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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αυτό το άρθρο παρέχει σύντοµη σκιαγράφηση της Ελληνικής Συλλογής «Τσακόπουλος», µιας
σηµαντικής πηγής για την έρευνα των Ελληνικών Σπουδών διεθνώς, το ξεκίνηµα και η
ανάπτυξή της µέσα από το πρώην «Κέντρο Σπύρος Βασιλείου Βρυώνης για τη Μελέτη του
Ελληνισµού» και η παρούσα κατάστασή της, ως βάση για ένα εξελισσόµενο πρόγραµµα για τις
Ελληνικές Σπουδές στο Πολιτειακό Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια, στο Sacramento. Επίσης
σκιαγραφούνται µερικά σηµαντικά στοιχεία της Συλλογής, προκλήσεις που αντιµετωπίζει στη
διαχείρισή της, ο ρόλος του εφόρου της, η παρούσα κατάσταση και ανάπτυξη της Συλλογής
και γεγονότα σχετικά µε τη Συλλογή.

Ενώ σηµαντικές συλλογές και κύκλοι µαθηµάτων που σχετίζονται µε την Κλασική
Ελλάδα αφθονούν σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, η περίοδος του
µετακλασικού Ελληνισµού σπάνια παρουσιάζεται σε περισσότερα από µια χούφτα ιδρύµατα,
τα περισσότερα από τα οποία συγκεντρώνονται στην Ανατολική Ακτή. Αυτή η έλλειψη για το
µετακλασικό Ελληνισµό που παρουσιαζόταν σε ιδρύµατα στις δυτικές ΗΠΑ, παρακίνησε την
ίδρυση του «Κέντρου Σπύρος Βασιλείου Βρυώνης για τη Μελέτη του Ελληνισµού» στο Los
Angeles το 1985. Το Κέντρο ιδρύθηκε ως επίσηµο ερευνητικό ίδρυµα αφιερωµένο σε όλες τις
περιόδους του Ελληνισµού, αλλά µε ιδιαίτερη έµφαση στη µετακλασική µέχρι τη σύγχρονη
περίοδο, διοικήθηκε από τον Καθηγητή Σπύρο Βρυώνη, Jr. και χρηµατοδοτήθηκε από τον
Άγγελο Κ. Τσακόπουλο, υποστηρικτή της ανάπτυξης και φιλάνθρωπο, µε έδρα το Sacramento,
California.
Το Κέντρο φιλοδοξούσε να καλλεργήσει ευρεία αντίληψη και αποδοχή της διαρκούσης
επιρροής του Ελληνικού Πολιτισµού στο ∆υτικό Κόσµο µέσα από σύνολο στόχων, που θα το
καθιστούσαν δυναµικό ερευνητικό ίδρυµα, το οποίο θα ενεπλέκετο σε

