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πως γνωρίζεται και η φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια 

από την έναρξη του αγώνα της Ανεξαρτησίας από τον Οθωμανικό 

ζυγό. Αυτό που ίσως δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι η συμβολή του 

Αδ. Διονυσίου Ρώμα (1771 – 1857) και της Στοάς της Ζακύνθου στον αγώνα αυτό. 

Η ιστορική έρευνα μέχρι σήμερα έχει σαφώς υποτιμήσει την συνεισφορά αυτή1. 

Το γεγονός αυτό έκανε τον ιστορικό και συγγραφέα Αδ. Ντίνο Κονόμου (1918 – 

1990) να διερωτάται γιατί δεν υπήρξε αυτή η έρευνα2. Για την αποκατάσταση της 

αλήθειας και της μνήμης θεωρώ υποχρέωσή μου, ως τέκτονα αλλά και ερευνητή 

της ιστορίας, να αναφερθώ σε αυτό το θέμα.  

 Ο Αδ. Ρώμας γεννήθηκε στην Ζάκυνθο, που τότε ήταν υπό Βενετική 

κυριαρχία, στις 10 Νοεμβρίου 17713. Ήταν γιός του Γεωργίου Κανδιάνου Ρώμα 

(1725-1796) και της Διαμαντίνας Καπνίση. Ο πατέρας του ήταν Γενικός Πρόξενος 

της Βενετίας στον Μοριά και την Ρούμελη και τον διαδέχθηκε στο αξίωμα αυτό 

το 17944. Λόγω αυτού του γεγονότος γνώρισε προύχοντες της περιοχής μεταξύ 

των οποίων τον Πανούτσο Νοταρά (1752 - 1849), τον  Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 

(1765 – 1848), τον Κανέλλο Δεληγιάννη (1780 – 1862), τον Ανδρέα Ζαΐμη (1791 – 

1840) και τον Ανδρέα Λόντο (1786-1845)5.   

 Αν και η πολιτική και διπλωματική δράση του Αδ. Ρώμα είναι ιδιαίτερα 

σημαντική και μεγάλη, στην παρούσα εργασία θα περιοριστούμε στην 

συνεισφορά του στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας μέσω της τεκτονικής του 

ιδιότητας. Βέβαια δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν οι δύο αυτές πλευρές της 

δράσης του. Μέρος της διπλωματικής του δράσης γίνεται φανερή στις τρεις 

                                                             
1 Εκτός από κάποιες μικρές αναφορές σε ομιλίες και εισηγήσεις που γίνονται στο πλαίσιο των 
εορτασμών για τα 200 χρόνια, ελάχιστες έρευνες έχουν γίνει και αναφέρονται στην βιβλιογραφία της 
παρούσας εργασίας.  
2 Κονόμος Ντ. (1972) Ο Δ Ρώμας και η ελληνική εθνεγερσία, χ.ε. σ. 5  
3 Βλαχόπουλος Χ. (2015), Ο Διονύσιος Ρώμας και η Επιτροπή Ζακύνθου στον δρόμο για την εθνική 
συγκρότηση: στοχεύσεις, υπερβάσεις, επιτεύξεις, Διδακτορική διατριβή ΕΚΠΑ, σ. 19. 
4 Το αξίωμα αυτό η οικογένεια Ρώμα το κατείχε κληρονομικά βλ. 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%C
E%B9%CE%B1_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B1  
5 Ιωσήφ Τσιμισκής(2019), «Διονύσιος Ρώμας, ο ‘Συνωμότης’ του 21» στο  
https://geopolitics.iisca.eu/?p=10498  

Ό 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B1
https://geopolitics.iisca.eu/?p=10498
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επιστολές του Αδ. Ιωάννη Καποδίστρια προς τον Αδ. Ρώμα 

πριν και στις αρχές της έναρξης της Επανάστασης6.  

