
Ένα βιβλίο και μια παράσταση για τα 20 χρόνια του Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου 
 
Με βιβλίο και θεατρική παράσταση γιορτάστηκαν τα 20 χρόνια του Πειραματικού Λυκείου 
Ηρακλείου. 
 
Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στο προσκλητήριο του σχολείου στην εκδήλωση που οργάνωσε 
τη Δευτέρα στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου. 
 
Γονείς, μαθητές και καθηγητές νυν και πρώην αλλά και φίλοι της κοινότητας του Πειραματικού 
Λυκείου μοιράστηκαν τις μνήμες , τις εμπειρίες τους αλλά και τα όνειρα που τους συνέδεσαν και 
τους συνδέουν με το σχολείο και την ιστορία του. 
 
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το βιβλίο με τίτλο «Μαθητών Λόγος» με κείμενα και ποιήματα 
μαθητών που φοίτησαν τα δυο τελευταία χρόνια στο σχολείο. Το βιβλίο που εκδόθηκε με αφορμή 
την επέτειο παρουσίασε ο Γιάννης Τσερεβελάκης, φιλόλογος και πρώην Υποδιευθυντής στο 
Σχολείο, ο οποίος είχε και την επιμέλεια της έκδοσης και ο Κώστας Κωνσταντίνου, φιλόλογος και 
Υποδιευθυντής. Ποιήματα διάβασαν οι μαθήτριες, Αθηνά Σταυρουλάκη και Ρέα Σφακιανάκη. 
 
Για το σχολείο και το ρόλο του στην εκπαίδευση στα 20 αυτά χρόνια μίλησαν η Διευθύντρια, 
Ουρανία Ρινακάκη, ο πρώην Διευθυντής, Μανόλης Φραγκιαδουλάκης , ο γιατρός και πρώην 
μαθητής, Νίκος Χάμψας και η μαθήτρια της Γ΄ Τάξης Ηλέκτρα Ανικίνη- Πανταλάκη . 
 
Τη βραδιά έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο οι πρωταγωνιστές του Πειραματικού, οι μαθητές του, 
που με τη θεατρική παράσταση «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Κάρολου Ντίκενς σε 
διασκευή και σκηνοθεσία δική τους αλλά και με την εφηβική ζωντάνια τους μετέφεραν στην 
αίθουσα το μήνυμα των Χριστουγέννων, μήνυμα αγάπης , ελπίδας και αισιοδοξίας. Το 
συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο για την πραγματοποίηση της παράστασης ανέλαβαν οι 
καθηγήτριες, Κατερίνα Κουμάκη και Λένα Νικολιδάκη. 
 
Την προβολή φωτογραφιών από την ιστορία και τις δραστηριότητες του σχολείου επιμελήθηκαν οι 
καθηγητές, Αντώνης Μαργαρίτης, Ειρήνη Περυσινάκη και Περικλής Γεωργιάδης.  
 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν ο Διευθυντής της Δ/βάθμιας Εκπ/σης, Γ. 
Μανουσάκης, ο Προϊστάμενος Επιστημονικής καθοδήγησης, Εμμ. Πολυζωάκης, ως εκπρόσωπος 
της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης, ο Σχολικός Σύμβουλος, Δημ. Μπουνάκης, που 
κατέθεσε την εμπειρία του και ως καθηγητής του Πειραματικού, ο πρώην Δ/ντής του Σχολείου 
Δημ. Βρανάκης, η εκπρόσωπος των ΠΕΚ και Σχολική Σύμβουλος, Ν. Δεληκανάκη, o Δημοτικός 
Σύμβουλος Ηρακλείου και πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, Γ. Καραντινός, ενώ αίσθηση έκανε ο 
χαιρετισμός του Νίκου Ράπτη, προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πειραματικού 
που ευχήθηκε το σχολείο να αποκτήσει τη δική του στέγη και η γιορτή των 30 χρόνων του να 
πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του δικού του κτηρίου. 
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