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SUNDAY, MARCH 31, 2019 
THIRD SUNDAY OF GREAT LENT  
+ SUNDAY OF THE VENERATION  

OF THE HOLY CROSS 
******************  

TODAY’S READINGS  
Epistle: Heb. 4:14-16; 5:1-6.…………….....pg. 140 

Gospel: Mark 8:34-38;9:1………..…......pg. 141 
 

FLORAL FRAME OF VIRGIN MARY ICON FOR 
SALUTATION SERVICE 3/29 

…was offered  for the continued health of George 

and Anastasia Kostiou, Nikos Kostiou family, John 

Kostiou family. 

 

HOLY CONFESSION 
• TUESDAY, APRIL 9, 5-7 evening 

• THURSDAY, APRIL 11, 5-7 evening 
• HOLY MONDAY, APRIL 22, 12-2 afternoon 

(PLEASE CONTACT THE CHURCH OFFICE FOR  

AN APPOINTMENT WITH FATHER CHRISTOFOROS 

FOR THE ABOVE DATES ONLY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL SERVICE  
For the repose of the soul of the late 

MICHAEL MICHAELIDES (5 years) 
 

PRAYER SERVICE  
For the repose of  the soul of the late 

IRENE KONTOROUSIS (11 years) 
IAKOVOS KONTOROUSIS (50 years) 

The congregation is requested to join in prayer 

 the families of the deceased.   

 

MEMORIAL SERVICE NEXT SUNDAY 
For the repose of the soul of the late 

DOMINIC MARATEO (1 year)  
Relatives and friends are invited to attend. 

 

SPECIAL COLLECTION TRAY TODAY 
St. Irene Philoptochos Society will have a special 

collection today. All proceeds will be forwarded to 

the Holy Cross Seminary and Theological School in 

Boston. We appreciate your generosity. 

 

ST. IRENE PHILOPTOCHOS NEWS: 
PHILOPTOCHOS GENERAL MEETING: APRIL 9 

All members and guests of the "St. Irene 

Philoptochos Society" are invited to our regular 

meeting, on Tuesday, April 9, 2019 at 7:00 pm in 

the St. Irene Hall. All are welcome to join us! 

 

ΑLTAR GUILD FOR EASTER 

The Altar Guild requests your assistance in the 

preparation of Holy Week and Easter. Donations 

are now accepted for the many floral 

arrangements, candles and sacristy items needed. 

Please call Ourania Melissaratos at 856-810-8748.  

 

GREEK INDEPENDENCE DAY SCHOOL ASSEMBLY: 
TODAY, SUNDAY, MARCH 31ST AT 1 PM:  

Our annual Greek Independence Day 

Celebration/School Assembly will be held at the 

"Danielle Kousoulis" Greek Cultural Center on 

Sunday, March 31, 2019 at 1 pm, following the 

Sunday Divine Liturgy. Everyone is invited to 

admire the performances of our Greek School 

students with poems, songs and folk dances! 

GREAT LENT LITURGICAL SCHEDULE 
Great Compline Services are conducted every 

Monday evening at 6:30 pm and Bible Study 

Lecture will follow and continue until 

Monday, April 15, 2019. Don’t miss the boat 

as we embark on our Lenten journey for an 

open and interesting dialogue with Fr. 

Christoforos. After the Compline, a Lenten 

Pot Luck dinner and discussion will follow. 

PRE-SANCTIFIED DIVINE LITURGIES 

WEDN., APRIL 3      -      7 PM  (EVENING) 
WEDN, APRIL 10 - 9.30 AM  (MORNING) 
WEDN., APRIL 17     -     7 PM  (EVENING) 

 

SALUTATIONS TO THE THEOTOKOS 
FRIDAY, APRIL 5                  7 PM  (EVENING) 
FRIDAY, APRIL 12               7 PM  (EVENING) 

Please attend these Spiritual Services. 
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 “CHAPTER CHALLENGE” ANNOUNCEMENT  
& INVITATION 

Our Philoptochos Society has been selected by our 

NJ Metropolis and the National Philoptochos to 

work on the “Chapter Challenge” project, a two-

year program focused on helping people in need, 

that will run through April of 2020. For this 

"hands-on" community service project, we have 

set our heart to work with two Organizations that 

provide services to people dealing with 

homelessness, “Joseph's House” the Adult 

Homeless Shelter, in Camden and “Covenant 

House” the Teenage Shelter with 2 locations, in 

Camden and Atlantic City. We will work with both 

non-profits collaboratively, to aid homeless 

brothers and sisters and most importantly 

give them the chance they need to make a life for 

themselves away from the streets. We have 

reached out to all Organizations at St. Thomas and 

ALL of them have embraced and supported our 

endeavor to “Witness God’s love in action for 

those in NEED”. A detailed monthly calendar that 

includes volunteer opportunities for the entire 

community has been generated so that ALL OF US 

TOGETHER share our time, talent and treasures 

by providing food, everyday items, clothing, 

making food and serving it and a lot more for and 

to these fellow human beings!   
 

"CHAPTER CHALLENGE" PAJAMA DRIVE 

THANK YOU! 
To the St. Thomas Hellenic School PTO and all who 

donated to the pajama drive for Covenant House.  

To the St. Thomas Seniors for cooking food for 

Joseph's House. 
 

"CHAPTER CHALLENGE" FLIP FLOP  
& SUNSCREEN DRIVE 

The St. Irene Philoptochos and the Daughters  of 

Penelope, Nike chapter #230 will be collecting 

NEW flip flops and sunscreen, going to Covenant 

House for young men and women ages 18-21. 

Please donate only brand new items.  Collection 

containers will be in the Narthex, the St. Irene Hall 

and the Danielle Kousoulis Center for the month 

of April.  Thank you for your continued support.   
 

PHILOPTOCHOS KOULOURAKIA  
& TSOUREKI SALE 

St. Irene Philoptochos Society will be baking 

koulourakia and tsourekia for Easter. Your orders 

will be available on Palm Sunday, April 21, 2019. 

Please place your orders by calling Popi 

Stamatiades 856-663-7043, Amalia Kokolis 856-

333-6192 or see them during coffee hour today at 

the Philoptochos table. 

