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Hephaest. 13. 2 sqq. περὶ ἀποθέσεως μέτρων. ἀκατάληκτα καλεῖται μέτρα, 
ὅσα τὸν τελευταῖον πόδα ὁλόκληρον ἔχει, οἷον [ὡς] ἐπὶ δακτυλικοῦ (Alcm. 27 
[PMG 27]. 1 Page)

μῶσ’ ἄγε Καλλιόπα θύγατερ Διός.
Hephaest. 15. 16 sqq. περὶ ἰαμβικοῦ. τὸ ἰαμβικὸν δέχεται κατὰ μὲν τὰς 

περισσὰς χώρας [τουτέστι πρώτην, τρίτην, πέμπτην] ἴαμβον, τρίβραχυν, καὶ 
σπονδεῖον, δάκτυλον, ἀνάπαιστον, κατὰ δὲ τὰς ἀρτίους [τουτέστι δευτέραν, τε-
τάρτην, ἕκτην] ἴαμβον καὶ τρίβραχυν καὶ ἀνάπαιστον· τοῦτον δὲ παρὰ τοῖς κω-
μικοῖς συνεχῶς, παρὰ δὲ τοῖς ἰαμβοποιοῖς καὶ τραγικοῖς σπανιώτερον. ὅτε μὲν 
οὖν ἀκατάληκτόν ἐστιν, ἐπὶ τῆς τελευταίας τὸν ἴαμβον δέχεται μόνον ἢ πυρρί-
χιον διὰ τὴν ἀδιάφορον, ὅταν δὲ καταληκτικόν, τὸν ἴαμβον παραλήγοντα — ἢ 
σπανίως τρίβραχυν —, ὥστε γίνεσθαι τὴν κατάκλειδα ἤτοι ἀμφίβραχυν ἢ βακ-
χεῖον. ἔστι δὲ ἐπίσημα ἐν αὐτῷ ἀκατάληκτα μὲν δίμετρα, οἷον τὰ ἀνακρεόντεια 
ὅλα ᾄσματα γέγραπται· (Anacr. 83 [PMG 428] Page)

ἐρῶ τε δηῦτε κοὐκ ἐρῶ
καὶ μαίνομαι κοὐ μαίνομαι·

τρίμετρα δέ· (Anacr. 80 [PMG 425] Page)
ἔστε ξένοισι μειλίχοις ἐοικότες·

τετράμετρον δὲ οἷον τὸ Ἀλκαίου· (fr. 374 Voigt)
δέξαι με κωμάζοντα, δέξαι, λίσσομαί σε, λίσσομαι …

17. 1 sqq. ἔστιν ἐπίσημον ἐν τοῖς ἀκαταλήκτοις καὶ τὸ χωλὸν καλούμενον, ὅπερ 
τινὲς μὲν Ἱππώνακτος, τινὲς δὲ Ἀνανίου εὕρημά φασι, διαφέρει δὲ τοῦ ὀρθοῦ, 
ᾗ ἐκεῖνο μὲν τὸν τελευταῖον ἴαμβον ἔχει ἢ πυρρίχιον διὰ τὴν ἀδιάφορον, τοῦτο 
δὲ ἢ σπονδεῖον ἢ τροχαῖον. τὸ δὲ χωλὸν οὐ δέχεται τοὺς παραλήγοντας τρισυλ-
λάβους πόδας, οὔτε δάκτυλον οὔτε τρίβραχυν οὔτε ἀνάπαιστον, ἀλλὰ μάλιστα 
μὲν ἴαμβον, ὅτε καὶ εὐπρεπές ἐστιν· (Callim. fr. 191. 1 Pfeiffer)

ἀκούσαθ’ Ἱππώνακτος· οὐ γὰρ ἀλλ’ ἥκω,
ἔσθ’ ὅτε δὲ καὶ σπονδεῖον, ὅτε καὶ τραχύτερον γίνεται· (Hipp. 84. 17 West)

εἰς ἄκρον ἕλκων, ὥσπερ ἀλλᾶντα ψύχων.
Hephaest. 19. 18 sqq. καὶ τῶν ἀκαταλήκτων δὲ τὸ τετράμετρόν (scil. τρο-
χαῖκον) ἐστιν ἔνδοξον, οἷον τουτὶ τὸ Ἀνακρέοντος (fr. 73 [PMG 418] Page)

