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νες συγγραφείς, ώστε ή σπουδή των κειμένων τους να μην περιορίζεται στη 
γλώσσα άλλα να οδηγείται στην αποκάλυψη και κατανόηση των ιδεών, τών 
χαρακτηριστικών της κοινωνίας και του πολιτισμού και τών νοοτροπικών 
συμπεριφορών (ήθη, έθιμα, συνήθειες) τών προγόνων. Επιπλέον άπό τή 
γνωριμία αυτή μπορούσε να προκύψει και ηθική ωφέλεια σε αντίθεση με 
τους ηθικούς για τή νεολαία κινδύνους πού ενείχε ή ανάγνωση ορισμένων 
μεταφρασμένων άπό ξένες γλώσσες μυθιστορημάτων.13 Άλλα μήπως οι 
σκέψεις αυτές του παραφραστή δεν απηχούσαν τήν εκπαιδευτική θεωρία 
του ίδιου του Κοραή; 

Για να ολοκληρωθεί ή εικόνα της προσωπικότητας του Π. Κ. Όθωναί-
ου μας λείπουν ακόμη πολλά, άπό τα όποια ίσως θα εκμαιεύαμε και τήν 
απάντηση στο καίριο ερώτημα: γιατί τελικά δεν υπέγραψε τό έργο του δη
μοσιεύοντας το τό 1843, τή στιγμή πού ενα χρόνο νωρίτερα ανήγγελλε επώ
νυμα άπό τις στήλες τών δύο μεγαλύτερων εφημερίδων τής 'Αθήνας τήν 
προσεχή δημοσίευση του; Ή ανωνυμία ποιόν άραγε σκοπό εξυπηρετούσε 
και ποια σχέση μπορεί να είχε με τό γεγονός Οτι τό βιβλίο πέρασε απαρατή
ρητο, Οσο τουλάχιστο γνωρίζω, άπό τους κύκλους τών λογίων;14 

EMM. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

Ο ADAM FRIEDEL ΑΤΤΟΒΙΟΓΡΑΦΟΤΜΕΝΟΣ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΑΝΟΤ ADAM FRIEDEL πολύ λίγα είναι γνωστά. Συμφώνως προς 
αυτά, ήταν υπαξιωματικός του δανικού στρατού κατά τους Ναπολεόντειους 
Πολέμους και μετά τό τέλος αυτών συνώδευσε ευγενή συμπατριώτη του σε 
ταξίδι άνά τήν 'Ανατολή, έπεσκέφθη τήν Κωνσταντινούπολη και άλλους τό
πους τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κατέληξε στην Ζάκυνθο κατά τις 
παραμονές τού 'Αγώνος τής Παλιγγενεσίας. Μετά τήν έκρηξη τής Έπανα-

13. "Ο.π., σ. ξ'. 

14. θ α περίμενε κανείς π.χ. να το παρουσιάσει ή να αναφερθεί σ' αυτό το κοραϊκής 

ιδεολογίας περιοδικό 'Αποθήκη τών Ωφελίμων Γνώσεων, Σμύρνη 1837-1844, βλ. Κων. 

Π. Δεμερτζής, έπιμ., Το περιο8ικον «Αποθήκη τών Ωφελίμων Γνώσεων», 'Αθήνα 1970, 

ανατύπωση του ευρετηρίου από τα Μικρασιατικά Χρονικά 14 (1968), 371-515 και Παυ-

λίνα Νάσιουτζικ, 'Αμερικανικά οράματα στη Σμύρνη τον 19ο αιώνα, 'Αθήνα 2002, μέρος 

Ε' ((Ή περίπτωση τής 'Αποθήκης τών Ωφελίμων Ενώσεων», σ. 261-365. Το αγνόησε 

επίσης και το περιοδικό Φιλολογία, 1841-1844, βλ. Ελένη Χρ. Πολίτου, Το περιο8ικον 