 
PLEASE HELP WITH KOULOURAKIA BAKING 

We invite the ladies of our Philoptochos to come 

out and help with the baking of Koulourakia for 

Easter from Monday, April 1st thru Friday, April 

5th from 9:00 am - 1:30 pm.  Wrapping will be the 

week after we finish baking and we will let 

everyone know what days and times we will 

wrap. If you have any questions please call Popi 

Stamatiades at 856-663-7043. 

 

GIVE EASTER FLOWERS 
Easter plants for $10.00 each may be donated 

either in memory of or in honor of your beloved 

ones. Please make checks payable to the St. Irene 

Philoptochos Society and be certain to place your 

order soon. 

 

SAVE THE DATE: 41TH ANNUAL PHILOPTOCHOS 
BID N’ BUY: WEDNESDAY, MAY 15th, 2019 at 6 pm 

at the Danielle Kousoulis Greek Cultural Center. 

Admission: $25. Reserve your table by contacting 

Popi Stamatiades 856-663-7043 or Carol Pappas 

856-667-4241. 

 
ORTHODOX FAITH SUNDAY SCHOOL NEWS: 

SALUTATIONS “FLOWER GIRLS” 2019 
All young girls in Orthodox Faith Sunday School, 

Kindergarten through 5th Grade, are invited to 

participate in the Salutations Services observed 

each Friday evening during Great Lent. This is an 

honor that our girls will remember and treasure 
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forever. The girls are required to be dressed all in 

white. They should arrive at the Church by 7:00 

pm and sit together, quietly, as a group, with a 

Sunday School teacher, until it is time for them to 

process towards the icon of their Virgin Mary with 

their flowers. Please contact your girl’s Sunday 

School teacher. 
 

SATURDAY OF LAZAROS: APRIL 20 
Instructional Divine Liturgy for all our children. 

Orthros: 9:00 a.m. Divine Liturgy: 10:00 a.m. This 

is an exceptional opportunity offered to bring our 

children to a better understanding of the Divine 

Liturgy. Communion Breakfast will be offered by 

the Greek School PTO, immediately after the 

Divine Liturgy. All parents and kids are invited to 

participate and also help HOPE and JOY make 

palm crosses for Palm Sunday! 
 

EASTER CANDLES 
Our Sunday School will be offering Easter 

candles for $20 each. Each candle will be 

beautifully decorated in various styles for boys 

and girls. To purchase candles for your child or 

godchild, please stop by the Sunday School office, 

or look for our table in the Narthex in the 

upcoming weeks. All proceeds benefit St. Thomas 

Church. 
 

2019 ΗΟLY FRIDAY SUNDAY SCHOOL RETREAT: 
APRIL 26, 11 AM TO 3 PM 

The Annual Holy Friday Retreat has become a St. 

Thomas tradition. All young people – from Pre-

Kindergarten through 12th Grade – are invited to 

attend on April 26th. Please be advised that Pre-

Schoolers & Kindergarteners must be 

accompanied by a parent or another family 

member who will stay with their child throughout 

the session. The program begins at 11 am and 

concludes with the Service of the Descent from 

the Cross/Apokathilosis at 3 pm. Although there is 

no fee for this program, we do require that all 

participants preregister by Palm Sunday, April 

21st. Your prompt response will help us to plan for 

sufficient gifts, lunch and supplies for all. Most 

importantly, it will help to organize at arrival time 

and allow us to focus our attention on greeting the 

children and escorting them to directly to their 

group. Permission slips, signed by Fr. Christoforos, 

for an excused school absence will be available 

that day for any attendee who may need it. Any 

adults interested in participating and learning 

more about the Passion of our Lord should also 

register in advance. This is the most appropriate 

activity for such a solemn and holy day. We look 

forward to seeing all children of the St. Thomas 

Family in attendance. Contact SaintThomas 

SundaySchool@gmail.com. Please understand that 

use of any electronic devices during the retreat 

WILL NOT be allowed!  

 

ST. THOMAS SUMMER DAY CAMP 
Due to construction at St. Thomas, this year's 

camp will be held for one week at Trinity 

Presbyterian Church located at 499 Route 70, 

Cherry Hill from June 24 to June 28 and from 9 am 

until 3 pm.  Due to limited space at Trinity Church, 

this year's camp will be limited to 40 campers and 

we will not be able to accommodate last minute 

registrations. The program is for kids from K-6th 

and provides a variety of activities and religious 

education. Cost for the week is $150.  We 

understand some schools may still be in session, in 

this the case please contact us to discuss options. 

For questions and more information, contact: 

stthomascamp@gmail.com. Registration and more 

information will follow. 
 

ST. THOMAS SUMMER DAY CAMP COUNSELOR 
APPLICATIONS 

Attention all high school and college students, St. 

Thomas Summer Day Camp is looking for 

responsible and motivated individuals to work as 

counselors and counselors-in-training.  For more 

information, contact Mrs. Hippel at stthomas 

camp@gmail.com or Mrs. Pappas at saintthomas 

sundayschool@gmail.com. 
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SENIORS TRIP TO NEW YORK 
The Seniors Trip to Ellis Island/Statue of Liberty 

that was cancelled back in October will take place 

on Saturday, April 13th.  We will visit Ellis Island 

and The Statue of Liberty, then we will go to 

Astoria for a late lunch and shopping at the Greek 

stores.  The cost is $50.00 including the tip for the 

bus driver and admission to Ellis Island.  To reserve 

your seat, please call Popi Stamatiades at 856-663-

7043. Seats are limited. Payment due March 31st. 

 
DANIELLE KOUSOULIS MEMORIAL SCHOLARSHIP 

The Danielle Kousoulis Memorial Scholarship Fund 

is offering one $2,000 (Two Thousand Dollar) 

scholarship to a current well-rounded graduating 

high school senior who will be seeking higher 

education.  Danielle Kousoulis, who was a member 

of St. Thomas, tragically lost her life on September 

11, 2001 as a result of the terrorists’ attack on the 

World Trade Center.  This scholarship fund was 

established in Danielle’s memory to honor her 

very giving and generous nature.  For more 

information or for an application, please contact 

Peter Kousoulis at peteykous@verizon.net. 

Deadline is May 3, 2018. 

 
DAUGHTERS OF PENELOPE SCHOLARSHIP 

The Daughters of Penelope Nike Chapter Nο 230 is 

offering a scholarship to any current high school 

senior. The recipient must be a child or grandchild 

of a member in good standing of the local DOP. 

