
ΕΙΑΓΩΓΗ 

     Κυρίαρχεσ γλϊςςεσ ςτθ ωμαϊκι αυτοκρατορία ιταν θ ελλθνικι και θ λατινικι. Ακόμα 

και μετά τθν ίδρυςθ τθσ Κων/πολθσ θ λατινικι παρζμεινε θ επίςθμθ κρατικι γλϊςςα των 

νόμων και τθσ διοίκθςθσ. Σε όλθ τθν υπερχιλιετι ηωι του το Βυηάντιο διατιρθςε τουσ 

δεςμοφσ του με τθ ρϊμθ και πολλζσ λατινικζσ λζξεισ ενςωματϊκθκαν ςτθν ελλθνικι (π.χ. 

πόρτα). Οι δφο γλϊςςεσ, ελλθνικι και λατινικι, αποτελοφν τισ κλαςικζσ γλϊςςεσ , το δε 

ιδεολογικό τουσ περιεχόμενο επθρζαςε τθν ευρωπαϊκι κουλτοφρα (τα ανκρωπιςτικά 

ιδεϊςθ που εκφράςτθκαν ςτισ δυο γλϊςςεσ ςτθρίηουν και τθ ςφγχρονθ τεχνολογικι 

εκπαίδευςθ. Χωρίσ αυτά θ τελευταία μπορεί να καταρρεφςει ι να καταςτεί επικίνδυνθ). 

Ο ςημαντικότατοσ ρόλοσ τησ λατινικήσ 

1. Λζξεισ λατινικισ προζλευςθσ περιζχουν οι λεγόμενεσ ρωμανικζσ ι λατινογενείσ 

γλϊςςεσ (ιταλικά – ιςπανικά – γαλλικά –πορτογαλικά – ρουμανικά)  κακϊσ και οι 

αγγλοςαξωνικζσ(αγγλικά – γερμανικά) : το 1/8 του παγκόςμιου πλθκυςμοφ τελζι υπό τθν 

επίδραςθ τθσ λατινικισ , κακϊσ μιλά ρωμανικζσ γλϊςςεσ. 

2. Ο κακολικιςμόσ (το δεφτερο μεγάλο χριςτιανικό δόγμα) είχε ωσ το 1965 επίςθμθ 

γλϊςςα του τθ λατινικι 

3. Λατινικοί όροι ςυναντϊνται ςτα γράμματα, τισ τζχνεσ, τθν πολιτικι  και τισ 

επιςτιμεσ (moratorium, carpe diem, mea culpa, tabula rasa…) 

4. Λατινοπρεπείσ όροι και ονόματα κυριαρχοφν ςε πολλά πεδία τθσ ανκρϊπινθσ 

δραςτθριότθτασ 

Επομζνωσ: θ λατινικι δεν είναι νεκρι γλϊςςα, εφόςον ζχει επιβιϊςει γλωςςικά και 

πολιτιςτικά. Άρα επιβάλλεται και θ διδαςκαλία τθσ ςε κάκε εκπαιδευτικό ςφςτθμα που 

ςζβεται τον πολιτιςμό και τθν ιςτορία. 

Η λατινική γλώςςα 

        Ήταν θ διάλεκτοσ των Λατίνων, των κατοίκων τθσ περιοχισ του Λατίου, ςτθν οποία 

βρίςκεται θ ϊμθ. Ανικει ςτθν ινδοευρωπαϊκι οικογζνεια γλωςςϊν.  

Οι ομοιότθτεσ τθσ λατινικισ με τθν ελλθνικι οφείλονται: 

• Στθν κοινι ινδοευρωπαϊκι καταγωγι τουσ 

• Στα πολιτιςτικά και γλωςςικά δάνεια του ελλθνικοφ αποικιςμοφ ςτθν Κάτω Ιταλία , 

από τθ Νεάπολθ και τθν Κφμθ μζχρι τθ Σικελία 

• Στθν κατάκτθςθ τθσ ελλθνικισ Ανατολισ από τουσ ωμαίουσ. 

