
Ρωμαϊκή περίοδος

Η συμβολική αφετηρία της ρωμαϊκής εξουσίας στην Ελλάδα τοποθετείται το 146 π.Χ., ύστερα από
την καταστροφή της Κορίνθου από τους Ρωμαίους. Η επίδραση του ελληνικού τρόπου διαβίωσης και
της εληνικής τέχνης στα ήθη των Ρωμαίων υπήρξε έντονη και γόνιμη και διαμόρφωσε τον λεγόμενο
"ελληνορωμαϊκό" πολιτισμό.

Η επίδραση του ελληνικού πολιτισμού στους κατακτητές έχει τις ρίζες της σε προηγούμενους αιώνες,
όταν οι Έλληνες της Σικελίας και της Κάτω Ιταλίας διατηρούσαν και διέδιδαν τα πολιτιστικά
επιτεύγματα της πατρίδας τους.

Στην τέχνη δεσπόζουν τα αυτοκρατορικά πορτρέτα, τα οποία μαρτυρούν την επιστροφή στον
ιδεαλισμό του 5ου π.Χ. αιώνα, αποδίδοντας τους ηγεμόνες κατά το πρότυπο του "καλού καγαθού". Η
τέχνη του ψηφιδωτού δαπέδου από μάρμαρο, γυαλί και διάφορα άλλα υλικά γνωρίζει τη μεγαλύτερη
ακμή της με κατεξοχήν Έλληνες ψηφοθέτες.

Στο χώρο της αρχιτεκτονικής, ένα από χαρακτηριστικότερα ρωμαϊκά μνημεία είναι οι αψίδες θριάμβου
που έστηναν οι ρωμαίοι στρατηγοί και αυτοκράτορες για να τιμήσουν τις στρατιωτικές νίκες τους.
Αντιπροσωπευτική είναι η αψίδα του Γαλέριου στη Θεσσαλονίκη. Το Ωδείο του Αγρίππα,
χωρητικότητας χιλίων ακροατών,  οικοδομείται το 15 π.Χ.  από τον ίδιο,  ενώ στα μέσα του 2ου μ.Χ.
αιώνα,  ο Ηρώδης Αττικός χτίζει το ωδείο του στη νότια κλιτύ της Ακροπόλεως.  Τέλος,  οι ρωμαϊκές
θέρμες την ίδια περίοδο προτιμήθηκαν των παραδοσιακών ελληνικών λουτρών, γι'αυτό συναντάμε
στο Άργος, στην Ολυμπία, στην Αθήνα κ.α.

Το 324 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας μεταφέρει, ύστερα από την αλληλεπίδραση
ποικίλων γεωπολιτικών και θρησκευτικών συνθηκών, την πρωτεύουσα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη σηματοδοτώντας την απαρχή της βυζαντινής περιόδου.

Σημαντικές ημερομηνίες:

129 π.Χ. Δημιουργία της Επαρχίας της Ασίας

101 π.Χ. Γέννηση του Ιουλίου Καίσαρα

86 π.Χ. Κατάκτηση της Αθήνας από το στρατηγό Σύλλα

73-71 π.Χ. Εξέγερση του Σπάρτακου

47 - 44 π.Χ. Δικτακτορία του Ιούλιου Καίσαρα

44 π.Χ. Δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα

42 π.Χ. Μάχη των Φιλίππων και επικράτηση του Αντωνίου και του Οκταβιανού. Η νίκη τους σήμανε
την οριστική ήττα των δημοκρατικών

39 π.Χ. Ο Ασίνιος Πολλιών χρησιμοποιώντας τα λάφυρα από την εκστρατεία του κατά των Πάρθων
της Δαλματίας οικοδομεί την πρώτη δημόσια (διπλό)βιβλιοθήκη της Ρώμης

31 π.Χ. Μάχη στο Ακτιο. Νίκη του Οκταβιανού επί του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας



27 π.Χ -14 μ.Χ. Διακυβέρνηση του Οκταβιανού. Η Ρωμαϊκή Σύγκλητός του αποδίδει τον τίτλο του
Αυγούστου (Σεβαστός)

14 μ.Χ. Θάνατος του Οκταβιανού Αυγούστου. Ο θετός του γιός Τιβέριος ανακηρύσσεται
αυτοκράτορας

37 μ.Χ. Θάνατος του αυτοκράτορα Τιβέριου. Τον διαδέχεται ο Γάϊος Καλιγούλας β΄μισό 1 μ.Χ. αι.:
κατασκευή των Βεσπασιανών, δημόσιων αποχωρητηρίων, στη ρωμαϊκή αγορά της Αθήνας

54 μ.Χ. Ο Νέρωνας.

123 μ.Χ. Εγκαινιάζεται η Βιβλιοθήκη του Τραϊανού (Bibliothecae Divi Traiani) στο ομώνυμο forum.
Αποτελεί το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα ρωμαϊκής βιβλιοθήκης μνημειακών διαστάσεων

212-216 μ.Χ. Χτίζονται οι Θέρμες του Καρακάλλα στη Ρώμη

323 μ.Χ. Μεταφορά της πρωτεύουσας της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην
Κωνσταντινούπολη από τον Κωνσταντίνο το Μέγα


