
	
HELLENIC	HERITAGE	DANCE	GROUP:		

GREEK	PASTRY	TRAYS	
The	 Hellenic	 Heritage	 Dance	 Group	 will	 be	
taking	 orders	 for	 Greek	 Pastry	 Trays	 for	 the	
Christmas	Holidays.	The	Pastry	Trays	are	$30	
each	 and	 include	 4	 pieces	 of	 Baklava,	 4	
Melomakarona,	5	Kourabiedes,	4	Pasta	Flora,	
6	 Koulourakia	 and	 7	 Paximadia.	 For	 further	
information	 please	 contact	 Klio	 Kokolis	(856-
428-3562),	Marianthe	Melissaratos	(856-234-
0531)	or	Kathy	Zografos	(856-857-0518).	

***********************	
STEWARDSHIP	2017	

We	 would	 like	 to	 thank	 all	 our	
Parishioners	 who	 have	 fulfilled	 the	
2017	 Stewardship	 commitment.	 For	
those	 of	 you	who	 have	 not	 completed	
your	 pledge,	 kindly	 do	 so	 at	 your	
earliest	 opportunity,	 in	 a	 spirit	 of	 a	
half	 century,	 doing	 God’s	 work	
together,	 as	 we	 celebrate	 our	 50th	
year!	 With	 all	 of	 God’s	 blessings	 we	
will	 enjoy	 throughout	 the	 year,	 we	
look	forward	to	your	commitment.	

Your	church	needs	the	assistance	of	all	
the	 people	 of	 our	 Parish,	 as	 we	
continue	 to	 serve	 and	 expand	 our	
ministries.	 Please	 contact	 the	 Church	
office,	 see	 the	 Parish	 Council	 in	 the	
Narthex	 or	 simply	 visit:	 	 www.goc-
stthomas.com	 to	 complete	 your	
pledge.	

Members	are	always	welcomed,	new	
and	old,	to	our	Saint	Thomas	family!	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																																																																																																																																																																																																												
	

	

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ	ΓΙΑ	ΤΙΣ	ΓΙΟΡΤΕΣ		
ΑΠΟ	ΤΗΝ	«ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»	

Ο	 Χορευτικός	 Όμιλος	 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ	
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»	δέχεται	τις	παραγγελίες	σας	
για	 τις	 γιορτές.	 Κάθε	 Δίσκος	 με	 γλυκά	
κοστίζει	 $30	 και	 περιλαμβάνει	 4	 κομμάτια	
μπακλαβά,	 4	 μελομακάρονα,	 5	
κουραμπιέδες,	 4	 τμχ.	 πάστα	 φλώρα,	 6	
κουλουράκια	 και	 7	 παξιμάδια.	 Για	
παραγγελίες	 τηλεφωνήστε	 στις	 κυρίες:	
Κλειώ	 Κοκόλη	 856-428-3562,	 Μαριάνθη	
Μελισσαράτου	 856-234-0531	 ή	 Κατερίνα	
Ζωγράφου	856-857-0518.	
	

***********************	
	

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ	2017	
	Ευχαριστούμε	 όλους	 τους	 Ενορίτες	
μας,	που	εκπλήρωσαν	την	Εθελουσία	
Οικονομική	 Συνεισφορά	 τους	 για	 το	
2017.	 Για	 όσους	 δεν	 έχουν	 ακόμη	
τακτοποιήσει	 αυτήν	 την	
εκκρεμότητα,	τώρα	είναι	η	κατάλλη-
λη	 στιγμή,	 καθώς	 η	 Ενορία	 μας	
εορτάζει	 φέτος	 τα	 50	 χρόνια	 ζωής!	
Με	 πολύ	 αγάπη	 αναμένουμε	 την	
οικονομική	 σας	 βοήθεια	 και	
υποστήριξη,	 όπως	 γινόταν	 πάντοτε	
και	έκανε	τον	Άγιο	Θωμά	μία	δυνατή	
και	 ζωντανή	 Ελληνορθόδοξη	
Κοινότητα.	 Για	 πληροφορίες	
επικοινωνήστε	 με	 το	 Ενοριακό	 μας	
Γραφείο,	με	τα	μέλη	του	Συμβουλίου	
ή	 μέσω	 της	 ιστοσελίδας	 μας	 στο:	
www.goc-stthomas.com.	

Περιμένουμε	και	νέα	μέλη	
στην	οικογένεια	του	Αγίου	Θωμά!	
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NEWS	FROM	OUR	HOLY	METROPOLIS	
	
FOLLOW	OUR	HOLY	METROPOLIS	ON		
TWITTER!	
Our	Greek	Orthodox	Metropolis	of	New		
Jersey,	 in	 order	 to	 assist	 in	 keeping	 our	 faithful	
informed	 of	 the	 activities,	 events	 and	ministries	
that	 are	 taking	 place	 created	 a	 twitter	 account:		
#GOMetropolisNJ.	Please	start	following!	
	

GREEK	ORTHODOX	METROPOLIS	OF	NEW	
JERSEY	CHRISTMAS	TREE	LIGHTING	&	OPEN	

HOUSE	
His	 Eminence	 Metropolitan	 Evangelos	 of	 New	
Jersey	 cordially	 invites	 you	 to	 the	 ANNUAL	
CHRISTMAS	 TREE	 LIGHTING	 &	 OPEN	 HOUSE	 on	
Sunday,	 December	 10,	 at	 5:30	 pm	 at	 the	 Greek	
Orthodox	 Metropolis	 of	 New	 Jersey,	 (215	 E.	
Grove	street,	Westfield,	NJ).	

GREEK	ORTHODOX	METROPOLIS	OF	NEW	
JERSEY	CHRISTMAS	BENEFIT	CONCERT	

The	Greek	Orthodox	Metropolis	of	New	Jersey	 is	
proudly	 presenting	 a	 Christmas	 Benefit	 Concert	
featuring	 selections	 from	 G.	 F.	 Handel’s	 “THE	
MESSIAH”	 and	 traditional	 Christmas	 Songs	 and	
Carols.	 This	 beautiful	 concert	 will	 take	 place	 on	
Saturday,	 December	 16,	 2017	 at	 7:00pm	 at	 the	
Kirkpatrick	 Chapel	 at	 Rutgers	 University,	 New	
Brunswick.	 Donation	 of	 $50	 per	 ticket.	 Please,	
don’t	miss	this	wonderful	Christmas	Concert.	For	
tickets,	call	the	Church	Office	at:		856-665-1731.	
	

												NEA	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΙΕΡΑ	ΜΑΣ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ	
	
													Η	ΙΕΡΑ	ΜΑΣ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ	ΣΤΟ	TWITTER!	
															
														Η	Ιερά	Μητρόπολις	Νέας	Ιερσέης	
														δημιούργησε	λογαριασμό	στο	Twitter,				
ώστε	 μέσω	 αυτής	 της	 δυνατότητος	 που	 	 μας	
παρέχει	 η	 σύγχρονη	 τεχνολογία,	 να	
ενημερωνόμαστε	 για	 όλες	 τις	 εκδηλώσεις	 και	
δραστηριότητες	 της	 Ιεράς	μας	Μητροπόλεως.	Ο	
λογαριασμός	είναι	#GOMetropolisNJ	

	
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ	ΓΙΟΡΤΗ	&	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ	ΔΕΝΔΡΟΥ	ΙΕΡΑΣ	

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ	ΝΕΑΣ	ΙΕΡΣΕΗΣ	
Ο	Σεβασμιώτατος	Μητροπολίτης	Νέας	Ιερσέης	κ.	
Ευάγγελος	 μας	 προσκαλεί	 στην	 ετήσια	
φωταγώγηση	 του	 Χριστουγεννιάτικου	 δέντρου	
την	 Κυριακή	 10	 Δεκεμβρίου,	 στις	 5.30	 μμ	 στην	
Έδρα	 της	 Ιεράς	Μητρόπολης	Ν.	 Ιερσέης,	 (215	 E.	
Grove	St.,	Westfield,	NJ).	
	
	

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ	ΣΥΝΑΥΛΙΑ		
ΙΕΡΑΣ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ	ΝΕΑΣ	ΙΕΡΣΕΗΣ	

Η	 Ιερά	 μας	 Μητρόπολις	 προσκαλεί	 όλους	 τους	
ευσεβείς	 Χριστιανούς	 στην	 ετήσια	
Χριστουγεννιάτικη	Συναυλία	με	επιλογές	από	το	
ορατόριο	 του	 Χέντελ	 «ΜΕΣΣΙΑΣ»	 και	
παραδοσιακά	 τραγούδια	 και	 κάλαντα.	 Η	
πανέμορφη	αυτή	Συναυλία	θα	πραγματοποιηθεί	
το	Σάββατο	16	Δεκεμβρίου,	στις	7	το	απόγευμα,	
στο	 Πανεπιστήμιο	 Rutgers	 στο	 New	 Brunswick.	
Το	 κόστος	 είναι	 $50	 και	 μπορείτε	 να	 καλέσετε	
στο	 Γραφείο	 της	 Εκκλησίας	 για	 εισιτήρια:	 856-
665-1731.	 Μην	 χάσετε	 την	 πανέμορφη	 αυτή	
χριστουγεννιάτικη	μουσική	βραδιά!	
	



