
HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX 
CATHEDRAL PRESENTS

NEW YEAR’S EVE CELEBRATION  
(DECEMBER 31, 2018)

     
To our loving parishioners, we extend our warmest greetings and 
thanks for your generosity and support on our annual New Year’s 
Eve celebrations.  Once again, we request that you grace this year’s 
event with your warm presence.     
    Since 2011, we have combined our strengths and this yearly 
event has become better with each year that passes.  We believe it is 
imperative that we all encourage and support all events related to 
our heritage.  And together we can all preserve our roots and Greek 
heritage for future generations to come.
     Come and celebrate together the coming of the new year (2019), 
with a wealth of fine appetizers starting at 8 pm, a luxurious buffet 
starting at 9:30 pm, open bar the whole night, and party until the 
morning hours with live Greek music.
     We extend our warmest gratitude to our sponsors who once 
again help the success of this wonderful event.  Furthermore, we 
also thank those who distribute and purchase lottery tickets for the 
annual New Year’s lottery, where the funds will be used to service 
various needs of our community while having a chance to win one 
of the prizes below:     
1st prize: $10,000 * 2nd, 3rd, and 4th prizes win $1,000 each
     We ask that you call and reserve your table right away.  Admission 
is $100 for adults and $60 for children under 12 years old.  Beginning 
Sunday, December 2nd through December 23th, you can purchase 
tickets at Holy Trinity from 10:30am to 12:00pm every Sunday.  
Also, you can also purchase tickets at any time by contacting any 
member of the New Year’s Eve Committee.   
     Once again, thank you very much for the support and hope to 
see you there.

                    
NEW YEAR’S EVE COMMITTEE

Dimitrios Kakavitsas - Event Coordinator (704) 488-3871

 Tom Nixon (704) 277-0692 Hristos Fotinos (704) 813-7369
 Kostas Peroulas (704) 236-9997 Effie Marinos (954) 740-4022
 Haido Lianou (980) 318-0226 John Paul Tsahakis (704) 975 4736
 John Mahairas (704) 339-8305

Elena Mpasi

Simos Nikolopoulos

Giorgos Karantzinis



Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Δημητριος Κακαβιτσας - Υπευθυνος μεριμνας και διεξαγωγης του προγραμματος (704) 488-3871

 Τομ Niξoν (704) 277-0692 Χριστος Φωτεινoς (704) 813-7369
 Κωστας Περουλας (704) 236-9997 Εφη Μαρινος (954) 740-4022
 Χαιδο Λιανου (980) 318-0226 Γιαννης Τσαχακης (704) 975-4736
 Γιαννης Μαχαιρας (704) 339-8305

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ 

ΤΡΙΑΔΑΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

     
Αγαπητοι μας συμπαρικοι, φιλες και φιλοι, σας χαιρετουμε και σας 
ευχομεθα οτι καλυτερο για ολους.  Οπως καθε χρονο ετσι και φετος, 
με εγκαρδιοτητα σας προσκαλουμε να τιμησετε με την παρουσια 
σας το πρωτοχρονιατικο γλεντι.   
     Απο το 2011 που ενωσαμε τις δυναμεις μας, η εκδηλωση αυτη 
καθε χρονο γινεται και καλυτερη.  Πιστευουμε οτι θα πρεπει ολοι 
μας ομοψυχα να συμμετεχουμε στις διαφορες εκδηλωσεις της 
παροικιας μας.  Ολοι μαζι μπορουμε να κρατησουμε τις ριζες μας και 
την Ελληνικη μας κληρονομια για τους απογονους μας.  
     Ελατε να γιορτασουμε ολοι μαζι οικογενειακα τον ερχομο του 
νεου ετους 2019, να απολαυσουμε πλουσια ορεκτικα που αρχιζουν 
στις 8μμ, μπουφε πολυτελειας που αρχιζει στις 9:30 μμ, ανοιχτο 
μπαρ ολο το βραδι και να διασκεδασουμε μεχρι τις πρωινες ωρες με 
ζωντανη ελληνικη μουσικη και χορο με τους εκλεκτους καλλιτεχνες. 
     Εκφραζουμε τις θερμες μας ευχαριστιες σε ολους εσας που ως 
χορηγοι της θαυμασιας αυτης εκδηλωσης συμβαλλετε και παλι στην 
μεγαλη επιτυχια της.  
     Επισης, ευχαριστουμε ολους εσας που στηριζετε δυναμικα 
την προσπαθεια μας προωθησης και αγορας των λαχνων της 
πρωτοχρονιατικης λαχειοφορου, τα εσοδα της οποιας θα 
εξυπηρετησουν τις αναγκες της κοινοτητας μας, ενω συγχρονος σας 
διδεται η ευκαιρια να κερδισετε ενα απο τα παρακατω χρηματικα 
ποσα.  

1ος λαχνος: $10,000 * 2ος, 3ος, και 4ος λαχνος απο $1,000 εκαστος

     Σας παρακαλουμε να κλεισετε εγκαιρα το τραπεζι σας.  Η τιμη του 
εισιτηριου κατ’ατομο ειναι $100 για ενηλικους και $60 για παιδια 
κατω των 12 ετων και θα διατιθενται στο κοινοτικο μας κεντρο 
καθε Κυριακη απο τις 2 Δεκεμβριου μεχρι 23 Δεκεμβριου μεταξυ 
των ωρων 10.30 π.μ - 12.00 μ.μ.  Επισης, για εισιτηρια η κρατησεις 
μπορειτε να επικοινωνειτε τηλεφωνικως με οποιοδηποτε μελος της 
Επιτροπης Κρατησεων.  
     
     Σας ευχαριστουμε για την υποστηριξη σας.  
                                           
     Με εκτιμηση και αγαπη,

Elena Mpasi

Simos Nikolopoulos

Giorgos Karantzinis


