
 ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ 
φντομη επιςκόπηςη τησ Ρωμαϊκήσ Ιςτορίασ  

Ίδρυςη Ρώμησ  ζωσ 305μ.Χ. 



ΙΔΡΤΗ ΣΗ ΡΩΜΗ 

• Ρωμφλοσ:απόγονοσ του Σρϊα ιρωα Αινεία ιδρφει τθ Ρϊμθ το 753π.Χ. 

• Πικανότατα όμωσ θ περιοχι κοντά ςτον Σίβερθ ποταμό είχε ιδθ 
εποικιςτεί από τουσ Ετροφςκουσ από τον 8ο αι π.Χ. 

• Σον 6ο αι.π.Χ. οι ντόπιοι κάτοικοι τθσ περιοχισ,οι Λατίνοι, διϊχνουν 
τουσ Ετροφςκουσ και ςταδιακά κυριαρχοφν. 

  

 





Περίοδοσ βαςιλείασ (8οσ -6οσ αι. π.Χ.) 
 

Βαςιλιάσ 

Πατρίκιοι 

Παλιζσ μεγάλεσ ρωμαϊκζσ 
οικογζνειεσ 

Πελάτεσ 

Τπικοοι των πατρικίων που τουσ υπθρετοφςαν 
και εκείνοι με τθ ςειρά τουσ τουσ προςτάτευαν 

Πλθβείοι 

Κάτοικοι που μετοικοφςαν ςτθ Ρϊμθ από άλλεσ πόλεισ είτε ςε 
αναηιτθςθ καλφτερθσ τφχθσ είτε λόγω κατάκτθςθσ του τόπου τουσ από 

τουσ Ρωμαίουσ, δεν είχαν πολιτικά δικαιϊματα 

 



Πολιτική οργάνωςη 

• Βαςιλιάσ=αρχθγόσ του κράτουσ/κρθςκευτικόσ αρχθγόσ/θγζτθσ του 
ςτρατοφ/ανϊτατοσ δικαςτισ 

• φγκλθτοσ =100 ζωσ 300 πατρίκιοι, κεματοφφλακασ εκίμων και 
παραδόςεων 

• Εκκλθςία του λαοφ=πατρίκιοι και πελάτεσ, αποφάςιηε για ειρινθ ι 
πόλεμο και εξζλεγε τον βαςιλιά (διά βοισ) 



Περίοδοσ τησ res publica 

• Επιβλικθκε το 509 π.Χ. 

• Ονομάςτθκε δθμοκρατία αλλά ςτθν πραγματικότθτα ιταν 
αριςτοκρατικό κακεςτϊσ όπου κυβερνοφςαν οι πατρίκιοι. 

• το εςωτερικό του κράτουσ ζγιναν πολλοί κοινωνικοί αγϊνεσ και 
τελικά οι πλθβείοι εκπροςωπικθκαν ςτθν εξουςία με τουσ νζουσ 
άρχοντεσ, τουσ δθμάρχουσ.Αυτοί αςκοφςαν veto όταν οι νόμοι 
ζβλαπταν τουσ πλθβείουσ.Αργότερα (5οσ αι.π.Χ.)καταγράφθκαν για 
πρϊτθ φορά οι νόμοι.Εκλζγονταν επίςθσ ςτθν εξουςία. 



Πολιτική οργάνωςη 

Άρχοντεσ 

Υπατοι και Δικτάτορασ 

Σιμθτζσ 

 

φγκλθτοσ 

Νομοκετικι/εκτελεςτικι/οικονομικι/κρθςκευτικι 
εξουςία/εξωτερικι πολιτικι 

Εκκλθςίεσ του λαοφ 



Κατακτητικοί πόλεμοι 5οσ -2οσ αι.π.Χ. 