		SUNDAY,	DECEMBER	3,	2017	
14TH	SUNDAY	OF	LUKE	

***********	
ΤΟDAY’S	READINGS	
Epistle:	Ephes.	5:8-19		

Gospel:		Luke	18:35-43….page	115	
	

	
	
				

	
ALTAR	FLOWERS	

	
	

	
	

ALTAR	CANDLE	TODAY	
…..is	 offered	 in	 loving	 memory	 of	 Nikolaos	 Kappatos	
and	 Ambrosios	 Ambrosiatou	 by	 Mr.	 &	 Mrs.	 George	
Kappatos	family.	

ALTAR	CANDLE	DEC.	6	
…..is	 offered	 in	 loving	memory	 of	Nikolaos	Mamas	 by	
his	family.	

ALTAR	FLOWERS	NOV.	3O	
…..was	 offered	 in	 honor	 of	 Andreas	 Stabilopoulos	 by	
his	family.	

MEMORIALS	TODAY	
For	the	repose	of	the	soul	of	the	late	

																																	LOUKAS	S.	KALIMANIS	(40	days)	
																																			SOPHIA	GOUGOLIS		(16	years)	

PRAYER	SERVICE	TODAY	
For	the	repose	of	the	soul	of	the	late	

																																						EVANGELIA	BEBOS	(3	years)	
The	congregation	is	requested	to	join	in	prayer		

the	families	of	the	deceased.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

HOLY	CONFESSION	
THURSDAY,	21	&		FRIDAY,	DECEMBER	22	
(Please	call	the	Church	office	at	856-665-1731	

to	arrange	an	appointment	with	Father)	

ΚΥΡΙΑΚΗ	3	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ		2017	
14Η	ΚΥΡΙΑΚΗ	ΛΟΥΚΑ	
***********	

ANΑΓΝΩΣΜΑΤΑ	ΣΗΜΕΡΑ	
Aπόστολος:	Εφεσ.	5:8-19		

Ευαγγέλιο:	Λουκά	18:35-43…….σελ.	115	
	

 
 
 
 
 
 
 
	

	
ΚΑΝΔΗΛΙ	ΑΓΙΑΣ	ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΣΗΜΕΡΑ	

....προσφέρεται	 εις	 μνήμη	 του	 αειμνήστου	 Νικολάου	
Καππάτου	και	Αμβροσίου	Αμβροσιάτου	από	την	οικογένεια	
Γεωργίου	Καππάτου.	

ΚΑΝΔΗΛΑ	ΑΓΙΑΣ	ΤΡΑΠΕΖΑΣ	6	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	
.....προσφέρεται	 εις	 μνήμη	 του	 αειμνήστου	 Νικολάου	
Μαμά	από	την	οικογένειά	του.	
	

ΑΝΘΗ	ΤΟΥ	ΝΑΟΥ	30	ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	
….προσεφέρθησαν	 προς	 τιμήν	 του	 Ανδρέα	 Σταμπιλο-
πούλου	από	την	οικογένειά	του.	

	

IΕΡΑ	ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ	ΣΗΜΕΡΑ	
Yπέρ	αναπαύσεως	των	ψυχών	των	αειμνήστων	

																																									ΛΟΥΚΑ	Σ.	ΚΑΛΗΜΑΝΗ	(40	ημέρες)	
																																												ΣΟΦΙΑΣ	ΓΚΟΥΓΚΟΛΗ		(16	έτη)	

ΙΕΡΟ	ΤΡΙΣΑΓΙΟ	ΣΗΜΕΡΑ	
Υπέρ	αναπαύσεως	της	ψυχής	της	αειμνήστου	

																																							ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ	ΜΠΕΜΠΟΥ	(3	έτη)		
Το	εκκλησίασμα	καλείται	να	συμπροσευχηθεί	μετά	των	

οικογενειών	των	εις	Κύριον	κεκοιμημένων.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ΙΕΡΑ	ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ	
ΠΕΜΠΤΗ	21	&	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	22	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	

(Τηλεφωνήσατε	στο	Γραφείο	856-665-1731		
για	ραντεβού	με	τον	π.	Χριστοφόρο)	

	

DIVINE	LITURIES	OF	THE	WEEK	
ΜΟΝDAY,	DECEMBER	4:		ST.	BARBARA	THE	MARTYR	
ΤUESDAY,	DECEMBER	5:		ST.	SAΒΒAS	THE	SANCTIFIED	
WEDN.,	DEC.	6:			ST.	NICHOLAS	THE	WONDERWORKER	
SAT.,	DEC.	9:		CONCEPTION	OF	THEOTOKOS	(ST.	ANNA)	

Orthros…….8.45	AM				Divine	Liturgy…….9.45	AM	
	

ΘΕΙΕΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓIΕΣ	ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ	
Δευτέρα	4	Δεκεμβρίου:			ΑΓΙΑΣ	ΒΑΡΒΑΡΑΣ	
Τρίτη	5	Δεκεμβρίου:				ΑΓΙΟΥ	ΣΑΒΒΑ	ΤΟΥ	ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ	
Τετάρτη	6	Δεκεμβρίου:			ΑΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ		
Σάββατο	9	Δεκεμβρίου:			ΑΓΙΑΣ	ΑΝΝΗΣ	
Όρθρος.........8.45	ΠΜ			Θ.	Λειτουργία..............9.45	ΠΜ	

	

	

CHRISTMAS	SERVICE	SCHEDULE	
This	upcoming	Christmas	is	unique,	because	Christmas	
Eve	 falls	 on	 a	 Sunday.	 Therefore,	 according	 to	 the	
Typikon	 (Rubricks)	of	 the	Great	Church	of	Christ	with	
regards	 to	 this	 year’s	 Nativity	 services,	 we	 are	 not	
allowed	to	have	a	vesperal	Divine	Liturgy	on	Christmas	
Eve,	 as	 every	 year.	 Instead,	 we	 will	 have	 a	 Vespers	
Service	from	6	to	7	pm,	without	Holy	Communion.	

	

FRIDAY,	DECEMBER	22	(MORNING):					ST.	ANASTASIA		
Orthros…….8.45	AM				Divine	Liturgy…….9.45	AM	

FRIDAY,	DECEMBER	22	(EVENING)	6.00	-	8.30	PM	
ORTHROS,	GREAT	ROYAL	HOURS	OF	CHRISTMAS	

AND	HOLY	UNCTION	
*************	

SUNDAY,	DECEMBER	24	(CHRISTMAS	EVE)	
09:00-12:00	(morning)	-	ORTHROS	&	DIVINE	LITURGY		

*************	
SUNDAY,	DECEMBER	24	(CHRISTMAS	EVE)	

6	-	7	PM	(evening)	GREAT	VESPERS	OF	CHRISTMAS		
(No	Holy	Communion)	
***************	

MONDAY,	DECEMBER	25	(CHRISTMAS	DAY)	
8:45	AM	-	ORTHROS	&		10	AM	-	DIVINE	LITURGY	

	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΙΕΡΩΝ	ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ	
Ο	 φετινός	 εορτασμός	 των	 Χριστουγέννων	 έχει	 μια	
μοναδικότητα	αφού	η	παραμονή	είναι	ημέρα	Κυριακή.	
Έτσι,	 σύμφωνα	 με	 το	 Τυπικό	 της	 Εκκλησίας	 μας	 δεν	
επιτρέπεται	να	τελεστεί	Θεία	Λειτουργία	την	παραμονή	
των	 Χριστουγέννων	 το	 βράδυ,	 όπως	 κάνουμε	 κάθε	
χρόνο,	διότι	 είναι	Κυριακή.	Θα	έχουμε	όμως	Εσπερινό	
από	τις	6	έως	τις	7	το	απόγευμα,	χωρίς	Θεία	Κοινωνία.	
	