κλῦθί μευ γέροντος εὐέθειρα χρυσόπεπλε κούρα.
Hephaest. 20. 17 sqq. περὶ δακτυλικοῦ. τὸ δακτυλικὸν δέχεται δακτύλους 

καὶ σπονδείους κατὰ πᾶσαν χώραν πλὴν τῆς τελευταίας· ἐπὶ ταύτης δέ, εἰ μὲν 
ἀκατάληκτον εἴη, δάκτυλον ἕξει ἢ διὰ τὴν ἀδιάφορον κρητικόν· εἰ δὲ καταλη-
κτικόν, τὰ ἀπ’ αὐτοῦ μεμειωμένα ἤτοι συλλαβῇ ἢ δύο συλλαβαῖς· καὶ τὸ μὲν 
καλεῖται καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν, τὸ δὲ καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον.

Hephaest. 22. 7 sqq. καὶ τῶν ἀκαταλήκτων δὲ τὸ τετράμετρον (scil. δα-
κτυλικόν) Ἀρχίλοχος ἔνδοξον ἐποίησε διὰ τὸ προτάξαι αὐτὸ τροχαϊκοῦ τοῦ 
καλουμένου ἰθυφαλλικοῦ, οὕτως· (fr. 188. 1 West)

οὐκέθ’ ὁμῶς θάλλεις ἁπαλὸν χρόα· κάρφεται γὰρ ἤδη.
Ἀλκμὰν δὲ καὶ ὅλας στροφὰς τούτῳ τῷ μέτρῳ κατεμέτρησε· (fr. 27 [PMG 27] Page)
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μῶσ’ ἄγε Καλλιόπα, θύγατερ Διός,
ἄρχ’ ἐρατῶν ἐπέων, ἐπὶ δ’ ἵμερον
ὕμνῳ καὶ χαρίεντα τίθει χορόν.

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 
ἀκατάληκτον ᾖ, ἐὰν δὲ καταληκτικόν, καὶ τὰ ἀπὸ τούτου μεμειωμένα εἰς δι-
σύλλαβον καὶ συλλαβήν ... 23. 14 sqq. τῶν δὲ ἀκαταλήκτων τὸ μὲν πεντά-
μετρον καλεῖται σαπφικὸν τεσσαρεσκαιδεκασύλλαβον, ὧ τὸ δεύτερον ὅλον 
Σαπφοῦς γέγραπται· (fr. 49 Voigt)

ἠράμαν μὲν ἐγὼ σέθεν, Ἄτθι, πάλαι πόκα.
τὸ δὲ τετράμετρον ἀκατάληκτόν ἐστι τοιοῦτον· (Sapph. 130. 1 sq. Voigt)

ἔρος δαῦτέ μ’ ὁ λυσιμελὴς δόνει
γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον

(Sapph. 130. 3-4 Voigt)
Ἄτθι, σοὶ δ’ ἔμεθεν μὲν ἀπήχθετο
φροντίσδην, ἐπὶ δ’ Ἀνδρομέδαν πότη.

Hephaest. 24. 12 sqq. περὶ ἀναπαιστικοῦ. τὸ δὲ ἀναπαιστικὸν κατὰ πᾶ-
σαν χώραν δέχεται σπονδεῖον, ἀνάπαιστον, σπανίως δὲ καὶ προκελευματικόν, 
παρὰ δὲ τοῖς δραματοποιοῖς καὶ δάκτυλον. εἰσὶ δὲ αὐτοῦ ἀποθέσεις ἓξ κατὰ 
συζυγίαν διαιρουμένου· ὑπερκατάληκτος εἰς δισύλλαβον, ὑπερκατάληκτος εἰς 
συλλαβήν, ἀκατάληκτος, καταληκτικὴ εἰς δισύλλαβον, καταληκτικὴ εἰς συλ-
λαβήν, βραχυκατάληκτος.

