Συµβούλιο Εκκλησιών στη Γενεύη. Κατά την εκεί παραµονή του ανυψώθηκε σε Μητροπολίτη
τον Απρίλιο του 1956. Στις 14 Φεβρουαρίου 1959, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουµενικού
Πατριαρχείου εξέλεξε τον Μητροπολίτη Ιάκωβο Αρχιεπίσκοπο της Ελληνικής Ορθοδόξου
Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αµερικής, σε διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Μιχαήλ, που
απεβίωσε στις 14 Ιουλίου 1958. Ενθρονίστηκε την 1η Απριλίου 1959, στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας
Τριάδος στην Νέα Υόρκη, επωµιζόµενος την ευθύνη για τις ελληνορθόδοξες κοινότητες του
Δυτικού Ηµισφαιρίου, που από περίπου 300 τότε, έφθασαν και ξεπέρασαν επί ποιµαντορίας του τον
αριθµό των 550.
Υπήρξε ένα θαυµάσιο πρότυπο για τους Ελληνοαµερικανούς Ορθοδόξους Χριστιανούς, πλήρως
αφοσιωµένος στις δηµοκρατικές αρχές της Αµερικής χωρίς να εγκαταλείψει τις αιώνιες αξίες
του Ελληνικού πολιτισµού και χωρίς να παρεκκλίνει από τις Ελληνορθόδοξες πνευµατικές και
Εκκλησιαστικές βάσεις του Οικουµενικού Πατριαρχείου.
Ο πρώην Αµερικής Ιάκωβος βελτίωσε την οργάνωση
των κοινοτήτων και αναβάθµισε τους ρόλους
του Αρχιεπισκοπικού Συµβουλίου, της ανά διετία
Κληρικολαϊκής Συνέλευσης και της Εθνικής Φιλοπτώχου.
Μετέτρεψε το περιοδικό της Αρχιεπισκοπής στην
σηµερινή έγκυρη εφηµερίδα «Ορθόδοξος Παρατηρητής».
Δηµιούργησε νέα τµήµατα της Αρχιεπισκοπής,
συµπεριλαµβανοµένων των τµηµάτων Εκκλησίας και
Κοινωνίας, Λαϊκών, Νεολαίας, και Επικοινωνιών, ενώ
προώθησε την επέκταση του Γηροκοµείου του Αγίου
Μιχαήλ. Ίδρυσε την «Ηγεσία των 100», ένα σηµαντικό
εθνικό πρόγραµµα της Ι. Αρχιεπισκοπής, στα πλαίσια
του οποίου δηµιουργήθηκε ένα µόνιµο ταµείο για την
Εκκλησία και τις ανάγκες της κατά τον 21ο αιώνα.

Archbishop Iakovos
Champion of Civil Rights,
Religious Freedom, and Social Justice

An avid Boston Red Sox fan, Archbishop Iakovos shows his swing to
the children of Saint Basil Academy