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	22	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	(ΠΡΩΙ):				ΑΓ.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ		
Όρθρος.....8.45	ΠΜ			Θ.	Λειτουργία......9.45	ΠΜ	

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	22	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	6	ΕΩΣ	8.30	ΤΟ	ΒΡΑΔΥ	
ΟΡΘΡΟΣ,	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ	ΤΩΝ	ΜΕΓΑΛΩΝ	&	
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	ΩΡΩΝ	ΤΩΝ	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ		

ΚΑΙ	ΙΕΡΟ	ΕΥΧΕΛΑΙΟ	
**************	

ΚΥΡΙΑΚΗ	24	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	(ΠΑΡΑΜΟΝΗ)	
09.00-12.00	(πρωί)	-	ΟΡΘΡΟΣ	&	Θ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	

	

ΚΥΡΙΑΚΗ	24	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	(ΠΑΡΑΜΟΝΗ)	
6	ΜΕ	7	ΤΟ	ΑΠΟΓΕΥΜΑ	

ΜΕΓΑΣ	ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ	ΤΩΝ	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ	
(ΔΕΝ	θα	υπάρχει	Θεία	Κοινωνία)	

	

***************	
ΔΕΥΤΕΡΑ	25	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ			(Χ	Ρ	Ι	Σ	Τ	Ο	Υ	Γ	Ε	Ν	Ν	Α)	

8.45	ΠΜ	-	ΟΡΘΡΟΣ	
10	ΠΜ	-	Θ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ	

	



ELECTIONS	FOR	2018	PARISH	COUNCIL	
TODAY,	 Sunday,	 December	 3,	 2017,	 following	 the	 Divine	
Liturgy,	 elections	 will	 be	 held	 for	 the	 purpose	 of	 electing	
eight	 (8)	members	 of	 the	Parish	Council.	 The	 elections	will	
be	 conducted	 between	 12:00	 to	 5:00	 pm	 in	 the	 Danielle	
Kousoulis	 Greek	 Cultural	 Center.	 We	 remind	 all	 eligible	
parishioners	to	participate	 in	the	elections	and	support	 the	
efforts	 of	 those	who	 serve	 our	 Church	 and	 Parish	 Council.	
You	must	 have	 your	 2017	 Stewardship	 completed	 to	 vote.	
The	Stewardship	Committee	will	also	be	available	to	accept	
your	generous	contributions	during	the	elections.	
The	 candidates	 are:	 John	Charalambidis,	 Barbara	Cheston,	
Anastasius	 Efstratiades,	 Nickolaos	 Gasparinatos,	 Ilias	
Iliadis,	 Efstathios	 Karadonis,	 Nick	 G.	 Kostiou,	 Τhaddeus	
Pappas,	Charles	P.	Sandilos.		
	

ANNUAL	KOULOURAKI	QUEEN/KING	“BAKE	OFF”	-	TODAY!		
Please	 join	us	after	Divine	Liturgy	today	 to	help	 'select'	 the	
new	Koulouraki	Queen/King!	Every	cookie	purchased	as	well	
as	 baked	 goods,	 will	 benefit	 research	 for	 Pediatric	
Cancer.		 All	 funds	 will	 be	 matched	 by	 the	 GLAD	 and	 OXO	
corporations	so	every	dollar	counts!			

	
ANNUAL	CHRISTMAS	CARD	FOR	THE	PARISH	

Join	the	faithful	friends	of	the	parish	and	include	your	name	
on	the	annual	Christmas	card.	Besides	being	able	to	extend	
Christmas	greetings	to	all	your	friends	in	the	parish,	it	is	very	
convenient	 and	 much	 less	 costly.	 The	 proceeds	 of	 this	
project	 will	 be	 offered	 to	 the	 long	 list	 of	 charitable	 and	
benevolent	projects	of	the	St.	 Irene	Philoptochos.	Donation	
is	$20.00	and	the	deadline	is	Sunday,	December	3.	

	
GIVE	POINSETTIAS	FOR	CHRISTMAS	

One	of	the	most	beautiful	traditions	is	the	decoration	of	the	
Altar	 area	 and	 the	 Church	 with	 poinsettias	 plants	 during	
Christmas.	 	 These	 plants	 at	 $10.00	 each,	may	 ber	 donated	
either	 in	 memory	 or	 in	 honor	 of	 your	 loved	 ones.	 	 Kindly	
make	 checks	 payable	 to	 St.	 Thomas	 Church	 and	 please	 be	
certain	 to	place	your	order	by	Sunday,	December	3rd.	 	You	
can	 contact	 Mrs.	 Katerina	 Kokolis	 at	 856-795-3368	 if	 you	
have	any	questions.	
	

ST.	IRENE	PHILOPTOCHOS	CHRISTMAS	DINNER	
The	 ladies	 of	 the	 St.	 Irene	 Philoptochos	 Society	 have	
planned	 their	Annual	Christmas	Dinner	onve	again	 and	are	
promising	an	evening	of	fun	and	camaraderie	among	fellow	
members	 and	 friends!	 This	 year	 the	dinner	will	 be	held	on	
Tuesday,	 December	 12th	 at	 the	 	 Adelphia	 Restaurant	 in	
Deptford,	NJ.	Cost	is	$25.00		per	person	and	it	starts	at	6:30	
pm.	For	reservations	contact	Katerina	Kokolis	856.795.3368	
or	 Roula	 Criaris	 609.744.3365.	 All	 ladies	 are	 invited	 to	
attend!			

FOOD	DRIVE	APPEAL	
We	 collect	 non-perishable	 items	 for	 the	 Cherry	 Hill	 Food	
Pantry,	 the	non-profit	organization	that	serves	850	families	
in	 the	area.	Please	consider	donating	some	food	 items	and	
help	people	in	need.	You	can	drop	off	all	items	in	the	boxes	
marked:	FOOD	DRIVE,	 located	at	 the	entrance	of	 the	“Balis	
Educational	 Building”	 &	 the	 “Danielle	 Kousoulis	 Greek	
Cultural	Center”.		

	

“ONE	WARM	COAT”	DRIVE-	DEC.	2017	-	JAN.	2018	
The	St.	Irene	Philoptochos	will	be	collecting	new	and	gently	
used	 coats	 during	 December	 and	 January	 for	 “One	 Warm	
Coat”	and	you	can	help!	“One	Warm	Coat”	is	a	national	non-
profit	organization	that	works	to	provide	a	free,	warm	coat	
to	any	person	in	need	and	raises	awareness	of	the	vital	need	
for	warm	coats.	The	coats	we	collect	will	be	distributed	here	
in	 our	 local	 community,	 to	 any	 person	 in	 need,	 without	
charge,	discrimination	or	obligation.		You	can	help	us	spread	
warmth!	Further	information	to	follow.	

	

NEWS	FROM	OUR	YOUTH:	
SUNDAY	SCHOOL	

	Looking	 forward	 to	 seeing	 all	 our	 students	 in	 class	this	
coming	Sunday		and	every	Sunday!	There	is	quite	a	bit	going	
on	in	our	Sunday	school,	and	we	hope	you	will	take	the	time	
to	mark	your	calendars	with	important	dates	of	our	Sunday	
School	and	make	every	effort	 to	bring	your	kids	 to	 church.	
We	want	to	make	sure	that	all	our	students	will	be	able	to	
actively	 participate	 and	 be	 an	 integral	 part	 of	 our	 Greek	
Orthodox	faith!	
	

ΕΚΛΟΓΕΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	2018	
ΣΗΜΕΡΑ,	Κυριακή	3	Δεκεμβρίου	2017	από	 τις	12	 το	μεσημέρι	
έως	 και	 τις	 5	 το	 απόγευμα,	 στο	 Ελληνικό	 Πολιτιστικό	 Κέντρο	
«ΔΑΝΙΕΛΛΑ	 ΚΟΥΣΟΥΛΗ»	 θα	 διεξαχθούν	 οι	 εκλογές	 του	
Ενοριακού	 Συμβουλίου	 για	 την	 ανάδειξη	 οκτώ	 (8)	 νέων	
συμβούλων.	 Σας	 παρακαλούμε	 να	 ψηφίσετε	 την	 ημέρα	 των	
εκλογών	 και	 να	 υποστηρίξετε	 το	 έργο	 του	 Συμβουλίου.	 Θα	
πρέπει	 να	 έχετε	 εκπληρώσει	 τη	 Χριστιανική	 Συνεισφορά	 του	
τρέχοντος	έτους.	Μέλη	της	Επιτροπής	θα	είναι	παρόντα	για	να	
δεχθούν	την	ετήσια	συνεισφορά	κατά	τις	εκλογές.		
Τα	 ονόματα	 των	 υποψηφίων	 είναι:	 Νικόλαος	 Γασπαρινάτος,	
Αναστάσιος	 Ευστρατιάδης,	 Ηλίας	 Ηλιάδης,	 Ευστάθιος	
Καραντώνης,	 Νικόλαος	 Γ.	 Κωστίου,	 	 Θαδδαίος	 Πάππας,	
Ευστράτιος	 Π.	 Σάνδιλος,	 Βαρβάρα	 Τσέστον,	 Ιωάννης	
Χαραλαμπίδης.	
	

