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App. civ. 1, 34-38 

Text Original:
[34] [...] ἤρξατο δὲ ὧδε.
Φούλβιος Φλάκκος ὑπατεύων μάλιστα δὴ πρῶτος ὅδε ἐς τὸ φανερώτατον ἠρέθιζε τοὺς Ἰταλιώτας
ἐπιθυμεῖν  τῆς  Ῥωμαίων  πολιτείας  ὡς  κοινωνοὺς  τῆς  ἡγεμονίας  ἀντὶ  ὑπηκόων  ἐσομένους.
εἰσηγούμενος δὲ τὴν γνώμην καὶ  ἐπιμένων αὐτῇ καρτερῶς, ὑπὸ τῆς βουλῆς ἐπί τινα στρατείαν
ἐξεπέμφθη διὰ τόδε. ἐν ᾗ τῆς ὑπατείας αὐτῷ δεδαπανημένης, ὁ δὲ καὶ δημαρχεῖν εἵλετο μετ᾽ αὐτὴν
καὶ ἔπραξε γενέσθαι σὺν Γράκχῳ τῷ νεωτέρῳ, τοιάδε ἄλλα ὑπὲρ τῆς Ἰταλίας ἐσφέροντι κἀκείνῳ.
ἀναιρεθέντοιν δὲ ἀμφοῖν, ὥς μοι προείρηται, πολὺ μᾶλλον ἠρέθιστο ἡ Ἰταλία: οὔτε γὰρ ἠξίουν ἐν
ὑπηκόων ἀντὶ κοινωνῶν εἶναι μέρει οὔτε Φλάκκον καὶ Γράκχον ὑπὲρ αὐτῶν πολιτεύοντας τοιάδε
παθεῖν. 

[36] οὕτω μὲν δὴ καὶ οἱ ἱππεῖς καὶ ἡ βουλή, καίπερ ἔχοντες ἀλλήλοις διαφόρως, ἐς τὸ Δρούσου
μῖσος συνεφρόνουν, καὶ μόνος ὁ δῆμος ἔχαιρε ταῖς ἀποικίαις. οἱ  Ἰταλιῶται δ᾽,  ὑπὲρ ὧν δὴ καὶ
μάλιστα  ὁ Δροῦσος  ταῦτα ἐτέχνάζε,  καὶ  οἵδε  περὶ  τῷ νόμῳ τῆς  ἀποικίας  ἐδεδοίκεσαν,  ὡς  τῆς
δημοσίας  Ῥωμαίων γῆς,  ἣν ἀνέμητον οὖσαν ἔτι  οἱ  μὲν ἐκ βίας,  οἱ  δὲ λανθάνοντες  ἐγεώργουν,
αὐτίκα  σφῶν ἀφαιρεθησομένης,  καὶ  πολλὰ καὶ  περὶ  τῆς  ἰδίας  ἐνοχλησόμενοι.  Τυρρηνοί  τε  καὶ
Ὀμβρικοὶ  ταὐτὰ  δειμαίνοντες  τοῖς  Ἰταλιώταις  καί,  ὡς  ἐδόκει,  πρὸς  τῶν  ὑπάτων  ἐς  τὴν  πόλιν
ἐπαχθέντες ἔργῳ μὲν ἐς ἀναίρεσιν Δρούσου, λόγῳ δ᾽ ἐς κατηγορίαν, τοῦ νόμου φανερῶς κατεβόων
καὶ τὴν τῆς δοκιμασίας ἡμέραν ἀνέμενον. ὧν ὁ Δροῦσος αἰσθανόμενός τε καὶ οὐ θαμινὰ προϊών,
ἀλλ᾽ ἔνδον ἐν περιπάτῳ βραχὺ φῶς ἔχοντι χρηματίζων ἀεὶ καὶ περὶ ἑσπέραν τὸ πλῆθος ἀποπέμπων
ἐξεβόησεν ἄφνω πεπλῆχθαι καὶ λέγων ἔτι κατέπεσεν. εὑρέθη δὲ ἐς τὸν μηρὸν αὐτῷ σκυτοτόμου
μαχαίριον ἐμπεπηγμένον. 