σηµαντικά

επιστηµονικά εγχειρήµατα µε ευρεία επέκταση υπηρεσιών και δηµιουργία µιας πρώτης τάξεως
ερευνητικής βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη του Κέντρου ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος ολόκληρης
της διαδικασίας και θα απαιτούσε δραµατική ανάπτυξη για να περικλείσει την έκταση και το
βάθος των πηγών που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της επιστηµονικής έρευνας σε
όλες τις περιόδους του Ελληνισµού. Ο πυρήνας της Βιβλιοθήκης ήταν η προσωπική συλλογή
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βιβλίων και περιοδικών του Βρυώνη. Αρχικά η Βιβλιοθήκη στεγάστηκε στο σπίτι του Βρυώνη
και αργότερα µεταφέρθηκε σε γραφεία στο δυτικό Los Angeles το 1987. Το 1989, το Κέντρο
και η Βιβλιοθήκη του µεταφέρθηκαν στο Sacramento, αφού ο Βρυώνης αποδέχτηκε τη θέση
του ∆ιευθυντή στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» στο Πανεπιστήµιο
της Νέας Υόρκης.
Στο Sacramento, το Κέντρο άρχισε επιθετικά να χτίζει τη συλλογή της Βιβλιοθήκης
του, γνωστή ως Ελληνική Βιβλιοθήκη «Τσακόπουλος», η οποία αριθµούσε περίπου 15.000
τόµους, όταν το Κέντρο µετακόµισε στο Sacramento το 1989. Αυξήθηκε στου 65.000 τόµους
µέχρι το 2000, επεκτεινόµενο από αριθµό σηµαντικών δωρεών. Στα λίγα αυτά χρόνια η
Βιβλιοθήκη έγινε η βασική Ελληνική Συλλογή στις δυτικές ΗΠΑ και µια από τις µεγαλύτερες
του είδους της στη χώρα. Αυτές οι δραστηριότητες έγιναν εφικτές µε τη συνεχή οικονοµική
υποστήριξη του Τσακόπουλου. Ωστόσο γινόταν όλο και πιο πολύ αισθητό ότι η µεγαλύτερη
πρόσβαση στη συλλογή της Βιβλιοθήκης και η καλύτερη µακρόχρονη φροντίδα και
συντήρηση θα επεκτεινόταν, αν αποτελούσε τµήµα ενός ακαδηµαϊκού ιδρύµατος. Αυτά τα
συναισθήµατα µαζί µε τις αυξανόµενες εσωτερικές εντάσεις στο Κέντρο, παρακίνησαν το
Συµβούλιό του να ψηφίσει το κλείσιµό του τον Αύγουστο 2000 και για τη Βιβλιοθήκη να
πουληθεί στον Τσακόπουλο, ο οποίος στο τέλος του 2002 τη δώρησε στη Βιβλιοθήκη του
Πολιτειακού Πανεπιστηµίου της California, Sacramento, το πανεπιστήµιο αποφοίτησής του, ως
Ελληνική Συλλογή Τσακόπουλος.
Στη νέα της θέση η Συλλογή είχε νέα αποστολή και αντιµετώπισε διακριτό σύνολο
προκλήσεων. Ο νέος σκοπός της Συλλογής θα ήταν να υπηρετεί ως βάση για τη δηµιουργία
ακαδηµαϊκού προγράµµατος Ελληνικών Σπουδών, µέσω της δηµιουργίας διεπιστηµονικού
Κέντρου Ελληνικών Σπουδών. Οι δύο νέοι διορισµοί διδακτικού προσωπικού έγιναν σύµφωνα
µε τους όρους της συµφωνίας που διέπει τη δωρεά. Ο πρώτος διορισµός ήταν η θέση του
εφόρου στη Βιβλιοθήκη για να διαχειρίζεται και να επεκτείνει τη Συλλογή και ο δεύτερος µια
νέα θέση στο Τµήµα Ιστορίας για να αναλάβει τη δηµιουργία του Προγράµµατος του Κέντρου.
Ο

συγγραφέας

του

άρθρου

προσλήφθηκε

ως

Έφορος

της

Ελληνικής

Συλλογής

«Τσακόπουλος» και η Κατερίνα Λάγος ως Βοηθός Καθηγήτρια Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας
και ∆ιευθύντρια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του, το
κληροδότηµα µε ένα αριθµό θέσεων θα τοποθετούσε ως στελέχη σηµαντικούς επιστήµονες σε
διάφορα πεδία, οι οποίοι θα ασχολούνταν µε τα ερευνητικά ενδιαφέροντά τους και θα
πρόσφεραν ποικίλες σειρές µαθηµάτων. Αυτό µε τη σειρά του θα καλλιεργούσε το ενδιαφέρον
των φοιτητών και θα δηµιουργούσε µια πανεπιστηµιούπολη µε προορισµό τις Ελληνικές
Σπουδές. Άλλος ευρύτερος στόχος της Συλλογής θα ήταν να συνεχίσει να υπηρετεί ως
σπουδαία εθνική και διεθνής πηγή για τις Ελληνικές Σπουδές στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα στη
Βυζαντινή και Νεοελληνική λογοτεχνία, ιστορία, πολιτική και πολιτισµό.
Επίσης το Πανεπιστήµιο αντιµετώπισε αρκετές προκλήσεις στην εφαρµογή ενός
ακαδηµαϊκού προγράµµατος και στην υποστήριξη της υψηλού διαµετρήµατος ερευνητικής
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συλλογής. Ανάµεσα σε αυτές κυρίως ήταν η δέσµευση να προσφέρει Αρχαία και Νέα Ελληνικά,
αν το πρόγραµµα αναµενόταν να αυξηθεί σε πλήρες ακαδηµαϊκό δίπλωµα και πέρα από αυτό.
Άλλο εµπόδιο αφορούσε την εµφανή έλλειψη συνταύτισης της στέγασης µιας πολύγλωσσης
συλλογής ερευνητικού επιπέδου σε µια µη ερευνητική βιβλιοθήκη και την ικανότητα της
βιβλιοθήκης να την επεξεργαστεί και να την καταλογογραφήσει. Ένα επιπλέον µέληµα ήταν το
επίπεδο της οικονοµικής υποστήριξης, την οποία θα ανέµενε να λάβει από την
πανεπιστηµιούπολη µε αυστηρά περιορισµένο προϋπολογισµό από την πολιτεία. Αν η Συλλογή
έπρεπε να συνεχίσει να ευδοκιµεί και το Πρόγραµµα να ανθίζει, σαφώς ήταν αναγκαία η
εξωτερική χρηµατοδότηση. Ευτυχώς το Ελληνικό Ίδρυµα Τσακόπουλος έκανε γενναίες
συνεισφορές στα αρχικά στάδια αυτής της πορείας και εξέφρασε τη δέσµευση για συνεχή
υποστήριξη για να διατηρήσει τη µακρόχρονη βιωσιµότητα της Συλλογής και την ανάπτυξη
του Προγράµµατος.
Όπως