ΕΤΗΣΙΟΣ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ	«ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΟΥ»	ΣΗΜΕΡΑ	3	ΔΕΚΕΜ.	
Λάβετε	 μέρος	 στον	 ετήσιο	 διαγωνισμό	 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΟΥ	 για	 την	
ανάδειξη	του	νικητή	ή	νικήτριας,	σήμερα	Κυριακή	3	Δεκεμβρίου,	
αμέσως	μετά	την	Θ.	Λειτουργία.	Τα	έσοδα	από	τις	αγορές	σας	θα	
διπλασιαστούν	 από	 τις	 εταιρείες	 GLAD	 και	 OXO	 και	 θα	 δοθούν	
για	την	ενίσχυση	της	έρευνας	κατά	του	παιδικού	καρκίνου.		

	
ΕΤΗΣΙΑ	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ	ΚΑΡΤΑ	ΤΗΣ	ΕΝΟΡΙΑΣ	

Καλείστε	 να	 λάβετε	 μέρος	 στην	 Χριστουγεννιάτικη	 Κάρτα	 της	
Ενορίας	μας	 για	 το	 2017.	Θα	 έχετε	 την	 ευκαιρία	 να	στείλετε	 τις	
Χριστουγεννιάτικες	 ευχές	 σας	 σε	 όλους	 τους	 φίλους	 και	
συγγενείς	 και	 με	 την	 συμμετοχή	σας	βοηθάτα	 το	φιλανθρωπικό	
έργο	 της	 Φιλοπτώχου.	 Προσφορά	 $20.00.	 Η	 προθεσμία	
συμμετοχής	είναι	η	Κυριακή	3	Δεκεμβρίου.	

	
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ	ΦΥΤΑ	ΓΙΑ	ΤΙΣ	ΓΙΟΡΤΕΣ	

Ο	 Ιερός	 Ναός	 θα	 έχει	 ένα	 ξεχωριστό	 εορταστικό	 διάκοσμο	 με	
Χριστουγεννιάτικα	φυτά	κατά	 τις	 εορτάσιμες	ημέρες.	 	Μπορείτε	
κι	 εσείς	 να	 βοηθήσετε	 αγοράζοντας	 μία	 Χριστουγεννιάτικη	
γλάστρα	 προς	 $10.00	 έκαστη	 εις	 μνήμη	 προσφιλών	 σας	 ή	 προς	
τιμή	αγαπητών	σας	προσώπων.		Συμμετοχή	μέχρι	την	Κυριακή	3	
Δεκεμβρίου.	 Για	περισσότερες	 	πληροφορίες	 τηλεφωνήστε	στην	
κα	Κατερίνα	Κοκόλη	856-795-3368.	
	

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ	ΔΕΙΠΝΟ	ΤΗΣ	ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ		
Όπως	κάθε	χρόνο,	τα	μέλη	της	Φιλοπτώχου	Αδελφότητας	«Η	ΑΓΙΑ	
ΕΙΡΗΝΗ»	 έχουν	 προγραμματίσει	 το	 Χριστουγεννιάτικό	 τους	
δείπνο	και	υπόσχονται	μία	βραδιά	γεμάτη	κέφι	και	καλή	παρέα.	
Θα	 πραγματοποιηθεί	 την	 Τρίτη	 12	 Δεκεμβρίου	 στο	 Εστιατόριο	
“Adelphia”.	 H	 τιμή	 του	 εισιτηρίου	 είναι	 $25.00	 το	 άτομο	 και	 η	
ώρα	ενάρξεως	είναι	6:30	μμ.	Για	κρατήσεις	θέσεων	μπορείτε	να	
επικοινωνήσετε	 με	 τις	 κυρίες	 Κατερίνα	 Κοκόλη	 στον	 αριθμό	
856.795.3368	 ή	 Ρούλα	 Κριαρή	 στον	 αριθμό	 609.744-3365.		
Προσκαλούνται	όλες	οι	κυρίες	της	κοινότητας.	

	

EKKΛΗΣΗ	ΔΩΡΕΑΣ	ΤΡΟΦΙΜΩΝ	
Συλλέγουμε	 τρόφιμα,	 τα	 οποία	 θα	προσφερθούν	 στην	Αποθήκη	
Τροφίμων	του	Τσέρρυ	Χιλλ,	την	μη	κερδοσκοπική	οργάνωση	που	
εξυπηρετεί	 850	 οικογένειες	 στην	 περιοχή	 μας.	 Μπορούμε	 όλοι	
μας	 να	 δωρήσουμε	 μερικά	 τρόφιμα	 και	 να	 βοηθήσουμε	
ανθρώπους	 που	 έχουν	 ανάγκη.	 Μπορείτε	 να	 τα	 τοποθετήσετε	
στα	 ειδικά	 κουτιά	 που	 βρίσκονται	 στην	 είσοδο	 του	 Σχολικού	
Κτιρίου	 και	 του	 Ελληνικού	 Πολιτιστικού	 Κέντρου	 «ΔΑΝΙΕΛΑ	
ΚΟΥΣΟΥΛΗ».		
	

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ	ΓΙΑ	«ΕΝΑ	ΖΕΣΤΟ	ΠΑΛΤΟ»	-ΔΕΚ.	2017	&	ΙΑΝ.	2018	
Η	 Φιλόπτωχος	 Αδελφότητα	 η	 «Αγία	 Ειρήνη»	 	θα	 συλλέγει	
καινούρια	ή	ελαφρώς	μεταχειρισμένα	παλτά	 	για	την	Οργάνωση	
«Ένα	 Ζεστό	 Παλτό»	 και	 μπορούμε	 όλοι	 να	 βοηθήσουμε!	 Η	 μη-	
κερδοσκοπική	 αυτή	 Οργάνωση	 εργάζεται	 για	 να	 παρέχει	 ένα	
ζεστό	 παλτό	 σε	 οποιοδήποτε	 άτομο	 έχει	 ανάγκη.	 Τα	 παλτά	 που	
θα	συλλέξουμε	θα	διανεμηθούν	εδώ	στην	τοπική	μας	κοινότητα,	
σε	 οποιονδήποτε	 έχει	 ανάγκη,	 χωρίς	 χρέωση,	 διακρίσεις	 ή	
υποχρέωση.	 Μπορείτε	 να	 μας	 βοηθήσετε	 να	 διαδώσουμε	
ζεστασιά!	Περισσότερες	πληροφορίες	την	ερχόμενη	εβδομάδα.	
	

ΝΕΑ	ΑΠΟ	ΤΗ	ΝΕΟΛΑΙΑ	ΜΑΣ:	
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ	ΣΧΟΛΕΙΟ	

Ελπίζουμε	να	δούμε	όλους	τους	μαθητές	στο	Κατηχητικό	Σχολείο	
μας	 αυτή	 την	 Κυριακή	 και	 κάθε	 Κυριακή!	 Το	 Κατηχητικό	 μας	
Σχολείο	 έχει	 προγραμματίσει	 πολλές	 αξιόλογες	 εκδηλώσεις	 και	
ελπίζουμε	 ότι	 θα	 καταβάλλετε	 κάθε	 προσπάθεια	 να	 φέρετε	 τα	
παιδιά	σας	στην	 εκκλησία.	Θέλουμε	 να	διασφαλίσουμε	ότι	 όλοι	
οι	 μαθητές	μας	 θα	μπορέσουν	 να	συμμετάσχουν	 ενεργά	 και	 θα	
αποτελέσουν	αναπόσπαστο	μέρος	της	Ορθόδοξης	πίστης	μας!	
	



ANNUAL	SUNDAY	SCHOOL	CHRISTMAS	PAGEANT	ON	
SUNDAY,	DECEMBER	17TH	

Please	join	us	on	Sunday,	December	17th,	directly	after	the	
Divine	 Liturgy	 for	 the	 Annual	 Christmas	 Pageant.	 All	 our	
families	 are	 invited!	 This	 is	 an	 opportunity	 for	 us	 to	 join	
together	 as	 a	 family,	 young	 and	 old,	 to	 remember	 and	
experience	the	awesome	Nativity	of	our	Lord	and	our	God.	
Also,	 this	 is	 a	 wonderful	 opportunity	 for	 our	 child(ren)	 to	
participate	 and	 celebrate	 the	 true	 meaning	 of	 Christmas	
with	 all	 their	 St.	 Thomas	 friends	 and	 families.	 The	 last	
Christmas	 pageant	 practice	 is	 December	 10th	 and	 is	 a	
mandatory	dress	rehearsal.	
	