For information / application email Martina Harris, 

PDG at: harrism855@ gmail.com.  

 
MARK YOUR CALENDARS: GREEK INDEPENDENCE 

DAY CELEBRATION 2019 
• Friday, April 5, 2019, at 1:00 pm at the 

City Hall in Philadelphia we will celebrate the 

Greek Flag Raising Ceremony in Honor of Greek 

Independence Day.  

• Sunday, April 7, 2019 at 2 pm THE 
PARADE will take place on the streets of the City 

of Philadelphia, with the presence of the Evzones 

(Presidential Guard of Greece) from Greece. The 

presence of all our Greek Orthodox Faithful 

(Hellenes and Philhellenes) is imperative! Buses 

will be provided for the transportation following 

the Divine Liturgy on Sunday, April 7. The central 

theme of this year’s Parade for Greek 

Independence is the commemoration of 100 years 

of the “PONTIAN GENOCIDE”.   

 
GENOCIDE LECTURE AND GREEK FILM NIGHT 

Please join the Hellenic University Club of 

Philadelphia and the entire Hellenic Community of 

the Delaware Valley for two unique and thought-

provoking programs in April. On Monday, April 
1st, in partnership with The Federation, Dr. 

Thomas Sawidis from The Aristotle University of 

Thessaloniki will be presenting "Remembering the 

Pontic-Greek Genocide of 1913 to 1922" at Drexel 

University starting at 7PM, with a reception 

following the lecture. This program is offered at no 

charge.  

On Wednesday, April 3rd, in partnership with The 

Hellenic Film Society of New York City, we are 

hosting a Greek Film Night at the Ritz Five in 

Philadelphia. At 7PM we will start with a short 

film, "Genocide - A True Story"; to be immediately 

followed by the award winning film "Jamaica" with 

an introduction by Professor James DeMetro. 

Tickets are $12. These programs are part of a 

series of events planned to commemorate the 100 

year anniversary of the Genocide, culminating in 

the Greek Independence Day Parade on Sunday, 

April 7th. For information and tickets visit: 

http://hucphiladelphia.org.  

 

 

 

 

 

 

SAVE THE DATE: MEZZE MARATHON: 
TUESDAY, MAY 21, 2019, 7-9 PM AT THE 
ADELPHIA RESTAURANT. ALL PROCEEDS 

WILL BENEFIT ST. THOMAS BUILDING 
RENOVATIONS. 
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KYΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 
ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
+ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ  

******************  
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ  

Απόστολος: Εβρ. 4:14-16, 5:1-6 ……….…...σελ.140 

Ευαγγέλιον: Μάρκ. 8:34-38, 9:1…….........σελ. 141 

 
ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  
ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ 

.....προσφέρθηκε υπέρ υγείας Γεωργίου και 

Αναστασίας Κωστίου, οικογενειών Νικολάου και 

Ιωάννου Κωστίου. 
 

IEΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (5 έτη) 
 

ΙΕΡΑ ΤΡΙΣΑΓΙΑ  
Υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των αειμνήστων 

ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ (11 έτη) 
                        ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ (50  έτη) 

Το εκκλησίασμα καλείται να συμπροσευχηθεί 

μετά των οικογενειών των κεκοιμημένων. 

 

IEΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  
Υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου 

ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΜΑΡΑΤΕΟ (1 έτος) 
Συγγενείς και γνωστοί προσκαλούνται. 

 
ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ  

•  ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 5-7 το απόγευμα  
•  ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 5-7 το απόγευμα 

 •  Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 12-2 το μεσημέρι  
(ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ π. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ, ΜΟΝΟ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ) 

 
EKTAKTOΣ ΔΙΣΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» θα 

έχει έκτακτο δίσκο για την Θεολογική Σχολή του 

«Τιμίου Σταυρού» Βοστώνης. Ζητούμε την 

βοήθειά σας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:  

ΣΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ - 1 ΜΜ 
Ο Σχολικός Εορτασμός της Ημέρας της Εθνικής 

μας Παλιγγενεσίας θα γίνει την Κυριακή 31 

Μαρτίου 2019 στις 1 το μεσημέρι (μετά την Θεία 

Λειτουργία) στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο 

“Δανιέλλα Κουσούλη”. Ελάτε να παρακολουθή-

σουμε και να χαρούμε τα παιδιά του Ελληνικού 

μας Σχολείου που θα πάρουν μέρος στην 

Εκδήλωση με απαγγελίες ποιημάτων, τραγούδια 

και παραδοσιακούς χορούς! 
 

ΝΕΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ:  
ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΝΑΟΥ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Ζητούμε τη βοήθειά σας για την προετοιμασία της 

Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα. Επίσης για 

την Μ. Πέμπτη χρειαζόμαστε στεφάνια για να 

προσφέρουμε στον Εσταυρωμένο. Το κόστος είναι 

$50 έκαστο. Τηλεφωνήσατε στην κα Ουρανία 

Μελισσαράτου στο 856-810-8748.  

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ  
Κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 6:30 μμ 

τελούμε το Μεγάλο Απόδειπνο στον Ιερό 

Ναό μας και στη συνέχεια έχουμε τη 

δυνατότητα για ένα ανοικτό και 

ενδιαφέροντα πνευματικό διάλογο με τον π. 

Χριστοφόρο. Ελάτε στο Μεγάλο Απόδειπνο 

στις 6:30 μμ και μετά από νηστίσιμο δείπνο 

θα ακολουθήσει συζήτηση.  

Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ               7 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ          9.30 ΤΟ ΠΡΩΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ             7 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27  ΜΑΡΤΙΟΥ       7 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ          7 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ       7 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ  

Η Φιλόπτωχός μας έχει επιλεγεί από την Ιερά μας 

Μητρόπολη και από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα 

της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ώστε να φέρουμε 

εις πέρας ένα φιλανθρωπικό έργο, το οποίο θα 

συμπεριλάβει ολόκληρη την Ενορία μας, μικρούς 

και μεγάλους, άνδρες και γυναίκες. Το 

φιλανθρωπικό αυτό πρόγραμμα θα διαρκέσει έως 

τον Απρίλιο του 2020. Έχουμε επιλέξει να 

προσφέρουμε την αγάπη μας και τις υπηρεσίες 

μας στις μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, 

«Joseph's House», το Κέντρο Ενηλίκων Αστέγων 

στο Κάμντεν καθώς και στο «Covenant House», 

που είναι Κέντρο Αστέγων Νέων στο Ατλάντικ Σίτυ 

και στο Κάμντεν. Έχουμε επικοινωνήσει με όλες 

τις Οργανώσεις της εκκλησίας μας και έχουμε 

αποφασίσει να υποστηρίξουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 

συνανθρώπους μας που χρειάζονται τη βοήθειά 

μας. Έχουμε δημιουργήσει ένα μηνιαίο 

ημερολόγιο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει 

πολλαπλές ευκαιρίες για προσφορά βοήθειας με 

διαφόρους τρόπους όπως παροχή φαγητού και 

ειδών βασικής διατροφής, συλλογή ειδών 

καθημερινής χρήσης, ρουχισμού, παρασκευή και 

σερβίρισμα φαγητού και πολλά ακόμα για αυτά 

τα άτομα που μας έχουν ανάγκη. Επικοινωνήστε 

μαζί μας στο St.irenephiloptochossociety@gmail. 

com για να μας ενημερώσετε ότι θέλετε να 

συμμετάσχετε σε αυτές τις δραστηριότητες! 

 

EKKΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗN ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 
Συλλέγουμε τρόφιμα τα οποία θα προσφερθούν 

στην Αποθήκη Τροφίμων του Τσέρρυ Χιλλ. 

Μπορείτε να τα τοποθετήσετε στα ειδικά κουτιά 

που βρίσκονται στην είσοδο του Σχολικού Κτιρίου 

και του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου 

«ΔΑΝΙΕΛΑ ΚΟΥΣΟΥΛΗ».  

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ & ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ 
Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα θα ετοιμάσει 

πασχαλινά κουλουράκια και τσουρέκια για το 

Πάσχα. Οι παραγγελίες σας θα είναι έτοιμες για 

την Κυριακή των Βαΐων. Τηλεφωνήσατε: Πόπη 

Σταματιάδη 856-663-7043, Αμαλία Κοκόλη 856-

333-6192 ή δώσετε την παραγγελία σας κατά τη 

διάρκεια του καφέ. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ  
Η Φιλόπτωχος ζητά στη βοήθειά σας την 

εβδομάδα από 1 έως 5 Απριλίου - από 9:30 πμ 

μέχρι 1:30 μμ για την προετοιμασία για τα 

Πασχαλινά κουλουράκια. Η συσκευασία θα γίνει 

την εβδομάδα μετά το ψήσιμο, και θα 

ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες. Μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με την Κα. Πόπη Σταματιάδη στο 

609.313.2849 για περισσότερες πληροφορίες. 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ 
Ευχαριστούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου Γονέων 

και όσους δώρισαν στην συλλογή πυτζαμών 

καθώς και τα  μέλη του Συλλόγου Ηλικιωμένων 

που μαγείρεψαν για το Σπίτι των Αστέγων 

“Joseph’s House”  

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ 
Η Φιλόπτωχος σε συνεργασία με τις Θυγατέρες 

της Πηνελόπης θα συλλέγουν όλο τον μήνα 

Απρίλιο καλοκαιρινές παντόφλες και αντηλιακά 

είδη που χρειάζονται οι Άστεγοι νέοι στο 

Covenant House. Η συλλογή θα γίνεται στο 

Νάρθηκα, στο Κουσούλειο Κέντρο και στην 

Αίθουσα «Αγ. Ειρήνη». Σας ευχαριστούμε! 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ 
 ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Όλα τα μέλη της Φιλοπτώχου μας προσκαλούνται 

στην Γενική Συνάντηση την Τρίτη 9 Απριλίου στις 7 

το βράδυ, στην Αίθουσα «Αγ. Ειρήνη». 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΦΥΤΩΝ 
Μπορείτε να βοηθήσετε αγοράζοντας μία 

γλάστρα προς $10.00 εις μνήμην ή υπέρ υγείας 

προσφιλών σας. Παρακαλούμε συμπληρώσατε 

την επιταγή σας προς την Φιλόπτωχο Αδελφότητα 

καί δώσετε την παραγγελία σας σύντομα. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 41Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
“BID N’ BUY”: ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2019 στις 6 μμ 

στο Κουσούλειο Πολιτιστικό Κέντρο. Προσφορά: 

$25. Για κρατήσεις: κα Πόπη Σταματιάδη 856-663-

7043 ή κα Κάρολ Πάππα 856-667-4241 ή στο 

τραπέζι της Φιλοπτώχου. 
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Εκπαιδευτική Θεία Λειτουργία για όλα τα παιδιά 

της Ενορίας μας. Όρθρος: 9:00 πμ και Θεία 

Λειτουργία: 10:00 π.μ. Αυτή είναι μια μοναδική 

ευκαιρία που προσφέρεται για να βοηθήσει τα 

παιδιά μας να κατανοήσουν καλύτερα τη Θεία 

Λειτουργία.  Αμέσως μετά το τέλος της Θείας 

Λειτουργίας θα προσφερθεί πρωινό από το 

Σύλλογο Γονέων & Διδασκάλων του Ελληνικού 

μας Σχολείου. Όλοι οι γονείς και τα παιδιά 

προσκαλούνται να συμμετάσχουν και επίσης να 

βοηθήσουν τις νεολαίες HOPE και JOY να 

φτιάξουν σταυρούς από βάϊα για την Κυριακή των 

Βαΐων!  

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ -  
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

 Η Ετήσια Πνευματική Συγκέντρωση-Σύναξη των 

παιδιών μας την Μεγάλη Παρασκευή έχει γίνει 

πλέον παράδοση για την Ενορία μας. Τα παιδιά 

όλων των ηλικιών καλούνται να λάβουν μέρος στο 

πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί την Μ. 

