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ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

Το Πατρινό Καρναβάλι 2020 δεν ολοκληρώθηκε, λόγω έκτακτων μέτρων που 
προέκυψαν μόλις τρεις μέρες πριν τη λήξη του, ενώ το Πατρινό Καρναβάλι 
2021 διεξήχθη σε συνθήκες COVID-19 με αυστηρή τήρηση των ισχυόντων 
μέτρων και πρωτοκόλλων. 

Σήμερα, 73 ημέρες πριν την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού  2022, η 
διαβούλευση της πόλης -με τους φορείς, τους καρναβαλιστές, τα πληρώματα 
και τα σωματεία- για το Καρναβάλι που θέλει και μπορεί να έχει, σύμφωνα 
με τα ισχύοντα μέτρα, δεν έχει καν ξεκινήσει.  

Το Πατρινό Καρναβάλι 2022 βρίσκεται αντιμέτωπο με μία μεγάλη πρόκληση, 
δεδομένων των εμβολίων και των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τη μη 
επιβολή νέων lockdown:  την  πρόκληση  να διεξαχθεί δια ζώσης, απολύτως 
σύννομα, συμβατά με τα  ισχύοντα μέτρα και όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα.  

Τη στιγμή  που η κανονικότητα επιστρέφει  στη ζωή μας και ξεκίνησε εκ νέου 
η διεξαγωγή μεγάλων διοργανώσεων (αγώνων, συναυλιών, φεστιβάλ κ.α.) με 
τη συμμετοχή εμβολιασμένου κοινού -ή ανεμβολίαστου, με την προσκόμιση 
βεβαίωσης των απαραίτητων τεστ- το Πατρινό Καρναβάλι μπορεί και πρέπει 
να «επιστρέψει» δυναμικά, αξιοποιώντας τα νέα δεδομένα της εποχής. 

Πιστεύουμε πως στο λιγοστό χρόνο που απομένει η πολιτική πρωτοβουλία 
και η βούληση  μπορούν να οδηγήσουν στην επανεκκίνηση του θεσμού. 

Καταθέτουμε –όπως υπεύθυνα κάναμε και πέρυσι- μία ολοκληρωμένη 
πρόταση, ως βάση δημόσιας διαβούλευσης. Πρόκειται για μία πρόταση 
βασισμένη στην παραδοχή  πως δεν πρέπει  να χαθεί η ευκαιρία για την  
Πάτρα και το Καρναβάλι της, καθώς τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα και οι 
αποφάσεις της πολιτείας επιτρέπουν την πραγμάτωση του. 

Η πρόταση αφορά στις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού των οποίων 
την ευθύνη έχει ο Δήμος Πατρέων.  

Η φιλοσοφία της πρότασης στηρίζεται στα στοιχεία της φιλοσοφίας του 
σπιράλ: νομιμότητα, λογική, εμπιστοσύνη στους ειδικούς, προτεραιότητα η 
Πάτρα.  

Η πρόταση κατατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς 
Δημοτικής Επιχείρησης «Πατρινό Καρναβάλι» και δι’ αυτού στο Δήμο 
Πατρέων.  
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ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 

Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η υγεία όλων: συμμετεχόντων, κοινού, 

Πατρινών, επισκεπτών.  

Αυτονόητη είναι η συμμόρφωση όλων με κανόνες, πρωτόκολλα, 

περιορισμούς και μέτρα. 

Εξυπακούεται πως όποια απόφαση της πολιτείας για ακύρωση, αναβολή ή 

περιορισμό εκδηλώσεων είναι υπέρτερη οποιουδήποτε τοπικού 

σχεδιασμού. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 

Είναι το κατ’ εξοχήν πολιτιστικό προϊόν της Πάτρας, με ιστορία 193 ετών. 

Είναι το Καρναβάλι της Ελλάδας, της Μεσογείου, της Ευρώπης, το 

Καρναβάλι της νεολαίας. 

Αποτελεί στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας της Πάτρας και κορυφαίο 

πολιτιστικό θεσμό, πανελλαδικά. 

Οικονομικός πνεύμονας για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. 

 

ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (COVID-19 & ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2022); 

Το σπιράλ λέει «ναι». 

Θα πρέπει να δουλευτούν σενάρια covid-19 (περισσότερα από ένα) για 

νοσήσαντες, εμβολιασμένους και μη. 

Οι τελικές προτάσεις να περάσουν από έγκριση των ειδικών (ΕΟΔΥ, 

Υπουργείο Υγείας, Επιτροπή Λοιμωξιολόγων κλπ). 

Απαιτείται στενή συνεργασία Δήμου, Καρναβαλικού Οργανισμού και 

λοιπών εμπλεκόμενων φορέων με τον ΕΟΔΥ, για την «προστασία» του 

Πατρινού Καρναβαλιού στο περιβάλλον CΟVID-19, με στόχο την επιστροφή 

στην κανονικότητα των εκδηλώσεων του θεσμού.  
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ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2022 

1. Το θέμα (του Πατρινού Καρναβαλιού 2022) 

2. Τελετές (Έναρξης, Λήξης, Απονομών) 

3. Παιχνίδι 57ου Κρυμμένου Θησαυρού 

4. Καρναβάλι των παιδιών 

5. Παρελάσεις (Ποδαράτη και Μεγάλη) 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΚ2022 

Το θέμα  αποτελεί ευκαιρία για προβολή του Πατρινού Καρναβαλιού  με 

εικαστικά, social media, video κλπ, ειδικά στις Τελετές Έναρξης και Λήξης, 

όπως προτείνονται παρακάτω, όπου το μήνυμα και ο θεσμός του Πατρινού 

Καρναβαλιού θα «ταξιδέψουν» σε όλο τον κόσμο και θα 

πρωταγωνιστήσουν, δεδομένης της (πιθανής) αναβολής άλλων 

εκδηλώσεων και διοργανώσεων πολλών καρναβαλιών σε παγκόσμια 

κλίμακα.  