Ως πρώην µέλος της Συγκλήτου και αργότερα
κοσµήτορας της Θεολογικής Σχολής του Τιµίου Σταυρού,
ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα και προώθησε τον τοµέα της µάθησης, τόσο
µέσα στα πλαίσια της οικογένειας και της κοινότητας, όσο και στο επίπεδο της ανώτατης παιδείας,
για την Ελληνορθόδοξη νεολαία, όπως επίσης και για τους υποψηφίους του Ιερατικού κλάδου. Με
την καθοδήγησή του η Σχολή του Τιµίου Σταυρού έγινε Ίδρυµα πλήρως αναγνωρισµένο από την
Ένωση Θεολογικών Σχολών ΗΠΑ και Καναδά. Επί πλέον δε, χάρις στο προσωπικό κύρος του, αλλά
και στις άοκνες προσπάθειές του για τη βελτίωση και εξύψωσή της, ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος
πέτυχε να αναγνωριστεί η θεολογική αυτή σχολή σε ισότιµη τόσο των θεολογικών σχολών των
Πανεπιστηµίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όσο και της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Ακόµη, ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος συνέλαβε και υλοποίησε την ιδέα για τη δηµιουργία του
Ελληνικού Κολεγίου, κέντρου ελληνικών σπουδών συνδεδεµένου µε τη Θεολογική Σχολή του
Τιµίου Σταυρού.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος υπήρξε πάντοτε, πρωτεργάτης και πρωταγωνιστής σε όλα τα εθνικά
θέµατα, κυρίως στο Κυπριακό για τη δίκαιη επίλυση του οποίου εργάστηκε άοκνα.
Πάνω από όλα, καθ’ όλην την διάρκεια της διακονίας του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος παρέµεινε
αφοσιωµένος και δραστήριος ποιµενάρχης της Ελληνορθόδοξης Οµογένειας. Ενσωµάτωσε µέχρι
τέλους τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Τον καλόν αγώνα ηγώνισµαι, τον δρόµον τετέλεκα, την
πίστην τετήρηκα».
Learn more about the ministry and legacy of Archbishop Iakovos online at: http://www.goarch.org
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Κύπρος, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στον
αγώνα της, τον τίµησε µε τους Μεγαλόσταυρους
του Μακαρίου Γ΄ και του Αγίου Βαρνάβα. Επίσης, µε
Μεγαλόσταυρους τίµησαν τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο
η Βενεζουέλα και ο Παναµάς.

Η ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου την 1η Απριλίου 1959 απετέλεσε την απαρχή µιας νέας
εποχής για την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αµερική. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος, σεβαστός
από όλους τους εκκλησιαστικούς ηγέτες στις Ηνωµένες Πολιτείες, αποσύρθηκε την 29η Ιουλίου
1996 από την Αρχιεπισκοπεία έχοντας προσφέρει 37 χρόνια διακονίας στα οποία διακρίθηκε για
την ηγετική του συµβολή στην προώθηση της θρησκευτικής ενότητος, στην αναζωογόνηση της
Χριστιανικής Λατρείας, και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωµάτων.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος αγωνίστηκε για τα δικαιώµατα των µειονοτήτων και για τις ανθρώπινες
ελευθερίες. Με ιδιαίτερο θάρρος στάθηκε δίπλα στον Δρ. Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στην Σέλµα της
Αλαµπάµα, σε µια ιστορική πορεία για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, την οποία απαθανάτισε
το εξώφυλλο του περιοδικού LIFE στις 26
Μαρτίου 1965.
Συµµετέχοντας δυναµικά στο σύγχρονο
οικουµενικό κίνηµα για χριστιανική ενότητα,
ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος υπήρξε επί
εννέα χρόνια πρόεδρος του Παγκοσµίου
Συµβουλίου Εκκλησιών, πρωτοστάτησε στην
έναρξη διαλόγων µεταξύ των Ορθοδόξων
και Ρωµαιοκαθολικών, Αγγλικανών,
Λουθηρανών, Βαπτιστών του Νότου και µαύρων
εκκλησιαστικών ηγετών.

Archbishop Iakovos’ march with Dr. Martin Luther King, Jr. in
Selma, Alabama is captured on the cover of LIFE magazine

Σε µια επιτυχή προσπάθεια για την προώθηση
στενότερων δεσµών µεταξύ των διαφόρων
ορθοδόξων δογµάτων στις Ηνωµένες Πολιτείες
και για τη βελτίωση των σχέσεων µεταξύ
αυτών και των άλλων χριστιανικών δογµάτων,
ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος ίδρυσε, το 1960, την
Μόνιµη Επιτροπή Κανονικών Ορθοδόξων
Επισκόπων Αµερικής (SCΟΒΑ).

