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ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ
ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ
1. (1 Marcovich) Sext. Emp. adv. math. VII 132
τοà δ λÒγου τοàδ' Òντος ¢ε ¢ξÚνετοι γ νονται ¥νθρωποι κα πρÒσθεν À
¢κοàσαι κα ¢κοÚσαντες τÕ πρîτον: γινοµνων γ¦ρ π£ντων κατ¦ τÕν
λÒγον τÒνδε ¢πε ροισιν ο κασι, πειρèµενοι κα πων κα ργων
τοιοÚτων, Ðκο ων γë διηγεàµαι διαιρων καστον κατ¦ φÚσιν κα
φρ£ζων Óκως χει. τοàς δ ¥λλους ¢νθρèπους λανθ£νει ÐκÒσα
γερθντες ποιοàσιν, Óκωσπερ ÐκÒσα εÛδοντες πιλανθ£νονται.
2. (23 M) - - 133
διÕ δε πεσθαι τîι <ξυνîι, τουτστι τîι> κοινîι: (ξυνÕς γ¦ρ Ð κοινÒς):
τοà λÒγου δ' Òντος ξυνοà ζèουσιν ο πολλο æς δ αν χοντες φρÒνησιν.
3. (57 M) Aët. II 21, 4
εâρος ποδÕς ¢νθρωπε ου.
4. (38 M) Albertus M. de vegetab. VI 401 (p. 545 Meyer)
dixit quod si felicitas esset in delectationibus corporis, boves felices
diceremus, cum inveniant orobum ad comedendum.
5. (86 M) Aristocritus Theosophia 68, Orig. c. Cels. VII 62
καθα ρονται δ' ¥λλως <αµα> αµατι µιαινÒµενοι οον ε τις ες πηλÕν
µβ¦ς πηλîι ¢πον ζοιτο. µα νεσθαι δ' ¨ν δοκο η, ε τις αÙτÕν
¢νθρèπων πιφρ£σαιτο οÛτω ποιοντα. κα τος ¢γ£λµασι δ
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τουτοισιν εÜχονται, Ðκοον ε τις δÒµοισι λεσχηνεÚοιτο, οÜ τι γινèσκων
θεοÝς οÙδ' ¼ρωας οτινς εσι.
6. (58 M) Aristot. meteor. B 2. p. 354 b 33
Ð ¼λιος οÙ µÒνον, καθ£περ `Ηρ£κλειτÒς φησι, νος φ' ¹µρηι εστ ν,
¢λλ' ¢ε νος συνεχîς.
7. (78 M) - de sensu 5, p. 443 a 21
ε π£ντα τ¦ Ôντα καπνÕς γνοιτο, `ρνες ¨ν διαγνοεν.
8. (27 d1, 28 c1 M) - eth. Nic. Q 2. 1155 b 4
`Η. τÕ ¢ντ ξουν συµφρον κα κ τîν διαφερÒντων καλλ στην ¡ρµον αν
κα π£ντα κατ' ριν γ νεσθαι.
9. (37 M) - - K 5. 1176 a 7
Ôνους σÚρµατ' ¨ν λσθαι µ©λλον À χρυσÒν.
10. (25 M) Ps. Aristot. de mundo 5, p. 396 b 7-25
συν£ψιες Óλα κα οÙχ Ûλα, συµφερÒµενον διαφερÒµενον, συν©ιδον
δι©ιδον, κα κ π£ντων ν κα ξ νÕς π£ντα.
11. (80 M) - - 6, p.401 a 8
π©ν γ¦ρ ρπετÕν πληγÁι νµεται, éς φησιν `Η.
12. (40 M) C. Cleanth. ap. Arium Didym. ap. Eus. praep. ev. XV
20, 2
ποταµοσι τοσιν αÙτοσιν µβα νουσιν τερα κα τερα Ûδατα πιρρε:
13. (36 M d1) Athen. V, 178 F
δε γ¦ρ τÕν χαρ εντα µ»τε `ρυπ©ν µ»τε αÙχµεν µ»τε βορβÒρωι χα ρειν
καθ' `Ηρ£κλειτον.
14. (87 M) Clem. protrept. 22, 2 (I, p. 16, 24 St.)
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τ¦ γ¦ρ νοµιζÒµενα κατ' ¢νθρèπους µυστ»ρια ¢νιερωστ µυοàνται.
15. (50 M) - - 34, 5 (I, p. 26 St.)