«Φιλολογία», 'Αθήνα 1970, ανατύπωση άπό τά Μικρασιατικά Χρονικά 14 (1970), 95-

117, για να περιοριστώ στα δύο μακροβιότερα πού εκδίδονταν τήν εποχή αυτή στή 

Σμύρνη. 
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στάσεως ό Friedel μετεκινήθη στην Πελοπόννησο και κατετάγη ώς εθελον
τής. Έδήλωσε οτι ήταν υπολοχαγός και οτι το πλήρες ονομί του ήτο Adam 
βαρώνος Friedel von Friedeisburg. Ισχυριζόταν δτι στην Δανία υπήρχε με
γάλος πατρογονικός πύργος και δτι ή οικογένεια του διατηρούσε λαμπρές 
σχέσεις μέ τους σπουδαιότερους αριστοκρατικούς οίκους τής Ευρώπης. Ή 
γλωσσομάθεια και ή καλλιέργεια του τον κατέστησαν έμπιστο του Δημητρί
ου Ύψηλάντου. 'Αναφέρεται οτι ήταν εντυπωσιακός άνθρωπος: υψηλός, ρι
κνός και διοπτροφόρος και δτι περιεφέρετο ζωσμένος μακρά σπάθη ούσσά-
ρου. Δεν είναι γνωστό εάν και σε ποιες πολεμικές επιχειρήσεις έλαβε μέρος.1 

'Από επίσημες ελληνικές πηγές βεβαιώνεται δτι ανετέθη στον Friedel ή 
σχεδίαση και ή επιστασία τής κατασκευής «φιλοκάλως» των πρώτων 
σφραγίδων του ενιαίου και ανεξαρτήτου ελληνικού κράτους κατά Μάρτιο 
1822. Στο έργο αυτό συνεργάσθηκε μέ τόν επανειλημμένως άναδειχθέντα 
σέ υπουργό Στρατιωτικών Παναγιώτη Γ. Ρόδιο (1778-1849).2 "Αλλη απο
στολή ή όποια ανετέθη στον Friedel ήταν ή προπαρασκευή των αναγκαίων 
καταλυμάτων των βουλευτών στό "Αργός (Μάιος 1822) κατά τήν προσω
ρινή μεταφορά τής έδρας τής Διοικήσεως.3 Για το θέμα αυτό συνεργάσθηκε 
μέ τόν παραστάτη (βουλευτή) Πελοποννήσου Ιωάννη Βαρβάτη.4 

1. Πληροφορίες για τον Friedel βλ. εν Wilhelm Barth και Max Kehrig-Korn, Die 

Philhellenenzeit von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Ermordung Kapodistrias' 

am 9. October 1831, Μόναχο 1960, σ. 119-120. Πρβ. William St. Clair, That Greece 

might still be free. The Philhellenes in the War of Independence, Αονδΐνο 1972, σ. 89-

90 και Κυρ. Σιμοπούλου, Πώς ε18αν οι Ξένοι την Έλλά8α του ,211 τ. Α' (1821-1822), 

'Αθήνα 1979, σ. 98. Βλ. και Karl Dietrich, Deutsche Philhellenen in Griechenland, 

1821-1822, 'Αμβούργο 1929, σ. 42-43, Carl Theodor Striebeck, Mittheilungen aus dem 

Tagebuche des Philhellenen C. T. Striebeck, Άννόβερο 1834, σ. 160-163. Βλ. και David 

Howarth, The Greek Adventure. Lord Byron and other eccentrics in the War of 

Independence, Λονδίνο 1976, σ. 90. 

2. Βλ. έγγραφο Μινιστερίου των 'Εσωτερικών προς τήν Γερουσία τής Πελοποννή

σου, υπ' αριθμ. 249 τής 23ης Μαρτίου 1822, εν Κορίνθω, Γενικά 'Αρχεία του Κράτους 

(εφεξής Γ.Α.Κ.), Αρχεΐον Βλαχογιάννη, κυτίο 6 (Σφραγίδες). 'Όμοιο προς τον «Κύριον 

Άδαμ δε Φρίδελον», Κόρινθος, 23 Μαρτίου 1822, περί τής αναθέσεως σέ αυτόν τής επι

στασίας κατασκευής των σφραγίδων τής Διοικήσεως (αυτόθι)' δμοιο προς τον Παν. Ρό

διο, υπ' αριθμ. 251 τής 23ης Μαρτίου 1822, περί επιστασίας ((μετά του Βαρών Φρίδελ» 

τής κατασκευής τών σφραγίδων «φιλοκάλως» (αυτόθι), και αναφορά Σπυρ. Παπαλεξο-

πούλου προς το Μινιστέριο τών 'Εσωτερικών, 31 Μαρτίου <1822>, περί ολοκληρώσεως 

κατασκευής τών κρατικών σφραγίδων (αυτόθι). 

