
01.02 Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους 

Πώς γνώρισαν οι Ρωμαίοι τον ελληνικό πολιτισμό ; 

Τα χρόνια που οι Ρωμαίοι άρχισαν να δημιουργούν την αυτοκρατορία τους, ήδη η 

ελληνική γλώσσα μιλιόταν σ' όλο τον τότε γνωστό κόσμο, στις ελληνικές αποικίες 

της Κάτω Ιταλίας και ιδιαίτερα στην Ανατολή, όπου ο ο Μέγας Αλέξανδρος και οι 

διάδοχοί του έχτισαν πολλές πόλεις. Σ' αυτές εγκαταστάθηκαν Έλληνες, εξαιτίας της 

ανάπτυξης του εμπορίου και της βιοτεχνίας και διέδωσαν έτσι την ελληνική 

γλώσσα. 

Όταν οι Ρωμαίοι κατάκτησαν την Ελλάδα και τις χώρες της Ανατολής γνώρισαν τον 

ελληνικό πολιτισμό, δηλαδή : 

▪ την αρχιτεκτονική των ελληνικών ναών και τα έργα της γλυπτικής  

▪ τις τοπικές και τις πανελλήνιες γιορτές, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο 

γίνονταν οι τοπικές γιορτές σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας καθώς 

και οι γιορτές που ήταν κοινές για όλους τους Έλληνες 

▪ τη μεγάλη πρόοδο στα γράμματα (φιλοσοφία, μαθηματικά, γεωμετρία, 

λογοτεχνία κ.ά.) και τους μεγάλους δασκάλους 

▪ την ανάπτυξη των τεχνών (αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, μουσική, 

θέατρο κ.ά.) και τους σπουδαίους δημιουργούς. 

Πώς επηρεάστηκαν οι Ρωμαίοι από τον ελληνικό πολιτισμό ; 

Οι Έλληνες αιχμάλωτοι που είχαν μεταφερθεί στη Ρώμη αλλά και οι ίδιοι οι 

Ρωμαίοι, που εγκαταστάθηκαν στις ελληνικές περιοχές, μετέφεραν τον ελληνικό 

πολιτισμό στη Ρώμη. 

Έτσι σιγά - σιγά οι Ρωμαίοι άρχισαν να : 

▪ Κτίζουν δημόσια κτίρια και σπίτια με ελληνικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. 



▪ Στολίζουν τα κτίρια αυτά με αγάλματα και έργα τέχνης που γίνονται από 

Έλληνες τεχνίτες, ή Ρωμαίους που επηρεάστηκαν από την ελληνική 

γλυπτική. 

▪ Μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. 

▪ Παίζουν στα θέατρά τους ελληνικές κωμωδίες και τραγωδίες. 

▪ Καλλιεργούν τη λατινική γλώσσα, που ήταν η εθνική τους γλώσσα, και 

μεταφράζουν σε αυτή έργα Ελλήνων συγγραφέων. 

▪ Παίρνουν Έλληνες δασκάλους για να διδάξουν τα παιδιά τους ή τα στέλνουν 

στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 

Με λίγα λόγια, άρχισαν να ζουν σαν Έλληνες. 

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της γνωριμίας των Ρωμαίων με τον ελληνικό πολιτισμό; 

Οι Ρωμαίοι προσάρμοσαν τον ελληνικό πολιτισμό στις δικές τους ανάγκες και στον 

δικό τους τρόπο ζωής. Δημιουργήθηκε έτσι ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός. 

 


