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Γεώργιος Λαμπάκης

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Δελτίον XAE 11 (1924), Τεύχη α'-β', Περίοδος Β'• Σελ. 2-7
ΑΘΗΝΑ 1924
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑ]\φΑΚΗΣ
Τον προσεχή Μάρτιον τοϋ 1924 αυμπληρσϋται
δεκαετία
ό'λη άπα τοϋ θανάτου τοϋ αειμνήστου Γεωργίου
Λαμπάκη,
ούτινος το όνομα συνεδεϋη άρρήκτως μετά της χριστιανικής
'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας χαί εις öv οφείλεται ή ϊδρνσιςκα'ι
δ πλουτισμός τοϋ Μουσείου αυτής.
Ό Γεώργιος Ααμπάκης έγεννή&η έν Ά&ήναις τή 18 Φε
βρουαρίου 1854, έξ οικογενείας πτωχής, ορμώμενης ex Τή
νου. Έςεπαιδεύϋη έν τή Ριζαρείω Σχολή, εϊτα δε χατώρftt.oes, τνχών τής προσιασίας τοϋ ένδοξου Ναυάρχου Κανάρη,
νά συμπλήρωση τάς ϋ·εολογικάς αύτοϋ σπουδάς έν τφ Πανε
πιστήμια) Άύ^ηνών. Αποσταλείς εις Εύρώπην έφοίτησεν εις
τα Πανεπιστήμια τοϋ Μονάχου, της Έρλάγγης, τής Αειψίας
και Βερολίνου, ειδικώς έπιδο&είς εις την Χριστιανικήν
Άρχαιολογίαν. Τοϋ τίτλου τοϋ Διδάκτορος 'έτυχε παρά τοϋ Πα
νεπιστημίου τής Έρλάγγης, ύποβαλών διατριβήν περί τών
έν τη 'Αττική χριστιανικών
αρχαιοτήτων.
Εις Άϋ-ήνας ^Λανακά^^ας ήρξατο αμέσως ερευνών τήν
κατάατασιν τών χριστιανικών αρχαιοτήτων έν 'Ελλάδι, δημοσιεύσας το πρώτον τή 30 Σεπτεμβρίου 1883 έν τή έφημερίδι «Αιών» αρύ^ρον ύπο τήν έπιγραχήν «Κατάαταοις τών
rr—' ήμΐν χριστιανικών αρχαιοτήτων» καΐ προκαλέσας τήν εις
»ροσοχήν ολίγων τινών, μεϋ·' ώναπεφάσισε νά ίδρυση
νικήν Άρχαιολογικήν
Έταιρείαν. Οϋτω δε τή 23η
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Δεκεμβρίου 1884 είκοσι περίπου λόγιοι συνελθόντες ίδρυ
σαν τοιαύτην Έταιρείαν, έκλέ'ξαντες τον Α. Βαρούχαν, Πρόεδρον και τον Γ. Ααμπάν.ην, Γενικό ν Γραμματέα. Tfj 6 Μαρ
τίου 1885 έπεκυρώ&η Ô Κανονισμός της νέας 'Εταιρείας,
ήτις 'ήρξατο αμέσως δραστήριων ενεργειών προς συλλογήν
των χριστιανικών αρχαιοτήτων εις είδικον Μουσεΐον..
Ψυχή της Εταιρείας, ως ήτο άκόλουθον, απέβη ô Γεώρ
γιος Λαμπάκης, όστις δια τών πνριτής Μονής ίαφνίου ιδία
παρατηρήσεων του έφείλκυσε την προαοχήν τον "Αγγλου
Μαρκησίου Bute, προτάαει και δαπάνη του οποίου μετέβη
εις Σικελίάν προς σπουδήν τών έν αύτη πολυαρίθμων
μνη
μείων της ελληνικής χριστιανικής τέχνης και δη τών ελληνι
κών ψηφοθετημάτων, δπως συγκρίνη ταΰτα μετά τών τοϋ
Δαφνιού. Έπανελθών έκ Σικελίας διωρίσθη δια Β. Δ. της
12 Ιουλίου 1885 "Εφορος τών χριστιανικών αρχαιοτήτων,
άλλα την θέαιν ταύτην δεν ετήρηαεν έπι πολύ, προσληφθείς
δε υπό της Βασιλίσσης "Ολγας ώς ιδιαίτερος Γραμματεύς
άνέλαβεν έργον δυσχερέστατον κχι έπιπονώτατατον, να θεραπεύη μεν την έπιστήμην, να επαρκή δε εις τήν νπηρεσίαν
αύιοϋ, ήτοι εις την διεξαγωγήν τοϋ όλου κολοσσιαίου αλη
θώς φιλανθρωπικού της Βασιλίσσης ε'ζνου.
