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Δωρεά Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και Ανδρέα
Δρακόπουλου σε Μουσείο για Ιάκωβο

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» άνω των δύο εκατομμυρίων
δολαρίων, καθώς επίσης και προσωπική δωρεά ενός εκατομμυρίου και πλέον του προέδρου
του Ιδρύματος κ. Ανδρέα Δρακόπουλου προς το ανεγειρόμενο Εθνικό Αφρικανο-Αμερικανικό
Μουσείο Ιστορίας και Πολιτισμού στην αμερικανική πρωτεύουσα, θα αφιερωθεί ειδική
αίθουσα εις τιμή και μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής
Ιακώβου. Θα πρόκειται για αίθουσα Πνευματικής Περισυλλογής.
Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης που έγινε την περασμένη Δευτέρα η
δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Keystone
Donors και η προσωπική του κ. Ανδρέα Δρακόπουλου στην κατηγορία Milestone Donors.
O κ. Ανδρέας Δρακόπουλος δήλωσε στον «Ε.Κ.» ότι η δωρεά του και του Ιδρύματος «Σταύρος
Νιάρχος» στο όνομα του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Ιακώβου «είναι σε αναγνώριση της
ηγετικής προσωπικότητας του Ιακώβου, ο οποίος τόλμησε, κάτω από τις εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες της εποχής να συμμετάσχει, στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στην πορεία
διαμαρτυρίας στη Σέλμα της Αλαμπάμα». Ο κ. Δρακόπουλος πρόσθεσε ακόμα, πως «το
γεγονός ότι η αίθουσα που παίρνει την ονομασία του Ιακώβου είναι η ‘Αίθουσα της
Πνευματικής Περισυλλογής’ οφείλει να μας βάλει κι εμάς, σαν Ομογένεια και Ελλάδα σε
περισυλλογή, για το πού ήμασταν και πού πηγαίνουμε».
Υπογραμμίζεται ότι αφιέρωση αίθουσας στον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο είναι μια μοναδική στο
είδος της τιμή και μνημοσύνη που έχει γίνει μέχρι στιγμής για τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο
Ιάκωβο.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος έγραψε Ιστορία όταν αψήφησε κάθε κίνδυνο και φόβο και
συμπαρατάχτηκε στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των
Αφροαμερικανών της Αμερικής, με αποκορύφωμα τη συνοδοιπορία μαζί του στη Σέλμα της
Αλαμπάμα, πράγμα το οποίο πρόβαλλε την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής σε

παναμερικανικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ιστορική έχει μείνει η φωτογραφία στο εξώφυλλο
του κορυφαίου τότε περιοδικού «Life Magazine».
Οπως έγραψε ο «Ε.Κ.» στη χτεσινή του έκδοση η αμερικανική εφημερίδα «Ουάσιγκτον Ποστ»
δημοσίευσε πρωτοσέλιδη φωτογραφία για το ανεγειρόμενο Αφρικανο-Αμερικανικό
Μουσείο Ιστορίας και Πολιτισμού στην αμερικανική πρωτεύουσα, στην οποία απεικονιζόταν
ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής
Ιάκωβο. Η φωτογραφία αυτή εμφανιζόταν με ηλεκτρονικό τρόπο σε μεγάλο μέγεθος στο
κτίριο του Μουσείου.
Το ανεγειρόμενο Μουσείο που βρίσκεται στη διεύθυνση 1400 Constitution Avenue NW,
Washington DC, θα είναι το 19ο Σμισθόνειο Μουσειακό Ιδρυμα. Η ανοικοδόμησή του
ξεκίνησε το 2012 και βρίσκεται δίπλα στο Εθνικό Μνημείο της Ουάσιγκτον. Θα είναι
μεγέθους 400 χιλιάδων τετραγωνικών ποδών, κτισμένο σε οικόπεδο πέντε εκρών και το
κόστος του θα ανέλθει στα 540 εκατομμύρια δολάρια. Θα είναι δομημένο με την τελευταία
λέξη της τεχνολογίας και θα φιλοξενεί πάνω από τριάντα χιλιάδες αντικείμενα. Αναμένεται
να εγκαινιαστεί το 2016.