Δεν υπάρχουν αξιόπιστα τεκμήρια για την μύηση 

του Αδ. Διονυσίου Ρώμα στον Τεκτονισμό. Μια από τις 

πρώτες αναφορές στην τεκτονική του ιδιότητα είναι αυτή 

που τον θέλει διάδοχο του αυτοκρατορικού επιτρόπου και 

Σεβάσμιου της Στοάς Αγαθοεργία – Φιλογένεια της 

Κέρκυρας Αδ. Mathieu de Lesseps (1774 – 1832) το 18117. 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1815, εγκαθιδρύει στην Ζάκυνθο 

Στοά με το όνομα Αναγεννόμενος Φοίνηξ. Η ίδρυση της 

Στοάς αυτής σύμφωνα τον Αδ. Μαρίνο Πολλάτο έγινε για την εξυπηρέτηση των 

εθνικών σκοπών και μέλη της είναι όλοι οι 

Φιλικοί της νήσου8. Η μύηση των Αδ στην Φιλική 

Εταιρεία γίνονταν στον Ναό του Αγίου 

Γεωργίου, ο οποίος άνηκε στην οικογένεια 

Λατίνου, από τον Ηπειρώτη ιερέα Άνθιμο 

Αργυρόπουλο που ήταν μονόφθαλμός9.   

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του 

απελευθερωτικού αγώνα ο Αδ. Ρώμας συγκροτεί 

την Επιτροπή Ζακύνθου.10 Μέλη της εκτός από τον ίδιο ήταν οι γιατροί Αδ. 

Κωνσταντίνος Δραγώνας (1780 – 1857) και Αδ Παναγιώτης Μαρίνος Στεφάνου 

                                                             
6 Αλειφαντής Σ. Ζαμπούρας Σ, (2019) «Ο Ιωάννης  Καποδίστριας και η εθνεγερσία του 1821: Τρείς 
επιστολές στον Διονύσιο Ρώμα» στο Γ Πουκαμισάς, Σ Ζάμπουρας, Σ Αλειφαντής Ιωάννης 
Καποδίστριας: Το Ελληνικό Ζήτημα στο διεθνές σύστημα ισορροπίας δυνάμεων, 1814-1821, 
Κασταλία, σ. 93-105 
7 Ιωαν. Δεμέτης (2012), Τεκτονική Στοά «Αστήρ της Ανατολής» Αρ 880. 150 χρόνια συνεχής 
δραστηριότητα 1862-2012», Τεκτονική Στοά «Αστήρ της Ανατολής» αρ 880 υπό τη ΗΜΣτΑ σ. 14 
8 Ο. π. σ. 16 - 17 
9 Ο. π. σ. 19 και Αγγελομάτη Τσουγκαράκη Ε, (2015), «Ζάκυνθος: Η Φιλική Εταιρεία σε μια κοινωνία 

ανάμεσα σε ανατολή και δύση» στο Οι πόλεις των Φιλικών: οι αστικές διαδρομές ενός 

επαναστατικού φαινομένου, Ίδρυμα Βουλής των Ελλήνων, σ. 170. 
10 Έργο της η Επιτροπή Ζακύνθου όπως το έθεσε ο Αδ Ρώμας είναι: 

 Την κατάρτιση επιμελητείας για την αποστολή τροφίμων, πολεμοφοδίων και άλλου υλικού 
στην επαναστατημένη Ελλάδα (Ναβαρίνο, Μεσολόγγι) 

 Τη ναύλωση πλοίων για συνεχείς αποστολές εφοδίων 

 Την οργάνωση εθελοντικών σωμάτων πολεμιστών 

 Τη φροντίδα για τα προσωρινά δάνεια και για την εξαργύρωση των συναλλαγματικών του 
ελληνικού Δημοσίου στη Ζάκυνθο 

 Την προστασία των λιμοκτονούντων γυναικοπαίδων 

 Την απελευθέρωση αιχμαλώτων 

 Τη μέριμνα για την ασφάλεια επιφανών προσώπων 

 Την κατάπαυση των εμφύλιων συγκρούσεων 

 Την εγκατάσταση ανταπόκρισης με φιλέλληνες αξιωματικούς στο στρατόπεδο του Ιμπραήμ 