3. Περί τών μεταβολών τής έδρας τής Διοικήσεως κατά τήν περίοδο τής Προσω

ρινής Διοικήσεως τής Ελλάδος και εκείνη τής Ελληνικής Πολιτείας βλ. Χαρίκλ. Γ. Δη-

μακοπούλου, ((Το Ναύπλιον 'Έδρα τής Διοικήσεως (Κυβερνήσεως), 1823-1834», Ναυ-

πλιακά Ανάλεκτα, 3(1998), 112-125. 

4. 'Αναφορά Ί . Βαρβάτη και "Αδαμ δέ Φρίδελ προς το Βουλευτικον Σώμα, "Αργός, 
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Μεταξύ Μαίου και Ιουνίου 1822 ό Friedel ευρέθη σε δύσκολη θέση 
δταν έφθασε στο "Αργός ό συμπατριώτης του Δανός ανθυπολοχαγός Walde-
mar von Qualen (1799 -3 Ιουλίου 1822). Ό Qualen υποστήριζε οτι ό Frie
del δεν ήταν ευγενής και βεβαίως οχι αξιωματικός του δανικού στρατού. Οι 
αξιωματικοί του Τακτικού Σώματος έθεώρησαν τότε δτι είχαν θιγή και 
«άπέβαλαν» τον Friedel, ό οποίος είχε διατελέσει μέλος της αρμοδίας επι
τροπής προς κατάταξη των φιλελλήνων σε αυτό.5 

Το 1823 ταξίδευσε στην Αίγυπτο με τον σκοπό να συγκέντρωση χρή
ματα υπέρ του 'Αγώνος άπό τους εκεί ομογενείς, χωρίς όμως επιτυχία.6 

Περί τις αρχές του 1824 επισημαίνεται στό Μεσολόγγι, πλησίον του Αόρ-
δου Βύρωνος, και εντεταγμένος στό σώμα πού είχε συγκροτηθή υπό τόν 
William Parry.7 Τόν Μάρτιο του 1824 και ενώ ό Friedel εύρίσκετο στην Κε
φαλληνία ό Ίωάννης-Ίάκωβος Meyer έδημοσίευσε στα 'Ελληνικά Χρονικά 
προειδοποίηση (5 Μαρτίου 1824) υπογραφομένη: «Οι εν Ελλάδι παραστά-
ται τής Γερμανο-Έλβετικής Εταιρείας», με τήν όποια οι γράφοντες ειδο
ποιούσαν τις φιλελληνικές εταιρείες τής Ευρώπης να μήν επικοινωνήσουν 
μέ τόν Δανό αξιωματικό, διότι ήταν απατεώνας.8 Τότε ό Friedel άνεχώρησε 
άπό τήν Ελλάδα και κατέφυγε στό Αονδίνο. Έκεΐ νυμφεύθηκε τήν αδελφή 
άρχιπυροτεχνουργού του στρατιωτικού σώματος του Βύρωνος και άνοιξε 
λιθογραφείο.9 

Άπό τό κατάστημα αυτό εξέδωσε κατά τα ετη 1825 και 1826 σειρά 24 

22 Μαίου 1822, περί προπαρασκευής των καταλυμάτων των υπουργείων και των βου

λευτών, 'Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, 1821-1832. ((Λυτά Έγγραφα» Α'καί Β' 

Βουλευτικής Περιόδου, τ. 1, 'Αθήνα 1976, σ. 187. 

5. Κυρ. Σιμοπούλου, ενθ' άνωτ., σ. 98. 