Hephaest. 27. 22 sqq. τῷ δὲ ἀναπαιστικῷ ὑποστέλλοιτο ἂν καὶ τὸ προκε-
λευματικὸν ὑπ’ ἐνίων καλούμενον, οἷον τὸ τετράμετρον τοῦτο τὸ ἀριστοφάνει-
ον· (Aristoph. fr. 718 [PCG III 2, p. 366] Kassel-Austin)

τίς ὄρεα βαθύκομα τάδ’ ἐπέσυτο βροτῶν·
[γίνεται γὰρ, ἑκάστου τῶν πρώτων τριῶν ποδῶν ἀναπαίστων λελυμένων εἰς 
τὸν προκελευματικόν, δίμετρον ἀκατάληκτον ἀναπαιστικόν·] τινὲς δὲ αὐτὸ 
κατὰ πόδα διαιροῦντες πυρριχιακὸν καλοῦσι· τοῖς δὲ χαριεστέροις δοκεῖ ἀνα-
παιστικὸν εἶναι, ἀντὶ ἑκάστου ἀναπαίστου προκελευματικοῦ παραλαμβανομέ-
νου ἐπὶ τῶν ἄλλων χωρῶν, ἐπὶ δὲ τῆς τελευταίας φυλαττομένου αὐτοῦ καθα-
ροῦ καὶ μὴ λελυμένου.

Hephaest. 31. 15 sqq. περὶ ἀντισπαστικοῦ. τὸ ἀντισπαστικὸν τὴν μὲν πρώ-
την συζυγίαν ἔχει τρεπομένην κατὰ τὸν πρότερον πόδα εἰς τὰ τέσσαρα τοῦ 
δισυλλάβου σχήματα, τὰς δ’ ἐν μέσῳ καθαρὰς ἀντισπαστικάς, τὴν δὲ τελευ-
ταίαν, ὁπότε ἐστὶν ἀκατάληκτον, ἰαμβικήν ... 32. 5 καὶ ἔστιν ἐπίσημα ἐν αὐτῷ 
τάδε ... 32. 13 sqq. δίμετρον δὲ ἀκατάληκτον τὸ καλούμενον γλυκώνειον, αὐτοῦ 
Γλύκωνος εὑρόντος αὐτό (lyr. adesp. 111 [PMG 1029] Page)

κάπρος ἡνίχ’ ὁ μαινόλης
ὀδόντι σκυλακοκτόνῳ
Κύπριδος θάλος ὤλεσεν·

δίμετρον δὲ ὑπερκατάληκτον τὸ καλούμενον σαπφικὸν ἐννεασύλλαβον ἢ Ἱπ-
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πωνάκτειον, οἷον (Hippon. *175 West)
καὶ κνίσῃ τινα· θυμιήσας.

τῶν δὲ τριμέτρων ... τὸ δὲ ἀκατάληκτον τὸ μόνην τὴν τελευταίαν ἔχον ἰαμβικὴν 
καλεῖται ἀσκληπιάδειον, οἷον τὸ Ἀλκαίου·  (fr. 350 Voigt)

ἦλθες ἐκ περάτων γᾶς, ἐλεφαντίναν
λαβὰν τῶ ξίφεος χρυσοδέταν ἔχων·

τὸ δὲ μέσην μὲν ἔχον τὴν ἀντισπαστικήν, τρεπομένην κατὰ τὸν ἕτερον πόδα 
εἰς τὰ τέσσαρα τοῦ δισυλλάβου σχήματα, ἑκατέρωθεν δὲ τὰς ἰαμβικάς, ὧν ἡ 
πρώτη καὶ ἀπὸ σπονδείου ἄρχεται, ἀλκαικὸν καλεῖται δωδεκασύλλαβον, οἷον· 
(Alc. 386 Voigt)

κόλπῳ σ’ ἐδέξανθ’ ἁγναὶ Χάριτες Κρόνῳ.
Hephaest. 34. 11 sqq. τὸ δὲ ἀκατάληκτον (scil. τὸ ἀντισπαστικὸν τετρά-

μετρον) καλεῖται σαπφικὸν ἑκκαιδεκασύλλαβον, ᾧ τὸ τρίτον ὅλον Σαπφοῦς 
γέγραπται, πολλὰ δὲ καὶ Ἀλκαίου ᾄσματα (fr. 343 Voigt)

νύμφαις ταὶς Διὸς ἐξ αἰγιόχω φαῖσι τετυγμέναις.
Hephaest. 34. 19 sqq. ὁ δὲ Ἀλκαῖος καὶ πενταμέτρῳ (scil. τῷ ἀντιπαστικῷ) 

ἀκαταλήκτῳ ἐχρήσατο· (fr. 387 Voigt)
Κρονίδα βασιλῆος γένος Αἶαν, τὸν ἄριστον πέδ’ Ἀχιλλέα.