"Εν ό'μως καλόν άπέδωκεν αμέσως ή προσέγγισίζ του
προς τηνΒασίλισσαν δια τήν Έταιρείαν,το οτι κατά Μάρτιον
τοϋ 1886 ή Βασίλισσα άνέλαβεν υπό τήν προστασίαν Ανχής
τήν Έταιρείαν, επί πλέον δε ο Ααμπάκης περιοδεύων συνε
χώς τάς έλληνικάς χώρας προς έκτέλεσιν τών φιλανθρωπικών
έργων της Βασιλίσσης, εύρισκε καλλίστας ευκαιρίας προς
έπίακεψιν τών εγκαταλελειμμένων χριστιανικών
μνημείων,
προς περιγραφήν αυτών, διάσωσιν επιγραφών, ιερών αμφίων
και σκευών και εικόνων και ει τίνος ετέρου. Έν τή συλλογή
ταύτη δ Ααμπάκης δεν είχεν ώρισμένα ό'ρια αρχαιότητος,
διότι συνέλεγεν αδιακρίτως πολλάκις παίαιά και νέα, ευλό
γως φρονών δτι καϊ τα νέα θα καταστώαιν ποτέ παλαιά, Έν
σπονδή δε περιγράφων τά χριστιανικά μνημεία δεν ύπήρξεν
εν τισιν ακριβής. Μη περιορισθείς είς τάς άνά τάς χώρας
τοϋ, Ελληνικού Βασιλείου πεοιοδείας ανέλαβε καί έκτος αύ-
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τοϋ ava τηνΘράκην και Μακεδονίαν, άνά την Μικράν'Ασίαν
καί τάς νήσους δυσχερέστατα ς περιοδείας, πανταχόθεν συλλέγων λείψανα χριστιανικών αρχαιοτήτων, αντιγράφων έπιγραφάς καί χειρόγραφα, φωτογράφων τα χριστιανικά
μνη
μεία. Πεν νακιαχίλιαι επιγραφαί, το πλείστον ανέκδοτοι, Ισά
ριθμοι περίπου φωτογραφίαι άποτελοϋαι μετά των άλλων
λειψά,νων της χριστιανικής τέχνης άρχαιολογικον
πλοϋτον
πολλού λόγου άξιον, δστις ετέθη, ως βάσιςτοϋ υπό της Χρι
στιανικής 'Αρχαιολογικής
Εταιρείας Ιδρυθέντος
Μουσείου.
Τω 1889 άνεθεωρήθη δ Κανονισμός αυτής, παραιτη
θέντος δε τον Βαρονχα εξελέγη Πρόεδρος τής Έιαιρείας δ
'Αριστείδης Παππούδωφ f+ 24 Δεκεμβρίου 1913) Ίσοβίως
παραμείνας έν τη θέσει ταύτη. 'Αλλ' ή "Εταιρία γλίσχρα διθέτουαα οικονομικά μέσα έστερεΐτο καταλλήλου οικήματος ίνα
στέγαση έν αύτω τάς σνασωρενθείσας
χριστιανικάς
αρχαιό
τητας. Εύτνχώς το έργον αυτής ανέλαβε νά υποστήριξη ή
'Ιερά Σύνοδος τής έν Ελλάδι εκκλησίας, ήτις παρεχώρηαεν
αίθουσας τινάς τοϋ έν ω συνεδρίαζε τότε οικήματος παρά τον
vaòv τοϋ 'Αγ. Γεωργίου Καρύτση /.αϊ έναντι τον <·Παρνασοϋ , επισήμως δε τή 4 Μαρτίου 1890 έπ,ί παρουσία των
Αρχιερέων και τή Βζ7ΐλικής οΐί.ΰγενενείας ίγένοντοέν ανtaïc zà εγκαίνια ιοϋ νέον Μουσείου. Τή 2 Ιουλίου του
αύτον ετονς ή 'Ιερά Σύνοδος έξέδωκεν έγκύκλιον προς τους
Επισκόπους, τους ιερείς, τους Ηγουμένους των μοναστηριών
και του 'Επιτρόπους των ναών δπως άποατείλωσιν εις το νεωστί ίδρυ&εν Μουσεΐον παλαιά λειτουργικά βιβλία. ίε< à
σκεύη, εικόνας, άμφια καί λοιπά. Τή 16 Αύγούυτου τοϋ αύτοϋ έτους παρομοίαν έγκύκλιον έξέδωκε και το Ύποκργεΐον
των 'Εκκλησιαστικών. Κατά τήν έποχήν έκείνην επιμελ.ητής
τοϋ Χριστιανικού Μουσείου ήτο ο σημείων τάς γραμμάς ταύ
τας, ως φοιτητής τοϋ Πανεπιστημίου, υπήρξε δε μάρτυς τοϋ
θερμουργοϋ ζήλου τοϋ Διευθυντον τοϋ Μονσείον καί Γραμ
ματέως τής 'Εταιρείας Γεωργίου
Ααμπάκη,
'Αλλ' ή 'Εταιρεία ευρέθη αίφνης ανεν καταλλήλου οική
ματος δια το Μουσεΐον ό μακαρίτης Μητροπολίτης
'Αθη
νών Γερμανός ϊδρυσεν ίδιον οίκημα τής 'Ιεράς Συνόδου καί

5

τών Γραφείων αυτής, έγκαταλιπών
το υπό ένοίκιον
οίκημα,
συνεπώς έπρεπε να απομάκρυνση
εκείθεν και το Μουσεΐον.