ε µ¾ γ¦ρ ∆ιονÚσωι ποµπ¾ν ποιοàντο κα Ûµνεον «ισµα αδο οισιν,
¢ναιδστατα εργασται, φησν `Ηρ£κλειτος: æυτÕς δ 'Α δης κα
∆ιÒνυσος, Óτεωι µα νονται κα ληναζουσιν.
16. (81 M) - paedag. II 99, 5 (I, p. 216 St.)
τÕ µ¾ δàνÒν ποτε πîς ¥ν τις λ£θοι;
17. (3 M) - strom. II 8,1 (II, p. 117 St.)
οÙ γ¦ρ φρονουσι τοιαàτα πολλο Ðκο οις γκυρουσιν, οÙδ µαθÒντες
γινèσκουσιν, ωυτοσι δ δοκουσι.
18. (11 M) - - - 17, 4 (II, p. 121 St.)
¦ν µ¾ λπηται, ¢νλπιστον οÙκ ξευρ»σει, ¢νεξερεÚνητον Õν κα
¥πορον.
19. (1 (g) M) - - - 24, 5 (II, p. 126 St.)
¢κοàσαι οÙκ πιστ£µενοι οÙδ' επεν.
20. (99 M) - - III 14, 1 (II, p. 201 St.)
γενÒµενοι ζèειν θλουσι µÒρους τ' χειν (µ©λλον δ ¢ναπαÚεσθαι): κα
παδας καταλε πουσι µÒρους γενσθαι.
21. (49 M) - - - 21, 1 (II, p. 205 St.)
θ£νατÒς στιν ÐκÒσα γερθντες Ðροµεν, ÐκÒσα δ εÛδοντες Ûπνος.
22. (10 M) - - - 4, 2 (II, p. 249 St.)
χρυσÕν γ¦ρ ο διζ»µενοι, φησν `Ηρ£κλειτος, γÁν πολλ¾ν ÑρÚσσουσι κα
εØρ σκουσιν Ñλ γον.
23. (45 M) - - - 9, 7 (II, p. 252 St.)
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∆ κης Ôνοµα οÙκ ¨ν ½ιδεσαν, ε ταàτα µ¾ Ãν.
24. (96 M) - - - 16, 1 (II, p. 255 St.)
¢ρηιφ£τους θεο τιµîσι κα ¥νθρωποι.
25. (97 M) - - - 49, 2 (II, p. 271 St.)
µÒροι γ¦ρ µζονες µζονας µο ρας λαγχ£νουσι καθ' `Ηρ£κλειτον
26. (48 M) - - - 141, 1-2 (II, p. 310 St.)
¥νθρωπος ν εÙφρÒνηι φ£ος ¤πτεται αυτîι. ¢ποθανëν <γ£ρ στιν>:
¢ποσβεσθες <µν γ¦ρ> Ôψεις, ζîν δ, ¤πτεται τεθνεîτος. <¢λλ¦ κα>
εÛδων <στ ν>: ¢ποσβεσθες <µν γ¦ρ> Ôψεις, γρηγορëς <δ>, ¤πτεται
εÛδοντος.
27. (74 M) - - - 144, 2 (II, p. 312 St.)
¢νθρèπους µνει ¢ποθανÒντας ¤σσα οÙκ λπονται οÙδ δοκουσιν.
28. (19, 20 M) - - V 9, 2 (II, p. 331 St.)
δοκοντα γ¦ρ Ð δοκιµèτατος γινèσκει, φυλ£σσει: κα µντοι κα ∆ κη
καταλ»ψεται ψευδîν τκτονας κα µ£ρτυρας.
29. (95 M) - - - 59, 4 (II, p. 366 St.)
αρεàνται ν ¢ντ ¡π£ντων ο ¥ριστοι, κλος ¢ναον θνητîν: ο δ
πολλο κεκÒρηνται Óκωσπερ κτ»νεα.
30. (51 M) - - - 105, 4 (II, p. 396 St.)
κÒσµον τÒνδε, τÕν αÙτÕν ¡π£ντων, οÜτε τις θεîν οÜτε ¢νθρèπων
πο ησεν, αλλ' Ãν ¢ε κα στιν κα σται πàρ ¢ε ζωον, ¡πτÒµενον
µτρα κα ¢ποσβεννÚµενον µτρα.
31. (53 M) - - - - (II, p. 396 St.)