παραλήφθηκε,

η

Συλλογή

απαιτούσε

εκτενή διαδικασία

φυσικής

και

βιβλιογραφικής φύσεως, πριν ανοίξει στο κοινό το Σεπτέµβριο 2003, έργο που συνεχίζεται
µέχρι σήµερα. Μια σηµαντική ποσότητα υλικού, όπως πολλές σειρές περιοδικών, ποικίλες
µονογραφίες κυρίως σε ξένες γλώσσες, αναρίθµητα τεύχη εφηµερίδων και αρκετές χιλιάδες
τόµοι που χρειάζονταν βιβλιοδεσία και/ή συντήρηση, ήλθαν στη Βιβλιοθήκη σε µη
επεξεργασµένη κατάσταση. Τα πιο πολλά από αυτά τα περιοδικά και πολλές µονογραφίες
έχουν ήδη επεξεργαστεί. Οι εφηµερίδες θα αντικατασταθούν µε υπάρχουσες µικροταινίες ή θα
δοθούν για αρχική µικροφωτογράφηση. Τεκµήρια που χρειάζονται συντήρηση θα τύχουν
ειδικής φροντίδας στο άµεσο µέλλον. Η Βιβλιοθήκη έκανε αξιέπαινο έργο να προετοιµάσει τη
Συλλογή για να ανοίξει και από τότε κάνει µεγάλα βήµατα στην επεξεργασία του
εναποµείναντος υλικού από την αρχική δωρεά και τις νέες προσκτήσεις.
Σήµερα η Ελληνική Συλλογή Τσακόπουλος αποτελείται από περίπου 70.000 βιβλία,
περιοδικά, ηλεκτρονικές πηγές, µη έντυπο υλικό, εφήµερα [γκρίζα βιβλιογραφία], σπάνια
βιβλία, αρχειακό υλικό, τέχνη και καλλιτεχνήµατα. Το εύρος της Συλλογής περιλαµβάνει
πρώιµες µέχρι σύγχρονες εκδόσεις που σχετίζονται µε όλες τις περιόδους της Ελλάδος, όπως
ελληνικές κοινότητες της διασποράς σε όλο τον κόσµο (ειδικά στη Βόρειο Αµερική),
Οθωµανική Αυτοκρατορία, Τουρκία, Βαλκάνια, ιδιαίτερα πρώην Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία
και

σε

µικρότερη

έκταση

Μέση

Ανατολή

και

Νοτιοδυτική

Ασία.

Στη

συλλογή

αντιπροσωπεύονται πάνω από 15 γλώσσες µε πλούσιο υλικό πρωτογενών πηγών.
Μερικά εντυπωσιακά σηµεία της Συλλογής περιλαµβάνουν σηµαντικές ελληνικές και
αµερικανικές κυβερνητικές εκδόσεις, όπως η πλήρης σειρά της Εφηµερίδος