ANNUAL	PARISH	CHRISTMAS	TREE	LIGHTING	&	LUNCH	
WITH	SANTA!	-	SUNDAY,		DECEMBER	17	

The	St.	Thomas	Youth	Ministries	warmly	welcome	the	entire	
St.Thomas	 family	 on	Sunday,	 December	 17th,	after	 the	
Christmas	 pageant,	 to	 join	 us	 in	 the	 “Danielle	 Kousoulis”	
Greek	 Cultural	 Center,	 to	 sing	 a	 few	 carols	 and	 gather	
around	and	'light	up'	the	Christmas	tree	all	together	as	one	
family!	This	is	a	wonderful	opportunity	to	wish	each	other	a	
wonderful	 Christmas	 filled	 of	 love,	 joy	 and	 hope.	We	 also	
welcome	all	Children	and	their	Parents	to	Lunch	with	Santa!		
Immediately	 following	 the	 Christmas	 Tree	 Lighting.	 Meet	
Santa	 and	 enjoy	 food,	 Christmas	 crafts	 &	 more!	 For	
questions	 email	 saintthomashope@gmail.com.	 We	 HOPE	
you	may	JOY-n	us!	
	

G.O.Y.A.	NEWS	
Sign	up	for	the	annual	New	York	Theater	trip	to	see	'School	
of	Rock'	on	Thursday,	December	28th.	Tickets	are	on	sale	for	
GOYA	members	for	$130	and	$140	for	non-GOYA	members	
(checks	 payable	 to	 St.	 Thomas	 GOYA).	The	 ticket	 price	
includes	transportation,	visit	to	St.	Nicholas	Shrine,	dinner	at	
Hard	 Rock	 Cafe	 and	 the	 show.	Contact	 Mrs.	 Papacristos:	
kelly.33@comcast.net	 	 	OR	 the	 GOYA	 email:	St.Thomas	
CherryHillGoya@gmail.com	ASAP	to	secure	your	seat!			
	

	

DECEMBER	GOYA	EVENTS	YOU	WON'T	WANT	TO	MISS.....	
9				Christmas	Retreat	&	Service	Project,	St.	Luke,	Broomall	
16		Metropolis	Christmas	choir	concert	at	Rutgers		
						University,	New	Brunswick	
22		Ice	Skating	with	Holy	Trinity	-	Wilmington,	DE		
23		Christmas	Caroling	Visitations	
28		NYC	Theater	Trip	–	St.	Nicholas	and	School	or	Rock	
29		Holiday	Dance	–	St.	George	-	Media,	PA	

	
HELLENIC	HERITAGE	DANCE	GROUP:	GREEK	PASTRY	TRAYS	
The	Hellenic	Heritage	Dance	Group	will	be	taking	orders	for	
Greek	 Pastry	 Trays	 for	 the	 Christmas	 Holidays.	 The	 Pastry	
Trays	 are	 $30	 each	 and	 include	 4	 pieces	 of	 Baklava,	 4	
Melomakarona,	5	Kourabiedes,	4	Pasta	Flora,	6	Koulourakia	
and	7	Paximadia.	For	further	information	please	contact	Klio	
Kokolis	(856-428-3562),	 Marianthe	 Melissaratos	(856-234-
0531)	or	Kathy	Zografos	(856-857-0518).	

STEWARDSHIP	2017	–	FINAL	CALL	
We	 would	 like	 to	 thank	 all	 of	 our	 Parishioners	
who	have	already	fulfilled	the	2017	Stewardship	
commitment.	 For	 those	 who	 haven’t	 completed	
their	pledge,	this	is	a	final	call	to	complete	their	
2017	 Stewardship	 and/or	 to	 increase	 the	
amount	 initially	 pledged.	 Please	 see	 to	 it	 to	
complete	 your	 2017	 stewardship	 now	 and	 give	
your	 beloved	 St.	 Thomas	 Parish	 a	 Christmas	
gift!!!	
Your	 church	 needs	 the	 assistance	 of	 all	 the	
people	 of	 our	Parish,	 as	we	 continue	 to	 serve	
and	expand	our	ministries.	Please	contact	 the	
Church	 office,	 see	 the	 Parish	 Council	 in	 the	
Narthex	 or	 simply	 visit:	 www.goc-
stthomas.com	to	complete	your	pledge.	
		
 
	

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ	ΓΙΟΡΤΗ	ΤΟΥ	ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ	ΜΑΣ	-		
ΚΥΡΙΑΚΗ	17	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	

Την	Κυριακή,	17	Δεκεμβρίου,	αμέσως	μετά	την	Θεία	Λειτουργία	-
εντός	 του	 Ναού-	 τα	 παιδιά	 του	 Κατηχητικού	 μας	 θα	 μας	
παρουσιάσουν	 ένα	 ωραίο	 χριστουγεννιάτικο	 πρόγραμμα.	
Προσκαλούνται	όλες	οι	οικογένειές	μας	και	σας	παρακαλούμε	να	
παραμείνετε	όλοι	στη	γιορτή	και	να	απολαύσετε	τα	παιδιά	μας!	
Επίσης,	 είναι	 μια	 θαυμάσια	 ευκαιρία	 για	 τα	 παιδιά	 μας	 να	
συμμετέχουν	 και	 να	 γιορτάσουν	 το	 αληθινό	 νόημα	 των	
Χριστουγέννων.	Η	 τελευταία	πρόβα	 είναι	 στις	 10	Δεκεμβρίου	 (η	
οποία	 είναι	 υποχρεωτική	 γιατί	 θα	 γίνει	 με	 τις	 ενδυμασίες	 της	
παράστασης).	
	

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ	ΤΟΥ	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ	ΔΕΝΤΡΟΥ	ΚΑΙ	ΓΕΥΜΑ	
ΜΕ	ΤΟΝ	ΑΓΙΟ	ΒΑΣΙΛΗ	-	ΚΥΡΙΑΚΗ	17	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	

Η	 Οργανισμοί	 Νεολαίας	 του	 Αγίου	 Θωμά	 σας	 προσκαλούν	 την	
Κυριακή	 17	 Δεκεμβρίου,	 αμέσως	 μετά	 την	 χριστουγεννιάτικη	
γιορτή	 του	 κατηχητικού	 μας,	 στο	 Ελληνικό	 Πολιτιστικό	 Κέντρο	
«ΔΑΝΙΕΛΑ	 ΚΟΥΣΟΥΛΗ»,	 για	 την	 φωταγώγηση	 του	
χριστουγεννιάτικου	 δέντρου.	 Όλοι	 μαζί,	 σαν	 μια	 οικογένεια	 θα	
τραγουδήσουμε	 τα	 κάλαντα	 και	 θα	 χαρούμε	 την	 χαρά	 των	
Χριστουγέννων	 μαζί	 με	 τα	 παιδιά	 μας.	 Αμέσως	 μετά	 όλα	 τα	
παιδιά	αλλά	και	οι	γονείς	θα	έχουν	την	ευκαιρία	να	δουν	τον	Άγιο	
Βασίλη	 και	 να	 απολαύσουν	 το	 φαγητό	 και	 πολλά	 άλλα!	 Για	
ερωτήσεις	 και	 πληροφορίες	 επικοινωνήστε	 με	 το:	 saintthomas	
hope@gmail.com.		
	

ΝΕΑ	ΝΕΟΛΑΙΑΣ	GOYA	
Η	Χριστουγεννιάτικη	εκδρομή	θα	γίνει	την	Πέμπτη	28	Δεκεμβρίου	
στη	 Νέα	 Υόρκη,	 όπου	 θα	 δούμε	 το	 έργο	 «School	 of	 Rock».	
Eισιτήρια	 διαθέσιμα	 μόνο	 για	 τους	 νέους	 της	 GOYA	 με	 κόστος	
$130	 (λεωφορείο,	 φαγητό,	 επίσκεψη	 στον	 Άγιο	 Νικόλαο,	
εισιτήριο	θεάτρου)	και	$140	για	όσους	δεν	είναι	μέλη	της	GOYA.	
Για	 πληροφορίες	 επικοινωνήστε	 με	 την	 κα	 Παπαχρήστου	
kelly.33@comcast.net	 ή	 στο	 St.ThomasCherryHillGoya@gmail.	
com.	

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΤΗΣ	GOYA	ΤΟΝ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ.....	
9				GOYA	Retreat	στον	Άγ.	Λουκά	Broomal	
16		Χριστουγεννιάτικη	Συναυλία	στο	Πανεπιστήμιο	Rutgers,		
							New	Brunswick	
22		Παγοδρομίες	στο	Wilmington,	DE	
23		Κάλαντα	σε	γέροντες	και	ασθενείς	
28		Εκδρομή	στη	Νέα	Υόρκη	
29		Χορός	στο	Media,	PA	

	
ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	«ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»	

Ο	 Χορευτικός	 Όμιλος	 	 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ	 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»	 δέχεται	 τις	
παραγγελίες	 σας	 για	 τις	 γιορτές.	 Κάθε	Δίσκος	με	 γλυκά	 κοστίζει	
$30	και	περιλαμβάνει	4	κομμάτια	μπακλαβά,	4	μελομακάρονα,	5	
κουραμπιέδες,	 4	 κομμ.	 πάστα	 φλώρα,	 6	 κουλουράκια	 και	 7	
παξιμάδια.	 	 Για	 παραγγελίες	 τηλεφωνείστε	 στις	 κυρίες:	 Κλειώ	
Κοκόλη	 856-428-3562,	 	Μαριάνθη	Μελισσαράτου	 856-234-0531	
ή	Κατερίνα	Ζωγράφου	856-857-0518.	
	