Kai κατ αρχάς μεν έτοποθετήθη
τοϋτο εν τινι α'ιθούση του
Πολυτεχνείου,
είτα μετηνέχθη εις την νέαν Μητρόπολιν,
εως
ού οριστικώς κατεΛα/?ε μίαν των αιθουσών του κεντρικού αρ
χαιολογικού Μουσείου, δπόθεν πρό τίνων μηνών διαταγή του
Υπουργείου
της Παιδείας μετεφέρθη
και έτοποθετήθη
εν
τφ κάτωθεν της Σινικής Ακαδημίας Βυζαντινά) Μουσείω. Συν
τω χρόνω δε ή 'Εταιρεία
εντός uai εκτός τής Έ,λλάδος άπέκτα φίλους και ύποστηρικτάς.
Ό Τ. Σακκελίων, ό Α. Πασπά
της, ô Μ. Γεδεών, δ Μ. Ρενιέρης, ό Δ. Βικέλας και αλλοι παρεϊχον πολύτιμους
επιστημονικά.^ αυμβολάς, ομοίως δε καί
πολλοί κληρικοί,
εν οίς ό άρχιεπίσ/,οπος
Κερκύρας
Ευστά
θιος Βουλιομας.
Αατΐνοι κληρικοί, ώ; δ επίσκοπος
Μαραγ
κός, δ 'Αρσένιος Pellegrini, ηγούμενος της παρά την Ρώμην
Μονής Grotta Ferrata καί δ 'Ιωσήφ Cozza ΙΛΓ.Ι, παρεϊχον ού
μόνον ήθικήν άλλα καί ύλικήν γενναίαν
συνδρομήν
εις το
έργον τής 'Εταιρείας,
ης μέλη ήσαν διαπρεπείς
ξένοι
λόγιοι
ώς δ V. Schultze,
δ άγγλος μαρκήσιος Bute, χρηματικώς
βο·
ηθήσας τον Ααμπάκην
εις εκδοσιν του πρώτου περί τής Μο
νής Δαφνιού συγγράμματος
του, δ C. Schlumberger,
δ !..
Thiersch, δ Α. Maltzev,èJ.
lì. Rossi, δ C. Coxe, ό li. Smith
κ il πλείστοι άΐλοι.
Οχι δε μόνον co Μουσεΐον, άλλα και τον
ίδιαίτερον οίκον του Λαμπάκη, μεταβεβλημένον
και τούτον
κατά το πλείστον,
εις χριστιανικον
Μουσεΐον
έπεσκέπτοντο
επίσημοι
ξένοι, εν οίς ai Βασίλισσαι
τής 'Αγγλίας
και τής
Ρωσσίας, άδελφαι τοϋ Βασιλέως τών 'Ελλήνων Γεωργίου
Α',
μεθ' ων έγνωρίσθη
δ μακαρίτης
Ααμπάκης
ώς αυλικός καί
παρ' ών ήξιοϋτο ιδιαιτέρων
επιστολών.
