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Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ 

 

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες 

Η υποδούλωση της Ελλάδας έχει δυσάρεστες συνέπειες για 

τους Έλληνες. 

Οι Ρωμαίοι, αρχικά, διοικούν τους κατακτημένους με 

σκληρό τρόπο.  

Κάθε πόλη αντιμετωπίζεται ανάλογα με τη στάση που 

τήρησε απέναντί τους. 

Στην ιστορία της Δ' τάξης μάθαμε ότι το 146 π.Χ. οι Ρωμαίοι 

κατέκτησαν την Ελλάδα, ύστερα από μακροχρόνιους 

πολέμους. Από τα πρώτα χρόνια της κατάκτησής της όμως 

αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες στη διακυβέρνηση των 

κατακτημένων πόλεων.  

Γι 'αυτό, στο πρώτο διάστημα κατοχής της χώρας, 

εφάρμοσαν ιδιαίτερα σκληρά μέτρα για τη διοίκησή της. 

Πρώτη φροντίδα των Ρωμαίων ήταν  

→ να κρατήσουν τους Έλληνες διχασμένους και να τους 

εμποδίσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους.  

→ Γι' αυτό, αμέσως μετά την κατάκτηση, κατάργησαν τα 

δημοκρατικά πολιτεύματα  

→ και τις συμμαχίες των ηττημένων πόλεων-κρατών. 

→ Εφάρμοσαν δηλαδή για τη διακυβέρνησή τους το 

«διαίρει και βασίλευε». 

→ Βασικό κριτήριο για το νέο τρόπο διοίκησης κάθε πόλης 

ήταν η στάση που αυτή είχε τηρήσει στους 

ελληνορωμαϊκούς πολέμους. Έτσι: 
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→ Σε όσες συμμάχησαν μαζί τους ή δεν αντιστάθηκαν στις 

λεγεώνες 
1- τούς παραχωρούσαν ανεξαρτησία ή αυτονομία 

2-  και ανέθεταν τη διοίκησή τους σε φιλορωμαίους 

Έλληνες. 

→ Σε όσες όμως αντιστάθηκαν, φέρθηκαν ανελέητα. 

1- Γκρέμισαν τα τείχη τους,  

2- άρπαξαν θησαυρούς και έργα τέχνης,  

3- επέβαλαν βαρύτατους φόρους,  

4- αφόπλισαν και αιχμαλώτισαν τους κατοίκους τους. 

5- Στις πόλεις αυτές εγκατέστησαν μόνιμες ρωμαϊκές 

φρουρές  
6- και ανέθεσαν την διοίκησή τους σε Ρωμαίους 

αξιωματούχους. 

 

→ Δυσάρεστες συνέπειες για τους Έλληνες όμως είχε και η 

διαρκής παρουσία ρωμαϊκού στρατού στον τόπο τους.  

1- Οι λεγεώνες τρέφονταν από τα προϊόντα της 

υπαίθρου 

2-  συχνά στρατολογούσαν τους κατοίκους της.  

3- Οι πληθυσμοί ένιωθαν ανασφαλείς και φοβισμένοι. 

4- Πολλοί εγκατέλειπαν τη γη τους και κατέφευγαν στις 

πόλεις. 

5- Κι εκεί όμως τους περίμεναν η φτώχεια, η διαρκής 

παρουσία και η απειλή των κατακτητών. 

 

→ Όλα αυτά δημιούργησαν έντονη δυσαρέσκεια στους 

Έλληνες, οι οποίοι για πρώτη φορά βρέθηκαν υπόδουλοι 

σ' έναν ξένο λαό.  

→ Γι' αυτό πολλές φορές ξεσηκώθηκαν κατά των 

κατακτητών.  

→ Ο ρωμαϊκός στρατός όμως κατέπνιγε αυτές τις 

εξεγέρσεις και τιμωρούσε σκληρά αυτούς που θεωρούσε 

πρωταίτιους.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
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• Είχαν λόγους οι κατακτημένοι Έλληνες να νιώθουν 

ανασφαλείς και φοβισμένοι; 

• Γιατί οι Ρωμαίοι κατάργησαν τις συμμαχίες των πόλεων 

και κυβέρνησαν την καθεμία διαφορετικά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Είχαν λόγους οι κατακτημένοι Έλληνες να νιώθουν 

ανασφαλείς 

και φοβισμένοι; 

Οι κατακτημένοι Έλληνες ένιωθαν ανασφαλείς και 

φοβισμένοι δικαιολογημένα, καθώς οι Ρωμαίοι φέρονταν 

ανελέητα σε όποιους αντιστέκονταν. Στις πόλεις που δεν 

δέχονταν την κυριαρχία τους, γκρέμιζαν τα τείχη, έκλεβαν 

τους θησαυρούς και άρπαζαν τα έργα τέχνης. Συχνά επέβαλαν 

βαρύτατους φόρους, αφόπλιζαν και αιχμαλώτιζαν τους 

κατοίκους. Κατά συνέπεια, ήταν λογικό οι Έλληνες να 

νιώθουν φόβο και ανασφάλεια. 

 

2. Γιατί οι Ρωμαίοι κατάργησαν τις συμμαχίες των πόλεων και 

κυβέρνησαν την καθεμία διαφορετικά; 

Οι Ρωμαίοι, όταν κατέκτησαν την Ελλάδα, φρόντισαν να 

καταργήσουν τα δημοκρατικά πολιτεύματα και τις συμμαχίες 

των πόλεων. Η τακτική αυτή ονομάζεται «διαίρει και 

βασίλευε» και έχει σαν στόχο να αποτρέψει τη συνεργασία 

των πόλεων μεταξύ τους. Κυβερνώντας την κάθε πόλη 

διαφορετικά και εγκαθιστώντας παντού ρωμαϊκές φρουρές, 

κατάφεραν να έχουν τον πλήρη έλεγχο.  

 

Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες - Τετράδιο 

Εργασιών (Βιβλίο) 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τρεις ερωτήσεις σχετικές 

με το μάθημά μας: 

 

1. Αντιστοιχίστε τις ενέργειες των Ρωμαίων με τα 
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αποτελέσματά τους και σχολιάστε κάθε ζεύγος, μετά την 

αντιστοίχισή του. 

