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Cass. Dio 56,18-19

Text Original: 
[18]  ἄρτι  τε  ταῦτα  ἐδέδοκτο,  καὶ  ἀγγελία  δεινὴ  ἐκ  τῆς  Γερμανίας  ἐλθοῦσα  ἐκώλυσέ  σφας
διεορτάσαι. ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ ἐκείνῳ χρόνῳ καὶ ἐν τῇ Κελτικῇ τάδε συνηνέχθη. εἶχόν τινα οἱ Ῥωμαῖοι
αὐτῆς, οὐκ ἀθρόα ἀλλ᾽ ὥς που καὶ ἔτυχε χειρωθέντα, [2] διὸ οὐδὲ ἐς ἱστορίας μνήμην ἀφίκετο: καὶ
στρατιῶταί τε αὐτῶν ἐκεῖ ἐχείμαζον καὶ πόλεις συνῳκίζοντο, ἔς τε τὸν κόσμον σφῶν οἱ βάρβαροι
μετερρυθμίζοντο καὶ ἀγορὰς ἐνόμιζον συνόδους τε εἰρηνικὰς ἐποιοῦντο. οὐ μέντοι καὶ τῶν πατρίων
ἠθῶν τῶν τε συμφύτων τρόπων καὶ τῆς αὐτονόμου διαίτης τῆς τε ἐκ τῶν ὅπλων ἐξουσίας [3] ἦσαν.
καὶ  διὰ  τοῦτο,  τέως  μὲν  κατὰ  βραχὺ  καὶ  ὁδῷ  τινι  μετὰ  φυλακῆς  μετεμάνθανον  αὐτά,  οὔτε
ἐβαρύνοντο  τῇ  τοῦ  βίου  μεταβολῇ  καὶ  ἐλάνθανόν  σφας  ἀλλοιούμενοι:  ἐπεὶ  δ᾽  ὁ  Οὐᾶρος  ὁ
Κυιντίλιος  τήν τε ἡγεμονίαν  τῆς  Γερμανίας  λαβὼν καὶ  τὰ παρ᾽  ἐκείνοις  ἐκ  τῆς  ἀρχῆς  διοικῶν
ἔσπευσεν αὐτοὺς ἀθροώτερον μεταστῆσαι, καὶ τά τε ἄλλα ὡς καὶ δουλεύουσί σφισιν ἐπέταττε καὶ
[4] χρήματα ὡς καὶ παρ᾽ ὑπηκόων ἐσέπρασσεν, οὐκ ἠνέσχοντο, ἀλλ᾽ οἵ τε πρῶτοι τῆς πρόσθεν
δυναστείας  ἐφιέμενοι,  καὶ  τὰ  πλήθη  τὴν  συνήθη  κατάστασιν  πρὸ  τῆς  ἀλλοφύλου  δεσποτείας
προτιμῶντες, ἐκ μὲν τοῦ φανεροῦ οὐκ ἀπέστησαν, πολλοὺς μὲν πρὸς τῷ Ῥήνῳ πολλοὺς δὲ καὶ ἐν
[5]  τῇ  σφετέρᾳ  τῶν  Ῥωμαίων  ὁρῶντες  ὄντας,  δεξάμενοι  δὲ  τὸν  Οὐᾶρον  ὡς  καὶ  πάντα  τὰ
προστασσόμενά σφισι ποιήσοντες προήγαγον αὐτὸν πόρρω ἀπὸ τοῦ Ῥήνου ἔς τε τὴν Χερουσκίδα
καὶ  πρὸς  τὸν  Οὐίσουργον,  κἀνταῦθα εἰρηνικώτατά τε  καὶ  φιλικώτατα διαγαγόντες  πίστιν  αὐτῷ
παρέσχον ὡς καὶ ἄνευ στρατιωτῶν δουλεύειν δυνάμενοι. 
[19] Οὔτ᾽ οὖν τὰ στρατεύματα, ὥσπερ εἰκος ἠν ἐν πολεμίᾳ, συνεῖχε, καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν συχνοὺς αἰτοῦσι
τοῖς ἀδυνάτοις ὡς καὶ ἐπὶ φυλακῇ χωρίων τινῶν ἢ καὶ λῃστῶν συλλήψεσι παραπομπαῖς τέ τισι [2]
τῶν ἐπιτηδείων διέδωκεν. ἦσαν δε οἱ μάλιστα συνομόσαντες καὶ ἀρχηγοὶ τῆς τε ἐπιβουλῆς καὶ τοῦ
πολέμου γενόμενοι ἄλλοι τε καὶ Ἀρμήνιος καὶ Σηγίμερος, συνόντες τε αὐτῷ ἀεὶ καὶ συνεστιώμενοι
[3]  πολλάκις.  θαρσοῦντος  οὖν  αὐτοῦ,  καὶ  μήτε  τι  δεινὸν  προσδεχομένου,  καὶ  πᾶσι  τοῖς  τό  τε
γιγνόμενον  ὑποτοποῦσι  καὶ  φυλάττεσθαί  οἱ  παραινοῦσιν  οὐχ  ὅπως  ἀπιστοῦντος  ἀλλὰ  καὶ
ἐπιτιμῶντος  ὡς  μάτην  αὐτοῖς  τε  ταραττομένοις  καὶ  ἐκείνους  διαβάλλουσιν,  ἐπανίστανταί  τινες
πρῶτοι τῶν ἄπωθεν αὐτοῦ οἰκούντων ἐκ παρασκευῆς,  [4] ὅπως ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ Οὐᾶρος ὁρμήσας
εὐαλωτότερός σφισιν ἐν τῇ πορείᾳ, ὡς καὶ διὰ φιλίας διιών, γένηται, μηδὲ ἐξαίφνης πάντων ἅμα
πολεμωθέντων αὐτῷ φυλακήν τινα ἑαυτοῦ ποιήσηται. καὶ ἔσχεν οὕτως: προέπεμψάν τε γὰρ αὐτὸν
ἐξορμῶντα,  καὶ  παρέμενοι  ὡς  καὶ  τὰ  συμμαχικὰ  παρασκευάσοντες  καὶ  διὰ  ταχέων  οἱ  [5]
προσβοηθήσοντες τάς τε δυνάμεις ἐν ἑτοίμῳ που οὔσας παρέλαβον, καὶ ἀποκτείναντες τοὺς παρὰ
σφίσιν ἕκαστοι στρατιώτας, οὓς πρότερον ᾐτήκεσαν, ἐπῆλθον αὐτῷ ἐν ὕλαις ἤδη δυσεκβάτοις ὄντι.
κἀνταῦθα ἅμα τε ἀνεφάνησαν πολέμιοι ἀνθ᾽ ὑπηκόων ὄντες, καὶ πολλὰ καὶ δεινὰ εἰργάσαντο. 
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