   Το λατινικό αλφάβθτο είναι μια παραλλαγι του ελλθνικοφ αλφαβιτου (από τθν αποικία 

τθσ Κφμθσ κατά τον 8ο/7ο αιϊνα π.Χ.). Αρχικά θ λατινικι ιταν απλι αγροτικι γλϊςςα, 

ακλλιεργικθκε όμωσ ςυςτθματικά μετά τθν ιςτορικι ςυνάντθςθ Ελλινων – ωμαίων 

 



Η γένεςη τησ Ρωμαϊκήσ λογοτεχνίασ 

     Η ωμαϊκι λογοτεχνία είναι λογοτεχνία παράγωγθ: το 240 π.Χ. ο Ζλλθνασ Λίβιοσ 

Ανδρόνικοσ οργανϊνει ςτθ ϊμθ κεατρικζσ παραςτάςεισ μεταφραςμζνεσ ςτα Λατινικά και 

μεταφράηει τθν Οδφςςεια χρθςιμοποιϊντασ το ςαντοφρνιο ςτίχο. Άρα ςτισ ρίηεσ τθσ 

λατινικισ γραμματείασ βρίςκονται ο Πμθροσ και το δράμα. 

Εποχέσ τησ Ρωμαϊκήσ λογοτεχνίασ 

Α. Ρεριγραφικι διαίρεςθ 

1. προκλαςικι ι αρχαϊκι (περίπου ωσ το 100π.Χ.) 

2. κλαςικι (περίπου ωσ το κάνατο του Αυγοφςτου, το 14 μ.Χ.) 

3. μετακλαςικι (ωσ τα μζςα του 3ου αι. μ. Χ.) 

4. φςτερθ αρχαιότθτα (ωσ τον 6ο αι. μ. Χ. ) 

Β. Διαίρεςθ με ιςτορικά κριτιρια 

1. Δθμοκρατικι περίοδοσ (ωσ τθ ναυμαχία του Ακτίου, το 31 π.Χ.) 

2. Αυγοφςτεια περίοδοσ (ωσ το 14 μ. Χ.) 

3. Αυτοκρατορικι περίοδοσ(πρϊιμθ, μζςθ, φςτερθ ωσ τον 6ο αι. μ. Χ.) 

Γενικά χαρακτθριςτικά τθσ ωμαϊκισ λογοτεχνίασ 

1. θ ςτενι ςυνάφειά τθσ με τθν ελλθνικι γλϊςςα και γραμματεία: πολλζσ ελλθνικζσ 

λζξεισ και τα αντίςτοιχα πολιτιςμικά φορτία μεταφζρονται ςτο ρωμαϊκό λεξιλόγιο, ενϊ τα 

ελλθνικά πρότυπα γονιμοποιοφν τα ρωμαϊκά ταλζντα. 

2. θ ςχζςθ του ρωμαίου λογοτζχνθ με το ρωμαϊκό πρότυπο είναι θ δθμιουργικι 

πρόςλθψθ (imitatio) και ο ανταγωνιςμόσ (aemulatio), που οδθγοφν ςτθν παραγωγι λόγιασ 

και υψθλισ λογοτεχνίασ με προςωπικά χαρακτθριςτικά. 

3. ανάμειξθ χρονικά διαφορετικϊν προτφπων από τα ελλθνιςτικά, κλαςικά και 

αρχαϊκά χρόνια 

4. ιδιόρρυκμθ εξζλιξθ των λογοτεχνικϊν ειδϊν: προθγείται χρονικά θ κωμωδία, 

ωριμάηει τελευταίο το ζποσ. 

5. οι ωμαίοι αλλοιϊνουν ι μεταμορφϊνουν τα ελλθνικά είδθ ι παράγουν νζα είδθ  

6. προοδευτικι εξειδίκεςθ του ρωμαίου λογοτζχνθ ςε ςτενότερο ειδολογικό εφροσ, 

αλλά με αξιϊςεισ ποιότθτασ και βάκουσ 

7. εκτόσ από τθν αιςκθτικι τθσ αρτιότθτα θ ϊριμθ ρωμαϊκι λογοτεχνία εμπεριζχει και 

εκφράηει τον ιδιάηοντα ιδεολογικό πλοφτο τθσ ρωμαϊκισ κοινωνίασ :προβολι πατρίων θκϊν 

(mos maiorum) και υποδειγμάτων (exempla), θ ρωμαϊκι πολιτεία (res publica), θ κρθςκεία 



(religio), θ οικογζνεια (familia), θ ανδρεία –πίςτθ – επιείκεια – ςοφία – ςοβαρότθτα – κφροσ 