6. 'Αναφορά Γ. Μιχαήλ Τζάνου προς τήν Διοίκηση, Αίγυπτος 8 Σεπτεμβρίου 1823, 

περί άφίξεως του "Μπαρον δε Φρίδελ" στην Αίγυπτο προς συλλογή εράνων μέ εντολή 

τής Διοικήσεως, Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, 1821-1832. «Αυτά 'Έγγραφα» 

Α'και Β/Βουλευτικής Περιόδου, τ. 3, 'Αθήνα 1978, σ. 92-93. 

7. Βλ. W. St. Clair, ενθ'άνωτ., σ. 177. 

8. Βλ. 'Επιστολές Friedel προς Άλέξ. Μαυροκορδατον καί προς το Βουλευτικό 

Σώμα, Κεφαλληνία, 24 Μαρτίου 1824, Αρχεΐον Μαυροκορδάτου, τχ IV, 'Αθήνα 1974, σ. 

275-277 [Μνημεία της Ελληνικής 'Ιστορίας της Ακαδημίας Αθηνών, τ. Ε ' ] . Σέ αμφό

τερα τα έγγραφα, διατυπωμένα στην ελληνική από τον Friedel, προκαλεί εντύπωση ή 

άρτια γνώση τής γλώσσας. Πρόκειται για τήν διαμαρτυρία του Friedel κατά του δημοσι

εύματος τής εφ. Ελληνικά Χρονικά (βλ. φ. 19 (5 Μαρτίου 1824), σ. 4). Φαίνεται δτι τό 

Βουλευτικό Σώμα δέν έδωσε συνέχεια στην διαμαρτυρία του Friedel. Βλ. Πρακτικά Βου

λευτικού Σώματος τής 24ης Μαίου 1824, Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι 

της Εγκαταστάσεως της Βασιλείας, Πρακτικά Βουλευτικού Σώματος Β' Περιόδου, 

'Αθήνα 21972,σ. 287. 

9. Βλ. W. St. Clair, ενθ'άνωτ., σ. 177. 
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έκ του φυσικού σχεδιασμένων προσωπογραφιών Ελλήνων πολιτικών και 
στρατιωτικών ηγετών. Στο Α' μέρος περιελήφθησαν προσωπογραφίες τών: 
Άλεξ. Μαυροκορδάτου, Δημ. Ύψηλάντου, Θ. Κολοκοτρώνη, Μπουμπουλί-
νας, Νικηταρά, Π. Μαυρομιχάλη, στο Β' μέρος εκείνες τών: Λόρδου Βύρω
νος, Μαντώς Μαυρογένους, Ίω. Κωλέττη, Κων. Κανάρη, Όδ. 'Ανδρούτσου, 
Πανούτσου Νοταρά, στο Γ' μέρος τών: Παλαιών Πατρών Γερμανού, Χουρ-
σίτ Πασά, Άνδρ. Μιαούλη, Καπουδάν Πασά Άλή Μπέη, του Γάλλου φι
λέλληνα αξιωματικού Baieste (Μπαλέστρα) και του Φωτίου Καραπάνου. 
Στο Δ' και τελευταίο μέρος περιελήφθησαν οι εικόνες τών: Παπαφλέσσα, 
Ίω. Σκανδαλίδου, του "Αρχοντος της Αεβαδείας Ίω. Αογοθέτου, Ίω. Μαυ
ρομιχάλη, Νότη Μπότσαρη και του Άλή Πασά τών Ιωαννίνων. Ή σειρά 
έγνώρισε μεγάλη εκδοτική επιτυχία και έπανεξεδόθη επανειλημμένα (1827, 
1828, 1829, 1830, 1832 δις). Μερικές μορφές παραλλάσσουν άπό έκδοση σε 
έκδοση, δχι δμως στην φυσιογνωμία, άλλα στην στάση και τα ενδύματα.10 

Μία άπό τις εκδόσεις είναι πράγματι πολύ φροντισμένη. 
Οι επίσημες πληροφορίες περί του Friedel άπό τις γνωστές πηγές και 

τήν βιβλιογραφία ολοκληρώνονται δια της κατά το 1849 ίπονομτ]ς σε αυτόν 
του 'Αριστείου του 'Αγώνος για τις στρατιωτικές έκδουλεύσεις του, καθώς 
και του 'Αργυρού Σταυρού τού Τάγματος τού Σωτήρος.11 Παραμένει άγνω
στο ακόμη πότε και πού απεβίωσε. 