πυρÕς τροπα : πρîτον θ£λασσα, θαλ£σσης δ τÕ µν ¼µισυ γÁ, τÕ δ
¼µισυ πρηστ»ρ.
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<γÁ> θ£λασσα διαχεται, κα µετρεται ες τÕν αÙτÕν λÒγον Ðκοος
πρÒσθεν Ãν À γενσθαι γÁ.
32. (84 M) - - - 115, 1 (II, p. 404 St.)
ν, τÕ σοφÕν µοàνον, λγεσθαι οÙκ θλει κα θλει ΖηνÕς Ôνοµα.
33. (104 M) - - - - (II, p. 404 St.)
νÒµος κα βουλÁι πε θεσθαι νÒς.
34. (2 M) - - - - (II, p. 404 St.)
¢ξÚνετοι ¢κοÚσαντες κωφοσιν ο κασι: φ£τις αÙτοσι µαρτυρε
παρεÒντας ¢πεναι.
35. (7 M) - - - 140, 5 (II, p. 404 St.)
χρ¾ γ¦ρ εâ µ£λα πολλîν στορας φιλοσÒφους ¥νδρας εναι καθ'
`Ηρ£κλειτον.
36. (66 M) - - VI 17, 1-2 (II, p. 404 St.)
ψυχÁισιν θ£νατος Ûδωρ γενσθαι, Ûδατι δ θ£νατος γÁν γενσθαι: κ
γÁς δ Ûδωρ γ νεται, ξ Ûδατος δ ψυχ».
37. (36 (c1) M) Columella VIII 4, 4
si modo credimus Ephesio Heraclito, qui ait sues caeno, cohortales aves
pulvere vel cinere lavari.
38. (63b M) Diog. Laërt. I 23
δοκε δ [sc. ΘαλÁς] κατ£ τινας πρîτος ¢στρολογÁσαι . . . µαρτυρε δ'
αÙτîι κα `Ηρ£κλειτος κα ∆εµÒκριτος.
39. (100 M) - I 88
ν Πρι»νηι Β ας γνετο Ð Τευτ£µεω, οá πλων λÒγος À τîν ¥λλον.
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40. (16 M) - πολυµαθ η νÒον οÙ διδ£σκει: `Ησ οδον γ¦ρ ¨ν δ δαξε κα ΠυθαγÒρην,
αâτ ς τε Ξενοφ£νε£ τε κα `Εκαταον.
41. (85 M) - ν τÕ σοφÒν, π στασθαι γνèµην Ðτη κυβρνησε π£ντα δι¦ π£ντων.
42. (30 M) - τÒν τε Οµηρον φασκεν ¥ξιον κ τîν ¢γèνων κβ£λλεσθαι κα
`ραπ ζεσθαι, κα 'Αρχ λοχον Ðµο ως.
43. (102 M) - - 2
Ûβριν χρ¾ σβεννÚναι µ©λλον À πυρκαϊ»ν.
44. (103 M) - µ£χεσθαι χρ¾ τÕν δÁµον Øπρ τοà νÒµου Óκωσπερ τε χεος.
45. (67 M) - - 7
ψυχÁς πε ρατα ëν οÙκ ¨ν ξεÚροιο, π©σαν πιπορευÒµενος ÐδÒν: οÛτω
βαθÝν λÒγον χει.
46. (114 M) - τ»ν τε οησιν ερ¦ν νÒσον λεγε κα τ¾ν Óρασιν ψεÚδεσθαι.
47. (113 M) - - 73
µ¾ εκÁ περ τîν µεγ στων συµβαλλèµεθα.
48. (39 M) Etym. gen. β ος
τîι οâν τÒξωι Ôνοµα β ος, ργον δ θ£νατος.
49. (98 M) Galen. de dign. puls. VIII, p. 773 K
ες µο µÚριοι, ¦ν ¥ριστος Ãι.
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49a. (40 (c2) M) Heraclit. alleg. 24
ποταµος τος αÙτος <δς> µβα νοµν τε κα οÙκ µβα νοµεν, εµν τε
κα οÙκ εµεν.
50. (26 M) Hippol. ref. IX 9, 1
οÙκ µοà ¢λλ¦ τοà λÒγου ¢κοÚσαντας Ðµολογεν σοφÒν στιν ν π£ντα
εναι.
