
«Ο Άλκης Στέας και το Πλήρωμα 94»

Ο  Άλκης Στέας  ήταν ένας  από τους 94 κυνηγούς του 1ου Αποκριάτικου Θησαυρού που 
διοργανώθηκε στην Πάτρα το 1966. Η ομάδα του κατετάγη τρίτη και πήρε ως αναμνηστικό 
μία χάλκινη μάσκα του Δήμου Πατρέων.

Από το 1967 ανέλαβε την παρουσίαση του παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού, που, με 
τη συμβολή του, αναδείχτηκε στην κορυφαία εκδήλωση του Πατρινού Καρναβαλιού.

Με μία μόνο απουσία, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο Άλκης Στέας έδινε κάθε χρόνο το 
παρόν στο Πατρινό Καρναβάλι, ως διοργανωτής και παρουσιαστής.

Το  1988  συμμετείχε  για  πρώτη  φορά  στον  Κρυμμένο  Θησαυρό  το  «Πλήρωμα 
94» («Πλήρωμα 4» για εκείνη τη χρονιά, με 44 μέλη και τίτλο «Χαρούμενοι Αη-Βασίληδες»). 
Ο Άλκης Στέας έδωσε στο «94» εύφημο μνεία, ως το πλήρωμα με τον χαμηλότερο μέσο όρο 
ηλικίας (13,5 ετών!).

Από το 1990, ως «Πλήρωμα 94» πλέον, η καρναβαλική ομάδα δεν έλλειψε ποτέ από τον 
Κρυμμένο Θησαυρό και το Πατρινό Καρναβάλι. 

Το 1996 ο Άλκης Στέας ανακηρύσσεται   επίτιμος δημότης του Δήμου Πατρέων,  για την 
συνολική προσφορά του στο Πατρινό Καρναβάλι και στο κοινωνικό σύνολο της Πάτρας. 

Στις 31 Ιανουαρίου 1999 ο εκ των υπευθύνων του Πληρώματος 94, Πέτρος Ψωμάς πήρε 
συνέντευξη από τον Άλκη Στέα. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Around (τεύχος Φεβρουαρίου 
1999), με τίτλο την πιο χαρακτηριστική του αποστροφή «Θέλω να πεθάνω στην Πάτρα και 
να ’ναι Καρναβάλι».

Στις  21  Φεβρουαρίου  του  1999  ο  Άλκης  Στέας  παρουσίασε  το  τελευταίο  του  Πατρινό 
Καρναβάλι, μαζί με την Νατάσα Τραγουστή.

Στις 9 Μαρτίου 1999 έφυγε από κοντά μας, οριστικά.

Στις  4  Σεπτεμβρίου  2007  το  «Πλήρωμα  94»  μετεξελίχθηκε  στην  ομώνυμη  Αστική  Μη 
Κερδοσκοπική  Εταιρεία,  με  κύριο  σκοπό  την  στήριξη  και  διάδοση  του  Πατρινού 
Καρναβαλιού,  παραμένοντας  όμως  παράλληλα  ένα  ενεργό  πλήρωμα  στο  κυνήγι  του 
Κρυμμένου Θησαυρού και στις παρελάσεις.

Το  2008  το  «Πλήρωμα  94»  πρότεινε  την  καθιέρωση  της  «Ημέρας  Άλκη  Στέα»,  στις  9 
Μαρτίου κάθε χρόνου. Η πρόταση έγινε με καρναβαλικό τρόπο, το τελευταίο τριήμερο της 
Αποκριάς:  Στους δημότες της  Πάτρας και  στους επισκέπτες  της μοιράστηκαν φακελάκια 
ζάχαρης (σε συνδυασμό με τον τίτλο της χρονιάς για το «94»: «Την περνάμε ζάχαρη») που 
ανέγραφαν την πρόταση.

Στις  9  Μαρτίου  2008,  ανήμερα  της  τελευταίας  Κυριακής  της  Αποκριάς,  η  αποδοχή της 
πρότασης από τον κόσμο και τους φορείς της πόλης ήταν εμφανής. Η 9η Μαρτίου θα ήταν 
πλέον η μέρα του! 



Τον Φεβρουάριο του 2009 εστάλη από το «Πλήρωμα 94» σχετικό αίτημα στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, ώστε να επισημοποιηθεί η καθιέρωση της «Ημέρας Άλκη Στέα».

Στις  9  Μαρτίου  2009,  ακριβώς  δέκα  χρόνια  από τον  θάνατο  του,  ο  Δήμος  Πατρέων,  η 
Αντιδημαρχία Πολιτισμού και το Πλήρωμα 94 τίμησαν για πρώτη φορά την «Ημέρα Άλκη 
Στέα», στην πόλη της Πάτρας, με μία εκδήλωση υπό τον τίτλο «Ευτυχείτε», στο Δημοτικό 
Θέατρο Απόλλων.