2. Παρατηρήστε την εικόνα 4, διαβάστε το κείμενο-πηγή που 

ακολουθεί και φανταστείτε ότι ζείτε σε μια κατακτημένη 

ελληνική πόλη, απ' όπου αρπάζονται έργα τέχνης για να 

στολίσουν τη Ρώμη. Ένας Έλληνας γλύπτης προσπαθεί να 

πείσει τον Ρωμαίο διοικητή να μην αφαιρέσει τα έργα τέχνης 

από τη γενέθλια πόλη του. Αναθέστε σε δύο συμμαθητές σας 

τον ρόλο των δύο προσώπων, χωριστείτε σε ομάδες και 

βοηθήστε τους να στηρίξουν με επιχειρήματα τις απόψεις τους. 

Επιχειρήματα Έλληνα: Δεν θα ήταν σωστό να αφαιρέσετε τα 

έργα τέχνης μας. Αυτά είναι η κληρονομιά από τους 

προγόνους μας και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

παράδοσής μας. Με το να μας τα πάρετε είναι σαν να παίρνετε 

την ιστορία μας. 

 

 

Επιχειρήματα Ρωμαίου: Αυτά τα έργα τέχνης είναι υπέροχα. 

Μπορεί να είναι η κληρονομιά σας, αλλά είναι ιδανικά για να 

στολίσουν τις πλατείες της Ρώμης. Εάν τα πάρουμε στην 

πρωτεύουσα, κάθε Ρωμαίος πολίτης θα μπορεί να 

απολαμβάνει τις βόλτες του, βλέποντας σπουδαία έργα τέχνης 

από την χώρα σας. 

 

3. Διαβάστε τον παρακάτω μύθο του Αισώπου και συζητήστε 

πώς μπορεί να συσχετισθεί με τις εσωτερικές αντιθέσεις των 

Ελλήνων και με το «διαίρει και βασίλευε» των Ρωμαίων. 

Ο μύθος του Αισώπου μας διδάσκει, πως μία ομάδα είναι 

πάντα πιο δυνατή από ένα άτομο. Οι Ρωμαίοι, γνωρίζοντας 

πως θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να κυβερνήσουν τους Έλληνες 

εάν ήταν ενωμένοι, άσκησαν μια τακτική που ονομάζεται 

«Διαίρει και βασίλευε». Έτσι διατηρώντας τους Έλληνες 

χωρισμένους, μπορούσαν να τους κυβερνήσουν με 

μεγαλύτερη ευκολία. 
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2. Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με 

τον πολιτισμό τους 

Οι Ρωμαίοι γνωρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό.  

Τον θαυμάζουν, τον 

μιμούνται και τον συνδυάζουν με τα έργα και τις συνήθειες 

του δικού τους 

λαού. Έτσι γεννιέται ένας νέος πολιτισμός: ο 

ελληνορωμαϊκός. 

Οι Ρωμαίοι με την κατάκτηση της Ελλάδας  

❖ γνώρισαν από κοντά τον πολιτισμό των Ελλήνων. 

❖ Γοητεύτηκαν από τους ωραίους ναούς, τα αγάλματα των 

θεών και των ηρώων, τα θέατρα και τα στάδιά τους, τις 

τοπικές και τις πανελλήνιες γιορτές τους.  

❖ Στις ελληνικές πόλεις, ιδιαίτερα στην Αθήνα, γνώρισαν 

ονομαστούς δασκάλους και δημιουργούς  

❖ και θαύμασαν την πρόοδό τους στα γράμματα και τις 

καλές τέχνες. 

Ο θαυμασμός αυτός τούς έκανε να αλλάξουν την αρχική 

σκληρή στάση τους απέναντι στους κατακτημένους Έλληνες 

και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, για να κάνουν 

παρόμοια έργα στη Ρώμη και σε άλλες περιοχές της 

αυτοκρατορίας. Έτσι στα χρόνια που ακολούθησαν:  

• Κτίζουν σπίτια και δημόσια κτίρια με ελληνικά σχέδια 

και τα στολίζουν με αγάλματα και έργα τέχνης που 

κάνουν Έλληνες τεχνίτες. 

• Μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα , που μιλιέται σ’ όλες 

τις κατακτημένες χώρες της Ανατολής. 

• Παίρνουν Έλληνες δασκάλους για τα παιδιά τους και 

συχνά τα στέλνουν στην Ελλάδα να σπουδάσουν. 

• Καλλιεργούν τη δική τους γλώσσα, τη λατινική , και 

μεταφράζουν σ’ αυτή έργα αρχαίων Ελλήνων 

συγγραφέων.  

• Παίζουν ακόμη στα θέατρά τους ελληνικές τραγωδίες 

και κωμωδίες. 
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• Φιλέλληνες Ρωμαίοι αυτοκράτορες και άρχοντες 

πόλεων δαπανούν πολλά χρήματα  

• και κοσμούν με θαυμαστά έργα την Αθήνα και άλλους 

ελληνικούς χώρους. 

Όλα αυτά  

1- έφεραν πιο κοντά τους δύο λαούς 

2-  και τους βοήθησαν να γνωρίσει καλύτερα ο ένας τον 

άλλο.  

3- Όλα αυτά έφεραν πιο κοντά τους δύο λαούς και τους 

βοήθησαν να γνωρίσει  καλύτερα ο ένας τον άλλο.  

4- Από τη συνύπαρξη και τη συνεργασία αυτή γεννήθηκε 

ένας νέος πολιτισμός, ο ελληνορωμαϊκός, που θαυμαστά 

έργα του υπάρχουν ακόμη γύρω μας και κοντά μας. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Με βάση το σημερινό κείμενο και με όσα γνωρίζετε από 

την περυσινή σας ιστορία, συζητήστε γιατί η ελληνική 

γλώσσα μιλιόταν σε όλες σχεδόν τις χώρες της 

Ανατολής. Συμβαίνει κάτι ανάλογο σήμερα; 

• Ποια στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού φαίνεται ότι 

εκτιμά ο Πλίνιος; 

• Ποιες ελληνικές πόλεις αναφέρει ιδιαίτερα ο Πλίνιος 

στην πηγή 4; Γιατί; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

• Με βάση το σημερινό κείμενο και με όσα γνωρίζετε από 

την περυσινή σας ιστορία, συζητήστε γιατί η ελληνική 

γλώσσα μιλιόταν σε όλες σχεδόν τις χώρες της 

Ανατολής. Συμβαίνει κάτι ανάλογο σήμερα; 

• Ποια στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού φαίνεται ότι 

εκτιμά ο Πλίνιος; 

• Ποιες ελληνικές πόλεις αναφέρει ιδιαίτερα ο Πλίνιος 

στην πηγή 4; Γιατί; 
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• 1. Με βάση το κείμενο και με όσα γνωρίζετε από την 

περυσινή ιστορία, συζητήστε γιατί η ελληνική γλώσσα 

μιλιόταν σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ανατολής. 