Hephaest. 35. 2 sqq. περὶ ἰωνικοῦ τοῦ ἀπὸ μείζονος. τὸ δὲ ἀπὸ μείζονος 
ἰωνικὸν συντίθεται μὲν καὶ καθαρόν, συντίθεται δὲ καὶ πρὸς τὰς τροχαϊκὰς 
ἐπίμικτον· ὅτε μέντοι ἀκατάληκτόν ἐστι, καθόλου σπανίως εἰς τὴν ἰωνικὴν πε-
ραιοῦται διὰ τὸ ἀπρεπῆ εἶναι τὴν ἰωνικὴν ἐπὶ τέλους οὖσαν. ἔστι τοίνυν ἐπίση-
μα ἐν τῷ ἰωνικῷ ἑφθημιμερῆ μὲν τὰ τοιαῦτα, οἷς ἡ Τελέσιλλα ἐχρήσατο· (fr. 1 
[PMG 717] Page)

ἅδ’ Ἄρτεμις, ὦ κόραι,
φεύγοισα τὸν Ἀλφεόν,

καὶ δίμετρον ἀκατάληκτον τὸ καλούμενον κλεομάχειον, ἐν ᾧ καὶ οἱ μολοσσοὶ 
ἐπὶ τῶν ἀρτίων χωρῶν ἐμπίπτουσι καὶ οἱ χορίαμβοι, οἷον· (Cleom. SH 341)

τίς τὴν ὑδρίην ἡμῶν
ἐψόφησ’; ἐγὼ πίνων ...

35. 22 sqq. τὰ δὲ τρίμετρα ἀκατάληκτα διχῶς συνέθεσαν οἱ Αἰολεῖς· τὰ μὲν γὰρ 
ἐκ δύο ἰωνικῶν καὶ τροχαικῆς ἐποίησαν, οἷον· (inc. 16. 1-2 Voigt)

Κρῆσσαι νύ ποθ’ ὧδ’ ἐμμελέως πόδεσσιν
ὠρχεῦντ’ ἀπαλοῖσ’ ἀμφ’ ἐρόεντα βωμόν·

ἔνια δὲ ἐκ μιᾶς ἰωνικῆς καὶ δύο τροχαϊκῶν, οἷον· (inc. 22 Voigt)
τριβώλετερ· οὐ γὰρ Ἀρκάδεσσι λώβα …

36. 13 καὶ τετράμετρα δὲ ἀκατάληκτα διαφόρως συνέθεσαν· ἢ γὰρ τρισὶν ἰωνι-
καῖς μίαν τροχαϊκὴν τὴν τελευταίαν ἐπήγαγον—καλεῖται δὲ Αἰολικόν, ὅτι Σαπ-
φὼ πολλῷ αὐτῷ ἐχρήσατο — οἷον· (Sapph. 82a Voigt)

εὐμορφοτέρα Μνασιδίκα τᾶς ἁπαλᾶς Γυρίννως,
(Sapph. 91 Voigt)

ἀσαροτέρας οὐδαμά πὤρανα σέθεν τυχοῖσαν·
παρατηρεῖν δὲ χρή, ὅτι τὴν πρώτην συζυγίαν καὶ ἀπὸ βραχείας ἀρχομένην 
ποιοῦσιν, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς τριμέτροις· (inc. 16. 3 Voigt)

πόας τέρεν ἄνθος μαλακὸν μάτεισαι·
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ἐνίοτε δὲ ἐναλλὰξ τὰς ἰωνικὰς ταῖς τροχαϊκαῖς παραλαμβάνουσιν, ἀντὶ μὲν τῶν 
ἰωνικῶν ἔσθ’ ὅτε τὰς δευτέρας παιωνικὰς παραλαμβάνοντες, ἀντὶ δὲ τῶν ἑξασή-
μων τροχαϊκῶν ἔσθ’ ὅτε τὰς ἑπτασήμους τροχαικάς, οἷον· (Sapph. 168B Voigt)

δέδυκε μὲν ἁ σελάννα καὶ Πληιάδες· μέσαι δὲ
νύκτες, παρὰ δ’ ἔρχεθ’ ὥρα· ἐγὼ δὲ μόνα καθεύδω.