• Κατάκτθςθ των λαϊν τθσ Ιταλικισ χερςονιςου και των ελλθνικϊν αποικιϊν που 
υπιρχαν εκεί.Κατάκτθςθ τθσ Καρχθδόνασ (Β.Αφρικι) 

• Παράγοντεσ τθσ ρωμαϊκι επιβολισ: 

αρετζσ και πεικαρχία των Ρωμαίων ςτρατιωτϊν 

Ο ρωμαϊκόσ ςτρατόσ απαρτιηόταν από πολίτεσ με περιουςία τθν οποία 
προςτάτευαν με τουσ πολζμουσ 

Διατθροφςαν με κάκε κατακτθμζνθ περιοχι χωριςτά ςχζςεισ με αποτζλεςμα 
αυτζσ να μθ ςυνεννοοφνται μεταξφ τουσ κατά των Ρωμαίων.Επίςθσ τουσ ζδιναν 
διαφορετικά προνόμια (divide et impera) 

Οργάνωςθ οδικοφ δικτφου(μετακίνθςθ του ρωμαϊκοφ ςτρατοφ και εμπόριο) 

Κδρυςθ αποικιϊν (coloni) από Ρωμαίουσ πολίτεσ ςτισ κατακτθμζνεσ περιοχζσ  





Κατακτητικοί πόλεμοι (200-31 π.Χ.) 

• τροφι των Ρωμαίων ςτθν Ανατολι: 

• Οριςτικι κατάκτθςθ των Ελλινων το 146 π.Χ. 

• Κατάλθψθ των ελλθνιςτικϊν βαςιλείων τθσ Περγάμου,των 
ελευκιδϊν και τθσ Αιγφπτου. 

• Κατάκτθςθ των περιοχϊν τθσ νότιασ Γαλλίασ και τθσ Ιςπανίασ. 

• Θ Μεςόγειοσ κάλαςςα γίνεται «mare nostrum» 

• Διοίκθςθ των κατακτθμζνων περιοχϊν:επαρχίεσ είτε υπό άμεςο 
ζλεγχο είτε με μερικι αυτονομία και φόρου υποτελείσ 

• Ενίςχυςθ του πολιτικοφ ρόλου του ςτρατοφ.  

 



Μνημείο που αναπαριζηά ηη 

νίκη ηου Ρωμαίου ζηραηηγού 

Αιμίλιου Παύλου ενανηίον ηου 

βαζιλιά Περζέα ζηην Πύδνα 



Οικονομία 

• Αγροτικι οικονομία. 

• Βιοτεχνία και εμπόριο. 

• Οι δοφλοι αποτελοφν τθ βάςθ τθσ παραγωγισ. 

• Εμφανίηονται οι μεγάλεσ γαιοκτθςίεσ που απορροφοφν τισ 
μικρότερεσ. 



Κοινωνία 

• Ο ρωμαϊκόσ λαόσ ζχαςε τθ μικρι περιουςία του και δεν μποροφςε 
πια να υπθρετιςει ςτον ςτρατό. 

• Διατθροφςε μόνο το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτθ (ψιφοσ και 
μάρτυρασ ςτο δικαςτιριο). 

• Ο λαόσ παραςιτεί εξαργυρϊνοντασ τθν ψιφο του ςτουσ 
πλοφςιουσ.Μετατρζπεται ςε όχλο. 

• υγκλθτικοί 

• Ιππείσ:οι πλοφςιοι του εμορίου και των επιχειριςεων(π.χ. τελϊνεσ-
δθμοςιϊνεσ) 

• Δοφλοι/εξεγζρςεισ των δοφλων 



Πολιτιςμοσ 

• Επαφι των Ρωμαίων με τα κοςμοπολίτικα κζντρα τθσ ελλθνιςτικισ 
Ανατολισ 

• Τιοκζτθςθ ςτοιχείων πολιτιςμοφ από τουσ άλλουσ λαοφσ, κυρίωσ 
τουσ Ζλλθνεσ, χωρίσ όμωσ να τθροφν τθν αίςκθςθ του μζτρου. 