Συμβαίνει κάτι ανάλογο σήμερα;  

Η ελληνική γλώσσα διαδόθηκε σχεδόν σε όλες τις χώρες 

της Ανατολής. Σε αυτό βοήθησαν οι Έλληνες της Μ. 

Ασίας αλλά και οι έμποροι, που μετέφεραν τα προϊόντα 

τους. Επίσης, η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου και η 

ίδρυση πολλών ελληνικών πόλεων, έδωσε την ευκαιρία 

στους κατοίκους των κατακτημένων περιοχών, να 

γνωρίσουν την ελληνική παιδεία και γλώσσα. Τέλος οι 

λατρεία των Ελληνικών θεών επηρέασε τους ανθρώπους 

της Ανατολής και τους έφερε πιο κοντά στον ελληνικό 

πολιτισμό. 

Δυστυχώς στις μέρες μας, η Ελληνική γλώσσα δεν έχει 

την αίγλη που είχε στην αρχαιότητα. Εκτός από την 

Ελλάδα, την γλώσσα μας μιλούν ελάχιστα κομμάτια 

πληθυσμού, κυρίως ελληνικής καταγωγής. Η γλώσσα 

που μιλιέται από το μεγαλύτερο κομμάτι του πλανήτη, 

είναι τα αγγλικά και χρησιμοποιείται σε όλες τις 

εμπορικές συναλλαγές. 

•  

 

2. Ποια στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού φαίνεται ότι 

εκτιμά ο Πλίνιος; 

Ο Πλίνιος εκτιμούσε πολύ τον Ελληνικό πολιτισμό και 

θαύμαζε τους Έλληνες. Πίστευε πως στην Ελλάδα 

γεννήθηκε ο πολιτισμός και η λογοτεχνία, η δικαιοσύνη 

και η γεωργία. Θαύμαζε την ελευθερία των Ελλήνων και 

το δημοκρατικό πολίτευμα που είχαν εφαρμόσει. 

Σεβόταν τις ηρωικές πράξεις και τους μύθους του 

παρελθόντος, καθώς και τους θεούς τους. Τέλος, 

θαύμαζε την αξιοπρέπεια, την ανεξαρτησία και την 

περηφάνια των Ελλήνων. 

 

3. Ποιες ελληνικές πόλεις αναφέρει ιδιαίτερα ο Πλίνιος 

στην πηγή 4; Γιατί; 



 

Eμμανουήλ Μπενάκη 76, Αθήνα Τ.Κ. 10681 Τηλ:2121069039 Φαξ:2110123481 email:info@onlearn.gr 
www.onlearn.gr 

Ο Πλίνιος αναφέρει την Αθήνα και την Σπάρτη, αφού 

αυτές οι δύο ήταν οι μεγαλύτερες και σπουδαιότερες 

πόλεις-κράτη στην Ελλάδα. Και οι δύο πόλεις είχαν 

οργανωμένη κοινωνική ζωή, οι νόμοι ίσχυαν για όλους, 

υπήρχε δικαιοσύνη και σεβασμός στην ελευθερία και 

την θρησκεία. Δινόταν έμφαση στην εκπαίδευση των 

νέων και στην ανάπτυξη αθλητικού και καλλιτεχνικού 

πνεύματος. Τέλος, και οι δύο πόλεις είχαν οικονομική 

ανάπτυξη, που στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στο 

εμπόριο, στην γεωργία και στην βιοτεχνία.  

 

 

Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με 

τον πολιτισμό τους - Τετράδιο Εργασιών 

(Βιβλίο) 

 
 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας: 

 

1. Παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα του Παρθενώνα 

και του ωδείου του Ηρώδη του Αττικού. Εντοπίστε τις 

αρχιτεκτονικές ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα 

στα κτίσματα αυτά και συζητήστε τους λόγους της 

συνύπαρξής τους στον ιερό χώρο της Ακρόπολης και 

γύρω από αυτήν. 

 Εάν παρατηρήσουμε την εικόνα του Παρθενώνα και 

του ωδείου του Ηρώδη, θα εντοπίσουμε ομοιότητες και 

διαφορές. Το Ωδείο παρόλο που φτιάχτηκε τον 2ο 

αιώνα μ.Χ.,  έχει πολλές αρχιτεκτονικές επιρροές από 

τα αρχαία θέατρα του 5ου αιώνα π.Χ.. Ωστόσο, η 

μοναδική εμφανής ομοιότητα με τον Παρθενώνα που 

μπορούμε να διακρίνουμε, είναι ότι και στα δυο κτήρια 

υπάρχουν κίονες. 

 Κοιτώντας πιο προσεκτικά τα δύο κτήρια θα δούμε ότι 

το Ωδείο, έχει αψίδες, χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
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ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Επιπλέον βλέπουμε διαφορά 

στο μέγεθος και το σχήμα των κτηρίων, καθώς ο 

Παρθενώνας είναι ένας απλός και λιτός ναός, σαφώς 

μικρότερος από το Ωδείο. Το Ωδείο έχει ημικυκλικό 

σχήμα ενώ ο Παρθενώνας φαίνεται να είναι φτιαγμένος 

με ευθείες γραμμές, παρόλο που ξέρουμε πως στην 

πραγματικότητα οι γραμμές αυτές σιγά σιγά 

καμπυλώνουν.  

 

2. Μελετήστε το κείμενο-πηγή 4. Συζητήστε σε ομάδες 

και κρίνετε τις συμβουλές του Ρωμαίου έπαρχου 

Πλίνιου. Αναζητήστε τους πιθανούς λόγους που τον 

οδήγησαν να τις δώσει στον νέο έπαρχο της Αχαΐας. 