της

Κυβερνήσεως από 1833-1864 και 1885-1989 σε συνδυασµό έντυπης µορφής και
µικροταινίες, τα πλήρη Πρακτικά Βουλής από το 1843-1983 σε συνδυαασµό έντυπης
µορφής και µικροταινίες και όλα τα διαθέσιµα αρχεία του Υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ
που αφορούν την Ελλάδα, την Κρήτη και την Κύπρο σε µικροταινίες. Επίσης η Συλλογή
περιέχει εκτενή συλλογή Βυζαντινής και Σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας και λογοτεχνίας όσο σε
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λίγα αµερικανικά πανεπιστήµια, όπως και ενυπόγραφες εκδόσεις [από τους συγγραφείς]. Τα
σπάνια βιβλία στη Συλλογή αριθµούν περίπου 1.500 µε χαρακτηριστικά την πρώιµη έκδοση µε
τα σχόλια του Ευσταθίου για τον Όµηρο που εκδόθηκε από τον Froben, 1559-1560, την
Καινή ∆ιαθήκη του Εράσµου του 1541 επίσης από τον Froben, τις µεταφράσεις αρχαίων
Ελλήνων συγγραφέων από τον Αδαµάντιο Κοραή στην καθαρεύουσα, που χρονολογούνται
µεταξύ των ετών 1800-1820, χρονικά Οθωµανών Τούρκων του 19ου αι., ταξιδιωτικές
περιγραφές από τον 17ο µέχρι τον 19ο αιώνα και άλλο σπάνιο υλικό. Το βασικό τεκµήριο του
αρχειακού τµήµατος της Συλλογής είναι η συλλογή χειρογράφων του ∆ρ. Βασιλείου
Βλαβιανού, νοµικού, ακαδηµαϊκού και εκδότη της ελληνο-αµερικανικής εφηµερίδας Εθνικός
Κήρυξ από το 1940-1947, που συµπληρώνεται από φωτογραφικό αρχείο του Κώστα
Κουβαρά µε έγγραφα για την ελληνική αντίσταση κατά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Επιπλέον η
Συλλογή περιέχει ποικιλία µε πάνω από 400 διατριβές σε µικροταινίες, αρκετές εκατοντάδες
φυλλάδια, πολλά σπάνια δείγµατα από την Ελλάδα του τέλους του 19ου και του 20ου αι. και
αρκετό αριθµό ανατύπων.
Ο έφορος της Συλλογής είναι υπεύθυνος για όλη τη διαχείριση και ανάπτυξή της,
παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης και καθοδήγησης, εµπλεκόµενος σε επέκταση
υπηρεσιών και εκτελώντας προσπάθειες συλλογής χρηµάτων/ανάπτυξης της Συλλογής. Η
διαχείριση της Συλλογής είναι εξαιρετικής σηµασίας και περιλαµβάνει οργάνωση και καθορισµό
προτεραιοτήτων