 Την αναζήτηση αγγλικής βοήθειας για τη σωτηρία της Επανάστασης με την περίφημη 
«Αίτηση Προστασίας». Δες   Βλαχόπουλος Χ. ο. π. σ 178-179 

Ο πίνακας του Διονυσίου Τσόκου με 
θέμα την ορκωμοσία του Κολοκοτρώνη 
από τον Αργυρόπουλο 
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(1791 - 1863), γνωστοί με την προσωνυμία «τρισυπόστατο»11. Κατά τον Κονόμο η 

συμβολή του Αδ Ρώμα και της Επιτροπής στον Απελευθερωτικό Αγώνα έγκειται 

σε δύο μεγάλα ζητήματα. Το πρώτο είναι η «Αίτηση Προστασίας του Αγώνα» 

που έστειλε στην Αγγλία και το δεύτερο η συγκρότηση και υποστήριξη ενός 

κατασκοπευτικού δικτύου στο στράτευμα του Ιμπραήμ Πασά (1789 -1848)12. Σε 

αυτά θα προσθέσω ακόμη δύο που δεν θεωρώ ήσσονος σημασίας. Το ένα είναι η 

λειτουργία του «Λαζαρέτο Ζακύνθου» και το δεύτερο η υποστήριξη του Αγώνα 

με την αποστολή όπλων και τροφίμων στους αγωνιστές στην ηπειρωτική 

Ελλάδα καθώς και στρατιωτών φιλελλήνων. Αυτά θα παρουσιαστούν στην 

εργασία αυτή εν συντομία.     

Η δημιουργία ενός κατασκοπευτικού δικτύου 

στον στρατό του Ιμπραήμ Πασά, όταν αυτός αλώνιζε 

στην Πελοπόννησο, ήταν μια ιδέα του φιλέλληνα 

στρατηγού τέκτονα και καρπονάρου  Αδ. Giuseppe 

Rosaroll (1775 – 1825) την οποία υιοθέτησε και 

υποστήριξε ο Αδ. Ρώμας. Ο Αδ Rosaroll γεννήθηκε 

στην Νεάπολη από Ελβετούς γονείς. Εντάχθηκε στον 

στρατό σε νεαρή ηλικία και γρήγορα λόγω της 

συμμετοχής του σε απελευθερωτικούς – 

επαναστατικούς πολέμους στην Ισπανία και την 

Ιταλία έλαβε τον βαθμό του στρατηγού. Μετά την 

ήττα της επανάστασης στην Ιταλία μαζί με μια ομάδα 

στρατιωτών του πέρασε στην Ζάκυνθο το 182313.    

Παρέμεινε ως πολιτικός πρόσφυγας στο νησί και έστρεψε τις 

προσπάθειές του στην οργάνωση και εκπαίδευση του άτακτου σε τακτικό 

στρατό. Όταν έγινε γνωστό σε Ιταλούς αξιωματικούς που υπηρετούσαν τον 

στρατό του Ιμπραήμ ότι ο Rasoroll πολεμούσε με τους Έλληνες ζήτησαν να 

έρθουν και να υπηρετήσουν μαζί τους. Συνέλαβε τότε  την ιδέα της δημιουργίας 

του κατασκοπευτικού δικτύου όταν έλαβε επιστολή του Αδ. Giovanni Romey, που 

ήταν συνταγματάρχης του Μηχανικού, στην οποία του ζητούσε να μπει στην 

υπηρεσία των Ελλήνων14.     

Μεταξύ των δύο αυτών ανδρών υπήρξε αλληλογραφία στην οποία 

αναφέρεται ότι σε συνεδρία της Στοάς της Ζακύνθου παρουσία του Αδ. Ρώμα 

αποφασίστηκε να δημιουργηθεί το δίκτυο αυτό και ότι για την σύστασή του θα 

ενημερώνονταν και ο Γεώργιος Κουντουριώτης (1782 – 1858), που ήταν πρόεδρος 

του Εκτελεστικού, μέσω του Αδ Ρώμα. Επίσης η Στοά σε επόμενες συνεδρίες της 

                                                             
11 Χ & Α Ριζόπουλος (2008), Φιλέλληνες και Έλληνες Τέκτονες το 1821, Τετρακτύς σ. 177 
12