Διαβάζοντας την επιστολή που έστειλε στον Βαλέριο 

Μάξιμο, κυβερνήτη της επαρχίας της Αχαΐας, ο 

Ρωμαίος έπαρχος Πλίνιος, το πρώτο πράγμα που 

διαπιστώνει κανείς είναι η αγάπη και ο θαυμασμός του 

για τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Πλίνιος, ήταν φανερά 

επηρεασμένος από το ελληνικό πνεύμα, για αυτόν τον 

λόγο, η στάση του απέναντι στους κατακτημένους ήταν 

φιλάνθρωπη και συμπονετική. Αυτοί ήταν οι λόγοι που 

πιθανόν τον έκαναν να γράψει αυτήν την επιστολή στον 

έπαρχο, προσπαθώντας ίσως και να εξασφαλίσει την 

ηρεμία και την αρμονική συνύπαρξη του κυβερνήτη με 

τους κατακτημένους. 

 

3. Πώς εξηγείτε την ειρηνική συνύπαρξη και τη 

συνεργασία Ελλήνων-Ρωμαίων, μετά τα τόσο δυσάρεστα 

γεγονότα της κατάκτησης, που είδαμε στο προηγούμενο 

μάθημα; Έχουμε ανάλογα παραδείγματα στη σύγχρονη 

ιστορία μας; 

 Μετά την κατάκτηση των Ελλήνων από τους 

Ρωμαίους, οι δύο λαοί άρχισαν να ζουν μαζί και να 

γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους. Οι Ρωμαίοι 

θαύμασαν τον Ελληνικό πολιτισμό, την θρησκεία και 

τα έθιμα των Ελλήνων, με αποτέλεσμα να αλλάξουν την 

στάση που είχαν απέναντί τους. Έτσι σιγά-σιγά η σχέση 
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κατακτητή με κατακτημένο άλλαξε και έγινε πιο 

φιλική και η συνύπαρξη των δύο λαών έγινε ειρηνική. 

 Στην σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, ένα ανάλογο 

παράδειγμα, είναι οι σχέσεις μας με τους Ιταλούς και 

τους Γερμανούς. Παρόλο που μας είχαν κατακτήσει 

στον πόλεμο του 1940-1944, και μας φέρθηκαν με 

μεγάλη σκληρότητα και βαρβαρότητα, σήμερα οι 

σχέσεις μας είναι αρκετά φιλικές, και έχουμε αναπτύξει 

συνεργασία στο εμπόριο, την οικονομία, την 

εκπαίδευση, τον τουρισμό κτλ. 

 

4. Χωριστείτε σε ομάδες και αποφασίστε: 

α) Να αναζητήσετε εικόνες, πληροφορίες και άλλο υλικό 

για τα αρχαία και τα ρωμαϊκά μνημεία που σώζονται 

στην περιοχή σας. 

β) Να προγραμματίσετε μια ή και περισσότερες 

επισκέψεις σ' αυτά τα μνημεία. 

γ) Να οργανώσετε «γωνιά της Ιστορίας» στην τάξη σας 

και ν' αρχίσετε να την πλουτίζετε με το υλικό σας. 

 

 α) Η κάθε ομάδα μπορεί να αναζητήσει το απαιτούμενο 

υλικό της στο διαδίκτυο σε διάφορες σελίδες, σε 

εγκυκλοπαίδειες, πηγαίνοντας σε αρχαιολογικά μουσεία 

της περιοχής και σε βιβλιοθήκες. 

 

3. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, 

μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου 

Οι Ρωμαίοι συνεχίζουν τις κατακτήσεις τους και γίνονται 

κοσμοκράτορες. 

Κυβερνούν τις κατακτημένες χώρες με αυστηρούς νόμους 

και αντιμετωπίζουν 

τα προβλήματα οργάνωσης της απέραντης αυτοκρατορίας 

τους. 
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Για τρεις αιώνες μετά την υποταγή της Ελλάδας οι Ρωμαίοι 

συνέχισαν τις κατακτήσεις τους στη Δύση, την Ανατολή και 

τη Βόρεια Αφρική. Όλες οι χώρες γύρω από τη Μεσόγειο 

έγιναν ρωμαϊκές επαρχίες και οι Ρωμαίοι με περηφάνια την 

ονόμαζαν: « η θάλασσά μας » (mare nostrum). 

Έτσι, στις αρχές του 1ου μ.Χ. αιώνα, τα σύνορα της 

αυτοκρατορίας τους έκλειναν μέσα τους όλο το γνωστό ως 

τότε κόσμο. Ο πληθυσμός της ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια. 

Οι Ρωμαίοι δηλαδή έγιναν κοσμοκράτορες. 

Μέσα στο απέραντο ρωμαϊκό κράτος κατοικούσαν άνθρωποι 

από πολλές φυλές, με διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες και 

συνήθειες. Ήταν μια πολυπολιτισμική αυτοκρατορία. Κι όλοι 

αυτοί έπρεπε να κυβερνηθούν από τη Ρώμη!  

Οι Ρωμαίοι, για να λύσουν τα προβλήματα διοίκησης που 

γεννούσε η απέραντη αυτοκρατορία τους: 

• Όρισαν τον αυτοκράτορα «πρώτο πολίτη» της χώρας κι 

όλοι όφειλαν πίστη και υπακοή σ’ αυτόν. 

• Έδωσαν τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη σε όσους 

κατακτημένους αποδέχονταν την κυριαρχία της Ρώμης. 

• Διόρισαν ανώτερους Ρωμαίους κυβερνήτες 

(ανθύπατους), οι οποίοι επέβλεπαν τους τοπικούς 

άρχοντες και ενημέρωναν τον αυτοκράτορα. 

• Μείωσαν τους φόρους των πολιτών  

• και οργάνωσαν καλύτερα τον τρόπο είσπραξής τους. 

• ψήφισαν δικαιότερους νόμους και φρόντιζαν για την 

τήρηση και την εφαρμογή τους απ’ όλους. 
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1- Όλα αυτά τα μέτρα βοήθησαν να επικρατήσει τάξη, 

ασφάλεια και δικαιοσύνη στην αυτοκρατορία, για 

διακόσια περίπου χρόνια.  

2- Στο διάστημα αυτό αναπτύχθηκαν η γεωργία, το 

εμπόριο, η ναυτιλία και η βιοτεχνία.  

