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Καλλιθέα, 9/6/2015

Tην 3η Ιουνίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.30’ π.µ., τελέστηκε µε
ιδιαίτερη κατάνυξη το καθιερωµένο ετήσιο µνηµόσυνο στη µνήµη των Ιδρυτών του
Σιβιτανιδείου Ιδρύµατος, αδελφών Βασιλείου και Λουίζου Σιβιτανίδη.
Η επιµνηµόσυνη δέηση έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου της Σιβιτανιδείου
Σχολής, από τον εκπρόσωπο του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Σιβιτανιδείου Ιδρύµατος Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ. Ιερωνύµου, Πανοσιολογιώτατο Αρχιµανδρίτη, π. Χρυσόστοµο
Παπαθανασίου, ∆ιευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου Αρχιεπισκόπου και ιεροκήρυκος
του Καθεδρικού Ναού Αθηνών, µε την παρουσία των µελών του ∆.Σ., του Γενικού
∆ιευθυντή, του Νοµικού Συµβούλου, των ∆ιευθυντών των Σχολικών Μονάδων, του
Ε.Κ., του Ι.Ε.Κ., της Σ.Ε.Κ., του Κε.∆ι.Βι.Μ.2, των εκπαιδευτικών, των διοικητικών
υπαλλήλων και των µαθητών της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελµάτων.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Κοτονιάς
ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για το αµέριστο ενδιαφέρον και τη σηµαντική
προσφορά του στο Σιβιτανίδειο Ίδρυµα, από τη θέση του Προέδρου του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Επίσης, ευχαρίστησε τον π. Χρυσόστοµο και τους συµπαρισταµένους
ιερείς, χαιρέτισε την παρουσία όλων των παρισταµένων και τόνισε µε έµφαση το
διαχρονικό µήνυµα, που έδωσαν και δίνουν οι Αδελφοί Σιβιτανίδη, µε την θεάρεστη
πράξη τους να ιδρυθεί το Σιβιτανίδειο Ίδρυµα, που ήδη σήµερα έχει ένδοξη ιστορία,
κύρος και µέγιστη προσφορά στην αγορά εργασίας και στο κοινωνικό σύνολο
γενικά και τελείωσε µε τη φράση «Αυτό εµείς όλοι που υπηρετήσαµε και
υπηρετούµε τούτο το Ίδρυµα ποτέ δεν πρέπει να το λησµονήσουµε».
Την πανηγυρική οµιλία εξεφώνησε η εκπαιδευτικός – φιλόλογος κ. Ευθυµία
Χατζηκυριάκου, η οποία µε λόγο µεστό, γλαφυρό και επίκαιρο έδωσε το δικό της
στίγµα για την ίδρυση, τη λειτουργία, το έργο του Σιβιτανιδείου Ιδρύµατος, µα
προπάντων τόνισε τη σηµασία της πράξης των Ιδρυτών.
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