 Ν Κονόμος (1972), ο. π. σ. 86 
13 Χ & Α Ριζόπουλος ο. π. σ 171-172 
14 Ο. π. σ 172 

Ο Αδ. Giuseppe Rosaroll 



 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Αδ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΡΩΜΑ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΤΑΣ – ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ                                                                            10/3/2021 PHILOTECTON  

4 

δίνει οδηγίες τόσο στον Αδ. Romey όσο και στον ανθυπολοχαγό Ιωάννη Σκάρπα 

που είναι υπό τις διαταγές του15.  

Δυστυχώς όμως οι εμφύλιες διαμάχες και οι ανταγωνισμοί μεταξύ των 

ξένων στρατιωτικών και κυρίως του φιλέλληνα στρατηγού και κόμη Santorre 

Santa Rosa (1783 – 1825) έφεραν πολλά προσχώματα στην περεταίρω ανάπτυξη 

του δικτύου, παρά το γεγονός ότι ο Αδ. Ρώμας έδινε πληροφορίες για την 

οχύρωση και τις κινήσεις του Ιμπραήμ Πασά στην κυβέρνηση στο Ναύπλιο μέσω 

του μέλους της Επιτροπής Αδ. Δραγώνα. Το αποτέλεσμα είναι  η Κυβέρνηση να 

έχει επιφυλάξεις για τον Αδ Rosaroll ο οποίος έχοντας συστατικές επιστολές από 

την Στοά της Ζακύνθου φεύγει για την Γαστούνη για να οργανώσει το Ιππικό. 

Λίγο χρόνο μετά αρρωσταίνει από τύφο και πεθαίνει αφού μυεί τα παιδιά του ως 

καρμπονάρους για να συνεχίσουν το έργο του. Η ταφή του 

έγινε στο Ναύπλιο16.   

Είναι δε άξιο αναφοράς το γεγονός ότι ενώ την 

περίοδο αυτή υπήρχαν έντονες διαμάχες μεταξύ των 

διαφόρων πολιτικών παρατάξεων στην Ελλάδα και η 

συμπεριφορά των διαφόρων πολιτικών και κυβερνώντων 

δεν ήταν αντάξια των ευθυνών και της φήμης τους, ο Αδ. 

Ρώμας και η Επιτροπή Ζακύνθου εργάζονταν με ιδιαίτερο 

ζήλο ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για 

να αντιμετωπιστεί η επέλαση του Ιμπραήμ στην 

Πελοπόννησο και να σταματήσουν οι πολεμικές διαμάχες μεταξύ των 

Ελλήνων17. Χαρακτηριστική είναι η επίκληση του Αδ Ιωάννη Βαπτιστή Θεοτόκη 

(1778 – 1863)  στον Αδ Ρώμα να του στείλει το αναγκαίο υλικό για να ιδρύσει 

Στοά στο Ναύπλιο με Σεβάσμιο τον Αδ. Ι. 

Κωλέττη (1774 - 1847) ως την μόνη 

δυνατότητα για να περιοριστούν οι έριδες18.  

Την εποχή της Επανάστασης ήταν 

ακόμη υποχρεωτική η διαμονή  σε ειδικούς 

χώρους περιορισμού των ατόμων που 

έρχονταν σε έναν τόπο από περιοχή στην 

οποία υπήρχαν λοιμώδεις επιδημίες. Οι 

περιοχές αυτές ήταν γνωστές ως 

λοιμακαθαρτήρια, υγειονομεία ή 

λαζαρέτα. Ένα τέτοιο ήταν αυτό της Ζακύνθου όπου υπεύθυνος για την 

λειτουργία του ήταν ο γιατρός και μέλος της Επιτροπής Ζακύνθου Αδ. 