3- Ήταν η περίοδος της «ρωμαϊκής ειρήνης» (pax 

romana), όπως ονομάστηκε. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Τι άλλαξε στη συμπεριφορά των Ρωμαίων, ώστε «οι 

ανασφαλείς και φοβισμένοι» κάτοικοι της πρώτης 

κατάκτησης τώρα να νιώθουν πιο ασφαλείς; 

• Με βάση τα μέτρα που έλαβαν οι Ρωμαίοι, ποια από τα 

προβλήματα διοίκησης νομίζετε ότι αντιμετωπίστηκαν; 

Πώς νομίζετε ότι βοήθησε καθένα από τα μέτρα αυτά τη 

«ρωμαϊκή ειρήνη»; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Τι άλλαξε στη συμπεριφορά των Ρωμαίων, ώστε 

«οι ανασφαλείς και φοβισμένοι» κάτοικοι των 

κατακτημένων περιοχών τώρα να νιώθουν πιο 

ασφαλείς;  

Οι Ρωμαίοι άλλαξαν την σκληρή στάση που είχαν 

αρχικά απέναντι στους κατεκτημένους, 

λαμβάνοντας μια σειρά από μέτρα, τα οποία 

βοήθησαν να επικρατήσει τάξη, ασφάλεια και 

δικαιοσύνη στην αυτοκρατορία. Χάρη σε αυτά, οι 

κάτοικοι των κατακτημένων περιοχών άρχισαν να 

νιώθουν πιο ασφαλείς.  

2. Συγκεκριμένα: 

• Όρισαν τον αυτοκράτορα «πρώτο πολίτη» της 

χώρας κι όλοι όφειλαν πίστη και υπακοή σ' αυτόν. 

• Έδωσαν τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη σε όσους 

κατακτημένους αποδέχονταν την κυριαρχία της 

Ρώμης. 

• Οργάνωσαν πειθαρχημένο στρατό, για τη 
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φύλαξη των συνόρων και τη διατήρηση τάξης και 

ειρήνης στην αυτοκρατορία. 

• Διόρισαν ανώτερους Ρωμαίους κυβερνήτες 

(ανθύπατους), οι οποίοι επέβλεπαν τους τοπικούς 

άρχοντες και ενημέρωναν τον αυτοκράτορα. 

• Μείωσαν τους φόρους των πολιτών και 

οργάνωσαν καλύτερα τον τρόπο είσπραξής τους. 

• Ψήφισαν δικαιότερους νόμους και φρόντιζαν για 

την τήρηση και την εφαρμογή τους απ' όλους. 

 

2. Με βάση τα μέτρα που έλαβαν οι Ρωμαίοι, ποια 

από τα προβλήματα διοίκησης νομίζετε ότι 

αντιμετωπίστηκαν; Πως νομίζετε ότι βοήθησε 

καθένα από τα μέτρα αυτά τη «ρωμαϊκή ειρήνη»; 

 

Οι Ρωμαίοι, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 

διοίκησης, έλαβαν κάποια μέτρα.  

• Ορίζοντας τον αυτοκράτορα πρώτο πολίτη της χώρας, 

εξασφάλισαν την παραμονή του στην εξουσία και 

σταμάτησαν τις εξεγέρσεις εναντίον του. 

 

• Παραχωρώντας τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη, κατάφεραν 

να παρακινήσουν τους κατεκτημένους να αποδεχτούν την 

κυριαρχία της ρώμης, αποτρέποντας εξεγέρσεις και 

εξισώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες. 

• Οργανώνοντας στρατό, εξασφάλισαν την προστασία των 

συνόρων της αυτοκρατορίας και συνέβαλε στην διατήρηση 

της τάξης και της ειρήνης στο εσωτερικό. 

• Διορίζοντας ανώτερους Ρωμαίους κυβερνήτες να 

επιβλέπουν τους τοπικούς άρχοντες, κατάφεραν να 

περιορίσουν την εξουσία των τοπικών αρχόντων, οι οποίοι 

αδικούσαν τους πολίτες και παρανομούσαν. 

• Μειώνοντας τους φόρους, βελτίωσαν την οικονομική 

κατάσταση της αυτοκρατορίας και καλυτέρεψαν τις 

συνθήκες ζωής των φτωχών πολιτών. 

• Ψηφίζοντας δικαιότερους νόμους, πέτυχαν την αποδοχή των 

νόμων από τους πολίτες και την εξάλειψη της παρανομίας. 
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Όλα αυτά τα μέτρα βοήθησαν να επικρατήσει τάξη ειρήνη 

και ασφάλεια για 200 περίπου χρόνια.  

 

Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του 

αρχαίου κόσμου - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - 

Λύσεις ασκήσεων 

 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας: 

 

1. Εντοπίστε και δείξτε στον χάρτη τις περιοχές στις οποίες 

επεκτάθηκε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ποιοι αρχαίοι λαοί που 

γνωρίζετε από την περσινή σας ιστορία κατοικούσαν στις 

περιοχές αυτές; 

Παρατηρώντας τον χάρτη, βλέπουμε ότι η Ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία εκτεινόταν από τον Ατλαντικό μέχρι την 

Μικρά Ασία, την Παλαιστίνη και την Συρία, και από τους 

ποταμούς Δούναβη και Ρήνο έως την Αίγυπτο, την Ερυθρά 

θάλασσα και τον Ευφράτη. Συγκεκριμένα, η Ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία αποτελείτο από την Ιβηρική χερσόνησο, την 

Γαλατία, ένα κομμάτι της Γερμανίας, την Βαλκανική 

χερσόνησο, περνούσε στην Μικρά Ασία, κατέβαινε στην 

Συρία, την Παλαιστίνη και τέλος στην Βόρεια Αφρική και 

την Αίγυπτο.  

Οι λαοί που κατοικούσαν σε αυτές τις περιοχές ήταν: 

Έλληνες, Ρωμαίοι, Αιγύπτιοι, Πέρσες, Καρχηδόνιοι κ.α. 

 

2. Παρατηρήστε τον χάρτη 4 και την εικόνα 5 και διαβάστε τα 

κείμενα-πηγές 4 και 6 για τους δρόμους και τους αγγελιαφόρος. 

