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αἰολικὸν δακτυλικόν

Hephaest. 22. 18 sqq. τὰ δὲ αἰολικὰ καλούμενα τὸν μὲν πρῶτον ἔχει πόδα 
πάντως ἕνα τῶν δισυλλάβων ἀδιάφορον, ἤτοι σπονδεῖον ἢ ἴαμβον ἢ τροχαῖον 
ἢ πυρρίχιον, τοὺς δὲ ἐν μέσῳ δακτύλους πάντας, τὸν δὲ τελευταῖον πρὸς τὴν 
ἀπόθεσιν δάκτυλον μὲν ἢ κρητικὸν διὰ τὸ τῆς τελευταίας ἀδιάφορον, ἐὰν ἀκα-
τάληκτον ᾖ, ἐὰν δὲ καταληκτικόν, καὶ τὰ ἀπὸ τούτου μεμειωμένα εἰς δισύλλα-
βον καὶ συλλαβήν.

Epit. Hephaest. 359. 19 sqq. τὸ αἰολικὸν τὸν μὲν πρῶτον ἔχει πόδα ἕνα 
τῶν δισυλλάβων ἀδιάφορον, ἤ σπονδεῖον ἢ ἴαμβον ἢ τροχαῖον ἢ πυρρίχιον. 
τοὺς δὲ ἐν μέσῳ δακτύλους πάντας. τὸν δὲ τελευταῖον δάκτυλον ἢ κρητικὸν 
διὰ τὸ ἀδιάφορον τὴς συλλαβῆς, εἰ ἔστιν ἀκατάληκτον, εἰ δὲ καταληκτικὸν εἴη, 
ἔστω καὶ τὰ ἐκ τούτου μεμειωμένα εἰς δισύλλαβον καὶ συλλαβήν. καταληκτι-
κὸν γὰρ αἰολικὸν τοῦτο. (Alc. 368. 1 Voigt)

κέλομαί τινα τὸν χαρίεντα Μένωνα καλέσσαι.
Choerob. 233. 3 sqq. εἰπὼν περὶ τῶν κοινῶν δακτυλικῶν πάλιν περί τινων 

εἰδῶν τοῦ δακτυλικοῦ καὶ τέως τοῦ αἰολικοῦ φησί τινα εἴδη, σαφῶς ἀποδεικνὺς 
αὐτῶν καὶ τὸ μέτρον καὶ τὰ παραδείγματα.

Tzetz. de metr. 314. 23 sqq. περὶ τοῦ ἡρωικοῦ μέτρου.
τὸ μέτρον τὸ δακτυλικόν, ὅπερ ἐστὶν ἡρῶον,
τρεὶς ἔχει τὰς διαφοράς. τρισσῶς γὰρ καὶ καλεῖται.
δακτυλικόν, αἰολικόν, καὶ λογαοιδικόν τε.
ἀφ’ ὧνπερ τὸ δακτυλικὸν πρὸς πᾶσαν χώραν ἔχει
δάκτυλον, παλιμβάκχειον, ἀμφίμακρον, σπονδεῖον.
Tzetz. de metr. 315. 13 sqq. τὸ δ’ αὖ αἰολικὸν μέτρον τὸν πρῶτον πόδα φέρει,
ἴαμβον ἢ πυρρίχιον, σπονδεῖον ὴ τροχαῖον.
εἴτέ μην καὶ ἀνάπαιστον, εἴτε καὶ τὸ χορεῖον.
τοὺς καθεξῆς δὲ σύμπαντας μέχρι τοῦ τελευταίου,
δακτύλους μόνους κέκηται. πρὸς δὲ τὴν ἕκτην μόνην
τροχαῖον ἢ καὶ δάκτυλον, εἴτε καὶ τὸν σπονδεῖον,
ἢ καθαρὸν ἀμφίμακρον, ὡς εὕρης ἐν Ὁμήρῳ.
Trich. 377. 18 sqq. περὶ αἰολικοῦ. Τὸ δὲ καθόλου δακτυλικὸν διαιρεῖται 

εἰς τρία, εἴς τε τὸ κοινὸν δακτυλικόν, περὶ οὗ ἐν τοῖς ἀνωτέρω διελαμβάνομεν, 
καὶ εἰς τὸ αἰολικὸν καὶ τὸ καλούμενον λογαοιδικόν. αἰολικὸν μὲν οὖν ἐστιν, 
ὅπερ κατὰ τὴν ἀρχὴν ἀντὶ τοῦ πρώτου ποδὸς δέχεται ἕνα τῶν δισυλλάβων, 
οἷον σπονδεῖον ἢ τροχαῖον ἢ ἴαμβον ἢ πυρρίχιον, τοὺς δὲ ἐφεξῆς πάντας ἀδια-
φόρως σπονδείους ἢ δακτύλους, ὡς καὶ τὸ κοινὸν δακτυλικόν, καὶ τὴν ἐπὶ τέλει 
κατακλεῖδα ὁμοίως σπονδεῖον ἢ τροχαῖον. αἰολικὸν δὲ ὠνομάσθη διὰ τὸ τοὺς 
Αἰολεῖς αὐτῷ κατακόρως χρήσασθαι. ὅρα δὲ πῶς ἐπὶ τῶν τριῶν στίχων τῶν 
ἐκτεθέντων ἐπιτετηδευμένως ὁ μὲν πρῶτος τροχαῖον ἔχει τὸν πρῶτον πόδα, 
ὁ δὲ δεύτερος σπονδεῖον ἢ ἴαμβον, ὁ δὲ τρίτος πυρρίχιον, ἵνα τῆς κατὰ τοὺς 
τέσσαρας δισυλλάβους τροπῆς τοῦ αἰολικοῦ ἐντεῦθεν ἔχωμεν λαμβάνειν τὰ 
παραδείγματα. εἰσὶ δὲ καὶ τούτου τοῦ μέτρου ἀποθέσεις, τουτέστι καταλήξεις, 
τοσαῦται, ὅσαι καὶ τοῦ ἁπλῶς δακτυλικοῦ, μόναι τρεῖς.
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αἰολικὸν δακτυλικόν