• Θρθςκείεσ τθσ Ανατολισ. 

• Αντίγραφα ελλθνικϊν ζργων  τζχνθσ. 

• Μορφωμζνοι Ζλλθνεσ που μεταφζρκθκαν αιχμάλωτοι ςτθ Ρϊμθ 
ζγιναν δάςκαλοι των παιδιϊν τουσ(φιλοςοφία, ρθτορικι, μουςικι) 

• Θεάματα με μονομαχίεσ και κθριομαχίεσ. 

 

 





• Προςπάκεια για μεταρρφκμιςθ ϊςτε να ελεγχκεί θ απομάκρυνςθ 
από τισ προγονικζσ αρετζσ και θ αλλοίωςθ των θκϊν. 

• Παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ του Ρωμαίου πολίτθ ςε όλουσ τουσ 
κατοίκουσ τθσ Ιταλίασ.(89-88 π.Χ.) 

• Ο Ρωμαϊκόσ ςτρατόσ γίνεται μζςο πραγμάτωςθσ των φιλόδοξων 
ςχεδίων των ςτρατθγϊν και αποκτά επαγγελματικό χαρακτιρα. 

• Εμφφλιεσ ςυγκροφςεισ μεταξφ φιλόδοξων εκπροςϊπων  πολιτικϊν 
παρατάξεων.(Μάριοσ vs φλλασ, Πομπιιοσ vs   Καίςαρασ 

• O Ιοφλιοσ Καίςαρασ γίνεται μοναδικόσ άρχοντασ ςυγκεντρϊνοντασ 
όλεσ τισ εξουςίεσ και ζτςι τελειϊνει θ περίοδοσ τθσ 
δθμοκρατίασ.(48π.Χ.) 





• Δολοφονία του Καίςαρα από υποςτθρικτζσ τθσ δθμοκρατίασ(44π.Χ.) 

• Εξόντωςθ των δολοφόνων του Καίςαρα από τον Αντϊνιο, τον 
Οκταβιανό και τον Λζπιδο ςτουσ Φιλίππουσ τθσ Μακεδονίασ. 

• Εξοβελιςμόσ του Λζπιδου από τθν τριανδρία.Εμφφλια ςφγκρουςθ 
Αντϊνιου και Οκταβιανοφ.Νίκθ του Οκταβιανοφ ςτθ ναυμαχία του 
Ακτίου(31π.Χ.) και προςάρτθςθ τθσ Αιγφπτου ωσ επαρχίασ του 
ρωμαϊκοφ κράτουσ. 



Αυτοκρατορική περίοδοσ 

• Ο Οκταβιανόσ Αφγουςτοσ γίνεται αυτοκράτορασ (27π.Χ.-14μΧ.)με απόλυτθ 
εξουςία. 

• Ιςχυροποίθςθ του ςτρατοφ για φφλαξθ των ςυνόρων.  

• Εςωτερικι οργάνωςθ του κράτουσ . 

• Εξωραϊςμόσ τθσ Ρϊμθσ με λαμπρά οικοδομιματα(Πάνκεον,Βωμόσ τθσ Ειρινθσ, 
κζρμεσ κλπ) 

• Εκρωμαϊςμόσ κατακτθμζνων περιοχϊν. 

• Θεοποίθςθ του αυτοκράτορα(vs damnatio memoriae) 

• Εμφάνιςθ του Χριςτιανιςμοφ (4 ι 5 χρόνια πριν από τθν ζναρξθ του χριςτιανικοφ 
θμερολογίου όπωσ ζχουν αποδείξει οι ζρευνεσ τοποκετείται θ γζννθςθ του 
Χριςτοφ) και ταχφτατθ εξάπλωςθ τθσ νζασ κρθςκείασ από τουσ Αποςτόλουσ-
μακθτζσ του Χριςτοφ.Σο Ρωμαϊκό κράτοσ ζκανε δζκα διωγμοφσ κατά των 
χριςτιανϊν (ο τελευταίοσ  από τον Διοκλθτιανό με υποκίνθςθ του Γαλζριου) 





• Δυναςτείεσ αυτοκρατόρων. 

