
   

Ανοιχτή επιστολή προς τους γονείς των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων
Φίλε γονέα, 
Εμείς θα κάνουμε πάντοτε, τα πάντα, για να μπορεί το παιδί σου να απολαμβάνει την καλύτερη δυνατή 
εκπαίδευση. Παρά τις αντιξοότητες, παρά την παράλογη νομοθεσία, παρά τις εχθρικές κυβερνήσεις, 
παρά την ισοπέδωση, παρά την αναξιοκρατία, τα ιδιωτικά σχολεία θ
δημιουργούν τους ευτυχισμένους ανθρώπους του μέλλοντος.
Στην εκδικητική, τυφλή επίθεση όμως της κυβέρνησης εναντίον των σχολείων, σε καλούμε να ενώσεις 
τη φωνή σου με τη δική μας ενάντια στον παραλογισμό: ξέρουμε ότι με πολλές θυσίες έ
την ιδιωτική εκπαίδευση για να δώσεις ό,τι καλύτερο μπορείς στο παιδί σου.
Ενημερώσου για τη νέα νομοθετική ρύθμιση που μονιμοποιεί τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, που 
μετατρέπει το σχολείο που επέλεξες σε ημικρατικό.
Μίλα για αυτό, διαμαρτυρήσου, φώναξε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημέρωσε τους βουλευτές 
που θα το ψηφίσουν... διεκδίκησε το δικαίωμά σου να επιλέγεις ανάμεσα σε διαφορετικές 
εκπαιδευτικές προτάσεις και όχι ανάμεσα σε σχολεία
Φιλικά, εκ μέρους των ιδιωτικών σχολείων 
Χαράλαμπος Κυραϊλίδης 
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μείς θα κάνουμε πάντοτε, τα πάντα, για να μπορεί το παιδί σου να απολαμβάνει την καλύτερη δυνατή 
εκπαίδευση. Παρά τις αντιξοότητες, παρά την παράλογη νομοθεσία, παρά τις εχθρικές κυβερνήσεις, 
παρά την ισοπέδωση, παρά την αναξιοκρατία, τα ιδιωτικά σχολεία θα πρωτοπορούν και θα 
δημιουργούν τους ευτυχισμένους ανθρώπους του μέλλοντος. 
Στην εκδικητική, τυφλή επίθεση όμως της κυβέρνησης εναντίον των σχολείων, σε καλούμε να ενώσεις 
τη φωνή σου με τη δική μας ενάντια στον παραλογισμό: ξέρουμε ότι με πολλές θυσίες έ
την ιδιωτική εκπαίδευση για να δώσεις ό,τι καλύτερο μπορείς στο παιδί σου. 
Ενημερώσου για τη νέα νομοθετική ρύθμιση που μονιμοποιεί τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, που 
μετατρέπει το σχολείο που επέλεξες σε ημικρατικό. 

ήσου, φώναξε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημέρωσε τους βουλευτές 
που θα το ψηφίσουν... διεκδίκησε το δικαίωμά σου να επιλέγεις ανάμεσα σε διαφορετικές 
εκπαιδευτικές προτάσεις και όχι ανάμεσα σε σχολεία-κλώνους. 
Φιλικά, εκ μέρους των ιδιωτικών σχολείων της Ελλάδας 
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μείς θα κάνουμε πάντοτε, τα πάντα, για να μπορεί το παιδί σου να απολαμβάνει την καλύτερη δυνατή 
εκπαίδευση. Παρά τις αντιξοότητες, παρά την παράλογη νομοθεσία, παρά τις εχθρικές κυβερνήσεις, 
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