Trich. 379. 14 sqq. περὶ λογαοιδικοῦ. τὸ δὲ λοιπὸν εἶδος τοῦ δακτυλικοῦ 
τὸ καλούμενον λογαοιδικὸν δακτυλικόν, ἀντιπαθὲς καὶ οἷον ὑπεναντίον ἐστὶ 
τῷ αἰολικῷ. τὸ μὲν γὰρ καταρχὰς ἕνα τῶν δισυλλάβων ἐδέχετο, τοῦτο δὲ κατὰ 
τὸ τέλος, πλὴν οὐκ ἀδιαφόρως τὸν τυχόντα, ὡς ἐκεῖνο, ἀλλ’ ὡρισμένως διπο-
δίαν τροχαικήν.

Isaac Mon. de metr. poet. 191. 18 sqq. Bachmann τὰ καλούμενα αἰολικὰ 
κατὰ μονοποδίαν μετρούμενα, τὸν μὲν πρῶτον ἔχει πόδα ἕνα τῶν δισυλλάβων 
ἀδιάφορον. ἤτοι σπονδεῖον ἢ ἴαμβον, ἢ πυρρίχιον, ἢ τροχαῖον. τοὺς δὲ ἐφεξῆς 
πάντας δακτύλους.

Schol. in Aristoph. prol. XIII 20 sqq. (p. 53 Koster) τὰ δὲ (scil. δακτυλικά) 
αἰολικὰ καλούμενα τὸν μὲν πρῶτον ἔχει πόδα πάντως ἕνα τῶν δισυλλάβων 
ἀδιάφορον ἤτοι σπονδεῖον (‒ ‒) α ἢ ἴαμβον (⏑ ‒) α ἢ τροχαῖον (‒ ⏑) α ἢ πυρρί-
χιον (⏑⏑) α, τοὺς δὲ ἐν μέσῳ δακτύλους.

Schol. A in Hephaest. 128. 23 sqq. τὸ αἰολικὸν πάντως ἔχει τὸν πρῶτον 
ἕνα τῶν δισυλλάβων, τὸν δὲ τελευταῖον, ἐὰν ᾖ ἀκατάληκτον, δάκτυλον ἢ κρη-
τικόν, ἐὰν δὲ καταληκτικόν, τὰ ἀπὸ τούτων μεμειωμένα εἰς δισύλλαβον, σπον-
δεῖον ἢ τροχαῖον, ἢ εἰς συλλαβήν.

Schol. A in Hephaest. 130. 4 sq. πανταχοῦ ἐν τῷ αἰολικῷ (scil. δακτυλικῷ) 
ὁ πρῶτος δισύλλαβος ἀδιάφορος.

Schol. B in Hephaest. 272. 3 sqq. τὸ τοίνυν δακτυλικὸν βαίνεται μὲν κατὰ 
μονοποδίαν, αὔξεται δὲ μέχρι ποδῶν ἕξ. ἔχει δὲ διαφορὰς τρεῖς. τὸ μὲν γὰρ 
αὐτοῦ ἐστι κοινὸν δακτυλικόν, τὸ δὲ αἰολικόν, τὸ δὲ λογαοιδικόν.

Schol. B in Hephaest. 273. 25 sqq. τὸ δὲ δακτυλικὸν αἰολικὸν κατὰ μὲν 
τὰς ἄλλας χώρας πάσας ἐπιδέχεται ὡσαύτως τῷ κοινῷ τούς τε δακτύλους καὶ 
σπονδείους [ὁμοίως καὶ κατὰ τὰς ἀποθέσεις], τὸν δὲ πρῶτον πόδα ἔχει ἕνα 
τῶν δισυλλάβων ἀδιάφορον. ὅτε μὲν οὖν ἐστιν ἀκατάληκτον, δάκτυλον ἢ ἀμ-
φίμακρον ἔχει τὸν τελευταῖον πόδα. ἐὰν δὲ καταληκτικόν, εἰς δισύλλαβον μέν, 
σπονδεῖον ἢ τροχαῖον ἔχει τὸν τελευταῖον. εἰς συλλαβὴν δέ, ἀδιάφορον. ὑφί-
σταναι δὲ καὶ ἐν τούτῳ κατὰ ἀφαίρεσιν <τε καὶ πρόσθεσιν> δίμετρά τε καὶ τρί-
μετρα καὶ ἔτι τετράμετρα καὶ πεντάμετρα (μονόμετρα γὰρ οὐκ ἔχει) καὶ ταῦτα 
καταληκτικά τε εἰς συλλαβὴν καὶ εἰς δισύλλαβον καὶ ἀκατάληκτα.