στην

καταλογογράφηση

και

διατήρηση

του

εναποµείναντος

µη

επεξεργασµένου υλικού της Συλλογής και περαιτέρω ανάπτυξή της µε την αγορά νέου και
εξαντληµένου υλικού σε όλες τις µορφές, την προµήθεια δωρεών κ.λπ. Η συνεχής ανάπτυξη
της συλλογής εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην αγορά νέων και αναδροµικών εκδόσεων
για τις Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές µε όσο γίνεται µεγαλύτερη κάλυψη και για τους
κλασικούς, επιλεκτικά δίνοντας το στίγµα της Συλλογής. Αυτό περιλαµβάνει άµεση αγορά
υλικού από την Ελλάδα, ένας θεµελιώδης τρόπος για να µάθουµε το τοπίο της αγοράς βιβλίου
εκεί και την απόκτηση υλικού δύσκολο να βρεθεί ή αργοπορηµένο να φθάσει µέσα από τους
κανονικούς διαύλους. Επιπλέον η Ελληνική Συλλογή Τσακόπουλος έχει επωφεληθεί από
αριθµό σηµαντικών δωρεών, όπως τα προαναφερθέντα ελληνικά κυβερνητικά τεκµήρια σε
µικροταινίες µέσω της γενναιοδωρίας της Βουλής των Ελλήνων.
Επίσης η Συλλογή έχει φιλοξενήσει αρκετούς επιφανείς επισκέπτες και έχει λάβει
µέρος σε αρκετά αξιοσηµείωτα γεγονότα. Μεταξύ των διακεκριµένων επισκεπτών είναι ο
σηµερινός και ο πρώην Έλληνας Πρέσβυς στις ΗΠΑ, ο σηµερινός Πρέσβυς της Κύπρου στις
ΗΠΑ, ο ∆ηµήτριος, Αρχιεπίσκοπος της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής της Αµερικής,
σηµερινοί και πρώην Γενικοί Πρόξενοι της Ελλάδος στο San Francisco και επιφανείς ΕλληνοΑµερικανοί. Τα δύο πιο αξιοσηµείωτα ειδικά γεγονότα που σχετίζονται µε τη Συλλογή έλαβαν
χώρα το 2005. Το Φεβρουάριο 2005 το Πανεπιστήµιο ονόµασε την αίθουσα διαλέξεων που
είναι δίπλα στη Συλλογή προς τιµή του συνταξιοδοτηθέντος Γερουσιαστή της Πολιτείας της
California, Νικολάου Γ. Πέτρη και καθιέρωσε κληροδοτηµένη υποτροφία στο όνοµά του.
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Αργότερα τον Οκτώβριο 2005 το Πανεπιστήµιο τίµησε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και
καθιέρωσε κληροδοτηµένη υποτροφία επίσης στο όνοµά του. Οι δύο υποτροφίες
απευθύνονται σε φοιτητές που επιδιώκουν τις Ελληνικές Σπουδές στην πανεπιστηµιούπολη και
θα τις διαχειρίζεται το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών.
Σήµερα µετά από τρία και πλέον έτη λειτουργίας για το κοινό του Πολιτειακού
Πανεπιστηµίου της California, Sacramento το Σεπτέµβριο 2003, η Ελληνική Συλλογή
Τσακόπουλος αξιοθαύµαστα εκπληρώνει το νέο σκοπό της ως πολύτιµη πηγή που υποστηρίζει
ποικίλα προγράµµατα µαθηµάτων του πανεπιστηµίου και τις ερευνητικές ανάγκες των
διδασκόντων, ειδικά ως άγκυρα του Προγράµµατος Ελληνικών Σπουδών. Ως τµήµα δηµόσιας
ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης, η Συλλογή είναι τοπικά προσβάσιµη στην πανεπιστηµιούπολη και
στην περιφερειακή κοινότητα του Sacramento και εξ αποστάσεως µε διαδανεισµό.
Παρατηρείται αυξανόµενη χρήση της Συλλογής κάθε εξάµηνο. Επίσης η Βιβλιοθήκη ελπίζει να
προσφέρει σύντοµες υποτροφίες (υφηγεσία, πρακτική άσκηση) στο προσεχές µέλλον και να
επιτρέπει σε εξωτερικούς επιστήµονες να έλθουν στο Sacramento και να χρησιµοποιήσουν τις
εκτενείς πηγές της Συλλογής. Η Συλλογή έχει αυξηθεί σηµαντικά εξαιτίας της γενναιόδωρης
χρηµατοδότησης από το Ελληνικό Ίδρυµα Τσακόπουλος, γεφυρώνοντας το χάσµα µεταξύ του
επιπέδου υποστήριξης που παρέχει η Βιβλιοθήκη και αυτού που απαιτείται για να διατηρηθεί η
Συλλογή σε ερευνητικό επίπεδο. Στο µεταξύ το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών προσφέρει ένα
αναπτυσσόµενο µικρό δίπλωµα στις Ελληνικές Σπουδές, υποστηριζόµενο από χρηµατοδότηση
µε υποτροφία και επεκτεινόµενο από πρόγραµµα µελέτης στην Ελλάδα σε συνεργασία µε το
Πανεπιστήµιο Washington. Επίσης το πανεπιστήµιο έχει προσθέσει τη διδασκαλία της
νεοελληνικής γλώσσας στις επιλογές ξένων γλωσσών και η πρώτη κληροδοτούµενη θέση,
αυτή του επισκέπτη καθηγητή, είναι στον ορίζοντα. Η πλήρης ανάπτυξη του Προγράµµατος
Ελληνικών Σπουδών δεν µπορεί να αναµένεται για µερικά χρόνια, αλλά στο σύντοµο διάστηµα
από τη δηµιουργία του έχει σηµειώσει ενθαρρυντική πρόοδο και έχει το µοναδικό
πλεονέκτηµα της Ελληνικής Συλλογής Τσακόπουλος ως θεµέλιό του.
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