February 2019
Dear Stewards:
For over 58 years, our beautiful Cathedral and the adjacent Reverend Nicholas J. Magoulias Cathedral Center
have dutifully served the needs of our Community in the practice of our Faith and the celebration of our
Culture. But as much as we are fond of our Cathedral Center, we must all recognize that it has from its
inception failed to meet all of the needs of our Community. Many generations of our children have attended
Sunday School in makeshift classrooms in the gymnasium and have attended Greek School in the Cassis
Educational Center, a converted house but as time has passed other shortcomings, such as the absence of an
elevator and ramps, have become self-evident. And after over 58 years of continuous use, most of the existing
Cathedral Center will need significant investment; our gymnasium floor and roof will need to be replaced as
will our kitchen. We estimate such repairs can cost over $2 million. All while our many Ministries continue to
flourish and grow putting further pressure on our limited space.
We are happy to inform all our Stewards that at a special Parish Assembly meeting held on December 9, 2018,
our Community, by a 98% favorable vote, overwhelmingly approved the commencement of a fundraising
campaign to make our New Parish Life Center a reality. Our New Parish Life Center will provide us with the
opportunity to continue to grow our Ministries and to provide facilities that meet all of the current and
anticipated needs of our Cathedral Community for generations to come.
Our New Parish Life Center is expected to cost approximately $7.7 million, and our goal is to raise 100% of the
necessary funds from within our Community. We are the largest Greek Orthodox Parish on Long Island, and at
almost 900 Steward families, we believe that this goal is attainable. We are asking each of our Stewards to
make a pledge commitment that would be payable in six equal semi-annual payments over a three year period
with the first installment due on January 15, 2020. Enclosed with this letter is our Fundraising Brochure,
which includes important information about our New Parish Life Center as well as a Pledge Card. This project
will require all of us to step forward and make a meaningful commitment to the future of our Community. It
will require us to emulate the love, passion and vision that our predecessors showed in building our beautiful
Cathedral of Saint Paul.
We ask that all our Stewards respond by returning their Pledge Card to our Cathedral Office in the enclosed
envelope at their earliest convenience. Our Fundraising Sub-Committee will be reaching out to you in the
upcoming weeks and months to answer any questions that you may have and to invite you to attend a Town
Hall meeting where we will review our plans and answer your questions. If you would like, you may also
contact one of our Planning Committee Co-Chairs, our Parish Council President or our Presiding Priest (our
contact details are below).
Sincerely,
Father Christopher Constantinides
Presiding Priest
(516) 483-5700