51. (27 M) - οÙ ξυνι©σιν Óκως διαφερÒµενον ωυτîι Ðµολογει: παλ ντροπος ¡ρµον η
Óκωσπερ τÒξου κα λÚρης.
52. (93 M) - αëν πας στι πα ζων, πεττεÚων: παιδÕς ¹ βασιλη η.
53. (29 M) - πÒλεµος π£ντων µν πατ»ρ στι, π£ντων δ βασιλεÚς, κα τοÝς µν
θεοÝς δειξε τοÝς δ ¢νθρèπους, τοÝς µν δοÚλους πο ησε τοÝς δ
λευθρους.
54. (9 M) - ¡ρµον η ¢φαν¾ς φανερÁς κρε ττων.
55. (5 M) - Óσων Ôψις ¢κο¾ µ£θησις, ταàτα γë προτιµω.
56. (21 M) - ξηπ£τηνται, φησ ν, ο ¥νθρωποι πρÕς τ¾ν γνîσιν τîν φανερîν
παραπλησ ως `Οµ»ρωι, Öς γνετο τîν `Ελλ»νων σοφèτερος π£ντων:
κενÒν τε γ¦ρ παδες φθερας κατακτε νοντες ξηπ£τησαν επÒντες:
Óσα εδοµεν κα λ£βοµεν, ταàτα ¢πολε ποµεν, Óσα δ οÜτε εδοµεν
οÜτ' λ£βοµεν, ταàτα φροµεν.
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57. (43 M) - IX 10
διδ£σκαλος δ πλε στων `Ησ οδος: τοàτον π στανται πλεστα εδναι,
Óστις ¹µρην κα εÙφρÒνην οÙκ γ νωσκεν: στι γ¦ρ ν.
58. (46 M) - κα ¢γαθÕν κα κακÒν <ν στιν>. ο γοàν ατρο , φησν Ð `Ηρ£κλειτος,
τµνοντες, κα οντες π£ντη, βασαν ζοντες κακîς τοÝς ¢ρρωστοàντας,
παιτονται µηδν ¥ξιοι µισθÕν λαµβ£νειν παρ¦ τîν ¢ρρωστοÚντων,
ταÙτ¦ ργαζÒµενοι, τ¦ ¢γαθ¦ κα τ¦ς νÒσους.
59. (32 M) - γναφε ωι ÐδÕς, εÙθεα κα σκολι¾ . . . µ α στ , φησ , κα ¹ αÙτ».
60. (33 M) - ÐδÕς ¥νω κ£τω µ α κα æυτ».
61. (35 M) - θ£λασσα Ûδωρ καθαρèτατον κα µιαρèτατον, χθÚσι µν πÒτιµον κα
σωτ»ριον, ¢νθρèποις δ ¥ποτον κα Ñλθριον.
62. (47 M) - ¢θ£νατοι θνητο , θνητο ¢θ£νατοι, ζîντες τÕν κε νων θ£νατον, τÕν δ
κε νων β ον τεθνεîτες.
67. (77 M) - Ð θεÕς ¹µρη εÙφρÒνη, χειµëν θρος, πÒλεµος ερ»νη, κÒµος λιµÒς
(τ¢ναντ α ¤παντα, οáτος Ð νοàς), ¢λλοιοàται δ Óκωσπερ <πàρ>,
ÐπÒταν συµµιγÁι θυèµασιν, Ñνοµ£ζεται καθ' ¹δον¾ν κ£στου.
70. (92 (d) M) Iamblich. de anima ap. Stob. II 1, 16
πÒσωι δ¾ οâν βλτιον `Ηρ£κλειτος πα δων ¢θÚρµατα νενÒµικεν εναι
τ¦ ¢νθρèπινα δοξ£σµατα.
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71. (69 (b1) M) Marc. Anton. IV 46
µεµνÁσθαι δ κα τοà πιλανθανοµνου Âι ¹ ÐδÕς ¥γει.
72. (4, 3 M) - ïι µ£λιστα διηνεκîς Ðµιλοàσι (λÒγωι τîι τ¦ Óλα διοικοàντι), τοÚτωι
διαφρονται, κα ος καθ' ¹µραν γκυροàσι, ταàτα αÙτος ξνα
φα νεται.
73. (1 (h1) M) - οÙ δε éσπερ καθεÚδοντας ποιεν κα λγειν (κα γ¦ρ κα τÒτε δοκοàµεν
ποιεν κα λγειν).