Hephaest. 39. 7 sqq. τῶν δὲ τριμέτρων τὸ μὲν ἀκατάληκτον (Sapph. 134 Voigt)
ζὰ <τ> ἐλεξάμαν ὄναρ Κυπρογενήᾳ

παρὰ τῇ Σαπφοῖ, παρὰ δὲ Ἀνακρέοντι ἑτέρως ἐσχημάτισται· (fr. 66 [PMG 411] 
a Page)

ἀπό μοι θανεῖν γένοιτ’· οὐ γὰρ ἂν ἄλλη
λύσις ἐκ πόνων γένοιτ’ οὐδαμὰ τῶνδε …

τὸ δὲ <δίμετρον τὸ> ἀκατάληκτον κατὰ τὸν ἀνακλώμενον χαρακτῆρα πολὺ 
παρὰ τῷ Ἀνακρέοντί ἐστι· (fr. 55 [PMG 400] Page)

παρὰ δηῦτε Πυθόμανδρον
κατέδυν ἔρωτα φεύγων·

Hephaest. 45. 9 sqq τρίμετρον δὲ ἀκατάληκτον (scil. καθ’ ἀντιπάθειαν) τὸ 
τούτου (scil. τοῦ ἀλκαικοῦ ἑνδεκασυλλάβου) περιττεῦον συλλαβῇ τῇ τελευ-
ταίᾳ, καλούμενον δὲ Ἀλκαϊκὸν δωδεκασύλλαβον, οἷον· (Alc. 384 Voigt)

ἰόπλοκ’, ἀγνά, μελλιχόμειδε Σαπφοῖ,
οὗ κανὼν οὗτος·

αβαβ ββαα βαβαβ

ββαβ αβαα βαββα

Hephaest. 46. 4 sqq. ἀπ’ ἐλάσσονος δὲ ἐπιωνικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτόν 
ἐστι παρ’ Ἀλκμᾶνι, ὃ τὴν μὲν πρώτην ἔχει ἰαμβικὴν ἑξάσημον ἢ ἑπτάσημον, τὰς 
δὲ ἑξῆς δύο ἰωνικὰς ἑξασήμους καθαράς, οἷον· (Alcm. 50 [PMG 50] a Page)

περισσόν. αἲ γὰρ Ἀπόλλων ὁ Λύκηος,
(Alcm. 50 [PMG 50] b Page)

Ἰνὼ σαλασσομέδοισ’ ἃν ἀπὸ μάσδων.
κανὼν δὲ αὐτοῦ·

αβαβ ααββ ααββα

ββαβ ααββ ααββα.
Hephaest. 50. 1 sqq. ἄλλο δὲ (scil. τῶν παρ’ Ἀρχιλόχῳ ἀσυναρτήτων) τὸ 

ἐκ δακτυλικῆς τετραποδίας καὶ τοῦ αὐτοῦ ἰθυφαλλικοῦ· (Archil. 88. 1 West)
οὐκέθ’ ὁμῶς θάλλεις ἁπαλὸν χρόα· κάρφεται γὰρ ἤδη ...

50. 10 sqq. παρὰ δὲ Κρατίνῳ ἐν τοῖς Σεριφίοις οὐκέτι ἀκατάληκτόν ἐστι τὸ δα-
κτυλικὸν τὸ ἡγούμενον τοῦ ἰθυφαλλικοῦ, ἀλλὰ καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον· 
(fr. 225 [PCG IV, p. 237] Kassel-Austin)

χαίρετε πάντες ὅσοι πολύβωτον ποντίαν Σέριφον.
τρίτον δέ ἐστι παρὰ Ἀρχιλόχῳ ἀσυνάρτητον ἐκ δακτυλικοῦ πενθημιμεροῦς καὶ 
ἰαμβικοῦ διμέτρου ἀκαταλήκτου· (fr. 196 West)