Κωνσταντίνος Δραγώνας. Αυτός είχε τοποθετηθεί στην θέση αυτή από τον 

                                                             
15 Ο. π. 173-175 
16

 Ο. π. σ. 177-185 
17 Χ. Βλαχόπουλος (2015), ο. π. σ. 244-254 
18 Ο. π. σ. 95 

Το λαζαρέτο της Ζακύνθου 
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Άγγλο Αρμοστή και συνεργάτης του ήταν ο επίσης μέλος της Επιτροπής Αδ. 

Μάριο Στεφάνου. Στην συνέχεια αυτοί ενέταξαν στην Φιλική Εταιρεία τον 

υπάλληλο του λαζαρέτου Δημήτριο Κομιώτη.19. 

Μέσω του λαζαρέτου δύο κυρίως ενέργειες γινόντουσαν. Η πρώτη είχε 

σχέση με την αλληλογραφία της Επιτροπής με τα στελέχη του Αγώνα στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και με προσωπικότητες του εξωτερικού. Την 

αλληλογραφία την παρελάμβανε ο Αδ Δραγώνας ο οποίος αφού την διάβαζε την 

διαβίβαζε στον Αδ. Ρώμα για ενημέρωση, χωρίς την άμεση επικοινωνία των δύο 

αντρών, για να μην δώσουν υπόνοιες στις Αρχές. Ταυτόχρονα δεν παρέδιδε στις 

αγγλικές αρχές, όπως είχε καθήκον, επιστολές που αφορούσαν σημαντικές 

εθνικές αποστολές όπως αυτές που αφορούσαν την αλληλογραφία με τους 

αδελφούς Καποδίστρια ή σχετικές με την σύναψη του αγγλικού δανείου. Για τον 

λόγο αυτό ο Αδ. Ρώμας και τα μέλη της Επιτροπής θεωρούνταν τα πλέον καλά 

πληροφορημένα πρόσωπα και οι απόψεις τους ήταν σεβαστές. Τον καιρό της 

πολιορκίας στο Μεσολόγγι ο λόγος της Επιτροπής Ζακύνθου ήταν διαταγή, 

αληθινή εγγύηση και μοναδική ελπίδα όπως λέγει σε επιστολή του στον Αδ 

Δραγώνα ο Χρ. Ζαχαριάδης20.     

Ταυτόχρονα η άλλη συνεισφορά του λαζατέτου ήταν η φιλοξενία 

αγωνιστών που για διάφορους λόγους είχαν εγκαταλείψει την ηπειρωτική 

Ελλάδα και είχαν καταφύγει στην Ζάκυνθο. Ένας από τους πολλούς ήταν ο Αδ 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (1770 – 1843) όταν έφυγε από τον Μοριά για να 

γλυτώσει την ζωή του. Εκεί συνδέθηκε με τον Αδ. Ρώμα και μυήθηκε στον 

Τεκτονισμό και την Φιλική Εταιρία. Ανάλογες περιπτώσεις είναι αυτές του 

Νικήτα Σταματελόπουλου (1787 - 1849), του Πλαπούτα (1786 - 1864) ή των 

αδελφών Πετμαζά21. Ο ίδιος τόπος ήταν και ενδιάμεσος σταθμός των 

φιλελλήνων που ήθελαν να μεταβούν από την Μασσαλία στον Μοριά ή το 

Μεσολόγγι για να λάβουν μέρος στην Επανάσταση. Εκεί συγκεντρώνονταν τα 

εφόδια, όπλα πυρομαχικά ή τρόφιμα, για την απέναντι στεριά. Από εκεί τέλος 

περνούσαν όλες οι επίσημες ή μη αποστολές των ελληνικών κυβερνήσεων σε 

όλη τη διάρκεια του Αγώνα. Εκεί παραμένοντας σε καραντίνα 40  ημέρες είχαν 

την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Αδ Ρώμα και τους λοιπούς Ζακυνθινούς. 

Ανάμεσα στα πολλά παραδείγματα αναφέρουμε αυτό του απεσταλμένου της 

ελληνικής κυβέρνησης στο Λονδίνο Γ. Σπανιολάκη όσο και του διορισμένου ως 

Γενικού Διευθυντή Δυτικής Στερεάς Δ. Θέμελη22 στις διεργασίες για τα δάνεια 

από τραπεζίτες του Σίτι.  