Συζητήστε τη σημασία που είχαν τότε και εξακολουθούν να 

έχουν και σήμερα οι δρόμοι και τα μέσα συγκοινωνίας για ένα 

κράτος και τους πολίτες του.  
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Όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες και διαβάζουμε στις πηγές, 

οι Ρωμαίοι είχαν καταλάβει την αξία της επικοινωνίας και 

της γρήγορης/ασφαλούς μεταφοράς, για τον στρατό αλλά και 

το εμπόριο και την επικοινωνία. Για αυτό φρόντισαν να 

φτιάξουν ένα πολύ μεγάλο δίκτυο δρόμων, που ένωνε την 

αυτοκρατορία από άκρη σε άκρη.  

Πολύ σημαντικές για τους Ρωμαίους ήταν οι ταχυδρομικές 

υπηρεσίες, οι οποίες ήταν πολύ καλά οργανωμένες. Με ένα 

σύστημα σκυταλοδρομίας, που εφάρμοζαν οι ταχυδρόμοι, η 

κρατική αλληλογραφία έφτανε στον προορισμό της πολύ 

σύντομα, για τα δεδομένα της εποχής. Έτσι, οι Ρωμαίοι 

εξασφάλισαν καλύτερη διοίκηση, βοήθησαν να αναπτυχθεί το 

εμπόριο και η μεταφορά αγαθών, σε όλη την έκταση της 

αυτοκρατορίας.  

Όπως τότε, έτσι και σήμερα, οι δρόμοι και τα μέσα 

συγκοινωνίας έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την καλή 

λειτουργία ενός κράτους, καθώς διευκολύνουν το εμπόριο, 

την μεταφορά προϊόντων, την μετακίνηση ανθρώπων, ιδεών, 

γνώσεων και εξυπηρετούν τον στρατό. 

 

3. Αντιστοιχίστε τις ενέργειες με τα αποτελέσματά τους. 

 

 

4. Διαβάστε όσα αναφέρει το κείμενα 4.1 για τη ρωμαϊκή 

Εγνατία Οδό και παρατηρήστε τον χάρτη της σύγχρονης 

Εγνατίας που κατασκευάζεται στη βόρεια Ελλάδα. Δείξτε στον 

χάρτη της τάξης την αρχή, τη διαδρομή και το τέλος της και 

συζητήστε για τη σημασία της (τότε και τώρα). 

Στο παράθεμα 4.1 του μαθήματος, βλέπουμε το πυκνό οδικό 

https://4.bp.blogspot.com/-2c8zMCifVmI/WfmO8YmT5EI/AAAAAAAABl0/-9_3QmeViYgg_EtNimxyVAVJh3oth3vVACLcBGAs/s1600/h_rwmaikh_aytokratoria_mia_yperidynamh_toy_arxaioy_kosmoy_tetradio_ergasiwn_askhsh_3.jpg
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δίκτυο που είχαν φτιάξει οι Ρωμαίοι και διαβάζουμε για έναν 

από τους σπουδαιότερους δρόμους που είχαν φτιαχτεί τότε, 

την Εγνατία οδό. Η αρχαία Εγνατία αποτελούσε προέκταση 

της Αππίας Οδού, και ξεκινούσε από το Δυρράχιο της 

σημερινής Αλβανίας, περνούσε από την Βέροια, την Πέλλα 

και την Θεσσαλονίκη και κατέληγε στο Βυζάντιο. Η νέα 

Εγνατία οδός ακολουθεί διαδρομή παραπλήσια με την 

αρχαία, αλλά αρχίζει από την Ηγουμενίτσα, περνάει από τα 

Ιωάννινα, το Μέτσοβο, τα Γρεβενά, την Κοζάνη, τη Βέροια, 

τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, την Ξάνθη, την Κομοτηνή, την 

Αλεξανδρούπολη και καταλήγει στα ελληνοτουρκικά σύνορα, 

στην Θράκη. Η σημασία της νέας οδού, παραμένει η ίδια, 
όπως και της παλιάς. Εξυπηρετεί τις οικονομικές, εμπορικές, 
πολιτισμικές και στρατιωτικές ανάγκες της χώρας, και βοηθάει 
στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών που διασχίζει. 

4. Η καθημερινή ζωή 

στην αρχαία Ρώμη 

Οι Ρωμαίοι ζούσαν σε μικρές και μεγάλες πόλεις καθώς και 

σε χωριά της 

υπαίθρου. Η Ρώμη με τα κτίριά της, το λιμάνι της και τα 

θεάματά της 

αποτελούσε το κέντρο ζωής του ρωμαϊκού κόσμου. 

✓ Η Ρώμη ήταν η έδρα του αυτοκράτορα και η καρδιά του 

ρωμαϊκού κράτους.  

✓ Ήταν χτισμένη πλάι στον Τίβερη ποταμό  

✓ και στολισμένη με ναούς, ωραία κτίρια και έργα τέχνης. 

✓ Στην περίοδο ακμής της αυτοκρατορίας ο πληθυσμός 

της, μαζί με τους δούλους και τους ξένους, πλησίαζε το 

ενάμισι εκατομμύριο.  

✓ Οι περισσότεροι κάτοικοι διέμεναν σε πολυκατοικίες 

και οι πιο εύποροι σε μονοκατοικίες. 

✓ Στον Παλατίνο λόφο ήταν χτισμένο και το παλάτι των 

αυτοκρατόρων. 
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❖ Οι κάτοικοι της ρωμαϊκής υπαίθρου ήταν γεωργοί, 

βοσκοί, τεχνίτες και μικροέμποροι.  

❖ Οι μεγαλοϊδιοκτήτες γεωργοί είχαν μεγάλα και γόνιμα 

αγροκτήματα.  

❖ Σε αυτά ήταν κτισμένα τα σπίτια των ιδιοκτητών και 

κοντά τους στάβλοι, ορνιθώνες και αποθήκες για τους 

καρπούς και τις ζωοτροφές.  

❖ Όλα αυτά τα φρόντιζαν οι δούλοι, που έμεναν μόνιμα 

εκεί. 

❖ Οι μικροϊδιοκτήτες καλλιεργούσαν μόνοι τα κτήματά 

τους και ζούσαν από τα λιγοστά προϊόντα της 

παραγωγής τους.  