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος γεννήθηκε στη νήσο
Ίµβρο στις 29 Ιουλίου 1911. Σε ηλικία 15 ετών
γράφτηκε στην Πατριαρχική Θεολογική Σχολή της
Χάλκης. Μετά την «Μετά Τιµών» αποφοίτησή του, ο
κατά κόσµον Δηµήτριος Κουκούζης, χειροτονήθηκε
διάκονος το 1934, παίρνοντας το όνοµα Ιάκωβος.
Πέντε χρόνια µετά τη χειροτονία του προσκλήθηκε
να υπηρετήσει ως Αρχιδιάκονος του αοιδίµου
Αρχιεπισκόπου, τότε, Αθηναγόρα, που αργότερα
(1948-1972) έγινε Οικουµενικός Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως.
Archbishop Iakovos with President George Bush

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος τιµήθηκε µε το
Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, την
ανώτατη τιµητική διάκριση των ΗΠΑ, που του
απένειµε το 1980, ο Πρόεδρος Τζίµι Κάρτερ. Το
1986, του απονεµήθηκε το Μετάλλιο Τιµής του
Έλις Άϊλαντ, που καθιερώθηκε στο όνοµα του
πρώτου σταθµού εισόδου των µεταναστών στις
ΗΠΑ.
Η Ελλάδα τίµησε µε κάθε τρόπο τον µεγάλο
ιεράρχη, ως ένα από τα πιο διακεκριµένα τέκνα
της µε δεκάδες µετάλλια και παράσηµα κατά
τις τέσσερις δεκαετίες της εκκλησιαστικής
και εθνικής διακονίας του. Μεταξύ αυτών
περιλαµβάνονται οι Μεγαλόσταυροι το Φοίνικος
και της Τιµής.

Archbishop Iakovos with Pope John Paul II

Archbishop Iakovos with President John F. Kennedy

Δύο Μεγαλόσταυροι του Παναγίου Τάφου του
επιδόθηκαν κατά καιρούς, ενώ η Ακαδηµία Αθηνών
τον βράβευσε µε χρυσό βραβείο. Βραβεύτηκε επίσης
από πολλές θρησκευτικές και λαϊκές οργανώσεις.
Οι πόλεις των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και
άλλες πολλές της Ελλάδας και της Αµερικής
τον ανακηρύξαν επίτιµο δηµότη τους και του
έχουν επιδόσει χρυσά µετάλλια και κλειδιά τους.
Ανακηρύχθηκε επίτιµος διδάκτωρ από 40 περίπου
πανεπιστήµια και κολλέγια, ενώ το 1979 η προσφορά
του µνηµονεύθηκε στο Κογκρέσο, δηλαδή στη
Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων των
ΗΠΑ.

President Jimmy Carter bestows the Presidential Medal of Freedom
upon Archbishop Iakovos on June 9, 1980

Το 1940 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στο Λόουελ
της Μασσαχουσέτης. Υπηρέτησε στην εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου του Χάρτφορντ, Κονέκτικατ,
ενώ δίδασκε και υπηρετούσε ως υποδιευθυντής στη
Θεολογική Σχολή του Τιµίου Σταυρού, στο Πόµφρετ.
Το 1941 ανέλαβε Ιεροκήρυκας στον Καθεδρικό Ναό
της Αγίας Τριάδας στη Νέα Υόρκη και το καλοκαίρι
του 1942 υπηρέτησε προσωρινά ως ιερατικώς
προϊστάµενος στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου
στο Σέντ Λούϊς του Μιζούρι. Την ίδια χρονιά
διορίστηκε ιερατικώς προϊστάµενος στον Καθεδρικό
Ναό του Ευαγγελισµού της Βοστώνης όπου παρέµεινε
µέχρι το 1954. Το 1945 πήρε πτυχίο Μαΐστορος
Θεολογίας από το Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ.
Το 1955 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Μελίτης, από τον
πνευµατικό του πατέρα αείµνηστο Μητροπολίτη
Δέρκων Ιάκωβο, και τοποθετήθηκε από τον
Οικουµενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα, επί τέσσερα
χρόνια, ως εκπρόσωπος του στο Παγκόσµιο