Παρασκευή 26 Απριλίου. Τα μικρά παιδιά 

προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας είναι 

ευπρόσδεκτα, αλλά θα πρέπει να συνοδεύονται 

από γονέα ή κηδεμόνα που θα έχει την απόλυτη 

επίβλεψή τους καθ’ όλη την ημέρα. Το 

πρόγραμμα αρχίζει στις 11 πμ και λήγει με την 

Αποκαθήλωση στις 3 μμ. Προσφέρεται δωρεάν 

και η εγγραφή πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την 

Κυριακή των Βαΐων, 21η Απριλίου. Η έγκαιρη 

εγγραφή σας θα μας βοηθήσει να 

συγκεντρώσουμε τα αναγκαία δώρα, φαγητά και 

χειροτεχνίες και θα μας βοηθήσει στο 

καλωσόρισμα των παιδιών και την τακτοποίησή 

τους στις ανάλογες τάξεις. Δικαιολογημένη 

επιστολή για την σχολική απουσία, 

υπογεγραμμένη από τον πατέρα Χριστοφόρο θα 

δοθεί σε κάθε μαθητή για το Αμερικανικό Σχολείο. 

Η Σύναξη αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα από 

κάθε άλλη κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

Περιμένουμε την συμμετοχή των παιδιών όλων 

των οικογενειών του Αγίου Θωμά. Για 

περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 

Γραφείο του Κατηχητικού Σχολείου στο: 

SaintThomasSundaySchool@ gmail.com. ΔΕΝ ΘΑ 

επιτραπεί η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων 

ηλεκτρονικών συσκευών! 
 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ 
Το Κατηχητικό μας Σχολείο θα προσφέρει 

χειροποίητες Πασχαλινές λαμπάδες για $20 την 

καθεμία. Οι λαμπάδες θα είναι στολισμένες και 

θα προσφέρονται σε διάφορα χρώματα. Για 

πληροφορίες περάστε από το γραφείο του 

Κατηχητικού ή επισκεφθείτε το τραπέζι με τις 

λαμπάδες στο Νάρθηκα σε λίγες εβδομάδες. Όλα 

τα έσοδα θα προσφερθούν στην Εκκλησία μας. 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ  
Όλα τα μικρά κορίτσια του Κατηχητικού Σχολείου, 

Νηπιαγωγείο - 5η Τάξη, προσκαλούνται να 

συμμετάσχουν στους Χαιρετισμούς στην Παναγία 

κάθε Παρασκευή βράδυ, (συμπεριλαμβανομένης 

και της Μεγάλης Παρασκευής) κατά τη διάρκεια 

της Μεγάλης Σαρακοστής. Αυτή είναι μία 

ξεχωριστή εμπειρία που τα κορίτσια μας θα 

θυμούνται για πάντα. Θα πρέπει να είναι ντυμένα 

στα λευκά και να είναι στην Εκκλησία στις 7:00 

μμ, μέχρι να έρθει η στιγμή για να βαδίσουν και 

να προσκυνήσουν την εικόνα της Υπεραγίας 

Θεοτόκου. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στους 

Δασκάλους του Κατηχητικού μας.  
 

ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓ. ΘΩΜΑ 
Λόγω των εργασιών στην Εκκλησία μας κατά την 

διάρκεια του καλοκαιριού, η Κατασκήνωση θα 

γίνει στην Αίθουσα της Πρεσβυτεριανής 

Εκκλησίας που βρίσκεται στη διεύθυνση 499 

Route 70 στο Τσέρρυ Χίλλ, από 24 έως 28 Ιουνίου 

2019. Φέτος θα φιλοξενήσουμε μόνο 40 παιδιά 

από Νηπιαγωγείο μέχρι έκτη δημοτικού, και δεν 

θα δεχθούμε εγγραφές την τελευταία στιγμή. Το 

κόστος του προγράμματος είναι $150. Για τα 

παιδιά που θα έχουν σχολείο την πρώτη ημέρα 

της Κατασκήνωσης παρακαλούμε τους γονείς να 

επικοινωνήσουν μαζί μας. Για πληροφορίες και 

εγγραφές: stthomascamp@gmail.com.  Θα 

ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες 

σύντομα.    
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 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓ. ΘΩΜΑ 

Όλα τα παιδιά Λυκείου αλλά και φοιτητές, θα 

έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν ως 

υπεύθυνοι των Ομάδων ή ως εκπαιδευόμενοι 

Ομαδάρχες κατά τη διάρκεια της Ημερήσιας 

Κατασκήνωσής μας. Για αιτήσεις: κα Χίππελ στο 

stthomascamp@gmail.com και κα Πάππας στο 

saintthomassundayschool@gmail.com. 
 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  
ΣΤΗ Ν. ΥΟΡΚΗ 

Η Εκδρομή στη Νέα Υόρκη που αναβλήθηκε τόν 

Οκτώβριο, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 

Απριλίου. Θα επισκεφθούμε τα δύο ιστορικά 

Νησιά Ellis & Liberty και θα ακολουθήσει δείπνο 

και αγορές στην Αστόρια. Το κόστος του 

εισιτηρίου είναι $50 και περιλαμβάνει το 

λεοφωρείο, την είσοδο στο Ellis Island και το 

φιλοδώρημα του οδηγού. Για κρατήσεις θέσεων: 

Πόπη Σταματιάδη (856-663-7043). Υπάρχουν 

περιορισμένες θέσεις. Προθεσμία πληρωμής 

εισιτηρίου: 31 Μαρτίου. 

 

YΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΔΑΝΙΕΛΛΑΣ ΚΟΥΣΟΥΛΗ 
Το Ίδρυμα Υποτροφιών «Δανιέλλα Κουσούλη» 

προσφέρει μία υποτροφία 2.000 δολλαρίων σε 

μαθητή-μαθήτρια τελευταίας τάξης Λυκείου, που 

επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές. Οι υποψήφιοι 

πρέπει να είναι μέλη της Ενορίας Αγίου Θωμά. Η 

Δανιέλλα, ήταν μέλος της Ενορίας μας και χάθηκε 

άδικα κατά το τραγικό τρομοκρατικό χτύπημα στη 

Νέα Υόρκη. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε 

στη μνήμη της, η οποία υπήρξε γενναιόδωρη 

φύση. Για πληροφορίες ή αιτήσεις επικοινωνήστε 

με τον Παναγιώτη Κουσούλη στο: peteykous@ 

verizon.net. Προθεσμία αιτήσεων: 3 Μαΐου 2019. 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 
 Οι Θυγατέρες της Πηνελόπης (Νίκη 230) 

προσφέρουν υποτροφία σε απόφοιτο 

μαθητή/μαθήτρια Λυκείου. Οι ενδιαφερόμενοι 

πρέπει να είναι παιδιά ή εγγόνια μέλους του 

τοπικού Συνδέσμου. Για πληροφορίες και αιτήσεις 

επικοινωνήστε με την Μαρτίνα Harris στο: 

harrism855@ gmail.com. 