ἀλλά μ’ ὁ λυσιμελής, ὠταῖρε, δάμναται πόθος.
Hephaest. 52. 24 sqq. ἄλλο ἀσυνάρτητον [ὁμοίως] κατὰ τὴν πρώτην ἀντι-

πάθειαν, ἐξ ἰαμβικοῦ διμέτρου ἀκαταλήκτου καὶ τροχαϊκοῦ ἑφθημιμεροῦς, τοῦ 
καλουμένου εὐριπιδείου, οἷόν ἐστι τὸ ἐν τοῖς ἀναφερομένοις εἰς Ἀρχίλοχον  Ἰο-
βάκχοις (fr. 322 West)
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Δήμητρος ἁγνῆς καὶ Κόρης τὴν πανήγυριν σέβων.
Hephaest. 53. 12 sqq. ἄλλο ἀσυνάρτητον ὁμοίως κατὰ τὴν πρώτην ἀντιπά-

θειαν, ἐκ τροχαϊκοῦ διμέτρου ἀκαταλήκτου καὶ ἰαμβικοῦ ἑφθημιμεροῦς, ὅπερ ἐὰν 
παραλλάξῃ τὴν τομήν, γίνεται τροχαϊκὸν προκαταληκτικόν· (Sapph. 132 Voigt)

ἔστι μοι καλὰ πάϊς χρυσέοισιν ἀνθέμοισιν
ἐμφερῆ ἔχοισα μορφάν, Κλεηὶς ἀγαπατά,
ἀντὶ τᾶς ἐγὼ οὐδὲ Λυδίαν πᾶσαν οὐδ’ ἐραννάν

τούτων δὲ τὸ μὲν δεύτερον δῆλόν ἐστιν ἀπὸ τῆς τομῆς ὅτι οὕτως σύγκειται 
ὡς προείρηται, ἐκ τοῦ τροχαϊκοῦ διμέτρου ἀκαταλήκτου καὶ τοῦ ἑφθημιμεροῦς 
ἰαμβικοῦ, τὸ δὲ πρῶτον, διὰ τὸ πρὸ συλλαβῆς ἔχειν τὴν τομήν, ἐγένετο προκα-
ταληκτικόν, ἐκ τροχαϊκοῦ ἑφθημιμεροῦς·

ἔστι μοι καλὰ πάϊς
καὶ διμέτρου ἀκαταλήκτου τοῦ·

χρυσέοισιν ἀνθέμοισιν·
τὸ δὲ τρίτον ἐξ ὑπερκαταλήκτου·

ἀντὶ τᾶς ἐγὼ οὐδὲ Λυδίαν
καὶ βραχυκαταλήκτου·

πᾶσαν οὐδ’ ἐραννάν.
Hephaest. 62. 17 sqq. στίχος ἐστὶ ποσὸν μέγεθος μέτρου, ὅπερ οὔτε ἔλατ-

τόν ἐστι τριῶν συζυγιῶν οὔτε μεῖζον τεσσάρων. τὸ δὲ ἔλαττον ὂν τριῶν συζυ-
γιῶν, ἐὰν μὲν πλήρεις ἔχῃ τὰς συζυγίας, ἀκατάληκτόν ἐστι καὶ καλεῖται κῶλον, 
ἐὰν δέ τι ἐλλείπῃ, κόμμα. 

Arist. Qvint. de mus. I 23 (p. 46. 9 sqq. Winnington-Ingram) τῶν δὲ 
μέτρων τὰ μὲν ἀκατάληκτα καλεῖται, ὅσα ταῖς ἐνούσαις συλλαβαῖς συναπαρτί-
ζει τοὺς πόδας, ἃ δὲ καταληκτικά, ὅσα συλλαβὴν ἀφαιρεῖ τοῦ τελευταίου πο-
δὸς σεμνότητος ἕνεκεν τῆς μακροτέρας καταλήξεως, τὰ δὲ βραχυκατάληκτα, 
οἷς ποὺς δισύλλαβος ἐλλείπει, τὰ δ’ ὑπερκατάληκτα, ἐν οἷς μία συλλαβὴ περιτ-
τεύει· εἰ γὰρ ποὺς πλεονάζει, ταὐτὸν γίνεται τῷ βραχυκαταλήκτῳ.