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ	2017	-	ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ	
Ευχαριστούμε	 όλους	 τους	 Ενορίτες	 μας,	 που	
εκπλήρωσαν	 την	 Εθελουσία	 Οικονομική	
Συνεισφορά	τους	για	το	2017	και	αναμένουμε	και	
όσους	 ακόμη	 δεν	 έχουν	 τακτοποιήσει	 την	
υποχρέωσή	 τους,	 αφού	 τώρα	 είναι	 η	 κατάλληλη	
ευκαιρία	ώστε	να	τακτοποιήσετε	την	συνεισφορά	
σας	 για	 το	 τρέχον	 έτος.	 Παρακαλούμε	 πολύ	
προσφέρετε	το	χριστουγεννιάτικό	σας	δώρο	στην	
Ενορία	μας,	πριν	το	τέλος	του	χρόνου.					

Με	 πολύ	 αγάπη	 αναμένουμε	 την	 οικονομική	 σας	
βοήθεια	 και	 υποστήριξη,	 όπως	 γινόταν	 πάντοτε	
και	έκανε	τον	Άγιο	Θωμά	μία	δυνατή	και	ζωντανή	
Ελληνορθόδοξη	 Κοινότητα.	 Για	 πληροφορίες	
επικοινωνήστε	με	το	Ενοριακό	μας	Γραφείο,	με	τα	
μέλη	του	Συμβουλίου	ή	μέσω	της	ιστοσελίδας	μας	
στο:	www.goc-stthomas.com.	
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RESUMES	SUBMITTED	BY	CANDIDATES	FOR	THE	PARISH	COUNCIL	

	

JOHN	CHARALABIDIS	

Past	parish	council	president,	currently	serving	on	parish	council	as	a	treasurer	and	member	of	the	
AHEPA,	 Camden	 Chapter	 69.	 	 Previously	 he	 has	 served	 as	 an	 Education	 Committee	 Chairman	 and	
Principal	 for	 the	Greek	 School.	 	He	 	was	 an	 active	member	 to	 the	Balis	 Educational	Wing	Building	
Committee.	 He	 is	 married	 to	 Efrosini,	 has	 two	 children,	 George	 and	 Efthimia.	 He	 holds	 a	 BS	 in	
Electrical	Engineering	and	a	Master’s	Degree	in	Information	Systems.		

BARBARA	CHESTON	

Barbara	Cheston	has	attended	St.	Thomas	G.O.C.	since	 it	 first	opened.	Over	the	ensuing	years,	 she	
has	participated	in	various	activities,	such	as:	Sunday	School-	over	ten	years	as	a	teacher	with	three	
stints	as	director/co-director,	judge	for	Sights	and	Sounds,	judge	for	the	Oratorical	Festival,	Chairman	
of	the	Election	Committee,	and	recently	she	volunteered	to	be	on	the	committee	to	“Go	Green”	and	
change	 paper	 notifications	 to	 electronic.	 She	 is	 retired	 after	 twenty-two	 years	 in	 education	 and	
about	twenty-five	years	in	industry.	Her	experience	includes	duties	as	a	teacher	and	administrator	in	
secondary	 a	 post-secondary	 education.	 She	 participated	 in	 various	 activities	 outside	 her	 assigned	
duties,	such	as:	Parent	&	Teacher	Association,	went	on	overnight	class	trips,	out	of	the	Darkness	walk	
(suicide	awareness	and	prevention).	 For	 several	 years	 she	was	a	 Literacy	volunteer.	Her	education	
includes	a	Bachelor	of	Fine	Arts	from	Moore	College	of	Art,	 in	Philadelphia	and	a	Master	of	Arts	 in	
School	 Administration	 from	 Rowan	 College	 of	 New	 Jersey.	 She	 has	 the	 following	 New	 Jersey	
Department	 of	 Education	 Certificates:	 	 Vocational	 Teacher	 of	 Clothing	 and	 Textile	 Production,	
Supervisor	and	Principal.	Her	recreational	activities	are:	attending	art	exhibitions,	concerts,	reading,	
boating	and	gardening.	

ANASTASIOS	EFTSRATIADES	
He	 is	a	 lawyer	practicing	business	 law	 in	Philadelphia	and	Cherry	Hill,	New	 Jersey.	 	He	has	 lived	 in	
Cherry	Hill	with	 his	wife	Maria	 since	 1982	 and	 they	have	been	members	 of	 St.	 Thomas	 since	 that	
time.	 	 They	have	 two	 children,	 Pantelis	 and	Eleni.	 	 Tassos	was	elected	 to	 the	 Saint	 Thomas	Parish	
Council	 in	 2015	 and	 serves	 as	 recording	 secretary.	 	 He	 has	 been	 involved	 in	 promoting	Hellenism	
since	he	graduated	from	law	school.		He	has	served	as	President	of	the	Hercules	Spartan	Chapter	No.	
26	 of	 AHEPA,	 President	 of	 the	 Greek	 American	 Chamber	 of	 Commerce,	 Vice	 President	 of	 the	
Federation	of	Hellenic	Societies	of	Greater	Philadelphia	and	President	of	the	Hellenic	Federation	of	
New	Jersey.		He	serves	now	as	chairman	of	the	scholarship	committee	of	the	New	Jersey	Federation.		
In	2014	was	bestowed	on	him	the	office	of	Archon	of	the	Order	of	Saint	Andrew	of	the	Ecumenical	
Patriarchate.			
NICKOLAOS	GASPARINATOS	

Nickolaos	 is	seeking	re-election	to	the	Parish	Council.	 	He	has	served	two	years	on	the	council	and	
with	your	votes	I	would	be	honored	and	privileged	to	continue	as	a	board	member.	He	is	married	to	
Denise	 and	 they	 are	 grateful	 to	 have	 five	 children,	 Alexandria,	 Christina,	 Anastasia,	 Mariella	 and	
Niko.	His	wife	 is	 currently	 recording	 secretary	 for	 the	Hellenic	Dance	Group	along	with	 their	 three	
older	daughters	belonging	to	the	Hellenic	Dance	Group.	His	family	have	been	members	of	St.	Thomas	
for	over	twenty	years	and	have	volunteered	for	many	years	at	the	Greek	Agora	and	at	many	of	St.	
Thomas	events.		He	is	graduate	of	the	St.	Thomas	Greek	school	program,	a	proud	member	of	AHEPA	
and	president	of	the	Pan-Ikarian	Philadelphia	Chapter	Atheras	clubhouse	located	in	Pennsauken	N.J.	
He	is	self	employed	as	a	Master	Licensed	Heating	&	Air	Conditioning	contractor	in	the	state	of	New	
Jersey	and	Pennsylvania.		St.	Thomas	is	the	home	&	foundation	for	the	local	Greek	Community.		He	
would	 be	 honored	 to	 continue	 as	 a	 Parish	 Council	 member	 for	 our	 beloved	 St.	 Thomas	 Greek	
Orthodox	Church.	

ELIAS	ILIADIS,	MD	

He	is	requesting	the	privilege	of	serving	his	community	as	a	board	of	the	parish	council	of	St.	Thomas	
Greek	Orthodox	Church.	 	His	community	 involvement	has	 included	past	chairman	of	 the	Education	
Committee,	 and	 current	 corresponding	 secretary	 of	 the	 parish	 council.	 	 He	 is	 a	 founding	 board	
member	and	past	president	of	the	Hellenic	Medical	Society	of	Philadelphia.		He	has	been	nominated	
to	 the	 New	 Jersey	 Hellenic	 Heritage	 Commission	 and	 servers	 as	 secretary	 of	 the	 Federation	 of	
Hellenic	Medical	Societies	of	North	America.	 	He	 is	a	current	board	member	of	 the	World	Hellenic	
Biomedical	 Association	 and	 Hellenic	 University	 of	 Philadelphia.	 	 Professionally,	 he	 is	 attending	
cardiologist	 at	 Cooper	 University	 Hospital,	 director	 of	 Peripheral	 Vascular	 Interventions,	 medical	
director	 of	 Non-invasive	 Mascular	 laboratories	 and	 associate	 director,	 Cardiac	 Catheterization	
Laboratories	at	Cooper	University	Hospital.		He	is	married	to	Katherine	Dedes	Iliadis,	RPH	(St.	Thomas	
PTO	Past	President)	and	have	3	children:	Sophia,	Nicholas	and	Elena	.	They	reside	in	Moorestown,	NJ.			