[37] οὕτω μὲν δὴ καὶ Δροῦσος ἀνῄρητο δημαρχῶν. καὶ οἱ ἱππεῖς ἐπίβασιν ἐς  συκοφαντίαν τῶν
ἐχθρῶν τὸ πολίτευμα αὐτοῦ τιθέμενοι, Κόιντον Οὐράιον δήμαρχον ἔπεισαν εἰσηγήσασθαι κρίσεις
εἶναι  κατὰ  τῶν  τοῖς  Ἰταλιώταις  ἐπὶ  τὰ  κοινὰ  φανερῶς  ἢ  κρύφα  βοηθούντων,  ἐλπίσαντες  τοὺς
δυνατοὺς ἅπαντας αὐτίκα εἰς ἔγκλημα ἐπίφθονον ὑπάξεσθαι καὶ δικάσειν μὲν αὐτοί, γενομένων δ᾽
ἐκείνων ἐκποδὼν δυνατώτερον ἔτι τῆς πόλεως ἐπάρξειν. τὸν μὲν δὴ νόμον ἀπαγορευόντων τῶν
ἑτέρων  δημάρχων  μὴ  τίθεσθαι,  περιστάντες  οἱ  ἱππεῖς  σὺν  ξιφιδίοις  γυμνοῖς  ἐκύρωσαν:  ὡς  δ᾽
ἐκεκύρωτο, αὐτίκα τοῖς ἐπιφανεστάτοις τῶν βουλευτῶν ἐπεγράφοντο κατήγοροι. καὶ Βηστίας μὲν
οὐδ᾽ ὑπακούσας ἑκὼν ἔφευγεν ὡς οὐκ ἐκδώσων ἑαυτὸν εἰς χεῖρας ἐχθρῶν, καὶ Κόττας ἐπ᾽ ἐκείνῳ
παρῆλθε μὲν ἐς τὸ δικαστήριον, σεμνολογήσας δὲ ὑπὲρ ὧν ἐπεπολίτευτο, καὶ λοιδορησάμενος τοῖς
ἱππεῦσι φανερῶς, ἐξῄει τῆς πόλεως καὶ ὅδε πρὸ τῆς ψήφου: Μούμμιος δ᾽, ὁ τὴν Ἑλλάδα ἑλών,
αἰσχρῶς ἐνεδρευθεὶς  ὑπὸ τῶν ἱππέων ὑποσχομένων αὐτὸν ἀπολύσειν κατεκρίθη φεύγειν καὶ  ἐν
Δήλῳ διεβίωσεν. 
[38] ἐπιπολάζοντος δ᾽ ἐς πολὺ τοῦ κακοῦ κατὰ τῶν ἀρίστων, ὅ τε δῆμος ἤχθετο τοιῶνδε καὶ τοσάδε
εἰργασμένων ἀνδρῶν ἀθρόως ἀφαιρούμενος, καὶ οἱ Ἰταλοὶ τοῦ τε Δρούσου πάθους πυνθανόμενοι
καὶ τῆς ἐς τὴν φυγὴν τούτων προφάσεως, οὐκ ἀνασχετὸν σφίσιν ἔτι ἡγούμενοι τοὺς ὑπὲρ σφῶν
πολιτεύοντας  τοιάδε  πάσχειν  οὐδ᾽  ἄλλην  τινὰ  μηχανὴν  ἐλπίδος  ἐς  τὴν  πολιτείαν  ἔτι  ὁρῶντες,
ἔγνωσαν ἀποστῆναι Ῥωμαίων ἄντικρυς καὶ πολεμεῖν αὐτοῖς κατὰ κράτος. κρύφα τε διεπρεσβεύοντο
συντιθέμενοι περὶ τῶνδε καὶ ὅμηρα διέπεμπον ἐς πίστιν ἀλλήλοις.
ὧν ἐς πολὺ μὲν οὐκ ἐπῄσθοντο Ῥωμαῖοι διὰ τὰς ἐν ἄστει κρίσεις τε καὶ στάσεις: ὡς δ᾽ ἐπύθοντο,
περιέπεμπον ἐς  τὰς  πόλεις  ἀπὸ σφῶν τοὺς  ἑκάστοις  μάλιστα  ἐπιτηδείους,  ἀφανῶς  τὰ  γιγόμενα
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ἐξετάζειν.  καί  τις  ἐκ  τούτων  μειράκιον  ὅμηρον  ἰδὼν  ἐξ  Ἄσκλου  πόλεως  ἐς  ἑτέραν  ἀγόμενον
ἐμήνυσε τῷ περὶ τὰ χωρία ἀνθυπάτῳ Σερουιλίῳ. ἦσαν γάρ, ὡς ἔοικε, τότε καὶ τῆς Ἰταλίας ἄρχοντες
ἀνθύπατοι κατὰ μέρη: ὃ καὶ Ἁδριανὸς ἄρα μιμούμενος ὕστερον χρόνῳ πολλῷ, τὴν αὐτοκράτορα
ἀρχὴν  Ῥωμαίοις  ἡγούμενος,  ἀνεκαίνισε,  καὶ  μετ᾽  αὐτὸν  ἐπέμεινεν  ἐς  βραχύ.  ὁ  δὲ  Σερουίλιος
θερμότερον ἐσδραμὼν ἐς τὸ Ἄσκλον καὶ πανηγυρίζουσι τοῖς Ἀσκλαίοις χαλεπῶν ἀπειλῶν ἀνῃρέθη
ὡς ὑπὸ ἤδη πεφωραμένων. ἐπανῃρέθη δ᾽ αὐτῷ καὶ Φοντήιος, ὃς ἐπρέσβευεν αὐτῷ: καλοῦσι δ᾽
οὕτω τοὺς τοῖς ἡγεμόσι τῶν ἐθνῶν ἐκ τῆς βουλῆς ἑπομένους ἐς βοήθειαν. πεσόντων δὲ τῶνδε, οὐδὲ
τῶν  ἄλλων  Ῥωμαίων  τις  ἦν  φειδώ,  ἀλλὰ  τοὺς  παρὰ  σφίσι  πάντας  οἱ  Ἀσκλαῖοι  συνεκέντουν
ἐπιτρέχοντες καὶ τὰ ὄντα αὐτοῖς διήρπαζον. 
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