Έν μέσω δε τών απερίγραπτων
ασχολιών του ό μακαρί
τες μετά θαυμαστής
φιλοπονίας
ήσχολεΐτο περί
έπιστημονικάς εργασίας,
αϊτινες φέρουσι προφανή
τά δείγματα
τής
σπουδής, μεθ' ής συνετάσσονται
και έξ ης προήρχοντο
άνακρίβειαί τίνες. Άλλ'
έν ταΐς έργασίαις ταύταις
συνεσώρευσεν άνεκτίμητον
έπιστημονικον
ύλικάν, όπερ ήμέραν τινά θα
έχτιμηθή
προσηκόντως
ύπο τών μελλόντων να
άσχοληθώσι
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περί τήν χριστιανικήν άρχαιολογίαν. Έκτος άλλων συγγραμ
μάτων, εν ο'ις προέχουσι τα είς την Μονήν Δαφνιού αναφε
ρόμενα, εις την χριστιανικήν άγιογραφίαν των εννέα πρώτων
αΐώνων,εΐςτάς επτά εκκλησίας της Μ.Άσίαςζ^αί 4«ΈΟ. ά,στέρ ε ; -îijç ^.Τΐοκαιλύψεωΐ, ήτοι Ιστορία, ερείπια,
μνημεία
καϊ νϋν κατάστασις των 'Εκκλησιών της Μ. 'Ασίας, 'Εφέ
σου, Σμύρνης, Περγάμου, Θυατείρων, Σάρδεων, Φιλαδέλ
φειας καϊ Λαοδικείας, παρ' η ΚολοσσαΙ και Ίεράπολις μειά
255 εικόνων») έδημοσίευσε περί τάς 300 μικράς διατριβάς έν διαφόροις περιοδικοΐς, μάλιστα δ' εν τη «Σιώνι» και
εν τη «Έβδομάδι». Άπα τοϋ 1892 εξέδιδε το «Δελτίον της
Χριστιανικής
'Αρχαιολογικής
'Εταιρείας Ν, εν ώ έδημοαίευσεν έπιστημονικάς μελετάς και ανακοινώσεις καϊ περιέγραψε
τάς ακατάπαυστους περιηγήσεις αύτοϋ. Σχεδόν πάντα τα
αρχαιολογικά της Ευρώπης σωματεία ε'ιχον εκλέξει τον Ααμπάκην ώς μέλος αυτών, έδίδαξε δε και έν τω Πανεπιστήμια»
'Αθηνών ώς υφηγητής την χριστιανικήν άρχαιολογίαν. Έπιζητήσας να καταλάβη την είδραν της Βυζαντινής
τέχνης έν
τω Πανεπιστήμια) δεν επέτυχε, κατέβη δε εις τον τάφον μετά
της έκ τής αποτυχίας ταύτης θλίψεως, αποθανών
τή 15
Μαρτίου
1914.
"Ανθρωπος χρηστός και ευσεβής, ευχάριστος εν ταϊς όμιΛιαις αύτοϋ, καίτοι έκ μεγάλης πάσχων βαρυκοΐας εκούραζε
τον μεθ' οϋ αυνωμίλει, ô Γεώργιος Λαμπάκης
κατείχετο
πάντοτε ύπο ενθουσιασμού, όστις ώδήγει αυτόν ενίοτε είς
ύπερβολάς. 'Αλλ' έξαιρέτως έχαρακτήριξεν αυτόν μέγας ζή
λος υπέρ τής θεραπείας εής επιστήμης τής χριστιανικής αρ
χαιολογίας, είς τήν οποίαν άφιέρωσεν εαυτόν, χωρίς νά εί
ναι άπηλλαγμένος αΚλων αντιθέτων προς τάς έπιστημονικάς
μελετάς καϊ εργασίας πολυμερίμνων άσχολημάεων. 'Οσάκις
δέ τον ζήλον αύτοϋ έπεξέτεινε και είς αΚλους κύκλους δέν
ήόύνατο πάλιν ν' αποφυγή τάς ύπερβολάς. "Εμμονος ιδέα
αύτοϋ ύπήρξεν ή ενωσις τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας μετά
τής 'Αγγλικανικής
'Εκκλησίας, τήν ίδέαν δε ταύτην διετύ
πωσε μεθ' υπερβολής, έξ ής προέκυψαν λάθη, προκαλέσανια τήν προσοχήν τής 'Ιεράς Συνόδου τής 'Εκκλησίας
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τής 'Ελλάδος καϊ άναγκάσαντα avrò ν ν' άπολογηθή. Φιλάν
θρωπος καϊ ελεήμων, υπήρξε προστάτης πρόθυμος παντός
ε'χοντος ανάγκην. Πιστός, τίμιος καϊ άφωαιωμένος εκτελε
στής των βουλών τής Βασιλίσσης "Ολγας άπήλαυε της απο
λύτου Αυτής εμπιστοσύνης καΐ τής μεγάλης εύνοιας.
Καθόλου είπεϊν ό Γεώργιος Ααμπάκης ύπήρξεν αξιος
πολλού λόγου καΐ ως άνθρωπος καΐ ώς εργάτης τής επιστή
μης, άναπτύξας καϊ έκδηλώσας Ιδιόρρυθμον καΐ απουδαιοτάτην έκ πάσης απόψεως δρασιν, συγκεντρονμένην περί τήν
ΐδρυσιν τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής
'Εταιρείας καϊ του
Χριστιανικού
'Αρχαιολογικού
Μουσείου.
f
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