(virtus, fides, clementia, sapientia, gravitas, auctoritas) 

8. Φυςικά χαρακτθριςτικά τθσ λατινικισ: ςτιβαρότθτα, λογικι και ςυντακτικι 

οργάνωςθ, τάςθ για λιτό – ςυγκεκριμζνο – κατανοθτό λόγο) 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΡΩMΑΪΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

Προκλαςική εποχή 

Ροίθςθ 

Α. Κωμωδία (Λίβιοσ Ανδρόνικοσ, Γναίοσ Ναίβιοσ, Καικίλιοσ, Τερζντιοσ) 

Β. Τραγωδία με τρωικι κεματολογία , αλλά και ρωμαϊκό ιςτορικό περιεχόμενο (Λίβιοσ 

Ανδρόνικοσ, Ρακοφβιοσ, Άκκιοσ, Ναίβιοσ) 

Γ. Ζποσ (Λίβιοσ Ανδρόνικοσ, Ναίβιοσ, Ζννιοσ) 

Ρεηογραφία 

Γίνονται οι πρϊτεσ πεηογραφικζσ απόπειρεσ. Δεςπόηει θ φυςιογνωμία του Κάτωνα 

Κλαςική εποχή 

Χαρακτθριςτικά  

1. Δαμόρφωςθ τθσ λατινικισ γλϊςςασ ςε όργανο κατάλλθλο να διατυπϊςει υψθλζσ 

αξίεσ ςε ζντεχνο λόγο 

2. Επιδίωξθ αρμονικισ ςφηευξθσ μορφισ – περιεχομζνου, πλαςματικφ και 

πραγματικοφ, θ εξειδίκευςθ και το βάκοσ 

3. Ολοκλιρωςθ τθσ δθμιουργικισ κατάκτθςθσ των ελλθνικϊν προτφπων 

4. Αποτελεςματικόσ ανταγωνιςμόσ των ελλινων κολοςςϊν από τουσ ρωμαίουσ 

καλλιτζχνεσ 

5. Εμφάνιςθ μετά το 90 π.Χ. μεγάλων ταλζντων, που διαμόρφωςαν τθν ζννοια του 

κλαςικοφ, ςυντιρθςαν και αναγζννθςαν επανειλθμμζνα τθν Ευρϊπθ. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΗ 

α. Οι χρόνοι του Κικζρωνα – Ρεηογραφία 

• Οι λογοτζχνεσ επικεντρϊνονται ςτθ ρωμαϊκι ιςτορία και τον πολιτιςμό 

• Η ταραγμζνθ περίοδοσ (δικτατορία Σφλλα, δολοφονία Ιοφλιου Καίςαρα 

αποτυπϊνεται ςε ρθτορικοφσ λόγουσ κατά το πρότυπο των αττικϊν ρθτόρων 

• Η ζντονθ απογοιτευςθ από τθν εν γζνει αναταραχι ωκεί τουσ ςυγγραφείσ ςε μια 

φιλοςοφικι φυγι από τθν πταγματικότθτα , φανερι ςε όλα ςχεδόν τα λογοτεχνικά είδθ. 



 

   Στθν πεηογραφία δεςπόηουν : 1. Μάρκοσ Ρόπλιοσ Κικζρωνασ (ριτορασ, καυμαςτισ του 

Ρλάτωνα, με κακαρότθτα ζκφραςθσ, κομψότθτακαλλιζπεια, υφολογικό φψοσ) και 2.  

Βάρων ο εατίνοσ 

Στθν ιςτοριογραφία δεςπόηουν: 1. Ιοφλιοσ Καίςαρ (απομνθμονεφματα, ςτρατιωτικζσ 

αναμνιςεισ με κακαρό και λιτό φφοσ που παραπζμπει ςτον Ξενοφϊντα), 2. Κορνιλιοσ 

Νζπωσ και 3. Σαλλοφςτιοσ Κρίςποσ 

Στθν ποίθςθ δεςπόηουν: Κάτουλλοσ, Λουκριτιοσ, Βάρων 

    β. Αυγοφςτειοι χρόνοι – Ποίηςη 

• Ραράγονται κλαςικά ζργα 

• Ο Αφγουςτοσ και ο Μαικινασ υποςτθρίηουν οικονομιά τα κορυφαία ταλζντα 

(πατρωνεία) 