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 

1821 ΣΤΗΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 στη 1:00 μ.μ., 

στο Δημαρχείο της Φιλαδέλφειας θα γιορτάσουμε 

την Έπαρση της Ελληνικής Σημαίας προς Τιμήν της 

Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Όλοι μας θα 

πρέπει να είμαστε παρόντες σε αυτήν την τόσο 

συγκινητική τελετή. 
Την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, θα 

πραγματοποιηθεί η Εθνική μας Παρέλαση στους 

δρόμους της Φιλαδέλφειας, με την τιμητική 

παρουσία των Ευζώνων. Η παρουσία όλων των 

Ελληνορθόδοξων (Ελλήνων και Φιλελλήνων) είναι 

επιτακτική! Θα υπάρχoυν λεωφορεία για τη 

μεταφορά μας στην Παρέλαση μετά την Θ. 

Λειτουργία. Το κεντρικό θέμα της φετινής 

Παρελάσεως θα είναι η συμπλήρωση 100 ετών 

από την Γενοκτονία των Ποντίων αδελφών μας. 

 
ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ 

ΒΡΑΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
Στα πλαίσια του εορτασμού της 25ης Μαρτίου 

στην περιοχή της Μείζονος Φιλαδελφείας ἔχουν 

προγραμματιστεί δύο ακόμη Εκδηλώσεις 

μοναδικού χαρακτήρα. Την Δευτέρα 1 Απριλίου 

θα πραγματοποιηθεί Ομιλία του Καθηγητού του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. 

Θωμά Σαββίδη μέ θέμα: «Μνήμη της Γενοκτονίας 

των Ποντίων κατά τα έτη 1913-1922» στο 

Πανεπιστήμιο Drexel στη Φιλαδέλφεια στις 7 το 

βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Την Τετάρτη 3 Απριλίου 

θα προβληθεί η ταινία μικρού μήκους 

«Γενοκτονία - μιά αληθινή ιστορία» και θα 

ακολουθήσει η προβολή της ταινίας "Jamaica" στο 

Θέατρο «Ritz Five» στην Φιλαδέλφεια.  

Για πληροφορίες και εισιτήρια επισκεφθείτε την 

σελίδα: http://hucphiladelphia.org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2019:  

«Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ»  
ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ADELPHIA». ΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ. 
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President’s Report on Construction No. 4 

“Lord, build the foundation of Your Church,  

which you acquired with your Precious Blood” 

If you look at the right as you face the entrance to our Church, you will see the Bell 

Tower of Saint Thomas rising from the ground.  Only three weeks ago Father Christoforos 

blessed the ground where the Bell Tower will sit.  Now, the foundation is in place and the walls 

are rising. 

As we are continuing our journey we are reminded of the hymn of our Church that I 

quoted above: “Lord, solidify Your Church, which you built with your Precious Blood.”  It is this 

power of Christ that is moving our Church community to build the final phase of His Church.  

The last two weeks saw the contractor pouring the cement on the foundation and also saw our 

Parishioners opening their hearts and pledging with generosity to fund the construction.  Our 

Lord and his Apostle Saint Thomas are thankful to all of you eternally. 

The schedule of the construction is moving forward.  Most of the Bell Tower will be up 

by Easter.  The dome is being manufactured right now and will arrive in June.  We expect it to 

be assembled in our parking lot and then lifted by crane and placed on top of the Church.  In 

the meanwhile, the exterior stone work, the new ceiling (in the narthex and in the Church) and 

several other changes will be taking place.   

I want to clarify two rumors that I heard.  One has to do with the exterior stone.  The 

stone will come from local quarries and will not be imported from Greece. The second has to 

do with the bell tower.  The bell tower will have bells that will ring.  The sound will be at levels 

that will not disturb our neighbors.  

Beginning May 22, the Divine Liturgy AND ALL THE HOLY SACRAMENTS (including 

Baptisma and Funerals) will take place in the Danielle Kousoulis Cultural Center. I hope that 

you will be attending Liturgy on Sundays throughout the summer so you can be witnesses to 

this monumental and historical project. 

Anastasios Efstratiades 
Parish Council President 
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Τέταρτη Αναφορά Προέδρου Ενοριακού Συμβουλίου 

«ΣΤΕΡΕΩΣΟΝ ΚΥΡΙΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, ΗΝ ΕΚΤΗΣΩ ΤΩ ΤΙΜΙΩ ΣΟΥ ΑΙΜΑΤΙ» 

Ατενίζοντας την είσοδου του Ναού στα δεξιά θα δείτε το καμπαναριό του Αγίου Θωμά 

να υψώνεται σιγά σιγά από τη γή προς τον ουρανό. Μόλις πριν τρείς εβδομάδες ο πατήρ 

Χριστοφόρος ευλόγησε το σημείο όπου θα κτίσουμε το καμπαναριό.  Τώρα έχουν κτισθεί τα 

θεμέλια και αρχίσαμε να κτίζουμε τους τοίχους. 

Καθώς συνεχίζουμε την πορεία μας προς τη πλήρωση του έργου, πρέπει να 

θυμόμαστε τον ύμνο από τις καραβασίες της Υπαπαντής: «Στερέωσον Κύριε την Εκκλησίαν, 

ην εκτήσω τω Τιμίω Σου Αίματι.» Η ίδια δύναμη του Χριστού κινεί την Κοινότητά μας για την 

αποπεράτωση του Ναού του Αγίου Θωμά. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες είδαμε την 

εργολαβική εταιρεία να κτίζει τα θεμέλια του καμπαναριού και συγχρόνως είδαμε την 

γενναιοδωρία των ενοριτών μας προς το έργο. 

Η οικοδομή προχωρεί. Το μεγαλύτερο μέρος του καμπαναριού θα έχει τελειώσει μέχρι 

το Πάσχα. Ο τρούλος κατασκευάζεται ήδη στο εργοστάσιο. Θα φθάσει εδώ τον Ιούνιο και θα 

συναρμολογηθεί επί τόπου. Μετά θα φέρουν ένα γερανό και θα τοποθετήσουν τον τρούλο 

στο κέντρο της οροφής.  Συγχρόνως, οι εργασίες για την εξωτερική πέτρα, το εσωτερικό του 

Ναού και τον νάρθηκα θα συνεχίζονται. 

