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Ἰάκωβε θεσπέσιε, πρῶτόν σε ἀνέδειξε τῶν Ἱεροσολύµων, Ποιµένα καὶ Διδάσκαλον, καὶ πιστὸν 
οἰκονόµον, τῶν µυστηρίων τῶν πνευµατικῶν· ὅθεν σε πάντες τιµῶµεν Ἀπόστολε. 

Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους 
Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη 
τῶν Κοινοτικῶν Συµβουλίων, τοὺς Ἐντιµολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουµενικοῦ 
Πατριαρχείου, τὰ Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους 
Ἀδελφότητες, τὴν Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ 
Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς. 

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ, 

 Ἡ σηµερινὴ ἡµέρα, δύο µέρες µόλις µετὰ ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τοῦ «πρώτου ποιµένα 
καὶ διδασκάλου τῶν Ἱεροσολύµων», εἶναι ἀφιερωµένη στὸ µεγαλύτερο κληροδότηµα 
ποὺ µᾶς παρέδωσε ὁ ἀείµνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος: Τὸ Ταµεῖο τῆς Ἡγεσίας 
τῶν 100, τὸ ὁποῖο φέρει τὸ ὄνοµά του.  Διανύοντας τὴν τέταρτη δεκαετία λειτουργίας 
τοῦ κληροδοτήµατος, ὅλοι µαζί, ἀπὸ τὴ µία ἄκρη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς µας ἕως τὴν 
ἄλλη, ἂς τιµήσουµε τὴν Ἡγεσία τῶν 100, γιὰ δωδέκατη χρονιά, κατὰ τὴν Κυριακὴ 
ποὺ εἶναι ἡ πλησιέστερη στὴν ὀνοµαστικὴ ἑορτὴ τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου. 
Καὶ δὲν ἐνθυµούµαστε µόνο τὴν πλήρη ὁραµάτων ἡγεσία του, ἡ ὁποία σύστησε τὸ 
κληροδότηµα τὸ ἔτος 1984, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς ἱδρυτὲς καὶ τὰ µέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 
100, οἱ ὁποῖοι µὲ τὶς θυσίες καὶ τὴν ἀφιέρωσή τους συνεισέφεραν στὴν ὑποστήριξη 
καὶ τὴν ἀνάπτυξη πολλῶν κοινωφελῶν ἔργων τῆς Ἐκκλησίας µας.   

Ἡ Ἡγεσία τῶν 100 εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ ἕνα κληροδότηµα. Εἶναι ἕνα 
µοναδικὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο ξεκίνησε µὲ τὸ ὅραµα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου γιὰ τὴ 
δηµιουργία ἑνὸς ὑπέροχου διακονήµατος στὴν Ἀρχιεπισκοπή µας. Ὁ µακαριστὸς 
διεῖδε τὶς δυνατότητες τῶν κοινοτήτων µας καὶ µαζὶ µὲ ἄλλα ἡγετικὰ µέλη τῆς 



 

ἐκκλησίας µας, συνέστησαν αὐτὸ τὸ κληροδότηµα µὲ µία ἁπλὴ ἀρχή: τὴ δηµιουργία 
παρακαταθήκης γιὰ ὁλες τὶς ἑπόµενες γενεὲς τῆς Ἐκκλησίας µας. 

Σήµερα, ἑορτάζοντας τὸ τριακοστὸ ἔτος ἀπρόσκοπτης διακονίας, ἡ Ἡγεσία 
τῶν 100 ἔχει διανείµει ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, περισσότερα ἀπὸ ἑξήντα ἑκατοµµύρια 
δολλάρια, στηρίζοντας τὶς διακονίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς µας. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ποσό, 
εἴκοσι πέντε ἑκατοµµύρια δολλάρια δαπανήθηκαν γιὰ τὴν ὑποστήριξη τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, ἔτσι ὥστε οἱ 
ὑποψήφιοι κληρικοὶ νὰ ἔχουν µιὰ ἐξαιρετικὴ καὶ ποιοτικὴ ἐκπαίδευση. Καὶ µόνο αὐτὸ 
τὸ γεγονὸς δείχνει τὴν ἀνεκτίµητη ἀξία καὶ τὶς προοπτικὲς τῆς Ἡγεσίας τῶν 100.  
Ἀκολουθώντας τὸ παράδειγµα τοῦ ἁγίου Ἰακώβου, τοῦ ὁποίου τὴ µνήµη ἑορτάζουµε 
στὶς 23 Ὀκτωβρίου, ἡ Ἡγεσία τῶν 100 συστήθηκε γιὰ νὰ βοηθήσει τὴ διαποίµανση 
καὶ τὴ διακονία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ προσφέροντας µία µοναδικὴ ὑπηρεσία στὴν 
Ἐκκλησία µας. Ἂς δοξάσουµε τὸ Θεὸ καὶ ἂς παρακαλέσουµε, εἰδικὰ αὐτὴ τὴν 
Κυριακὴ ποὺ εἶναι ἀφιερωµένη στὴν Ἡγεσία τῶν 100, νὰ συνεχισθεῖ ἡ ἐξαιρετικὴ 
διακονία του κληροδοτήµατος, εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον. 

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης, 

  
† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος 

 


