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Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός απλώνει τις ρίζες του στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό αλλά και στις αρχές
του αρχαίου ρωμαϊκού πολιτισμού. Οι Ρωμαίοι ήρθαν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό και
δημιούργησαν έναν νέο πολιτισμό, τον ελληνορωμαϊκό, τον οποίο διέδωσαν με τις κατακτήσεις τους. Οι
δημόσιες υποδομές και η συγκρότηση ενός κράτους δικαίου στο πλαίσιο μιας υπερεθνικής κρατικής
οντότητας (Pax Romana) αποτελούν τα επιτεύγματα των Ρωμαίων που επηρέασαν καθοριστικά τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό.
Οι Ρωμαίοι, γοητεύτηκαν από τα ωραία κτήρια, τους ναούς και τα θέατρα των Ελλήνων. Θέλησαν να
κάνουν την Ρώμη «νέα Αθήνα», χτίζοντας ναούς και σπίτια σύμφωνα με γνωστούς ελληνικούς ρυθμούς
και στολίζοντάς τα με έργα τέχνης από την Ελλάδα, προσθέτοντας ταυτόχρονα και δικά τους στοιχεία.
Παράλληλα, εντυπωσιασμένοι από έργα αρχαίων συγγραφέων, άρχισαν να τα μελετούν, να τα
μεταφράζουν στην λατινική γλώσσα και να παίζουν στα θέατρά τους ελληνικές τραγωδίες και κωμωδίες.
Επίσης, παιδιά πλούσιων Ρωμαίων διδάσκονταν την ελληνική γλώσσα από Έλληνες δασκάλους και
πήγαιναν στην Αθήνα για σπουδές. Τέλος, υιοθέτησαν πολλούς αρχαίους ελληνικούς θεούς.
Είναι πολλά τα στοιχεία του ρωμαϊκού πολιτισμού που ανιχνεύονται στον ευρωπαϊκό χώρο. Για
παράδειγμα στον τομέα των υποδομών, πρώτοι οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν δρόμους, πολλοί από τους
οποίους χρησιμοποιούνται και σήμερα, για το εμπόριο, την επικοινωνία των λαών της αυτοκρατορίας και
τη μετακίνηση των στρατευμάτων.
Κατασκευές, που προκαλούν εντύπωση ακόμη και σήμερα, είναι οι αψίδες, οι θόλοι και οι τοξωτές
γέφυρες, οι οποίες αποτυπώνονται και στα χαρτονομίσματα του ευρώ. Επίσης, κατασκεύασαν
υδραγωγεία, αμφιθέατρα και λουτρά.
Παράλληλα, οι Ρωμαίοι διαμόρφωσαν μία κρατική μηχανή, η οποία θεωρείται πρότυπο οργάνωσης. Σε
αντίθεση με τις ελληνικές πόλεις-κράτη, οι οποίες ήταν αυτόνομες, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε ενιαία
διοίκηση η οποία σε συνδυασμό με την ρωμαϊκή ειρήνη (Pax Romana), που εδραιώθηκε σε όλο τον τότε
γνωστό κόσμο, συνέβαλε στην ανάπτυξη που σημειώθηκε σε πολλούς τομείς.

Μία εξίσου σημαντική προσφορά του ρωμαϊκού πολιτισμού είναι η λατινική γλώσσα, το αλφάβητο και οι
αριθμοί. Με την επέκταση των Ρωμαίων τα λατινικά διαδόθηκαν και διαμορφώθηκαν τοπικές διάλεκτοι, οι
οποίες αργότερα αποτέλεσαν τη βάση πολλών σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών.
Επιπλέον, οι Ρωμαίοι δημιούργησαν το ρωμαϊκό δίκαιο. Tο νομικό σύστημα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
ενέπνευσε το δίκαιο των ευρωπαϊκών κρατών, καθώς πολλοί νόμοι έχουν επηρεαστεί από τη φιλοσοφία
του ρωμαϊκού δικαίου και η γνώση του είναι απαραίτητη για τους φοιτητές της Νομικής.
Οι Ρωμαίοι, παντρεύοντας τον ελληνικό πολιτισμό με τον δικό τους, διαμόρφωσαν τον ελληνορωμαϊκό
πολιτισμό, που αποτέλεσε τη βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η κρατική οργάνωση, τα έργα υποδομής, η
ειρηνική συνύπαρξη, η γλώσσα, οι νόμοι, και η διατήρηση του ελληνικού στοιχείου αποτελούν τα στοιχεία
που κληροδότησαν στη σύγχρονη εποχή.