Θέλω να διευκρινίσω δύο θέματα, για το οποία έχω ακούσει διάφορες διαδόσεις. 

Πρώτα, οι πέτρες που θα καλύψουν το εξωτερικό του ναού θα έρθουν από τοπικά λατομεία 

και δεν θα εισαχθούν από Ελλάδα.  Δεύτερον, οι καμπάνες θα χτυπάνε κανονικά. Ο ήχος τους 

θα είναι σε βαθμό που δεν θα ενοχλεί τους γείτονες. 

Αρχίζοντας 22 Μαΐου, η Θεία Λειτουργία και ΟΛΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ θα τελούνται στο 

Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο «Δανιέλλα Κουσούλη», το οποίο πλέον θα διατελεί ως ο Ιερός 

Ναός Αγίου Θωμά για όλο το καλοκαίρι. Ελπίζω να έρχεστε συχνά στις θερινές ακολουθίες και 

συγχρόνως να βλέπετε την συνέχεια και αποπεράτωση του έργου. 

Αναστάσιος Ευστρατιάδης 
Πρόεδρος Ενοριακού Συμβουλίου 



SIGHTS	AND	SOUNDS	2019	

The	 Annual	 Metropolis	 Sights	 and	 Sounds	 Festival	

was	an	exciting	celebration	of	our	GOYANS’	talent	in	

the	visual	and	performing	arts.	Congratulations	to	all	

43	 GOYANS	 who	 participated	 in	 this	 year’s	 event.		

We	are	proud	of	each	and	every	one	of	you!!	

We	would	like	to	announce	to	our	St.	Thomas	ribbon	

winners	in	the	SIGHTS	categories:	

	

1st	Place	Jr	Poem	–	Sophia	Langan	
2nd	Place	Sr	Poem	–	Hunter	Kiedis	
2nd	Place	Sr	Essay	–	Niki	Kokolis	
1st	Place	Sr	Essay	–	Elena	Iliadis	
1st	Place	Sr	Eleftheria	Poem			–	Hunter	Kiedis	
1st	Place	Jr	Eleftheria	Essay		–	Evelyn	Buonamici	
3rd	Place	Jr	Soft	Sculpture	–	Katherine	Pappas	
1st	Place	Jr	Crochet/Knitting	–	Tula	Pappas	
1st	Place	Jr	Sewing	–	Sophia	Langan	
1st	Place	Sr	Sewing	–	Angelina	Roustas	
1st	Place	Jr	Jewelry	–	Victoria	Moussouttas	
1st	Place	Sr	Mobile	–	Demetri	Tripolitis	
1st	Place	Jr	String	Art	–	Katherine	Pappas	
3rd	Place	Jr	Mosaics	–	Jessica	Hippel	
2nd	Place	Jr	Mosaics	–	Anna	Langan	
2nd	Place	Jr	Poured	Ceramics	–	Tula	Pappas	
2nd	Place	Jr	Block	Printing	–	Evelyn	Buonamici	
1st	Place	Jr	Block	Printing	–	Anna	Langan	
3rd	Place	Sr	Block	Printing	–	Argero	Karapalides	
2nd	Place	Jr	Oil	Painting	–	Nicholas	Pappas	
3rd	Place	Jr	Cut	Paper	–	Eleni	Tsoplakis	
2nd	Place	Jr	Cut	Paper	–	Victoria	Moussouttas	
3rd	Place	Sr	Cartoon	–	Hunter	Kiedis	
2nd	Place	Sr	Cartoon	–	Demetri	Tripolitis	
2nd	Place	Jr	Marker	Drawing	–	Katherine	Pappas	
1st	Place	Jr	Marker	Drawing	–	Rena	Kotsedakis	
3rd	Place	Sr	Marker	Drawing	–	Argero	Karapalides	
1st	Place	Sr	Marker	Drawing	–	Demetri	Tripolitis	
1st	Place	Jr	Scratchboard	–	Katherine	Pappas	
2nd	Place	Sr	Scratchboard	–	Argero	Karapalides	
2nd	Place	Jr	Charcoal	–	Alexandra	Cha	
2nd	Place	Jr	Color	Pencil	–	Sophia	Langan	
2nd	Place	Sr	Color	Pencil	–	Andreana	Karapalides	
3rd	Place	Jr	Pastel	–	Victoria	Moussouttas	
2nd	Place	Jr	Pastel	–	Alexandra	Cha	
1st	Place	Jr	Pastel	–	Evelyn	Buonamici	
2nd	Place	Sr	Acrylic	Painting	–	Argero	Karapalides	
3rd	Place	Jr	Floral	Arrangement	–	Tula	Pappas	
3rd	Place	Jr	Ceramic	Pottery	–	Jessica	Hippel	