74. (89 M) - οÙ δε <æς> παδας τοκεèνων, τοàτ' στι κατ¦ ψιλÒν: καθÒτι
παρειλ»φαµεν.
75. (1 (h2) M) - - 42
τοÝς καθεÚδοντας οµαι Ð `Η. ργ£τας εναι λγει κα συνεργοÝς τîν ν
τîι κÒσµωι γινοµνων.
76. (66 (e) M) Maxim. Tyr. XII 4, p. 489
ζÁι πàρ τÕν γÁς θ£νατον κα ¢¾ρ ζÁι τÕν πυρÕς θ£νατον, Ûδωρ ζÁι τÕν
¢ρος θ£νατον, γÁ τÕν Ûδατος.
Plut. de E 18. 392 C
πυρÕς θ£νατος ¢ρι γνεσις, κα ¢ρος θ£νατος Ûδατι γνεσις.
Marc. Anton. IV 48
Óτι γÁς θ£νατος Ûδωρ γενσθαι κα Ûδατος θ£νατος ¢ρα γενσθαι κα
¢ρος πàρ κα µπαλιν.
77. (66 (d1), 47 (d4) M) Numen. fr. 35
Óθεν κα `Ηρ£κλειτον ψυχÁισι φ£ναι τρψιν À θ£νατον ØγρÁισι
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γενσθαι. τρψιν δ εναι αÙτας τ¾ν ες γνεσιν πτîσιν, ¢λλαχοà δ
φ£ναι ζÁν ¹µ©ς τÕν κε νων θ£νατον κα ζÁν κε νας τÕν ¹µτερον
θ£νατον.
78. (90 M) Origen. c. Cels. VI 12, p. 82, 23
Ãθος γ¦ρ ¢νθρèπειον µν οÙκ χει γνèµας, θεον δ χει.
79. (92 M) - ¢ν¾ρ ν»πιος ½κουσε πρÕς δα µονος Óκωσπερ πας πρÕς ¢νδρÒς.
80. (28 M) - - 42
εδναι δ χρ¾ τÕν πÒλεµον Òντα ξυνÒν, κα δ κην ριν, κα γινÒµενα
π£ντα κατ' ριν κα χρεèµενα.
82-83. (92 (b) M) Plato Hipp. Maior 289 AB
πιθ»κων Ð κ£λλιστος ασχρÕς ¢νθρèποων γνει συµβ£λλειν (. . .)
¢νθρèπων Ð σοφèτατος πρÕς θεÕν π θηκος φανεται κα σοφ αι κα
κ£λλει κα τος ¥λλοις π©σιν.
84. (56ab M) Plotin. Enn. IV 8, 1
µεταβ£λλον ¢ναπαÚεται κα κ£µατÒς στι τος αÙτος µοχθεν κα
¥ρχεσθαι.
85. (70 M) Plut. Coriol. 22, 1
θυµîι µ£χεσθαι χαλεπÒν: Ó τι γ¦ρ ¨ν θληι, ψυχÁς çνεται.
86. (12 M) - - 38
¢πιστ ηι διαφυγγ£νει µ¾ γινèσκεσθαι.
87. (109 M) - de audiendo 40 F
βλ¦ξ ¥νθρωπος π παντ λÒγωι πτοÁσθαι φιλε.
88. (41 M) - cons. ad Apoll. 106 D-F
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ταÙτÒ τ' νι ζîν κα τεθνηκÕς κα τÕ γρηγορÕς κα τÕ καθεàδον κα
νον κα γηραιÒν: τ£δε γ¦ρ µεταπεσÒντα κεν£ στι κ¢κεν£ π£λιν
µεταπεσÒντα ταàτα.
89. (24 M) - de superst. 166 C
τος γρηγορÒσιν να κα κοινÕν κÒσµον εναι, τîν δ κοιµωµνων
καστον ες διον ¢ποστρφεσθαι.
90. (54 M) - de E 8 p. 388 E
πυρÒς τε ¢νταµοιβ¾ τ¦ τ£υτα, φησν Ð `Ηρ£κλειτος, κα πàρ ¡π£ντων,
Óκωσπερ χρυσοà χρ»µατα κα χρηµ£των χρυσÒς.
