρόκειται για μια φαντασμαγορική εκδήλωση που τιτλοφορείται «Από
το σκοτάδι στο φως…», που θα καθηλώσει με ένα εξαιρετικό
υπερθέαμα όσους την παρακολουθήσουν στο λιμάνι της Ύδρας.
Ιστορική αφήγηση, αναπαράσταση του αγώνα, ατμοσφαιρική μουσική
μπουρλοτιέρηδες που πυρπολούν το ομοίωμα της τουρκικής
ναυαρχίδας είναι μερικά από τα στιγμιότυπα που αναμένεται να
εκτυλιχθούν και να γυρίσουν το ρολόι του χρόνου στο νησί, 200 χρόνια
πίσω... Το κατόρθωμα του Ανδρέα Μιαούλη με τα πυρπολικά του, που
έφερε τη νίκη στους Έλληνες έναντι του εχθρού, θα πλαισιωθεί από
άφθονα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που θα φωτίσουν τον ουρανό,
τιμώντας τα 200 χρόνια από την μνημειώδη επέτειο της ελευθερίας του
γένους.
Στον επετειακό εορτασμό ξεχωρίζουν επίσης οι εκδηλώσεις:
Το Σάββατο 19 Ιουνίου από το Hydra School Projects σε επιμέλεια του
Δημήτρη Αντωνίτση, με την «Pow, Blop, Wizz», έκθεση Ελλήνων και
ξένων εικαστικών στα διδακτήρια της ιστορικής Ακαδημίας Εμπορικού
Ναυτικού.

Την Κυριακή 20 Ιουνίου η ομαδική έκθεση φωτογραφίας «Mapping the
History» σε επιμέλεια της Γκαλερίστα Δάφνης Ζουμπουλάκη
, με έναν φωτογραφικό περίπατο σε ιστορικά σημεία του νησιού.
Την Τρίτη 22 Ιουνίου το «Ένδυμα Ψυχής» στην Ιστορική Οικία
Λάζαρου Κουντουριώτη, με συλλογή από φορεσιές του Εθνικού
Ιστορικού Μουσείου καθώς και επώνυμες ενδυμασίες
φωτογραφισμένες με σημερινά πρόσωπα από τον Βαγγέλη Κύρη,
τυπωμένες σε καμβά και χειροποίητα από πάνω κεντημένες από τον
Ανατόλι Γεωργίεφ.
Την Τρίτη 22 Ιουνίου η εικαστική έκθεση «The Greek Gift» από το
Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, στα Σφαγεία της Ύδρας σε συντονισμό του Massimiliano
Gioni. Μια σειρά από νέα και παλαιότερα έργα μαζί με objets trouvés
και τις αυθόρμητες ανταποκρίσεις διαφόρων καλλιτεχνών που
διατηρούν μακρόχρονες σχέσεις με τον Δάκη Ιωάννου και το Ίδρυμα
ΔΕΣΤΕ.
Την Παρασκευή 25 Ιουνίου η συναυλία στο λιμάνι της Ύδρας με τον
μοναδικό Γιώργο Νταλάρα και τις ταλαντούχες Βιολέτα Ίκαρη και
Ασπασία Στρατηγού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ύδρας ετοίμασε για τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση ένα επετειακό μετάλλιο, που αποτελεί
εξαιρετική δημιουργία της διεθνούς καταξιωμένης Υδραίας
Σχεδιάστριας Έλενας Βότση. Στην πρώτη πλευρά του μεταλλίου
απεικονίζεται το νησί της Ύδρας πλαισιωμένο από ένα τμήμα του
αποσπάσματος από το «Διαβατήριον των Ελληνικών Μαχόμενων
Πλοίων» και στη δεύτερη πλευρά του αποτυπώνεται λεπτομέρεια από
Υδραίικο πλοίο τη στιγμή του αγώνα. Ελεύθερη κυματίζει η σημαία του
νησιού. Τα έσοδα από την πώληση θα διατεθούν για τις κοινωνικές
δομές του νησιού.
Η μεγάλη επετειακή γιορτή της Ύδρας δημιουργήθηκε με μεγάλη
αγάπη για όλες και όλους και σας περιμένει να ζήσετε μαζί μας
στιγμές ηρωισμού και εθνικής περηφάνιας.