                                                             
19 Χ & Α Ριζόπουλος ο. π. σ 186-187 
20

 Χ Βλαχόπουλος ο. π. σ 182-183 
21 Ι Δεμέτης ο. π. σ. 19 
22 Χ Βλαχόπουλος ο. π. σ. 181-152 
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Το ‘ότι η άσκηση της διεύθυνσης του λαζαρετου 

από τον Αδ. Δραγώνα διευκόλυνε τις διάφορες επαφές, 

έγγραφες ή δια ζώσης, επιβεβαιώνεται από δύο κείμενα 

του 1823 και 1825 στα οποία οι Ιωάννης Ορλάνδος (1770 − 

1852) και Ανδρέας Λουριώτης (1789 –  1854) πριν την 

αναχώρησή τους για την σύναψη του δανείου στο Λονδίνο 

αναφέρονται στα θετικά της εκεί διαμονής τους και στον 

ρόλο του Αδ. Δραγώνα23.  

Οι συζητήσεις για να σταλεί «Αίτηση Προστασίας» 

στην Αγγλία είχαν ξεκινήσει πολύ πριν την έναρξη του 

Αγώνα. Οι Υδραίοι το 1805 ίσως ήταν οι πρώτοι που το 

έκαναν. Η πρώτη προσέγγισή μετά την έναρξη ήταν του 

πρόκριτου Παναγιώτη Κρεββατά ( - 1822) που έχοντας 

την σύμφωνη γνώμη και άλλων προκρίτων του Μοριά 

ζητούσε μέσω του Αδ Στεφάνου την βοήθεια των Άγγλων 

της Ζακύνθου στις 16/4/1821. Αντίστοιχες προς τους 

Άγγλους κινήσεις είχαν κάνει οι Σάμιοι και οι Κρήτες, 

ενώ οι Υδραίοι είχαν ζητήσει μέσω του Ιωάννη Μάγερ 

(1798 – 1826) την γαλλική υποστήριξη. Τον Μάρτιο του 

1822 η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την 

Άγγλο Αρμοστή Sir Tomas Maitland (1760 – 1824) την 

διευθέτηση ζητημάτων καλής γειτονίας με τους Ιόνιους Νήσους, αίτημα που θα 

γίνονταν δεκτό αν οι Έλληνες παρέδιδαν στους Άγγλους τα κάστρα στον Μοριά, 

αίτημα που απορρίφθηκε24.  

Προσπάθειες για την προσέγγιση και το αίτημα βοήθειας έκτοτε έγιναν 

πολλές και όλες δεν καρποφόρησαν για διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων 

και οι διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις των στρατιωτικών και των πολιτικών. 

Σε πολλές από αυτές τις προσπάθειες ενδιάμεσο ρόλο έπαιξε η Επιτροπή 

Ζακύνθου25. Στο πλαίσιο αυτό και κατά την διάρκεια της εισβολής του Ιμπραήμ 

στην Πελοπόννησο ο Αδ Ρώμας συνέταξε δύο επιστολές, μια προς τον Αδ Θ. 

Κολοκοτρώνη και μια προς τον Αδ. Ανδρέα Μιαούλη (1769 –  1835) [15] με τις 

οποίες ξεκινά την διαδικασία της υποβολής της Αίτησης Προστασίας26.  

Η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της Επιτροπής Ζακύνθου και των 

Κολοκοτρώνη – Μιαούλη γίνονται με την μεσολάβηση διάφορων προσώπων 

όπως του Αδ Νίκου Λεονταρίτης, Αδ Χρ. Ζαχαριάδη και Αδ. Κ. Πελοπίδα. 

