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App. Mithr. 61-63

Text Original: 
[61]  αὐτὴν  δὲ  τὴν  Ἀσίαν  καθιστάμενος,  Ἰλιέας  μὲν  καὶ  Χίους  καὶ  Λυκίους  καὶ  Ῥοδίους  καὶ
Μαγνησίαν  καί  τινας  ἄλλους,  ἢ  συμμαχίας  ἀμειβόμενος,  ἢ  ὧν διὰ  προθυμίαν  ἐπεπόνθεσαν  οὗ
ἕνεκα,  ἐλευθέρους  ἠφίει  καὶ  Ῥωμαίων  ἀνέγραφε  φίλους,  ἐς  δὲ  τὰ  λοιπὰ  πάντα  στρατιὰν
περιέπεμπεν. καὶ τοὺς θεράποντας, οἷς ἐλευθερίαν ἐδεδώκει Μιθριδάτης, ἐκήρυττεν αὐτίκα ἐς τοὺς
δεσπότας ἐπανιέναι. πολλῶν δὲ ἀπειθούντων, καὶ πόλεων τινῶν ἀφισταμένων, ἐγίγνοντο σφαγαὶ
κατὰ πλῆθος ἐλευθέρων τε καὶ θεραπόντων ἐπὶ ποικίλαις προφάσεσι, τείχη τε πολλῶν καθῃρεῖτο,
καὶ  συχνὰ  τῆς  Ἀσίας  ἠνδραποδίζετο  καὶ  διηρπάζετο.  οἵ  τε  καππαδοκίσαντες  ἄνδρες  ἢ  πόλεις
ἐκολάζοντο πικρῶς, καὶ μάλιστα αὐτῶν Ἐφέσιοι, σὺν αἰσχρᾷ κολακείᾳ ἐς τὰ Ῥωμαίων ἀναθήματα
ὑβρίσαντες. ἐπὶ δὲ τοῖσδε καὶ κήρυγμα περιῄει, τοὺς ἐν ἀξιώσει κατὰ πόλιν ἐς ἡμέραν ῥητὴν πρὸς
τὸν Σύλλαν ἀπαντᾶν ἐς Ἔφεσον. καὶ συνελθοῦσιν αὐτοῖς ἐπὶ βήματος ἐδημηγόρησεν οὕτως. [62]
ἡμεῖς  στρατῷ πρῶτον ἐς  Ἀσίαν παρήλθομεν  Ἀντιόχου τοῦ  Σύρων βασιλέως  πορθοῦντος  ὑμᾶς.
ἐξελάσαντες δ᾽ αὐτόν, καὶ τὸν Ἅλυν καὶ Ταῦρον αὐτῷ θέμενοι τῆς ἀρχῆς ὅρον, οὐ κατέσχομεν
ὑμῶν ἡμετέρων ἐξ ἐκείνου γενομένων, ἀλλὰ μεθήκαμεν αὐτονόμους, πλὴν εἴ τινας Εὐμένει καὶ
Ῥοδίοις  συμμαχήσασιν ἡμῖν ἔδομεν,  οὐχ ὑποτελεῖς ἀλλ᾽ ἐπὶ προστάταις  εἶναι.  τεκμήριον δ᾽ ὅτι
Λυκίους αἰτιωμένους τι Ῥοδίων ἀπεστήσαμεν. ἡμεῖς μὲν δὴ τοιοίδε περὶ ὑμᾶς γεγόναμεν: ὑμεῖς δέ,
Ἀττάλου τοῦ φιλομήτορος τὴν ἀρχὴν ἡμῖν  ἐν  διαθήκαις  καταλιπόντος,  Ἀριστονίκῳ καθ᾽  ἡμῶν
τέτταρσιν ἔτεσι συνεμαχεῖτε,  μέχρι καὶ  Ἀοιστόνικος ἑάλω καὶ ὑμῶν οἱ πλείους ες  ἀνάγκην καὶ
φόβον περιήλθετε. καὶ ὧδε πράσσοντες ὅμως, ἔτεσιν εἴκοσι καὶ τέτταρσιν ἐς μέγα περιουσίας καὶ
κάλλους κατασκευῆς ἰδιωτικῆς τε καὶ δημοσίας προελθόντες, ὑπὸ εἰρήνης καὶ τρυφῆς ἐξυβρίσατε
αὖθις, καὶ τὴν ἀσχολίαν ἡμῶν τὴν ἀμφὶ τὴν Ἰταλίαν φυλάξαντες οἱ μὲν ἐπηγάγεσθε Μιθριδάτην, οἱ
δ᾽ ἐλθόντι συνέθεσθε. ὃ δ᾽ ἐστὶ πάντων μιαρώτατον, ὑπέστητε αὐτῷ μιᾶς ἡμέρας τοὺς Ἰταλιώτας
ἅπαντας αὐτοῖς παισὶ καὶ μητράσιν ἀναιρήσειν, καὶ οὐδὲ τῶν ἐς τὰ ἱερὰ συμφυγόντων διὰ τοὺς
ὑμετέρους θεοὺς ἐφείσασθε. ἐφ᾽ οἷς ἔδοτε μέν τινα καὶ αὐτῷ Μιθριδάτῃ δίκην, ἀπίστῳ τε ἐς ὑμᾶς
γενομένῳ, καὶ φόνου καὶ δημεύσεων ἐμπλήσαντι ὑμᾶς, καὶ γῆς ἀναδασμοὺς ἐργασαμένῳ καὶ χρεῶν
ἀποκοπὰς καὶ δούλων ἐλευθερώσεις, καὶ τυράννους ἐπ᾽ ἐνίοις, καὶ λῃστήρια πολλὰ ἀνά τε γῆν καὶ
θάλασσαν, ὡς εὐθὺς ὑμᾶς ἔχειν ἐν πείρᾳ καὶ παραβολῇ οἵους ἀνθ᾽ οἵων προστάτας ἐπελέγεσθε.