STATHIS	KARADONIS	



He	 currently	 serves	 as	 the	 vice-president	 of	 the	 parish	 council,	 past	 chairman	 of	 the	 Education	
Committee,	which	operates	the	school	and	past	president	of	the	Federation	of	Hellenic	Societies	of	
Philadelphia.	 	Stathis	has	served	as	a	past	Building	Renovation	Chair.	 	Born	 in	Thessaloniki,	Greece,	
he	graduated	from	the	University	of	Thessaloniki	in	1985.		He	resides	in	West	Deptfoτd,	NJ	with	his	
wife	and	two	children.		His	two	children	have	attended	the	St.	Thomas	School.	In	2015	was	bestowed	
on	him	the	office	of	Archon	of	the	Order	of	Saint	Andrew	of	the	Ecumenical	Patriarchate.			
NICK	G.	KOSTIOU	

Nick	is	married	to	Joni	Kostiou	and	they	have	2	children,	Jessica	and	George.		He	has	been	a	member	
of	St.	Thomas	since	1985and	has	previously	served	on	the	parish	council	for	16	years.		He	has	served	
2	terms	as	parish	council	vice	president,	Secretary	and	has	been	a	co-chairman	for	our	annual	Agora	
festival	for	the	last	12	years.	 	He	is	active	in	AHEPA	and	the	Cretan	Society	and	was	involved	in	the	
layout	and	design	of	the	Balis	Center;	He	has	been	involved	in	the	Day	to	Day	maintenance	needs	of	
our	 parish	 for	many	 years.	 	 He	 and	 his	 wife	 Joni	 had	 been	 actively	 involved	with	 the	 St.	 Thomas	
Summer	Day	Camp	program	for	14	years.		He	enjoys	working	with	the	AGORA	committee	and	looks	
forward	 to	 rejoining	 the	 committee	 in	 meeting	 the	 needs	 and	 challenges	 of	 our	 church	 and	
community.		

THADDEUS	PAPPAS	

Thaddeus	has	been	a	member	of	the	St.	Thomas	community	since	1972,	when	his	parents	Perry	and	
Bessie	moved	to	Cherry	Hill.	During	that	time	he	was	an	Altar	boy,	member	of	GOYA	and	the	Sons	of	
Pericles,	 including	 one	 year	 as	 chapter	 President.	 	 Thaddeus	 is	 currently	 a	 member	 of	 AHEPA.		
Thaddeus	and	Carol	were	married	in	and	both	of	their	daughters	were	baptized	in	St.	Thomas.	One	
of	their	daughters	was	also	married	in	our	church.	Carol’s	family	(Marateo)	is	founding	members	of	
St.	 Thomas.	Over	 the	 years	 Thaddeus	 has	 volunteered	 during	 the	 Agora	 and	 various	 Philoptochos	
and	 Daughters	 of	 Penelope	 functions,	 most	 recently	 working	 on	 the	 50th	 Anniversary	 Gala	
Committee.	Thaddeus	is	a	graduate	of	Johnson	&	Wales	University,	with	a	Bachelor’s	Degree	in	Food	
Service	Management.	 	 He	 has	 been	 employed	by	US	 Foods	 for	 the	past	 25	 years	 in	 various	 sales,	
sales	management,	training	and	regional	management	positions.	He	looks	forward	to	continuing	to	
serve	on	the	Parish	Council,	working	on	the	growth	of	the	community.	

	

CHARLES	SANDILOS	

Charles	 Sandilos	 is	 currently	 a	 member	 of	 the	 parish	 council.	 	 He	 has	 been	 active	 on	 the	 parish	
council	having	served	as	President	1996	and	1997	and	various	terms	as	Secretary.			Mr.	Sandilos	has	
been	 active	with	 the	 youth	 having	 served	 as	 a	GOYA	 advisor	 and	 Sunday	 School	 teacher.	 	 He	 is	 a	
member	of	AHEPA.	 	Mr.	Sandilos	 is	an	attorney	with	 the	New	Jersey	Office	of	 the	Public	Defender	
and	as	Deputy	is	responsible	for	the	Cumberland	Trail	Region.		He	is	married	to	Tulla	Bollas	and	they	
have	a	son,	Peter.	

	

	

BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ	ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΓΙΑ	ΤΟ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ	

Είναι	δικηγόρος	στην	Φιλαδέλφεια	και	στο	Τσέρι	Χίλ.	Ζει	στην	περιοχή	μας	από	το	1982	και	μαζί	με	
την	σύζυγό	του	Μαρία	είναι	μέλη	της	Ενορίας	μας	από	τότε.	Έχουν	δύο	παιδιά	τον	Παντελή	και	την	
Ελένη.	 Το	 2015	 εξελέγη	 για	 πρώτη	 φορά	 μέλος	 του	 Ενοριακού	 μας	 Συμβουλίου,	 όπου	 σήμερα	
υπηρετεί	 ως	 Γραμματέας.	 Από	 την	 αποφοίτησή	 του	 από	 το	 Πανεπιστήμιο	 μέχρι	 και	 σήμερα	
ασχολείται	 ενεργά	 για	 την	 προώθηση	 κάθε	 τι	 ελληνικού	 στην	 περιοχή	 μας.	 Υπήρξε	 πρόεδρος	 και	
μέλος	 του	 ΑΧΕΠΑ	 καθώς	 και	 σε	 άλλους	 πολλούς	 Οργανισμούς	 της	 ευρύτερης	 περιοχής	 (Ελληνο-
Αμερικανική	 Ομοσπονδία	 Νέας	 Ιερσέης	 και	 Φιλαδέλφειας	 κ.ά.).	 Σήμερα	 είναι	 υπεύθυνος	 για	 τις	
Υποτροφίες	που	δίνονται	από	την	Ομοσπονδία	Νέας	Ιερσέης.	To	2014	του	απενεμήθηκε	το	Οφφίκιο	
του	Άρχοντος	του	Οικουμενικού	μας	Πατριαρχείου.	
ΗΛΙΑΣ	ΗΛΙΑΔΗΣ,	ΙΑΤΡΟΣ	

Υπηρετεί	ως	μέλος	του	ενοριακού	συμβουλίου	του	Αποστόλου	Θωμά	και	ζητά	την	επανεκλογή	του.	
Κατά	την	θητεία	του	ως	μέλος	του	συμβουλίου	υπήρξε	υπεύθυνος	Σχολικής	Επιτροπής,	ταμίας	και	
γραμματεύς	 	 του	 συμβουλίου.	 Είναι	 οργανωτής	 και	 τέως	 πρόεδρος	 του	 Ιατρικού	 Συλλόγου	
Φιλαδελφείας,	μέλος	του	Συλλόγου	Ελληνικής	Κληρονομιάς		Νέας	Ιερσέης,	και	διατελεί	γραμματεύς	
του	 Ελληνικού	 Ιατρικού	 Συλλόγου	 Βορείου	 Αμερικής.	 	 Ως	 ιατρός	 καρδιολόγος,	 απασχολείται	 στο	
πανεπιστημιακό	νοσοκομείο	Cooper	και	κατέχει	υπεύθυνη	θέση	στην	μονάδα	καρδιολογίας.	Είναι	
παντρεμένος	με	την	Αικατερίνη	Δεδe	Ηλιάδη,	φαρμακοποιό	(πρώην	πρόεδρο	συλλόγου	γονέων)	και	
έχουν	τρία	παιδιά:	Σοφία	,	Νικόλαο		και	Ελένη		και	διαμένουν	στο	Moorestown,	NJ.		

	



ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ	

Ο	 Νικόλαος	 ζητά	 επανεκλογή	 στο	 Κοινοτικό	 Συμβούλιο	 μετά	 από	 υπηρεσία	 μίας	 διετίας	 .	 Είναι	
παντρεμένος	 με	 την	 Ντενίς	 και	 έχουν	 αποκτήσει	 πέντε	 παιδιά,	 την	 Αλεξάνδρια,	 Χριστίνα,	
Αναστασία,	Μαριέλλα	 και	 Νικόλαο.	 	 Η	 σύζυγός	 	 του	 είναι	 η	 γραμματέας	 του	 Χορευτικού	Ομίλου		
μαζί	με	τις	τρεις	μεγαλύτερες	κόρες	 	που	ανήκουν	στο	χορευτικό.	Η	οικογένειά	του	είναι	μέλη	για	
πολλά	 χρόνια	 και	 έχουν	 προσφέρει	 εθελοντική	 εργάσια	 στην	 ετησία	 ΑΓΟΡΑ	 και	 σε	 άλλες	
εκδηλώσεις	της	Ενορίας.		Είναι	απόφοιτος	του	Ελληνικού	Σχολείου	Αγίου	Θωμά,	υπερήφανο	μέλος	
της	 ΑΧΕΠΑ	 και	 πρόεδρος	 της	 τοπικής	 -Ικαριακής	 Αδελφότητας	 «ΑΘΕΡΑΣ»	 που	 στεγάζεται	 στο	
Pennsauken,	 NJ	 .	 Απασχολείται	 στη	 δική	 του	 εταιρία	 με	 άδεια	 ασκήσεως	 επαγγέλματος	 για	
Θέρμαση	&	Κλιματισμό.		Ευελπιστεί	στην	επανεκλογή	του		προς	όφελος	της	προσφιλούς	κοινότητας	
του	Αγίου	Θωμά.			