George Marinos
Parish Council President
(516) 457-5540

Spyro Georgopalis
Planning Committee Co-Chair
(516) 639-5911

George Michelis
Planning Committee Co-Chair
(917) 509-7243

John Papachristos
Planning Committee Co-Chair
(917) 628-8503

Φεβρουάριος 2019
Αγάπητοι ενοριτες του Αγιου Πάυλου,
Ο περιτεχνος Κάθεδρικος Νάος μάς, κάθώς κάι το Κάθεδρικο Κεντρο «Αιδεσιμοτάτος Νικολάος Ι. Μάγουλιάς », τά
τελευτάιά 58 χρονιά εξυπηρετουν με μεγάλο σεβάσμο τις άνάγκες της Κοινοτητάς μάς σε θεμάτά πιστης κάι πολιτισμου.
Πάρολο που ειμάστε περηφάνοι γιά το Κάθεδρικο μάς Κεντρο, άνάγνώριζουμε το γεγονος οτι υπάρχουν άδυνάμιες
άνάφορικά με την κάλυψη ολών τών άνάγκών της Κοινοτητάς μάς.
Πολλες γενιες πάιδιών εχουν πάράκολουθησει τά μάθημάτά του Κάτηχητικου σε τάξεις προχειρά διάμορφώμενες στον
χώρο του γυμνάστηριου, άλλά κάι τά μάθημάτά του Ελληνικου Σχολειου στο Εκπάιδευτικο Κεντρο «Κάσσης», που
ουσιάστικά άποτελει ενά σπιτι που μετάτράπηκε σε σχολειο. Οι εποχες, ομώς, άλλάξάν κάι νεες άνάγκες δημιουργηθηκάν.
Γιά πάράδειγμά, ολοι γνώριζουμε το γεγονος οτι δεν υπάρχει άνελκυστηράς, οπώς κάι ράμπες προσβάσιμοτητάς. Μετά
άπο 58 χρονιά εντάτικης χρησης του Κάθεδρικου μάς Κεντρου άπάιτειτάι νά γινουν μεγάλες επενδυσεις. Το πάτώμά του
γυμνάστηριου κάι η στεγη πρεπει νά άνάκάτάσκευάστουν, κάθώς κάι η κουζινά. Η εκτιμηση της δάπάνης άνερχετάι στά 2
εκάτομμυριά δολάριά. Όλες οι πάράπάνώ εργάσιες χρειάζοντάι νά γινουν πάράλληλά με τις πολλάπλες ομάδικες
δράστηριοτητες που συνεχώς άυξάνοντάι, σε ενάν χώρο που εινάι άρκετά περιορισμενος.
Ειμάστε στην ευχάριστη θεση νά σάς άνάκοινώσουμε οτι στην συνελευση της Ενοριάς που ελάβε χώρά στις 9 Δεκεμβριου
του 2018, η Κοινοτητά μάς κάτά συντριπτικη πλειοψηφιά (98%) ενεκρινε την ενάρξη της υλοποιηση κάμπάνιάς
εξευρεσης χρημάτών μεσώ δώρεών γιά νά γινει πράγμάτικοτητά το Νεο Κεντρο Ζώης της Ενοριάς. Το Νεο Κεντρο Ζώης
θά πάρεχει διευκολυνσεις γιά την άνάπτυξη κάι επεκτάση τών ομάδικών δράστηριοτητών σε συγχρονες εγκάτάστάσεις
που θά εινάι σε θεση νά κάλυπτουν ολες τις τρεχουσες άλλά κάι μελλοντικες άνάγκες της Κοινοτητάς μάς, γιά τις
επερχομενες γενιες.
Το Νεο Κεντρο Ζώης της Ενοριάς μάς υπολογιζετάι οτι θά κοστισει περιπου 7,7 εκάτομμυριά δολάριά, κάι στοχος μάς
εινάι νά κάλυφθει το 100% της δάπάνης άπο χορηγιες τών μελών της Κοινοτητά μάς. Αποτελουμε την πιο μεγάλη
Ελληνικη Ορθοδοξη Ενοριά στο Long Island, με σχεδον 900 οικογενειες. Πιστευουμε οτι μπορουμε νά πετυχουμε άυτον
τον φιλοδοξο στοχο. Επιθυμουμε το συνολο τών μελών της ενοριάς μάς νά άνάλάβει τη δεσμευση νά κάτάβάλλει το ποσο
της συνδρομης που επιθυμει γιά μιά περιοδο τουλάχιστον 3 ετών, σε 6 ισοποσες εξάμηνιάιες δοσεις, με την πρώτη νά
άρχιζει στις 15 Ιάνουάριου του 2020. Στην πάρουσά επιστολη συμπεριλάμβάνετάι το φυλλάδιο δώρεάς οπου
περιλάμβάνοντάι σημάντικες πληροφοριες σχετικά με το Νεο Κεντρο Ζώης της Ενοριάς μάς, κάθώς κάι το εντυπο
συνδρομης. Γιά την υλοποιηση άυτο του μεγάλοπνοου εργου άπάιτειτάι η ουσιάστικη δεσμευση ολών μάς γιά την
εξάσφάλιση της βιώσιμοτητάς της λειτουργιάς της Κοινοτητάς μάς. Γιά τον σκοπο άυτον χρειάζετάι νά μιμηθουμε τις
πάλάιοτερες γενιες κάι νά δειξουμε την ιδιά άγάπη, το ιδιο πάθος κάι οράμά που εδειξάν οι προκάτοχοι μάς, οι οποιοι
πρώτοστάτησάν στην άνοικοδομηση του εντυπώσιάκου Κάθεδρικου Νάου του Αγιου Πάυλου.
Πάράκάλουμε θερμά ολους τους ενοριτες μάς νά άντάποκριθουν άμεσά στο κάλεσμά μάς, συμπληρώνοντάς το εντυπο
συνδρομης κάι νά το επιστεψουν το συντομοτερο δυνάτο στά γράφειά του Κάθεδρικου Νάου, χρησιμοποιώντάς τον
συνημμενο ειδικο φάκελο. Στο άμεσώς επομενο χρονικο διάστημά η άρμοδιά επιτροπη που θά άνάλάβει τη συγκεντρώση
τών δώρεών, θά βρισκετάι στη διάθεση σάς γιά οποιάδηποτε πληροφοριά η διευκρινιση κάι θά σάς προσκάλεσει στην
επικειμενη συνάντηση που θά πράγμάτοποιηθει στο Δημάρχειο οπου θά γινει η πάρουσιάση τών σχεδιών μάς κάι η
επιλυση τυχον άποριών σάς. Εφοσον επιθυμειτε, υπάρχει δυνάτοτητά άπ’ ευθειάς επικοινώνιάς με τους άντιπροεδρους
της Επιτροπης Σχεδιάσμου, τον Προεδρο Συμβουλιου Ενοριάς η τον Πρώτοπρεσβυτερο (τά στοιχειά επικοινώνιάς
βρισκοντάι πάράκάτώ).
Με εκτιμηση,
Πάτερ Christopher Constantinides
Ίεράτικος Προιστάμενος
(516) 483-5700

George P. Marinos
Προεδρος Συμβουλιου Ενοριάς
(516) 457-5540

Spyro Georgopalis
Αντιπροεδρος Επιτροπης Σχεδιάσμου
(516) 639-5911

George Michelis
Αντιπροεδρος Επιτροπης Σχεδιάσμου
(917) 509-7243

John Papachristos
Αντιπροεδρος Επιτροπης Σχεδιάσμου
(917) 628-8503