• Διάταγμα του Καρακάλλα (212μ.Χ.):όλοι οι ελεφκεροι κάτοικοι τθσ 
ρωμαϊκισ αυτοκρατορίασ αποκτοφν το δικαίωμα του Ρωμαίου 
πολίτθ. 

• Εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν άνετθσ διαβίωςθσ ςτουσ κατοίκουσ τθσ 
αυτοκρατορίασ (αμυντικό ςφςτθμα, οδικό δίκτυο):pax romana 

• Ρωμαϊκό δίκαιο. 

• Οικονομικι ευθμερία και μεγάλοσ πλοφτοσ αγακϊν. 

• Ωςτόςο, οι μικροκαλλιεργθτζσ και οι μικροβιοτζχνεσ-ζμποροι 
βρζκθκαν ςε άςχθμθ κζςθ. 

• Οι δοφλοι αντιμετωπίηονταν πιο ιπια και κάποιοι απελευκερϊκθκαν. 

• Ελλθνορωμαϊκόσ πολιτιςμόσ. 

















 
Κρίςη τησ αυτοκρατορίασ τον 3ο αι.μΧ 
υνεχισ φκορά τθσ αυτοκρατορίασ από τισ αρχζσ του 3ου αι μΧ και παρακμι του αρχαίου 
κόςμου 

 • Εςωτερικοί λόγοι: 

Ο ςτρατόσ προςπακεί να επιβάλει ωσ αυτοκράτορεσ πρόςωπα που ςυμπακεί(πχ 
επτίμιοσ εβιροσ), άρα τον κρόνο ταυτόχρονα διεκδικοφςαν πολλοί επίδοξοι 
θγζτεσ από διάφορα μζρθ τθσ αυτοκρατορίασ (ςτρατιωτικι αναρχία) 

Ολόκλθρεσ επαρχίεσ επαναςτατοφν, ανακθρφςςουν δικό τουσ αυτοκράτορα και 
αποςπϊνται από το ρωμαϊκό κράτοσ (Ιςπανία, Γαλατία, βαςίλειο τθσ Παλμφρασ 
κ.α.) 

Οικονομικι κρίςθ:εξεγζρςεισ και επιδρομζσ ταράηουν τισ επαρχίεσ, οι άνκρωποι 
ςταματοφν το εμπόριο και τθ βιοτεχνία και ςτρζφονται προσ τθν καλλιζργεια τθσ 
γθσ. Θ γθ, όμωσ, ιταν κτιμα λίγων  πλοφςιων ιδιοκτθτϊν (latifundia) 

Πολλοί φτωχοί αγρότεσ που ιταν ακτιμονεσ αναηθτοφςαν διζξοδο με τθν 
κατάταξι τουσ ςτον ςτρατό για να εξαςφαλίςουν κζρδθ και αςφάλεια. 



Χρσζή προηομή ηοσ 

Σεπηιμίοσ Σεβήροσ όπως 

βρέθηκε ζηην περιοτή ηοσ 

Διδσμόηειτοσ (Αρταιολογικό 

Μοσζείο Κομοηηνής) 



Palmyra 



Το αρταίο θέαηρο 



Ηθνοβια 



Εμφανίηεται πλζον ο κεςμόσ τθσ δουλοπαροικίασ: οι μικροί ακτιμονεσ 
μικροκαλλιεργθτζσ νοίκιαηαν ζνα κομμάτι γθσ από τουσ πλοφςιουσ 
μεγαλογαιοκτιμονεσ. Θα ζμεναν προςκολλθμζνοι ιςόβια ςε αυτιν τθ γθ και ςε 
αντάλλαγμα οι γαιοκτιμονεσ κα τουσ παρείχαν προςταςία.Ο κφριοσ τθσ γθσ είχε 
ιδιωτικό ςτρατό και περιζκλειε τθν ιδιοκτθςία του με οχυρωματικά ζργα. 