Στθν ποίθςθ δεςπόηουν: 1. Ρόπλιοσ Βεργίλιοσ Μάρων ( ο εκνικόσ ποιθτισ των ωμαίων: 

Αινεάδα (ςυνδυαςμόσ Οδφςςειασ – Ιλιάδασ), Εκλογζσ, Γεωργικά) 2. Κόιντοσ Οράτιοσ 

Φλάκκοσ 3. Τίβουλλοσ 4. Ρροπζρτιοσ  και 6. Οβίδιοσ (Μεταμορφϊςεισ, Επιςτολζσ από τον 

Ρόντο) 

Σθν πεηογραφία δεςπόηουν: Τίτοσ Λίβιοσ, Βιτροφβιοσ 

Μετακλαςική εποχή 

Α. Εποχι κλαςικιςμοφ (14π.Χ. – 117 μ.Χ.) 

• Δεκάδεσ λόγιο και λογοτζχνεσ βϋκαι γϋδιαλογισ κατακζτουν τθ ςυμβολι τουσ ςε 

κάκε ειδολογικι περιοχι 

• Η ρθτορεία παρακμάηει 

• Το ζποσ δίνει λογοτεχνικι παραγωγι με πρότυπο το Βεργίλιο (Βαλζριοσ Φλάκκοσ, 

Σίλιοσ Ιταλικόσ) 

• Στθ φιλοςοφία δεςπόηει ο Σενζκασ , οπαδόσ τθσ ςτωικισ φιλοςοφίασ με πολλζσ 

ςυγγζνειεσ με το χριςτιανιςμό 

• Στθ μυκιςτοριογραφία διαπρζπει ο Ρετρϊνιοσ, ςτθν ιςτοριογραφία ο Τάκιτοσ, ςτθν 

επιςτολογραφία ο Ρλίνιοσ ο Νεϊτεροσ 

• Στθν ποίθςθ ξεχωρίηουν ο Σενζκασ ο Νεότεροσ, ο Μαρτιάλθσ και ο Γιουβενάλθσ 

          Β. Εποχι αρχαϊςμοφ (117 μ.Χ.  – 3οσ αι. μ. Χ. ) 

• Ανκίηει το κράτοσ και θ λογοτεχνία με γνωρίςματα τον κακαρολογςμό, τθν 

παράλλθλθ γνϊςθ και χριςθ ελλθνικισ και λατινικισ, τισ φιλοςοφικζσ αναδιφιςεισ και 

προκλαςικζσ αναβιϊςεισ 



• Στθ λογοτεχνικι νομολογία δεςπόηουν ο Γάιοσ, ο Ραπιανόσ, ο Ουλπιανόσ, ο Ραφλοσ, 

που αποτελοφνθ τισ βαςικζσ πθγζσ τθσ ιουςτινιάνειασ νομοκεςίασ  και του ςφγχρονου 

ευρωπαΪκοφ δικαίου 

• Ο Σουθτϊνιοσ γράφει βιογραφικά ζργα 

• Αφρικανικισ καταγωγισ πεηογράφοι: Κορνιλιοσ Φρόντων, Λεφκιοσ Απουλιιοσ 

• Χριςτιανικι γραμματεία: Αγία Γραφι ςτα λατινικά 

Ύςτερη αρχαιότητα 

   Αν και θ περίοδοσ αυτι είναι ιδιαιτζρωσ ταραγμζνθ, ωςτόςο παρατθρείται μεγάλθ 

ανάπτυξθ των γραμμάτων, ακμάηει θ ποίθςθ και θ πεηογραφία, θ εκνικι αλλά και θ 

χριςταινικι γραμματεία. Σπουδαίοι ιεράρχεσ παρουςιάηουν πλοφςιο πεηογραφικό ζργο: ο 

Αμβρόςιοσ Μεδιολάνων είναι ο πατζρασ τθσ δυτικισ υμνογραφίασ, ο Ιερϊνυμοσ 

μεταφράηει τθν Αγία Γραφι (Vulgata)  

         Η ρωμαϊκι λογοτεχνία ςυνεχίηεται κατά το Μεςαίωνα, τθ διάρκεια του Ουμανιςμοφ 

και των νεωτζρων χρόνων. Ζκτοτε αποτελεί βαςικό πυλϊνα τθσ ςφγχρονθσ παιδείασ και του 

πολιτιςμοφ. 

 