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ	

Υπηρετεί	το	ενοριακό	συμβούλιο	ως	αντιπρόεδρος,	πρώην	υπεύθυνος	της	Σχολικής	Επιτροπής	που	
λειτουργεί	 	 το	 Σχολείο.	 	 Υπήρξε	 πρόεδρος	 	 Ομοσπονδίας	 Ελληνικών	 Συλλόγων	 Φιλαδελφείας.	
Υπήρξε	υπεύθυνος	της	Επιτροπής		Ανακαίνισης.		Γεννήθηκε	στην	Θεσσαλονίκη	και	απεφοίτησε	από	
το	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης	το	1985.		Διαμένει	με	την	σύζυγόν	του	και	τα	δύο	τους	παιδιά	στο	
West	Deptford.	Και	 τα	δύο	 τους	παιδιά	είναι	 	απόφοιτοι	 του	Ελληνικού	Σχολείου	Αγίου	Θωμά	To	
2015	του	απενεμήθηκε	το	Οφφίκιο	του	Άρχοντος	του	Οικουμενικού	μας	Πατριαρχείου.	
	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Γ.	ΚΩΣΤΙΟΥ	

O	Νικόλαος	είναι	παντρεμένος	με	την	Τζόνη	και	έχουν	δύο	παιδιά.	Είναι	μέλος	της	ενορίας	από	το	
έτος	1985	 και	 έχει	υπηρετήσει	σαν	σύμβουλος	 για	δεκαέξι	 χρόνια,	 έχει	 εκλεγεί	αντιπρόεδρος	 και	
μέλος	 της	 ΑΧΕΠΑ.	 	 Έλαβε	 μέρος	 στο	 σχέδιο	 του	 Μπαλείου	 Κέντρου.	 Με	 την	 σύζυγό	 του	 είχαν	
αναλάβει	 το	 πρόγραμμα	 της	 θερινής	 κατασκήνωσης	 για	 έντεκα	 χρόνια.	 	 Θέλει	 να	 συνεχίσει	 την	
θητεία	του	ως	μέλος	του	συμβουλίου	για	το	καλό	της	ενορίας.	

ΘΑΔΔΑΙΟΣ	ΠΑΠΠΑΣ	

Ο	Θαδδαίος	 είναι	μέλος	 της	 Ενορίας	 του	Αποστόλου	Θωμά	από	 τό	 έτος	1972,	όταν	οι	 γονείς	 του	
μετακόμισαν	 στη	 περιοχή	 του	 Cherry	 Hill.	 Υπήρξε	 Ιερόπαιδο,	 μέλος	 της	 Νεολαίας	 ΓΚΟΓΙΑ,	 και	
πρόεδρος	 	 των	 Υιών	 του	 Περικλή.	 	 Ο	 Θαδδαίος	 είναι	 μέλος	 της	 ΑΧΕΠΑ.	 Παντρεύτηκε	 στον	 Άγιο	
Θωμά	με	την	Κάρολ	(Μαρατέο)	και	οι	κόρες	τους	βαπτίστηκαν	επίσης	στον	Άγιο	Θωμά.	 	Οι	γονείς	
της	 Κάρολ	 υπήρξαν	 ιδρυτικά	 μέλη	 της	 Ενορίας	 μας.	 Ο	 Θαδδαίος	 έχει	 προσφέρει	 εθελοντική	
υπηρεσία	στην	Φιλόπτωχο	Αδελφότητα	«	ΑΓΙΑ	ΕΙΡΗΝΗ»,	στις	«Κόρες	της	Πηνελόπης»	και	πρόσφατα	
στην	50η	επέτειο.		Έχει	αποφοιτήσει	από	το	πανεπιστήμιο	Johnson	&	Wales	με	πτυχίο	στη	Διοίκηση	
Υπηρεσιών	 Τροφίμων.	 Εργάζεται	 για	 την	 εταιρία	 US	 Foods	 τα	 τελευταία	 25	 χρόνια.	 Θέλει	 να	
συνεχίσει	την	θητεία	του	ως	μέλος	του	Συμβουλίου	για	την	ανάπτυξη	της	Ενορίας.							

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΣΑΝΔΙΛΟΣ	

Είναι	μέλος	του	ενοριακού	συμβουλίου	με	προϋπηρεσία	προέδρου	1996	και	1997	και	γραμματέως	
άλλα	 έτη.	 	 Προσφέρει	 εθελοντική	 υπηρεσία	 στα	 προγράμματα	 νεολαίας	 ως	 σύμβουλος	 και	
κατηχητής.	 	Είναι	μέλος	της	ΑΧΕΠΑ.	 	Ο	κ.	Σἀνδιλος	είναι	δικηγόρος	και	απασχολείται	στο	γραφείο	
του	 Δημοσίου	 Συνήγορου	 της	 πολιτείας	 Νέας	 Ιερσέης,	 ως	 τοπικός	 εκπρόσωπος	 του	 Δικαστηρίου	
Cumberland.		Είναι	παντρεμένος	με	την	Τούλα	Μπόλλα	και	έχουν	υιό,	τον	Παναγιώτη.					

ΒΑΡΒΑΡΑ	ΤΣΕΣΤΟΝ	(ΚΑΣΤΑΝΙΑ)	

Είναι	 μέλος	 από	 την	 ίδρυση	 της	 ενορίας.	 Έχει	 λάβει	 μέρος	 σε	 διάφορες	 εκδηλώσεις	 όπως	 το	
Κατηχητικό	 για	 δέκα	 χρόνια,	 σε	 ετήσιες	 εκδηλώσεις	 νεολαίας	 όπως	 το	 Φεστιβάλ	 Ρητορικής	 και	
«Ήχος	 και	 Φως»	 και	 υπεύθυνος	 της	 	 εφορευτικής	 επιτροπής	 	 και	 πρόσφατα	 προσεφέρθη	
εθελοντικώς	 στο	 «go	 green»	 της	 Ενορίας.	 	 Είναι	 συνταξιούχος	 εκπαιδευτικός	 μετά	 από	 μία	
εικοσιπενταετία.	 Η	 εμπειρίες	 καλύπτουν	 διδασκαλία	 και	 διεύθυνση.	 Έλαβε	 μέρος	 σε	 διάφορες	
εξωσχολικές	 απασχολήσεις,	 παράδειγμα	 –Σύλλογος	 Γονέων	 και	 Διδασκάλων,	 ολονύκτιες	 σχολικές	
εκδρομές	και	για	αρκετά	χρόνια	ήταν	εθελόντρια	εγγραμματισμού.	Κατέχει	πτυχίο	στις	Καλές	Τέχνες	
καθώς	και	μεταπτυχιακό	από	το	Πανεπιστήμιο	Rowan,	NJ	και	κατέχει	διάφορα	πιστοποιητικά	από	
την	προϋπηρεσία	της	σαν	υπεύθυνη	και	διευθύντρια.		Άλλες	αποσχολήσεις	της	είναι	επισκέψεις	σε	
εκθέσεις,	συναυλίες,	διάβασμα,	ιστιοπλοϊα	και		κηπουρική.					

ΙΩΑΝΝΗΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ	

Υπηρετεί	στο	ενοριακό	συμβούλιο	ως	ταμίας	και	υπήρξε	πρόεδρος	και	γραμματεύς	κατά	καιρούς,	
καθώς	και	μέλος	της	ΑΧΕΠΑ.	Έχει	υπηρετήσει	ως	διευθυντής	του	Ελληνικού	Σχολείου	και	υπεύθυνος	
της	Σχολικής	Επιτροπής.	Είναι	παντρεμένος	με	την	Ευφροσύνη	και	έχουν	δύο	παιδιά,	τον	Γιώργο	και	
την	Ευθυμία.		Κατέχει	πτυχίο	μηχανολόγου	ηλεκτρολόγου	και	μεταπτυχιακό	στη	πληροφορική.	

	
	