Μείωςθ του αρικμοφ των δοφλων.ε πολλοφσ απελεφθερουσ οι 
μεγαλογαιοκτιμονεσ νοίκιαηαν ζνα κομμάτι γθσ και αυτοί ζπρεπε να το 
καλλιεργοφν και να αποδίδουν ςτον ιδιοκτιτθ προκακοριςμζνο 
μερίδιο.(ελεφκεροι μικροκαλλιεργθτζσ και απελεφκεροι με ξζνο κλιρο = coloni) 

Δθμιουργία των ςυντεχνιών από τον 4ο αι μΧ:οι ζμποροι και οι βιοτζχνεσ 
καταγράφονται ςε κλειςτζσ επαγγελματικζσ ομάδεσ ϊςτε να ελζγχονται από τον 
αυτοκράτορα. 

 



Εξωτερικοί λόγοι: 

• Οι επιδρομζσ των λαϊν που κατοικοφςαν ζξω από τα ευρωπαϊκά και 
ανατολικά ςφνορα τθσ αυτοκρατορίασ πλθκαίνουν, γιατί ζχει εξαςκενιςει 
θ κεντρικι εξουςία και οι ςυνοριακζσ επαρχίεσ τείνουν να αποςχιςτοφν. 

• Οι ςτρατιϊτεσ φζρονταν ςαν επαγγελματίεσ  και ζβλεπαν τον ςτρατό ςαν 
κερδοφόρα επιχείρθςθ: αναδείκνυαν  αυτοκράτορα όποιον 
«ςυμπακοφςαν» 

Γερμανοί (Φράγκοι, άξονεσ…)παραβιάηουν τα ςφνορα ςτον Ρινο 

Οι Γότκοι περνοφν τα ςφνορα ςτον Δοφναβθ ποταμό και κατθφορίηουν 
μζχρι τθ Ν.Ελλάδα 

Οι Πζρςεσ ςτθν Ανατολι αιχμαλϊτιςαν τον τότε ρωμαίο αυτοκράτορα 



Οι αλλαγζσ του Διοκλητιανοφ 

• Ο Διοκλθτιανόσ γίνεται αυτοκράτορασ το 284 πΧ 
• Προςπακεί να επαναφζρει τθν τάξθ ςτο ρωμαϊκό κράτοσ. 
• Τιοκετεί καινοφριο διοικθτικό ςφςτθμα για να πετφχει καλφτερθ φφλαξθ 

των ςυνόρων  
• Κακιερϊνει το ςφςτθμα τθσ Σετραρχίασ:δφο αυτοκράτορεσ, ζνασ ςτο 

ανατολικό τμιμα (Διοκλθτιανόσ) και ζνασ ςτο δυτικό (Μαξιμιανόσ), και 
δφο καίςαρεσ αντίςτοιχα (Γαλζριοσ και Κωνςτάντιοσ ο Χλωρόσ). Άρα, θ 
αυτοκρατορία αποκτά τζςςερα κζντρα, αλλά θ Ρϊμθ παραμζνει 
πρωτεφουςα και ζδρα τθσ ςυγκλιτου.  

• ταδιακά το πολίτευμα τθσ αυτοκρατορίασ μεταβάλλεται ςε απόλυτθ 
μοναρχία και ο Διοκλθτιανόσ υιοκετεί ανατολικά πρότυπα ςτθν εμφάνιςι 
του(πχ. φοροφςε διάδθμα, επζβαλε τθν προςκφνθςθ, είχε τθν απαίτθςθ 
να λατρεφεται ςαν κεόσ) 

 





Διοκλητιανός 