91. (40 (c3) M) - - 18 p. 392 B
ποταµîι γ¦ρ οÙκ στιν µβÁναι δς τîι αÙτîι καθ' `Ηρ£κλειτον: οÙδ
θνητÁς οÙσ ας δς ¤ψασθαι κατ¦ ξιν <τÁς αÙτÁς>. ¢λλ' ÑξÚτητι κα
τ£χει µεταβολÁς σκ δνησι κα π£λιν συν£γει (µ©λλον δ οÙδ π£λιν
οÙδ' Ûστερον, ¢λλ' ¤µα συν σταται κα ¢πολε πει) κα πρÒσεισι κα
¥πεισι.
92. (75 M) - de Pyth. or. 6 p. 397 A
Σ βυλλα δ µαινοµνωι στÒµατι καθ' `Ηρ£κλειτον ¢γλαστα κα
¢καλλèπιστα κα ¢µÚριστα φθεγγοµνη χιλ ων τîν ξικνεται τÁι
φωνÁι δι¦ τÕν θεÒν.
93. (14 M) - - 18 p. 404 D
Ð ¥ναξ, οá τÕ µαντεÒν στι τÕ ν ∆ελφος, οÜτε λγει οÜτε κρÚπτει
¢λλ¦ σηµα νει.
94. (52 M) - de exil. 11 p. 604 A
Ηλιος γ¦ρ οÙχ Øπερβ»σεται µτρα: ε δ µ», 'ΕρινÚες µιν ∆ κης
π κουροι ξευρ»σουσιν.
95. (110 M) - sympos. III pr 1 p. 644 F
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¢µαθ ην γ¦ρ ¥µεινον κρÚπτειν, ργον δ ν ¢νσει κα παρ' ονον.
96. (76 M) - - IV 4, 3 p. 669 A
νκυες γ¦ρ κοπρ ων κβλητÒτεροι.
97. (22 M) - an seni resp. 7. p. 787 C
κÚνες γ¦ρ καταβαäζουσιν ìν ¨ν µ¾ γινèσκωσι.
98. (72 M) - fac. lun. 28 p. 943 E
α ψυχα Ñσµîνται καθ' Αιδην.
99. (60 M) - aqu. et ign. comp. 7 p. 957 A
ε µ¾ ¼λιος Ãν, νεκα τîν ¥λλων ¥στρων εÙφρÒνη ¨ν Ãν.
100. (64 M) - qu. Plat. 8, 4 p. 1007 D
éρας α π£ντα φρουσι.
101. (15 M) - adv. Colot. 1118 C
διζησ£µην µεωυτÒν.
101a. (6 M) Polyb. XII 27, 1
Ñφθαλµο γ¦ρ τîν êτων ¢κριβστεροι µ£ρτυρες.
102. (91 M) Porphyr. qu. Hom. ad Il. IV, 4
τîι µν θεîι καλ¦ π£ντα κα δ καια, ¥νθρωποι δ § µν ¥δικα
Øπειλ»φασιν § δ δ καια.
103. (34 M) - - XIV 200
ξυνÕν γ¦ρ ¢ρχ¾ κα πρας π κÚκλου περιφερε ας.
104. (101 M) Procl. in Alc. I p. 525, 21
τ ς γ¦ρ αÙτîν, φησ , νÒος À φρ»ν; δ»µων ¢οιδοσι πε θονται κα
διδασκ£λωι χρε ωνται Ðµ λωι, οÙκ εδÒντες Óτι /ο πολλο κακο , Ñλ γοι
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δ ¢γαθο /.
105. (63a M) - Schol. Hom. AT in Iliad. XVIII 251
`Ηρ£κλειτος ντεàθεν ¢στρολÒγον φησ τÕν Οµηρον, κα ν ος φησι:
µοραν δ' οÜ τιν£ φηµι πεφυγµνον µµεναι ¢νδρîν κτλ. (Il. VI 488
s.).
106. (59 M) Seneca ep. 12, 7
unus inquit dies par omni est.
107. (13 M) Sext. Emp. adv. math. VII 126
κακο µ£ρτυρες ¢νθρèποισιν Ñφθαλµο κα ðτα βαρβ£ρους ψυχ¦ς
χÒντων.
108. (83 M) - Stob. flor. I 174
ÐκÒσων λÒγους Üκουσα οÙδες ¢φικνεται ς τοàτο éστε γινèσκειν Óτι
σοφÒν στι π£ντων κεχωρισµνον.