Ανάλογη αλληλογραφία έχουν οι προαναφερθέντες και με τον Αδ Δημήτριο 

Υψηλάντη (1793 – 1832) μέσω του γραμματέα του Αδ. Ι Φιλήμονος (1799–1874) 

                                                             
23 Χ & Α Ριζόπουλος ο. π. σ 188 
24

 Χ Βλαχόπουλος ο. π. σ 278 
25 Ο. π. σ. 279-280 
26 Ο. Π. σ 280 
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[16]. Στην κινητικότητα αυτή συμμετέχει και ο Ανδρέας Ζαΐμης (1791 - 1840) 27. 

Τον Ιούνιο του 1825 η Επιτροπή Ζακύνθου αναλαμβάνει να συντάξει το σχετικό 

έγγραφο και το έστειλε σε όλους τους παράγοντες του Αγώνα. Με το αίτημα 

αυτό το Ελληνικό Έθνος έθετε εκούσια υπό την Αγγλική προστασία την 

ελευθερία του, την ανεξαρτησία του και την πολιτική του υπόσταση. Το ότι η 

αίτηση απευθύνονταν στην Αγγλία σύμφωνα με το κείμενο οφείλονταν στο ότι 

οι άλλες δυνάμεις δεν ήταν αξιόπιστες28.  

Στις 6 και 7 Ιουλίου 1825 στα Λαγκάδια Αρκαδίας το κείμενο υπογράφεται 

από τους Αδ Κολοκοτρώνη, Ζαΐμη, Λόντο και Δεληγιάννη με άλλους 100 

Πελοποννήσιους. Ένα παρόμοιο αλλά όχι ίδιο κείμενο υπογράφεται λίγες 

ημέρες αργότερα από τους Υδραίους και τον Αδ Μιαούλη. Η Αίτηση 

υπογράφεται και από τους Έλληνες της Στερεάς και επικυρώνεται από το 

Βουλευτικό την 1η Αυγούστου και στέλνεται στον υπουργό εξωτερικών George 

Canning, (1770 – 1827) και τον Ύπατο Αρμοστή των Ιονίων Sir Frederick Adam 

(1784 – 1853). Δεν την υπέγραψαν οι Κουντουριώτης, Κωλέττης, Καραϊσκάκης και 

Μαυρομιχάλης29. 

Πολλοί κατηγόρησαν τον Αδ Ρώμα και την Επιτροπή ότι ξεπούλησαν την 

Ελλάδα στους Άγγλους με την πράξη τους αυτή. Αυτό είναι κάτι που η σύγχρονη 

ιστορική έρευνα δεν μπορεί να το απαντήσει τεκμηριωμένα. Δεν πρέπει να 

ξεχνάμε όμως ότι την ίδια περίοδο στάλθηκα ανάλογες επιστολές στην Γαλλία, 

με τις υπογραφές των Πετρόμπεη, Λόντου, Κωλέττη και Ζαίμη και προς την 

Ρωσία με τις υπογραφές των Κολοκοτρώνη, Υψηλάντη, Νικηταρά και 

Πλαπούτα30. 

Τα αποτελέσματα της πράξης αυτής δεν ήταν άμεσα τα επιθυμητά. Θα 

περάσει αρκετός χρόνος και έντονη διπλωματική δραστηριότητα, στην οποία ο 

Αδ. Ρώμας και η Επιτροπή είχαν έντονη ανάμιξη, ώστε να οδηγηθούμε σε 

διαβουλεύσεις μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων σχετικές με το Ελληνικό 

Ζήτημα. Ο ανταγωνισμός τους επέφερε το Πρωτόκολλο της Πετρούπολής και 

την Συνθήκη του Λονδίνου το 1826. Τα πρόσθετα και μυστικά άρθρα της 

Συνθήκης οδήγησαν στο Ναβαρίνο31.    

