
 «Από Καρναβάλι, καλοκαίρι και από τη λαγάνα, στο… Λαγανά, 
με το Πλήρωμα 94» 

Με  απόλυτη  επιτυχία  πραγματοποιήθηκε  το  τελευταίο  Σαββατοκύριακο  του 
Αυγούστου το «2ο Καρναβαλοτάξιδο» που διοργάνωσε το «Πλήρωμα 94» στη Ζάκυνθο 
– το 1ο είχε γίνει τον περασμένο Μάρτιο, στα Τρίκαλα, στο ξεκίνημα των αποκριάτικων 
εκδηλώσεων του Δήμου Τρικκαίων.

Το «2ο Καρναβαλοτάξιδο» είχε σαν προορισμό τον περίφημο Λαγανά Ζακύνθου, 
όπου η 20μελής αντιπροσωπεία της πατρινής συντροφιάς κατέλυσε και έδρασε για ένα 
διήμερο.

Το  πρόγραμμα  των  εκδηλώσεων  περιλάμβανε  δύο  σαββατιάτικες  παρελάσεις 
στην κεντρική λεωφόρο του Λαγανά, μία πρωινή εποχούμενη με τρία οχήματα και μία 
νυχτερινή ποδαράτη με αυτοσχέδιες στολές, ειδικά διαμορφωμένες για την περίσταση. 

Το  μεσημέρι  της  Κυριακής  το  «Πλήρωμα 94» έγινε  δεκτό  από τον  Δήμαρχο 
Λαγανά, Διονύσιο Κομιώτη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου 
Λαγανά. Ο Δήμαρχος έδωσε στα μέλη του Πληρώματος –εκτός από τη φιλοξενία του, 
δώρα εθιμοτυπίας και μια τιμητική πλακέτα –τη διαβεβαίωση πως θα συζητήσει σοβαρά 
με  τους  συμβούλους  του μια συγκεκριμένη  πρόταση για μελλοντική  συνεργασία στο 
επίπεδο διοργάνωσης καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Τα  μέλη  του  πληρώματος  επισκέφτηκαν  επίσης  το  σημείο  όπου  βρίσκεται  η 
μεγαλύτερη σημαία του κόσμου,  στην περιοχή  Κερί.  Τους  υποδέχτηκε  ο συμπολίτης 
εμπνευστής της ιδέας Σταμάτης Λιβέρης, ο οποίος –ύστερα από μια σύντομη ξενάγηση 
και  αναμνηστικές  φωτογραφίες-  εξήγησε  στην  παρέα  την  πολύπλοκη  διαδικασία 
εισαγωγής της συγκεκριμένης  σημαίας στην προσεχή έκδοση του βιβλίου των ρεκόρ 
Γκίνες.

 Κατά τ’  άλλα το πρόγραμμα του Καρναβαλοτάξιδου περιλάμβανε την πλήρη 
αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η καλοκαιρινή Ζάκυνθος (παραλίες, αξιοθέατα, 
γεύσεις,  νυχτερινή  ζωή)  και  μια  σειρά  από  παιχνίδια  και  δραστηριότητες  που 
εξελίχθηκαν τόσο καθ’ οδόν και εν πλω, όσο και κατά τη διαμονή του πληρώματος στο 
νησί.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη καρναβαλική εκδρομή εντάσσεται στις δράσεις 
που το «Πλήρωμα 94» προανήγγειλε, μέσω του καταστατικού του, όταν πέρυσι τέτοια 
εποχή  (στις  4  Σεπτεμβρίου  2007)  μετασχηματίστηκε  νομικά  σε  Αστική  Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία.

Τα μέλη του Πληρώματος και της Εταιρίας επέστρεψαν στην Πάτρα την Κυριακή 
το  βράδυ,  με  την  υπόσχεση  το  «3ο Καρναβαλοτάξιδο»,  όποτε  και  αν  προκύψει,  να 
διοργανωθεί  με  το  ίδιο  καρναβαλικό  κέφι  αυτής  της  αποστολής  και  με  αμείωτη  τη 
διάθεση για προβολή του Πατρινού Καρναβαλιού, σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας ή 
ακόμα και του εξωτερικού.


