Στήν ëορτή τÉς Μεταµορφώσεως τοÜ ΣωτÉρος µέλη τÉς
ΣΦΕΒΑ καί τοÜ ΠΑΣΥΒΑ âπισκέφθηκαν τό χωριό τÉς
Πολένας στήν Κορυτσά, ¬που φιλοξενήθηκαν µέ πολλή
àγάπη àπό τούς κατοίκους καί συµµετεÖχαν στήν πανήγυρη
τοÜ ^ΙεροÜ ΝαοÜ. ≠Οπως εrναι γνωστό, οî σύλλογοί µας

öκτισαν µέ τήν àρωγή καί ôλλων φορέων τόν ^Ι.Ν. τÉς Μεταµορφώσεως στό χωριό. Οî κάτοικοι µÄς ξενάγησαν στίς
παλιές âκκλησίες τοÜ χωριοÜ καί µÄς öδειξαν µέ καµάρι τίς
ëλληνικές âπιγραφές. Συγκίνηση µÄς προκάλεσε ™ εéχή πού
ε€δαµε γραµµένη σέ πολλούς τάφους «Γαίαν öχε âλαφράν».

Μέ µεγαλοπρέπεια τιµήθηκε καί φέτος ™ âπέτειος τÉς
28ης \Οκτωβρίου στό στρατιωτικό νεκροταφεÖο στό Βουλιαράτι \Αργυροκάστρου. ΤιµÉς ≤νεκεν στόν €διο χ΅ρο µέ
τούς ^ΕλλαδÖτες στρατι΅τες, εrναι καί ï τάφος τοÜ Βορειηπειρώτη ∆ηµητρίου Μπάκου, ï ïποÖος διέσωσε τά çνόµατα
καί τίς θέσεις τ΅ν τάφων κατά τήν περίοδο τÉς δικτατορίας
τοÜ Χότζα (βλ. κατωτέρω φωτογραφία).

Τά µέλη τÉς ΣΦΕΒΑ καί τοÜ ΠΑΣΥΒΑ σέ àναµνηστική φωτογραφία µέ τόν πρέσβυ τÉς ^Ελλάδος στά Τίρανα
κ. Κ. Κοκόση, τόν Πρόξενο \Αργυροκάστρου κ. Μαντέλο,
τόν πρόεδρο τοÜ ΚΕΑ∆ κ. ΝτοÜλε καί τήν ™γεσία τÉς ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

‰Αποψη τοÜ κέντρου τÉς ΚορυτσÄς, ¬που διακρίνεται ï ^Ιερός
Ναός τÉς \Αναστάσεως
καί δεξιά τό κτίριο
τ΅ν φροντιστηρίων.

ΠροχωροÜν οî âργασίες γιά τήν àνέγερση καί τοÜ δεύτερου
κτιρίου στό ^Ελληνικό σχολεÖο τÉς ΚορυτσÄς.

Κατάθεση στεφάνου àπό ΣΦΕΒΑ στό ™ρ΅ον
τοÜ χωριοÜ Μποµποστίτσα τÉς ΚορυτσÄς

\Αναµνηστική φωτογραφία µέ τήν ïµάδα παραδοσιακ΅ν χορ΅ν
τ΅ν ëλληνικ΅ν φροντιστηρίων τÉς ΚορυτσÄς πού âνισχύει ™ ΣΦΕΒΑ àπό τό 1991, καί µέ ^Ελλαδίτες δασκάλους πού •πηρετοÜν âκεÖ.

Στό νέο Μητροπολίτη \Αργυροκάστρου κ. ∆ηµήτριο
εéχόµαστε καρποφόρα διακονία
στόν àγρό τÉς
ΜαρτυρικÉς Μητροπόλεώς του
πού στερήθηκε γιά
πάνω àπό 60 χρόνια τόν ποιµένα της

Μέ πολλή συγκίνηση ï ΠΑΣΥΒΑ καί ™ ΣΦΕΒΑ, öλαβαν µέρος στίς χειροτονίες δύο âκλεκτ΅ν µελ΅ν τους, τοÜ π. \Αναστασίου Καντάνη ε¨ς πρεσβύτερον καί τοÜ Γεωργίου Σµεράιδου ε¨ς διάκονον. Τά δύο µέλη µας àνήκουν
στήν πολυάριθµη χορεία τ΅ν Σφεβιτ΅ν πού παράλληλα µέ τόν àγώνα γιά
τήν Βόρειο ‰Ηπειρο àποδέχτηκαν τήν τιµητική κλίση τοÜ ΘεοÜ πρός τό îερατικό àξίωµα. Εéχή καί προσευχή µας νά εéαρεστήσουν µέ τήν διακονία τους
τό Θεό, •πηρετώντας τό λογικό ποίµνιο πού θά τούς àναθέσει ™ \Εκκλησία
καί νά εûχονται στό ±γιο Θυσιαστήριο γιά τήν εéόδωση τ΅ν δικαίων τοÜ
πολυπαθοÜς βορειοηπειρωτικοÜ ^ΕλληνισµοÜ.

\Αναµνηστική φωτογραφία µελ΅ν τÉς Σ.Φ.Ε.Β.Α.
µετά àπό τήν χειροτονία τοÜ π. \Αναστασίου.