Ο ρόλος της Επιτροπής στο θέμα της Αίτησης Προστασίας και οι 

επιπτώσεις της στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας και στην ίδρυση του Ελληνικού 

Κράτους είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει αλλά δεν έχει καταλήξει σε 

συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ο ομιλών θα συμφωνήσει με την άποψη που 

θεωρεί αναγκαία την έρευνα στα βρετανικά αρχεία για το ζήτημα αυτό. Την  

άποψη αυτή έχει προβάλει η καθηγήτρια Ελένη Αγγελομάτη Τσουγκαράκη στην 

                                                             
27 Ο. π. σ. 282-284 
28 Ο. π. σ. 285-286 
29

 Ο. π. σ. 287-289 
30 Ο. π. σ 292-293 
31 Ο. π. σ. 306-307 
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ημερίδα Οι πόλεις των Φιλικών: οι αστικές διαδρομές ενός επαναστατικού 

φαινομένου που διοργάνωσε Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον 

κοινοβουλευτισμό και την δημοκρατία το 201532.  

Η ιστορική έρευνα για τον Αδ Ρώμα και την Επιτροπή Ζακύνθου μόλις 

πριν λίγα χρόνια έχει ξεκινήσει. Τα τεκμήρια του Αρχείου Ρώμα, τα οποία είναι 

διασκορπισμένα σε τρία σημεία, δεν είναι ακόμη τακτοποιημένα ώστε ο 

ερευνητής να μπορεί εύκολα να τα αξιοποιήσει. Μια πρώτη προσπάθεια έγινε το 

1901 από τον τότε επιμελητή της Εθνικής Βιβλιοθήκης Δημήτρη 

Καμπουρόπουλο, δεν είχε την πρέπουσα συνέχεια33.  

Πίστευα ότι η επέτειος των 200 χρόνων θα μπορούσε να αποτελέσει μια 

καλή ευκαιρία για αυτή την έρευνα από τις τεκτονικές δυνάμεις στην Ελλάδα. 

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο κοινής δράσης τους ώστε η 

πολυπόθητη αδελφική σχέση να οικοδομηθεί. Δυστυχώς η ευκαιρία δεν 

αξιοποιήθηκε. Πριν όμως ολοκληρώσω θα ήθελα να αναφερθώ στο τέλος του 

Αδ. Ρώμα. 

Είναι σχεδόν τεκμηριωμένη η επίδραση του Αδ. Ρώμα στην σύναψη των 

δύο δανείων της Ελληνικής Κυβέρνησης με τραπεζίτες του Λονδίνου. Είναι η 

πρώτη φορά στην οικονομική ιστορία που τράπεζες δανείζουν σε κάτι που δεν 

υπάρχει ακόμη, όπως ήταν τότε η Ελληνική Κυβέρνηση. Ούτε αμφισβητείται ότι 

οι ενέργειες του οδήγησαν στην αναγνώριση του εθνικού αγώνα στο εξωτερικό. 

Στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας προτείνεται από τον Ρήγα Παλαμίδη (1794 - 

1872) για την θέση του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, θέση που με την 

υποστήριξη του Αδ. Μαυροκορδάτου, θα καταλάβει τελικά ο Αδ Ιωάννης 

Καποδίστριας. Με Ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης του 1829 οι Αδ. της Επιτροπής 

Ζακύνθου ανακηρύχθηκαν «Μεγάλοι Πολίτες και Ευεργέτες της Ελλάδος34»    

Το 1833 τον συναντάμε στο Ναύπλιο στην υποδοχή του Όθωνα. Η 

σύγκρουσή του όμως με την Αντιβασιλεία και την πολιτική της θα είναι έντονη. 

Λίγα χρόνια αργότερα μαζί με τους Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα θα 

κατηγορηθεί για συνωμοσία εναντίον του Βασιλέα. Θα δικαστεί αλλά θα 

αθωωθεί. Τιμήθηκε από τον Όθωνα με το ανώτερο παράσημο του Ταξιάρχη του 

Σωτήρος και τον ονόμασε Σύμβουλο της Επικρατείας. Ο Αδ. Διονύσης Ρώμας 

ξόδεψε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στην υπόθεση του Αγώνα και 

πέθανε σχεδόν φτωχός. 

 

 

 

 

 

                                                             
32Αγγελομάτη Τσουγκαράκη Ε, (2015), ο. π.  σ. 171. 
33 Αλειφαντής Σ. Ζαμπούρας Σ, (2019), σ. 83 
34 Δεμέτης Ι. ο. π. σ. 19 
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