Περισσότερες πληροφορίες περί τού ανδρός είναι δυνατόν να άντλήσωμε 
άπό μακρό ανέκδοτο μνημόνιο προς τόν Βασιλέα Γεώργιο Α', άποκείμενο 
στο φυλασσόμενο στα Γενικά 'Αρχεία του Κράτους, 'Αρχείο Βλαχογιάννη, 
και γραμμένο ιδιοχείρως άπό τόν Friedel κατά τό 1865.12 Το κείμενο τού 
μνημονίου αποτελούσε καταφανώς συνοδευτικό έγγραφο αυτοτελούς ανα
φοράς και συνοδευόταν άπό σειρά δικαιολογητικών τών ισχυρισμών τού 
γράφοντος, πού επιζητούσε τήν απονομή συντάξεως λόγω γήρατος και τών 
προς τήν Ελλάδα υπηρεσιών του. 'Από τό μνημόνιο προκύπτουν οι εξής Οχι 
πλούσιες πληροφορίες: 

Ό Adam Friedel δηλώνει ότι ήταν πράγματι Δανός και ότι είχε γεν-
νηθή κατά τό 1783, Οπως προκύπτει έκ τής αναφερομένης στο μνημόνιο 

10. Adam de Friedel, The Greeks. Twenty four portraits with biographical and 

historical descriptions in four parts of six portraits each of the principal leaders and 

personnages who made themselves most conspicuous in the Greek Revolution from the 

Commencement of the Struggle. Βλ. Α. Δρούλια, Philhellénisme, Ouvrages, inspirés par 

la Guerre de Vlndépendence Grecque, 1821-1833. Repertoire Bibliographique, 'Αθήνα 

1974, λήμματα 752,1125,1126,1304,1513,1733,1842,1981,1982. 

11. Βλ. εφ. Αιών, φ. 994 (31 Αυγούστου 1849), δπου και ελάχιστες βιογραφικές 

πληροφορίες. 

12. Γ.Α.Κ., Αρχ. Βλαχογιάννη, κυτίο 5. 
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ηλικίας του κατά το 1865 (82 ετών). Σε ηλικία 17 ετών κατετάγη στο σώμα 
τών Seelandische Jäger και κατά το 1807 στο Στρατιωτικό Κολέγιο της 
Κοπεγχάγης, άπό το οποίο απεφοίτησε κατά το επόμενο έτος και κατετάγη 
ώς ανθυπολοχαγός στο Τάγμα Ελαφρού Πεζικού του Χόλσταϊν. Μετά το 
τέλος τών Ναπολεόντειων Πολέμων άπεστρατεύθη και τον Δεκέμβριο του 
1816 διορίσθηκε στην Τελωνειακή Υπηρεσία στο Horsens. Ό Friedel δμως 
δεν ήταν κατάλληλος για τήν εργασία αυτή και έζήτησε τήν «άφεση» του, 
ώστε να συνοδεύση τον αδελφό του ιατρό βαρώνο Eduard Friedel σε απο
στολή στην Ρωσία, όπου ό τελευταίος υπηρετούσε στην Αυλή του τσάρου 
'Αλεξάνδρου Α'. Κατά τήν παραμονή του στην Ρωσία (στην Πετρούπολη 
και τήν Μόσχα), μυήθηκε στην σχηματιζόμενη τότε Φιλική Εταιρεία άπό 
τόν Δημήτριο Υψηλάντη και τόν ακολούθησε αργότερα κατά τήν xaQo$6 
του στην Ελλάδα. Κατά τήν διαμονή του στην Ρωσία έξετέλεσε μυστική 
αποστολή σε ποικίλες πόλεις της επαρχίας και γνωρίσθηκε με τόν Σύμβου
λο της Επικρατείας εν Ρωσία Θεόδ. Νέγρη.13 "Εφθασε μέχρι τήν Μπουχά-
ρα και μετά άπό ποικίλες περιπέτειες μέσω της ταταρικής στέππας κατέ
ληξε μέσω Τιφλίδος και της χερσονήσου της Κριμαίας στην Όδησσό τόν 
Φεβρουάριο του 1821. 

