
 «Το Πλήρωμα 94 ταξιδεύει»

Αποκριάτικη  αποστολή  στα  Τρίκαλα  διοργάνωσε  το  «Πλήρωμα  94», 
ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Δήμου Τρικκαίων να «ανοίξει» τις πενθήμερες 
καρναβαλικές εκδηλώσεις της πόλης της Θεσσαλίας. Επιχειρείται φέτος για πρώτη φορά 
μια οργανωμένη προσέγγιση στο Καρναβάλι των Τρικάλων, από τοπικούς φορείς, και το 
«Πλήρωμα 94» προσκλήθηκε να μεταφέρει το κέφι και τη γνώση του επί καρναβαλικών 
θεμάτων.

Η 40μελής αντιπροσωπεία ταξίδεψε ομαδικά το βράδυ της Τρίτης 4 Μαρτίου, με 
λεωφορείο.  Κατά  τη  διαδρομή,  αλλά  και  στα  Τρίκαλα,  διεξήχθη  παιχνίδι  θησαυρού 
μεταξύ  των  μελών  της  αποστολής.  Το  πρόγραμμα  της  Τετάρτης  περιλάμβανε 
συνέντευξης των μελών της αποστολής σε τοπικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς, 
επισκέψεις  της  αποστολής  στη  Νομαρχία  Τρικάλων  και  στο  Δημαρχείο  Τρικκαίων, 
παρελάσεις σε πολυσύχναστες περιοχές των Τρικάλων και ειδικά σχεδιασμένα δρώμενα.

 Τα μέλη του Πληρώματος ήταν μεταμφιεσμένα με στολές προηγούμενων ετών 
και την πορεία τους συνόδευαν μουσικές από τύμπανα, που δάνεισε πρόθυμα η ΔΕΠΑΠ.

Στον κόσμο, που περιέβαλε με ιδιαίτερη θέρμη την παρέλαση του Πληρώματος 
94,   μοιράστηκαν  δώρα από τους  παρελαύνοντες  (ξερολούκουμα  «Πληρώματος  94», 
σοκολάτες – προσφορά από τους πατρινούς σοκολατορίχτες, σερπαντίνες, κάρτες από το 
Πατρινό Καρναβάλι κ.α.). Ο καλός καιρός και η πολύ καλή διαφήμιση των εκδηλώσεων 
που είχε  γίνει  από την  εταιρία  διοργάνωσης του Καρναβαλιού των Τρικάλων  «Argy 
Productions» του Κώστα Αργυρούση έβγαλαν πολύ κόσμο στους δρόμους της πόλης. 
Γονείς  συνόδευαν  πολλά  μεταμφιεσμένα  παιδιά,  η  παρέλαση  του  «Πληρώματος  94» 
ακολουθήθηκε  από  πλήθος  κόσμου  και  οι  τρικαλινοί  χόρεψαν  μέχρι  αργά  το  βράδυ 
στους ρυθμούς των τραγουδιών του Πατρινού Καρναβαλιού, που ακούγονταν από τα cd 
που μοίρασαν οι πατρινοί στα καφέ τα μπαρ και τα εστιατόρια της πόλης. 

Το  απόγευμα  του  Σαββάτου  σε  κεντρικό  σημείο  των  Τρικάλων  έγινε  και  η 
υπαίθρια τελετή βράβευσης της Σοφίας Τζήμα, του μέλους του «Πληρώματος 94» που 
κέρδισε στον διαγωνισμό λογοτύπου που προκήρυξε το «Πλήρωμα 94» αμέσως μετά την 
μετατροπή του σε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Η βράβευση είχε σκηνοθετηθεί 
ως έκπληξη στην οποία συμμετείχαν πατρινοί και τρικαλινοί και πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία.

Ιδιαίτερα  θερμή  στους  εκπροσώπους  του  Πληρώματος  ήταν  η  υποδοχή  που 
επιφύλαξε  ο  Νομάρχης  Ηλίας  Βλαχογιάννης,  ο  οποίος  συζήτησε  επί  ώρα  με  τους 
πατρινούς για το Πατρινό Καρναβάλι, περιστοιχισμένος από τους αντινομάρχες. Εξίσου 
ζεστό  το  κλίμα  και  στο  Δημαρχείο,  όπου  λόγω  απουσίας  του  Δήμαρχου  Μιχάλη 
Ταμήλου την υποδοχή ανέλαβαν οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Τρικκαίων. Και στις δύο 
συναντήσεις  ανταλλάχθηκαν  δώρα.  Οι  Πατρινοί  πρόσφεραν  έντυπα  του  Πατρινού 
Καρναβαλιού,  βιβλία που αφορούν τον Κρυμμένο Θησαυρό και  παραδοσιακά τοπικά 
προϊόντα.  Από την πλευρά τους  ο Νομάρχης  πρόσφερε  μία τιμητική  πλακέτα  και  οι 
αντιδήμαρχοι cd, βιβλία και κρασιά της πόλης των Τρικάλων.

Παρά  τη  δυσκολία  της  εποχής,  καθότι  οι  προετοιμασίες  του  πληρώματος 
βρίσκονταν στο αποκορύφωμα από κάθε άποψη (παραλαβή-διανομή στολών, κατασκευή 
άρματος, προετοιμασία εκδηλώσεων τριημέρου κ.α.) το «Πλήρωμα 94» αποφάσισε να 
ανταποκριθεί στην τιμητική πρόσκληση που δέχτηκε και ταξίδεψε προς τα Τρίκαλα με τη 



συναίσθηση πως στα μάτια των Θεσσαλών εκπροσώπησε την Πάτρα και το Καρναβάλι 
της.

Το  ταξίδι  στα  Τρίκαλα  εντάσσεται  στις  δράσεις  που  το  «Πλήρωμα  94» 
διοργανώνει  υπό τη νέα μορφή του ως αστική  μη κερδοσκοπική εταιρία.  Η επόμενη 
δράση είναι η επισημοποίηση της πρότασης για την καθιέρωση της «Ημέρας Άλκη Στέα» 
στις  9  Μαρτίου,  μέρα  που  συμπίπτει  με  τον  θάνατό  του  το  1999  αλλά  και  με  την 
ημερομηνία της φετινής τελευταίας παρέλασης. Η πρόταση, συνδυασμένη με το φετινό 
τίτλο  του  πληρώματος  «Την  περνάμε  ζάχαρη»,  έκανε  ήδη  την...  καρναβαλική  της 
εμφάνισή στα κεντρικά καφέ της Πάτρας.