ἔδοσαν δέ τινα καὶ  ἡμῖν δίκην οἱ  τῶνδε ἄρξαντες.  ἀλλὰ δεῖ  καὶ  κοινὴν ὑμῖν ἐπιτεθῆναι  τοιάδε
ἐργασαμένοις: ἣν εἰκὸς μὲν ἦν ὁμοίαν οἷς ἐδράσατε γενέσθαι, μή ποτε δὲ Ῥωμαῖοι σφαγὰς ἀσεβεῖς
ἢ δημεύσεις ἀβούλους ἢ δούλων ἐπαναστάσεις, ἢ ὅσα ἄλλα βαρβαρικά, μηδ᾽ ἐπὶ νοῦν λάβοιεν.
φειδοῖ δὲ γένους ἔτι καὶ ὀνόματος Ἑλληνικοῦ καὶ δόξης τῆς ἐπὶ τῇ Ἀσίᾳ, καὶ τῆς φιλτάτης Ῥωμαίοις
εὐφημίας  οὕνεκα,  μόνους  ὑμῖν  ἐπιγράφω  πέντε  ἐτῶν  φόρους  ἐσενεγκεῖν  αὐτίκα,  καὶ  τὴν  τοῦ
πολέμου δαπάνην,  ὅση τε  γέγονέ  μοι  καὶ  ἔσται  καθισταμένῳ τὰ  ὑπόλοιπα.  διαιρήσω δὲ  ταῦθ᾽
ἑκάστοις ἐγὼ κατὰ πόλεις, καὶ τάξω προθεσμίαν ταῖς ἐσφοραῖς, καὶ τοῖς οὐ φυλάξασιν ἐπιθήσω
δίκην ὡς πολεμίοις. [63] τοσάδε εἰπὼν ἐπιδιῄρει τοῖς πρέσβεσι τὴν ζημίαν,  καὶ ἐπὶ τὰ χρήματα
ἔπεμπεν.  αἱ  δὲ  πόλεις  ἀποροῦσαί  τε  καὶ  δανειζόμεναι  μεγάλων  τόκων,  αἱ  μὲν  τὰ  θέατρα  τοῖς
δανείζουσιν, αἱ δὲ τὰ γυμνάσια ἢ τεῖχος ἢ λιμένας ἢ εἴ τι δημόσιον ἄλλο, σὺν ὕβρει στρατιωτῶν
ἐπειγόντων, ὑπετίθεντο. τὰ μὲν δὴ χρήματα ὧδε τῷ Σύλλᾳ συνεκομίζετο, καὶ κακῶν ἄδην εἶχεν ἡ
Ἀσία: ἐπέπλει δ᾽ αὐτὴν καὶ λῃστήρια πολύανδρα φανερῶς, στόλοις  ἐοικότα μᾶλλον ἢ λῃσταῖς,
Μιθριδάτου μὲν  αὐτὰ πρώτου καθέντος  ἐς  τὴν θάλασσαν,  ὅτε πάνθ᾽  ὡς οὐκ ἐς  πολὺ καθέξων
ἐλυμαίνετο,  πλεονάσαντα δ᾽  ἐς  τότε  μάλιστα,  καὶ  οὐ τοῖς  πλέουσι  μόνοις  ἀλλὰ καὶ  λιμέσι  καὶ
χωρίοις  καὶ  πόλεσιν  ἐπιχειροῦντα  φανερῶς.  Ἰασσός  γέ  τοι  καὶ  Σάμος  καὶ  Κλαζομεναὶ  καὶ
Σαμοθρᾴκη Σύλλα παρόντος ἐλήφθησαν, καὶ τὸ ἱερὸν ἐσυλήθη τὸ Σαμοθρᾴκιον χιλίων ταλάντων
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κόσμον, ὡς ἐνομίζετο.  ὁ δέ,  εἴτε ἑκὼν ὡς ἁμαρτόντας ἐνυβρίζεσθαι καταλιπών, εἴτ᾽  ἐπὶ τὴν ἐς
Ῥώμην  στάσιν  ἐπειγόμενος,  ἐς  τὴν  Ἑλλάδα  καὶ  ἀπ᾽  αὐτῆς  ἐς  τὴν  Ἰταλίαν  μετὰ  τοῦ  πλείονος
στρατοῦ διέπλει. καὶ τὰ μὲν ἀμφὶ Σύλλαν ἐν τοῖς Ἐμφυλίοις ἀναγέγραπται, 
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