Άπό τήν Όδησσό άνεχώρησε ώς απεσταλμένος της Φιλικής Εταιρεί
ας για τό "Αργός, μέσω Κωνσταντινουπόλεως και Κέας, και διαπεραιώθη-
κε στην Πελοπόννησο. Στο "Αργός προσκολλήθηκε στην ακολουθία του 
Δημητρίου Ύψηλάντου και έτσι έγνώρισε προσωπικά τους κορυφαίους 
στρατιωτικούς ηγήτορες της επαναστατημένης Ελλάδος: Θεόδ. Κολοκο
τρώνη, Νικηταρά, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Μάρκο Μπότσαρη κ.ά. 'Ακο
λούθησε τόν 'Υψηλάντη στην Πιάδα κατά Δεκέμβριον 1821 και «παρέστη» 
κατά τις εργασίες της συγκληθείσης εκεί Α' Εθνικής Συνελεύσεως. Στό 
μνημόνιο του ό Friedel ισχυρίζεται ότι υπήρξε ό εμπνευστής της μορφής 
τής ελληνικής σημαίας κατά τό πρότυπο της δανικής (Dannebrog). To σχε
τικό διάταγμα εξεδόθη στην Κόρινθο τήν 15η Μαρτίου 1822.14 

13. Ό μνημονευόμενος ώς σύμβουλος τής 'Επικρατείας στην Ρωσία δεν υπήρξε ό 

Θεόδωρος Νέγρης, άλλα ό 'Αλέξανδρος Θεοδώρου Νέγρης (1782; - 'Οδησσός 1856), εκ 

πατρός θείος του πρώτου προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου και πρώτου υπουργού 

'Εξωτερικών του ελευθέρου ελληνικού κράτους. Στο συγκεκριμένο σημείο ό Friedel είτε 

δεν διατηρούσε σαφή ανάμνηση λόγω ηλικίας είτε άνεφέρετο σε γεγονότα πού δεν είχε 

ζήσει ό ίδιος και συνεπώς δεν έγνώριζε, άλλα ήθελε να προβάλη ((περγαμηνές» δράσεως 

και γνωριμιών. Περί τών σχέσεων τών οικογενειών Νέγρη και Ύψηλάντου βλ. Γεωργ. 

Δ. Δημακοπούλου, « Ή δήθεν κληρονομική νόσος τών Ύψηλαντών», Δελτίον της 'Εραλ

δικής και Γενεαλογικής 'Εταιρείας της Ελλάδος, 10 (1996) - Πρακτικά Β' Πανελληνίου 

Συμποσίου Γενεαλογικής και Εραλδικής Επιστήμης, 23-25 'Οκτωβρίου 1992, 'Αθήνα 

1996, σ.271-289. 

14. Βλ. Διακήρυξη του Προέδρου του 'Εκτελεστικού Σώματος υπ' αριθμ. 540, Κό-
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Έν συνεχεία άνετέθησαν σε αυτόν άπό την Διοίκηση της Α' και Β' 
Βουλευτικής Περιόδου εμπιστευτικές αποστολές στην Κόρινθο (πιθανώς 
πρόκειται για την χάραξη των κρατικών σφραγίδων), στο "Αργός, στην 
Τριπολιτσά, στην 'Αθήνα, στην 'Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο, τελικά δε συνώ-
δευσε τον Έμμ. Τομπάζη ως 'Αρμοστή στην Κρήτη.15 