❖ Τα παιδιά τους συνήθως εγκατέλειπαν την ύπαιθρο και 

αναζητούσαν εργασία και καλύτερη τύχη στο στρατό, 

στην πόλη, στις τέχνες και στα δημόσια έργα, που 

γίνονταν σε όλη την αυτοκρατορία. 

❖ Όλοι αυτοί, πλούσιοι και φτωχοί, πήγαιναν συχνά στη 

Ρώμη για να πάρουν μέρος στις μεγάλες γιορτές και 

στους αγώνες που γίνονταν εκεί. 

 

EΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Παρατηρήστε και συγκρίνετε τις εικόνες 1 και 2. Βρείτε 

ομοιότητες και διαφορές. Συμβαίνει κάτι ανάλογο 

σήμερα; 

• Παρατηρήστε την εικόνα 3 και εντοπίστε τις γεωργικές 

δραστηριότητες που απεικονίζονται σε αυτή. Τι 

συμπεραίνετε για τον ιδιοκτήτη αυτού του 

αγροκτήματος; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

• 1. Παρατηρήστε και συγκρίνετε τις εικόνες 1 και 2. Βρείτε 

ομοιότητες και διαφορές. Συμβαίνει κάτι ανάλογο 

σήμερα; 

Παρατηρώντας τις εικόνες 1 και 2 βλέπουμε δύο 

κατοικίες, πολύ διαφορετικές η μία από την άλλη.  
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Στην πρώτη εικόνα βλέπουμε σαφώς μία φτωχή 

γειτονιά. Οι άνθρωποι είναι ντυμένοι με απλά και 

φτωχικά ρούχα και εργάζονται σκληρά για να βγάλουν 

το ψωμί τους. Το κτήριο είναι παλιό και σε μερικά 

σημεία φθαρμένο, ενώ ο δρόμος φαίνεται μικρός και 

βρόμικος. 

•  

Στην δεύτερη εικόνα βλέπουμε μια έπαυλη. Εκεί οι 

άνθρωποι είναι ντυμένοι με κομψά, ακριβά και καθαρά 

ρούχα, ενώ δεν χρειάζεται να δουλεύουν, καθώς 

υπηρέτες βρίσκονται εκεί για να τους φροντίζουν. Το 

πάτωμα είναι πλακόστρωτο και πεντακάθαρο. 

Οι δύο αυτές εικόνες μπορεί να φαίνονται πολύ 

διαφορετικές, όμως είναι οι δύο όψης του ίδιου 

νομίσματος που ονομάζεται αρχαία Ρώμη. 

Παρατηρώντας βλέπουμε πως και τα δύο κτήρια 

είναι  χτισμένα από πέτρα, και έχουν τοξωτή μορφή. 

Δυστυχώς αυτές οι εικόνες θα μπορούσαν να 

απεικονίζουν την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Μία απλή 

βόλτα στις πόλεις μας αρκεί για να δούμε την τεράστια 

διαφορά που έχει η άνετη και γεμάτη απολαύσεις ζωή 

των πλουσίων, σε αντίθεση με την δύσκολη και 

κουραστική ζωή των απλών και φτωχών ανθρώπων, που 

παλεύουν για την ζωή τους. 

•  

 

2. Παρατηρήστε την εικόνα 3 και εντοπίστε τις γεωργικές 

δραστηριότητες που απεικονίζονται σε αυτή. Τι 

συμπεραίνετε για τον ιδιοκτήτη αυτού του 

αγροκτήματος; 

Στην εικόνα 3 βλέπουμε μία ψηφιδωτή παράσταση, η 

οποία απεικονίζει μία έπαυλη και γύρω της χωράφια και 

στάβλους. Βλέπουμε ανθρώπους να ασχολούνται με 
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γεωργικές δραστηριότητες όπως σκηνές φροντίδας 

ζώων, κυνηγιού, καλλιέργειας και συλλογής καρπών και 

εμπορίου. Παρατηρώντας την έπαυλη καταλαβαίνουμε 

ότι ανήκει σε κάποιον μεγαλογαιοκτήμονα, ο οποίος έχει 

στην κατοχή του την περιοχή. Κατά συνέπεια, οι 

άνθρωποι που εργάζονται είναι δούλοι, υπεύθυνοι για 

τις γεωργικές εργασίες.   

   

Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη - 

Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις 

ασκήσεων 

 
Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Με βάση τις πληροφορίες των κειμένων-πηγών και 

των εικόνων του μαθήματος, τι θα ήθελες να δεις από 

κοντά και τι νομίζεις ότι θα σου έκανε μεγάλη 

εντύπωση, αν επισκεπτόσουν την αρχαία Ρώμη; 

Αιτιολόγησε την επιλογή σου. 

 

Εάν μπορούσα να γυρίσω πίσω στον χρόνο και να 

επισκεφθώ την αρχαία Ρώμη, θα ήθελα να κάνω πολλά 

πράγματα. Το πρώτο πράγμα που θα έκανα είναι μια 

βαρκάδα στον Τίβερη ποταμό. Θα ξεκινούσα από την 

πόλη και θα έφτανα μέχρι την θάλασσα. Το δεύτερο 

πράγμα που θα ήθελα να κάνω είναι να 

παρακολουθήσω μία μονομαχία στο Κολοσσαίο. Στις 

μέρες μας, δεν έχουμε μονομαχίες, οπότε πιστεύω πως 

θα ήταν μία συγκλονιστική εμπειρία. Τέλος, το τρίτο 

πράγμα που θα έκανα είναι να εξερευνήσω το 



 

Eμμανουήλ Μπενάκη 76, Αθήνα Τ.Κ. 10681 Τηλ:2121069039 Φαξ:2110123481 email:info@onlearn.gr 
www.onlearn.gr 

Κολοσσαίο. Θα έψαχνα κάθε γωνιά, κάθε πόρτα, κάθε 

σημείο αυτού υπέροχου κτηρίου και θα μιλούσα με κάθε 

μονομάχο πριν βγει στην αρένα, ώστε να μάθω τι 

ένιωθαν οι άνθρωποι εκείνη την στιγμή.  