109. (110 (b) M) - - 175
κρÚπτειν ¢µαθ ηι κρσσον À ς τÕ µσον φρειν.
110. (71 M) - - 176
¢νθρèποις γ νεσθαι ÐκÒσα θλουσιν οÙκ ¥µεινον.
111. (44 M) - - 177
νοàσος Øγιε ην πο ησεν ¹δÚ, κακÕν ¢γαθÒν, λιµÕς κÒρον, κ£µατος
¢ν£παυσιν.
112. (23 (f) M) - - 178
τÕ φρονεν ¢ρετ¾ µεγ στη, κα σοφ η ¢ληθα λγειν κα ποιεν κατ¦
φÚσιν παοντας.
113. (23 (d1) M) - - 179
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ξυνÒν στι π©σι τÕ φρονειν.
114. (23 M) - - 179
ξÝν νÒωι λγοντας σχυρ ζεσθαι χρ¾ τîι ξυνîι π£ντων, Óκωσπερ νÒµωι
πÒλις κα πολÝ σχυροτρως: τρφονται γ¦ρ π£ντες ο ¢νθρèπειοι νÒµοι
ØπÕ νÒς, τοà θε ου: κρατε γ¦ρ τοσοàτον ÐκÒσον θλει κα ξαρκε
π©σι κα περιγ νεται.
115. (112 M) - - 180a
ψυχÁς στι λÒγος αυτÕν αÜξων.
116. (23 (e) M) - - V 6
¢νθρèποισι π©σι µτεστι γινèσκειν ωυτοÝς κα φρονεν.
117. (69 M) - - 7
¢ν¾ρ ÐκÒταν µεθυσθÁι, ¥γεται ØπÕ παιδÕς ¢ν»βου σφαλλÒµενος, οÙκ
παων Óκη βα νει, Øγρ¾ν τ¾ν ψυχ¾ν χων.
118. (68 M) - - 8
αÙγ¾ ξηρ¾ ψυχ¾ σοφωθτ£τη κα ¢ρ στη.
119. (94 M) - - IV 40, 23
Ãθος ¢νθρèπωι δα µων.
120. (62 M) Strabo I 6, p. 3
ºοàς κα σπρας τρµατα ¹ ¥ρκτος κα ¢ντ ον τÁς ¥ρκτου οâρος
αθρ ου ∆ιÒς.
121. (105 M) - XIV 25, p. 642
¥ξιον 'Εφεσ οις ¹βηδÕν ¢ν£γξασθαι π©σι κα τος ¢ν»βοις τ¾ν πÒλιν
καταλιπεν, οτινες `ΕρµÒδωρον ¥νδρα ωυτîν Ñν»ιστον ξβαλον
φ£ντες: ¹µων µηδ ες Ñν»ιστος στω, ε δ µ», ¥λλη τε κα µετ'
¥λλων.
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122. (111 M) Suid. s. v.
¢µφισβατεν: νιοι τÕ ¢µφισβητεν, Ιωνες δ κα ¢γχιβατεν. κα
¢γχιβασ ην `Ηρ£κλειτος.
123. (8 M) Themist. or. 5, p. 69
φÚσις δ καθ' `Ηρ£κλειτον κρÚπτεσθαι φιλε.
124. (107 M) Theophr. metaphys. 15, p. 7a
σ£ρµα εκÁ κεχυµνον Ð κ£λλιστος, φησν `Ηρ£κλειτος, [Ð] κÒσµος.
125. (31 M) - de vert. 9
κα Ð κυκεëν δι σταται <µ¾> κινοÚµενος.
125a. (106 M) Tzetzes ad Aristoph. Plut. 88
µ¾ πιλ ποι Øµ©ς πλοàτος, φη, 'Εφσιοι, ν' ξελγχοισθε
πονηρευÒµενοι.
126. (42 M) - schol. ad exeg. Iliad. II, p. 126
τ¦ ψυχρ¦ θρεται, θερµÕν ψÚχεται, ØγρÕν αÙα νεται, καρφαλον
νοτ ζεται.
129. (17 M) Diog. Laërt. VIII 6
ΠυθαγÒρης Μνησ£ρχου στορ ην ½σκησεν ¢νθρèπων µ£λιστα π£ντων,
κα κλεξ£µενος ταÚτας τ¦ς συγγραφ¦ς ποι»σατο αυτοà σοφ ην,
πολυµαθε ην, κακοτεχν ην.
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