Κατά το αυτό μνημόνιο, οικογενειακοί λόγοι ανάγκασαν τον Friedel να 
έπιστρέψη προσωρινώς στην Δανία, ακολούθως δέ να μεταβή στο Αονδΐνο 
με συστατικές επιστολές του Αόρδου Βύρωνος και του 'Αλεξάνδρου Μαυρο
κορδάτου για να ελθη σέ επικοινωνία μέ το εκεί Φιλελληνικό Κομιτάτο. Ό 
φιλελληνικός ενθουσιασμός πού επικρατούσε στην βρεταννική πρωτεύουσα 
έδωσε τήν ιδέα στον Friedel να έκδώση «βιογραφικό έργο» περί τών Ελλή
νων ηγετών συνοδευόμενο άπό 24 προσωπογραφίες τών σημαντικωτέρων 
εξ αυτών. Ή σειρά έγνώρισε μεγάλη επιτυχία και πωλήθηκε στην Ευρώπη, 
τις Ηνωμένες Πολιτείες της 'Αμερικής και τις 'Ινδίες! 'Ενθουσιώδης υπο
στηρικτής τής ελληνικής υποθέσεως ό Friedel κατέστη μέλος τής Φιλαν
θρωπικής Εταιρείας, πρόεδρος τής όποιας ήταν ό Πρίγκηψ Αύγουστος, 
Δούξ του Sussex (1773-1843), αδελφός του άντιβασιλέως και έν συνεχεία 
βασιλέως τής Μεγ. Βρεταννίας Γεωργίου Δ'. Ό Friedel ίδρυσε στό Αονδΐνο 
τήν γκαλλερί «Adelaide» και έγινε μέλος πολιτικών λεσχών. 

'Όπως ό ίδιος υπεστήριξε, το αγγλικό κλίμα έβλαψε τήν υγεία του και 
έτσι αναγκάσθηκε τον 'Ιούλιο του 1845 να εγκατάλειψη το Αονδίνο, μέ δια
βατήριο εκδοθέν άπό τον Δανό πρέσβυ στην βρεταννική Αυλή κόμητα Re-
ventlau, και μέσω Παρισίων και Μασσαλίας να έγκατασταθή στην Νίκαια. 
Μετά δύο ετη άνεχώρησε για τήν 'Ιταλία, δπου έταξίδευσε στην Γένουα και 
τα Λουτρά τής Lucca. Αόγω τής εκρήξεως επαναστάσεως στην Τοσκάνη, 
άνεχώρησε μέσω Νεαπόλεως για τήν Ζάκυνθο και τελικώς έφθασε στην 
'Αθήνα τον Μάρτιο του 1849. Τότε έχρησιμοποίησε τις παλαιές πολιτικές 
γνωριμίες του, και όπως αναφέρει έτυχε καλής υποδοχές άπό τα μέλη τής 

ρινθος, 15 Μαρτίου 1822, 'Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της Εγκαταστά

σεως της Βασιλείας, τ. Α' (Α'Βουλευτική Περίοδος, 1822-1823), 'Αθήνα 21972, σ. 322 

και Χαρίκλ. Γ. Δημακοπούλου, « Ή καθιέρωσις νέου εθνικού θυρεού κατά το 1832», 

Αελτίον της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 10 (1996) - Πρα

κτικά Β' Πανελληνίου Συμποσίου Γενεαλογικής και Εραλδικής Επιστήμης, 23-25 

'Οκτωβρίου 1992, σ. 191-214, ιδία σ. 193-194. 

15. Βλ. Ίάκ. Ν. Τομπάζης, Αδελφοί Ιάκωβος και Μανώλης Τομπάζης. Συμβολή 

εις την Ίστορίαν της Εθνικής Παλιγγενεσίας, 'Αθήνα 1902 [Βιβλιοθήκη Μαρασλή]. Στα 

πρόσωπα πού συνώδευσαν τον Μ. Τομπάζη κατά τήν αποστολή του στην Κρήτη δεν 

φαίνεται να συναριθμεΐται και ό Friedel (σ. 87-88). Βλ. και Ν. Β. Τωμαδάκης, ((Τα έν 

Κρήτη πολιτεύματα, 1821-1824. Μιχαήλ Άφεντούλιεφ, Μανόλης Τομπάζης, Ί ω . Σκυλί-

τσης-Όμηρίδης, Γ. Καλαμαράς», Αελτίον της 'Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 

της Ελλάδος, 15 (1961), 3-52. 
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Βουλής και της Γερουσίας, έγινε δεκτός σε δύο ακροάσεις από τον βασιλέα 
Όθωνα και τιμήθηκε με τον Άργυρο Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρος. 