 

2. Τα προϊόντα που έφερναν οι φορτηγίδες στο λιμάνι 

του Τίβερη, (εικόνα και κείμενο-πηγή 4) ποιοι άνθρωποι 

και ποιων επαγγελμάτων νομίζετε ότι τα περίμεναν εκεί; 

Με τι μέσα έφταναν όλα αυτά στον τελικό τους 

προορισμό; 

Η Ρώμη δεν είναι παραθαλάσσια. Ο Τίβερης ποταμός 

όμως, συνέδεε την πόλη με τη θάλασσα και με όλα τα 

λιμάνια της Μεσογείου. Καθημερινά ανέβαιναν τον 

Τίβερη φορτηγίδες, μεταφέροντας στη Ρώμη σιτάρι, 

λάδι, κρασί, τρόφιμα, μέταλλα, υλικά οικοδομής και 

άλλα είδη για την αγορά. Εκεί περίμεναν μεταφορείς, 

έμποροι και μικροπωλητές για να παραλάβουν το 

εμπόρευμα και να το μεταφέρουν με άμαξες και ζώα σε 

ολόκληρη την Ρώμη. 

•  
 
3. Χωριστείτε σε ομάδες και επιλέξετε κάποιους ρόλους 
από σκηνές καθημερινής ζωής στην αρχαία Ρώμη (π.χ. 
κάτοικος πολυκατοικίας, οικοκυρά, έμπορος στο λιμάνι, 
μεταφορέας, τεχνίτης, ναυτικός, στρατιώτης, γεωργός, 
ψαράς, μονομάχος, μαθητής κ.ά.). Ετοιμάστε ένα μικρό 
σενάριο με θέμα: «Μια μέρα στη Ρώμη» και παίξτε το 
μπροστά στους συμμαθητές σας. 
Μεταφορέας: Καλημέρα! Έφτασε το εμπόρευμά μου; 
Ναυτικός: Καλημέρα! Ναι αμέ, μόλις το έφερα. Τρία 
σακιά σιτάρι και 2 στάμνες κρασί.  
Μεταφορέας: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στις 
δουλειές σου! 
Ναυτικός: Να σαι καλά! Καλό δρόμο. 
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«Ο Μεταφορέας ταξιδεύει και φτάνει σε μία έπαυλη. 
Εκεί βρίσκει υπηρέτριες να καθαρίζουν το σπίτι και να το 
ετοιμάζουν για το απογευματινό συμπόσιο. Μία 
υπηρέτρια τον χαιρετά και τον πλησιάζει.» 
Υπηρέτρια:  Κύριε Αμβρόσιε καλημέρα! 
Μεταφορέας: Καλημέρα! Έφερα το σιτάρι και το κρασί! 
Υπηρέτρια: Αχ πάνω στην ώρα. Μυρτώ, πήγαινέ τα 
γρήγορα στην κουζίνα. Ξέρετε ετοιμάζουμε συμπόσιο 
και βιαζόμαστε. Τι σας οφείλω; 
Μεταφορέας: 4 δηνάρια. 
Υπηρέτρια: Ορίστε! 
Μεταφορέας: Σε ευχαριστώ! Καλή σου μέρα. 
Υπηρέτρια: Αντίο! 
 
4. Παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα του Ρωμαίου 
δασκάλου με τους μαθητές του. Διαβάστε το κείμενο για 
τα ρωμαϊκά σχολεία και σχολιάστε: 
• Τη στάση, την ενδυμασία, την έκφραση και τον ρόλο 
των προσώπων της εικόνας. 
• Την πληροφορία που σας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση 
από το κείμενο-πηγή. 
Τι απ’ όλα αυτά που βλέπετε στην εικόνα ή διαβάσατε 
στην πηγή συναντούμε σήμερα στα σχολεία μας και τι 
είναι διαφορετικό; 
Στην εικόνα βλέπουμε να απεικονίζεται ένας δάσκαλος 
και οι μαθητές τους, εν ώρα μαθήματος. Παρατηρώντας 
την στάση του δασκάλου βλέπουμε πως είναι αρκετά 
σοβαρός και απαιτεί υπακοή από τους μαθητές του και 
πειθαρχεία. Οι μαθητές κάθονται γύρο από τον δάσκαλο 
και είναι όλοι τους συγκεντρωμένοι στο μάθημα. Στα 
χέρια τους έχουν παπύρους και σάκες, ενώ φοράνε όλοι 
έναν απλό χιτώνα, χωρίς κοσμήματα και ιδιαίτερα 
χτενίσματα.  
Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση από το κείμενο, 
είναι η στάση των μαθητών, που όπως αναφέρεται η 
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λέξη «πειθαρχία» ήταν συνώνυμη με την λέξη 
«μαθητές». 
Στα σημερινά σχολεία οι μαθητές χρησιμοποιούν ακόμα 
σάκες (τσάντες), για να μεταφέρουν τα βιβλία και τα 
τετράδιά τους. Αντίθετα όμως, η ενδυμασία είναι πιο 
ελεύθερη, καθώς τα παιδιά και οι δάσκαλοι μπορούν να 
φορέσουν ότι θέλουν, ενώ η σχέση δασκάλου και 
μαθητή είναι πιο φιλική. 

 

Α. Ανακεφαλαίωση (1-4) 

Οι 

Ρωμαίοι: 

{ 

• Κατάκτησαν την Ελλάδα και κράτησαν 

τους Έλληνες διαιρεμένους. 

• Δημιούργησαν ένα απέραντο κράτος κι 

έγιναν κοσμοκράτορες. 

• Εφάρμοσαν το «διαίρει και βασίλευε» 

για τη διακυβέρνηση των 

κατακτημένων. 

• Επηρεάστηκαν από τον τρόπο ζωής και 

τον πολιτισμό των Ελλήνων. 

Οι 

Έλληνες: 

{ 

• Βρέθηκαν για πρώτη φορά υπόδουλοι σε 

ξένο κατακτητή. 

• Διατήρησαν τη γλώσσα, τη θρησκεία 

τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, 

• «Κατάκτησαν τους κατακτητές» με τα 

γράμματα και τις τένχες τους 

• Συνεργάστηκαν και δημιούργησαν τον 

«ελληνορωμαϊκό πολιτισμό». 

Στα χρόνια 

της 

«ρωμαϊκής 

ειρήνης» 

{ • Προόδευσαν η γεωργία, η βιοτεχνία, η 

ναυτιλία και το εμπόριο. 

• Περιορίστηκαν οι μεγάλες κοινωνικές 

διαφορές. 
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• Πλούσιοι και φτωχοί μετείχαν στις 

γιορτές. 

 

 