 

ΟΙ ΤΕΛΕΤΕΣ 

Προτείνονται τηλεοπτικές υπερ-παραγωγές βιντεοσκοπημένες με στόχο την 

καλύτερη δυνατή  ανάδειξη του θεσμού και της ιστορίας του Πατρινού 

Καρναβαλιού με υψηλής αισθητικής θέαμα. 

Μοναδική ευκαιρία για μία εντυπωσιακή καλλιτεχνική παρουσίαση της 

ιστορίας του Πατρινού Καρναβαλιού (βλ. Τελετή Έναρξης «Αθήνα 2004» και 

«Καρναβαλόραμα» - Τελετή Έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2006). 

Εναλλακτικοί τόποι διεξαγωγής θα μπορούσαν να είναι το   

Παμπελοποννησιακό Στάδιο, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η περιοχή του 

Φάρου ή άλλα τοπόσημα της Πάτρας.  
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Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ 

 Παιχνίδι 57ου Κρυμμένου Θησαυρού 
Όλες οι  Φάσεις του Κρυμμένου Θησαυρού μπορούν  να διεξαχθούν 

κανονικά στις πλατείες της πόλης ή σε χώρους όπως η Achaia Clauss, το 

Κάστρο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, προσαρμοσμένες φυσικά στα νέα 

δεδομένα των συνθηκών COVID-19 και πάντα με αυστηρή τήρηση των 

κανόνων, μέτρων και περιορισμών που θα ισχύουν κατά τον χρόνο 

τέλεσης της κάθε εκδήλωσης. 

Οι Πλοηγήσεις, οι Φάσεις Πλατείας καθώς και το κλασικό Κυνήγι μπορούν 

να διεξαχθούν κανονικά, με δέσμευση των συμμετεχουσών ομάδων 

(πληρωμάτων) πως όλα τα μέλη τους θα πειθαρχήσουν στα μέτρα. 

 

 Διαδικτυακός Κρυμμένος Θησαυρός 

Πανελλαδικής εμβέλειας θεσμός όπου μπορούν να συμμετέχουν 

οικογένειες (ή πολυκατοικίες ή γειτονιές ή πόλεις, ανάλογα με τα 

πρωτόκολλα) και στόχευση: α)σε συμμετοχές από όλο τον κόσμο με τη 

χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και β)διαφήμισης του Πατρινού 

Καρναβαλιού.  

Η εμπειρία στη διοργάνωση, τόσο σε δημοτικό όσο και σε  ιδιωτικό 

επίπεδο, είναι δεδομένη και μπορεί να εξασφαλίσει έναν Διαδικτυακό 

Κρυμμένο Θησαυρό υψηλού επιπέδου, σηματοδοτώντας την ουσιαστική 

επαναφορά του θεσμού. 

 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Διεξαγωγή της παρέλασης των Μικρών στο Παμπελοπονησσιακό Στάδιο με 

απαραίτητο καρναβαλικό αξεσουάρ τη μάσκα, τηρώντας απαραίτητα 

αποστάσεις και αποφεύγοντας το συνωστισμό, παρουσία θεατών στις 

κερκίδες, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα και με τηλεοπτική αναμετάδοση. 

Παράλληλα προτείνεται και η διοργάνωση ελεγχόμενων 

Καρναβαλουπόλεων σε γειτονιές της Πάτρας, με αποφυγή συνωστισμού.  
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ΟΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ 

Προτείνεται η διεξαγωγή των δύο παρελάσεων (το Σάββατο και την Κυριακή 

του Καρναβαλιού) από πληρώματα με αυστηρό μέγιστο πλήθος 

συμμετεχόντων, με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, με απαραίτητο 

καρναβαλικό αξεσουάρ τη μάσκα, τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις 

και αποφεύγοντας το συνωστισμό. 

Αν ο διοργανωτής Δήμος δεν μπορεί να διασφαλίσει ασφαλείς συνθήκες 

διοργάνωσης για τους θεατές, οι παρελάσεις μπορούν να γίνουν, 

εναλλακτικά, είτε στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, είτε στο Νέο Λιμάνι, είτε 

στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, με τηλεοπτική αναμετάδοση όπου το 

υπερθέαμα του μοναδικού Πατρινού Καρναβαλιού θα «ταξιδέψει», με 

εικόνα και ήχο, σε όλο τον κόσμο, μέσω της τηλεόρασης και του διαδικτύου. 

Ακόμα και η διοργάνωση ενός Πατρινού Καρναβαλιού αποκλειστικά για 

εμβολιασμένους θα προσέδιδε επιπλέον κύρος στο θεσμό, ενώ παράλληλα 

θα λειτουργούσε ως κίνητρο εμβολιασμού για μεγάλο μέρος της 

συμμετέχουσας νεολαίας, καθιστώντας την Πάτρα πρωτοπόρο και σε αυτόν 

τον τομέα. Σημειώνουμε πως η ιστορική καρναβαλική κοινότητα της πόλης 

(τα πιστοποιημένα πληρώματα του Πατρινού Καρναβαλιού) μπορούν να 

εγγυηθούν ένα τέτοιο Καρναβάλι, τουλάχιστον όσον αφορά τα μέλη τους.  

  