Μετά την αποκατάσταση της υγείας του έταξίδευσε στην Σμύρνη και 
έδίδαξε επί διετία στο εκεί Ελληνικό σχολείο. 'Από την Σμύρνη επήγε στην 
Κωνσταντινούπολη, δπου παρέμεινε και κατά την διάρκεια του Κριμαϊκού 
Πολέμου. Κατά το διάστημα τής παραμονής του στην Πόλη έφιλοτέχνησε 
και εξέδωσε λιθογραφικές εικόνες του Μεγάλου Βεζύρη, του Βρεταννού και 
του 'Έλληνος πρεσβευτού, καθώς και διπλωματικών αντιπροσώπων άλλων 
κρατών, δπως καταθέτει ό ίδιος.16 

Προβλήματα υγείας τον εξανάγκασαν να αναζήτηση θεραπεία στην 
Βοημία και τα λουτρά του Baden-Baden, άλλα χωρίς ουσιώδη ανακούφιση. 
Κατόπιν αυτού απεφάσισε να έπιστρέψη στην Ελλάδα με τήν ελπίδα να 
επιτυχή βάσει νόμου του 182217 τήν συνταξιοδότηση του ώς φιλέλληνος. 
"Εζησε στην 'Αθήνα κατά το διάστημα 1861-1863, χωρίς να ευδοκίμηση ή 
προσπάθεια του είτε εξ αίτιας τών συνεχών μεταβολών τών κυβερνήσεων 
είτε λόγω ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού. 'Εγκατέλειψε τήν 
χώρα λόγω τών ταραχών τής περιόδου τής Μεσοβασιλείας και έγκατεστά-
θη προσωρινώς και πάλιν στην Κωνσταντινούπολη. 'Από εκεί έσπευσε να 
έπιστρέψη στην 'Αθήνα για λίγες ήμερες κατά τήν διάρκεια τού 1865. Τότε 
απηύθυνε τό αίτημα του για συνταξιοδότηση προς τον συμπατριώτη του νέο 
βασιλέα τών Ελλήνων Γεώργιο Α'. 

Δυστυχώς δεν διασώζονται τα συνοδευτικά έγγραφα τού εν λόγω μνη
μονίου ούτε και ή βασική αναφορά. Συνεπώς δεν είναι γνωστή ή ακριβής 
ημερομηνία ούτε και ή τύχη τού αιτήματος τού Friedel και έτσι δεν είναι 
δυνατόν ή ιστορική παρατήρηση να διαπίστωση τήν ορθότητα τού συνόλου 
τών ισχυρισμών του. Πιθανολογούμε δτι θα απεβίωσε είτε στην 'Αθήνα είτε 
στην Κωσταντινούπολη. Τό βέβαιο είναι Οτι δεν επέστρεψε στην γενέτειρα 
του μετά τό 1824. 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Γ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

16. Βλ. και εφ. Αιών, φ. 1298 (4 'Οκτωβρίου 1852), σ. 3, δπου διατυπώνεται 

έκκληση για συνδρομητές προς λιθογραφική έκδοση τής προσωπογραφίας του 'Έλληνα 

πρεσβευτού Άνδρ. Μεταξά, δπως είχε φιλοτεχνηθή άπο τον Friedel. 

17. Ειδική συνταξιοδοτική ρύθμιση δεν υπήρξε κατά το 1822, ούτε ήταν δυνατόν να 

ύπαρξη. Έν τούτοις, οι απαιτήσεις τών στρατιωτικών έθεμελιώθηκαν αργότερα, δταν 

ετέθη θέμα αμοιβής τών έκδουλεύσεών τους, στα άρθρα μγ' και ρη' του Προσωρινού Πο

λιτεύματος της 'Ελλάδος του 1822 και στις συναφείς διατάξεις τών επομένων Συνταγμά

των. Οι συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις έβράδυναν πολύ και κατέληξαν σε συστηματοποίηση 

τους μόλις κατά το 1852 δια του νόμου Σ Ε ' τής 19ης Αυγούστου 1852 περί τών συντάξεων 

του Στρατού τής Ξηράς (Έφημερις της Κυβερνήσεως, φ. 34 (25 Αύγ. 1852), σ. 229-232). 
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