2nd	Place	Jr	Ceramic	Pottery	–	Mihali	Pantelous	
1st	Place	Jr	Ceramic	Pottery	–	Katherine	Pappas	
2nd	Place	Sr	Ceramic	Pottery	–	Demetri	Tripolitis	
1st	Place	Jr	Ceramic	Sculpture	–	Mihali	Pantelous	
3rd	Place	Sr	Ceramic	Sculpture	–	Demetri	Tripolitis	
1st	Place	Jr	Mixed	Media	–	Nicholas	Pappas	
3rd	Place	Sr	Mixed	Media	–	Argero	Karapalides	
2nd	Place	Sr	Metal	Sculpture	–	Demetri	Tripolitis	
2nd	Place	Jr	Pencil	Drawing	–	Rena	Kotsedakis	
1st	Place	Jr	Pencil	Drawing	–	Katherine	Pappas	
1st	Place	Sr	Pencil	Drawing	–	Andreana	Karapalides	
3rd	Place	Jr	Poster	–	Sophia	Langan	
2nd	Place	Jr	Poster	–	Victoria	Moussouttas	
1st	Place	Jr	Needlework	–	Maria	Mantagas	
1st	Place	Jr	Decoupage	–	Katherine	Pappas	
3rd	Place	Jr	Quilling	–	Tula	Pappas	
1st	Place	Jr	Quilling	–	Victoria	Moussouttas	
2nd	Place	Sr	Quilling	–	Hunter	Kiedis	
1st	Place	Jr	Pen	and	Ink	–	Katherine	Pappas	
1st	Place	Sr	Pen	and	Ink	–	Andreana	Karapalides	
3rd	Place	Sr	Sculpture	–	Argero	Karapalides	
2nd	Place	Sr	Sculpture	–	Demetri	Tripolitis	
1st	Place	Sr	Sculpture	–	Hunter	Kiedis	
2nd	Place	Jr	Computer	Assisted	Design	–	Sophia	
Langan	
1st	Place	Sr	Computer	Assisted	Design	–	Demetri	
Tripolitis	
2nd	Place	Jr	Cake	Decorating	–	Dina	Papacristos	
2nd	Place	Sr	Cake	Decorating	–	Sophia	Papacristos	
3rd	Place	Sr	Color	Photography	General	–	Demetri	
Tripolitis	
3rd	Place	Jr	Color	Photography	Nature	–	Victoria	
Moussouttas	
2nd	Place	Sr	Color	Photography	Nature	–	Yianni	
Pantelous	
3rd	Place	Jr	Black	and	White	Photography	General	–	
Nicholas	Pappas	
2nd	Place	Sr	Black	and	White	Photography	General	–	
Sophia	Papacristos	
1st	Place	Sr	Black	and	White	Photography	General	–	
Elena	Iliadis	
2nd	Place	Jr	Black	and	White	Photography	Nature	–	
Dina	Papacristos	
3rd	Place	Sr	Black	and	White	Photography	Nature	–	
Argero	Karapalides	
2nd	Place	Jr	Black	and	White	Photography	Travel	–	
Nicolas	Pappas	
1st	Place	Sr	Black	and	White	Photography	Travel	–	
Demetri	Tripolitis	
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3rd	Place	Sr	Digitally	Enhanced	Photography	–	Argero	
Karapalides	
	

We	 would	 like	 to	 announce	 our	 Medal	 and	

Trophy	winners	in	the	SOUNDS	categories:	

1st	Place	Beginner	Classical	Strings	(violin)–	Sophia	

Langan	

1st	Place	Beginner	Woodwind/Brass	(clarinet)–	

Argero	Karapalides	

1st	Place	Intermediate	Classical	Strings	(violin)	–	

Victoria	Moussouttas	

2nd	Place	Intermediate	Folk	Strings	(bouzouki)	–	

Andoni	Christou	

2nd	Place	Advanced	Folk	Strings	(guitar)	–	Andoni	

Christou	

2nd	Place	Vocal	Solo	Sr	–	Elena	Iliadis	

1st	Place	Vocal	Duet	–	Daphne	and	Nicoletta	

Philippoussis	

1st	Place	Oral	Interpretation	Sr	–	Elena	Iliadis	

1st	Place	Monologue	Jr	–	Robert	Papadeas	

2nd	Place	Monologue	Sr	–	Hunter	Kiedis	

2nd	Place	Greek	Play	–	George	Horiates	

2nd	Place	Greek	Play	–	Veatriki	Nitsolas	

3rd	Place	Group	Dance	–	Styliana	Kokolis	

1st	Place	Liturgical	Choir	–	Peter	Tzimoulis	

3rd	Place	Group	Dance	–	Ariana	Nicholaros	

1st	Place	Liturgical	Choir	–	Petros	Mantagas	

2nd	Place	Greek	Play	–	Yianna	Ljachin	

1st	Place	Liturgical	Choir	–	Vangelis	Karapalides	

3rd	Place	Group	Dance	–	Katerina	Houtridis	

2nd	Place	Greek	Play	–	Christina	Tzitzifas	

1st	Place	Liturgical	Choir	–	Katerina	Kostopoulos	

3rd	Place	Group	Dance	–	Gabriel	Eleftheriou	

2nd	Place	Greek	Play	–	Emmanuel	Mikros	

1st	Place	Liturgical	Choir	–	Panayiota	Georgiou	

3rd	Place	Group	Dance	–	Adriana	Manousos	

2nd	Place	Greek	Play	–	Yianni	Korinthios	

	

3rd	Place	Group	Dance	–	St.	Thomas	GOYA	

2nd	Place	Greek	Play	–	St.	Thomas	GOYA	

1st	Place	Liturgical	Choir	–	St.	Thomas	GOYA	

	

	

We	wish	to	extend	our	deepest	gratitude	and	

thanks	to	our	GOYA	Advisers	who	make	Sights	

and	Sounds	such	a	rewarding	experience	for	our	

youth:	

	

Spiritual	Adviser:	Fr.	Christoforos	Oikonomidis	

St.	Thomas	GOYA	Adviser:	Rania	Pappas	

St.	Thomas	Del	Val	Sights	and	Sounds	Committee	

Member:	Katherine	Iliadis	

St.	Thomas	Sights	and	Sounds	Parish	Chairperson:	

Katherine	Iliadis	

St.	Thomas	Sights	Chairperson:	Minnie	Tripolitis	

Group	Vocal	Adviser:	Popi	Karapalides	

English	Play	Adviser:	Spiro	Koltsaklis	

Greek	Play	Advisers:	Ana	Bousoulas	and	Spiro	

Koltsaklis	

Choral	Speaking	Adviser:	Katherine	Iliadis	

Group	Dance	Adviser:	Rosemary	Scalise	

Greek	Folk	Dance	Adviser:	Mrs.	Klio	Kokolis	

	

Tabulation	Room:		Mrs.	Tulla	Sandilos	

Timekeepers:	Karoline	Kokolis,	Eliza	Langan,	Rania	

Pappas	

	

Thank	you	to	all	our	GOYA	parents	who	provided	

snacks	during	our	weekend	practices,	purchased	

costumes	and	backdrops,	assisted	with	hair	and	

makeup	and	give	love	and	support	to	our	children	

each	and	every	day.	

	

Thank	you	to	St.	Thomas	Parish	Council	for	providing	

our	bus	transportation	to	Egg	Harbor	Twp.	

Thank	you	to	Hillman’s	Bus	Service	driver	Troy	who	

got	us	safely	to	and	from	Egg	Harbor	Twp.	

Thank	you	to	the	Parish	Community,	whose	

continued	support	for	the	youth	of	St.	Thomas	means	

the	world	to	us.	
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