Arist. Qvint. de mus. I 24 (p. 47. 5 sqq. Winnington-Ingram) τὸ δὴ 
δακτυλικὸν ἐπιδέχεται δάκτυλον, σπονδεῖον ὡς ἰσόχρονον, προκελευσματικὸν 
δὲ οὐδαμῶς (ἀπρεπὲς γὰρ διὰ τὸ τῶν βραχειῶν πλῆθος). ἄρχεται δὲ ἀπὸ διμέτρου 
καὶ πρόεισιν ἕως ἑξαμέτρου, ὁτὲ μὲν ἀκατάληκτον, ὁτὲ δὲ καταληκτικόν, ἡνίκα 
καὶ τοῦ τροχαίου κατὰ τέλος δεκτικὸν γινόμενον ἰδίως ἡρῶον καλεῖται. μόνον 
δὲ τὸ ἑξάμετρον ταύτης τυγχάνει τῆς προσηγορίας· σεμνότερον γὰρ γίνεται 
διά τε τὸ μέγεθος καὶ διὰ τὸ συλλαβὴν μὲν κατάρχειν αὐτοῦ μακράν, λήγειν δὲ 
εἰς κατάληξιν εὐμεγέθους διαστήματος.

Arist. Qvint. de mus. I 25 (p. 48. 16 sqq. Winnington-Ingram) τὸ δὲ 
ἰαμβικὸν δέχεται δάκτυλον τρίβραχυν ἀνάπαιστον, τροχαῖον δὲ οὐδ’ ὅλως· εἰς 
ἕτερον γὰρ τραπήσεται μέτρον. σπονδεῖον δὲ δέχεται μὲν ἐν ταῖς περιτταῖς, ἐν 
δὲ ταῖς ἀρτίοις οὐδαμῶς· ὁ γὰρ χωρίσας αὐτὸ τῆς πρὸς τὸ δακτυλικὸν ὁμοιότη-
τος ὁ κατὰ τὴν ἄρτιον χώραν ἴαμβός ἐστι· διὸ καὶ τοὺς ἰσοχρόνους τῷ σπονδείῳ 
λίαν σπανίως καὶ κατὰ τὰς περιττὰς παραλαμβάνει. δέχεται δὲ ἐπὶ τελευτῆς ἐν 
τοῖς ἀκαταλήκτοις καὶ πυρρίχιον, σπονδεῖον δέ, ὅτε τὸ καλούμενον χωλὸν γίνε-
ται, ἐν δὲ τοῖς καταληκτικοῖς ἀμφίβραχυν ἢ βακχεῖον διὰ τὴν ἀδιάφορον.
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Arist. Qvint. de mus. I 28 (p. 51. 7 sqq. Winnington-Ingram) γίνεται δὲ καὶ 
κατ’ ἀντιπάθειαν μέτρα δύο· ὧν τὸ μὲν ἐπιωνικὸν καλεῖται, ὅτε διποδίας ἰαμβι-
κῆς προκειμένης ἰωνικὴν ἐπιφέρεσθαι συμβαίνει, ἥτις οἰκειότητα πρὸς τροχαϊ-
κόν, ὡς ἐπεδείξαμεν, ἔχουσα δεόντως ἂν ἀντιπάσχειν τῇ ἰαμβικῇ λέγοιτο, τὸ δὲ 
ἐπιχοριαμβικόν, ὅτε τροχαϊκῆς προκειμένης διποδίας ἐπιφέρεται χοριαμβική, 
οἰκειότητα πρὸς τὴν ἐναντίαν τοῦ τροχαϊκοῦ τὴν ἰαμβικήν, ὡς προειρήκαμεν, 
ἔχουσα. ἐπιφέρεται δ’ αὐτῇ πολλάκις καὶ ἰωνική, ἣ συμπέπονθε τῇ τροχαϊκῇ· 
ἐπιφέρεται δὲ καὶ τῇ πρὸς αὐτὴν ἀντικειμένῃ, λέγω δὲ τῇ ἀντισπαστικῇ. αὔ-
ξεται δὲ καὶ ταῦτα μέχρι τετραμέτρων, καὶ τὰ μὲν αὐτῶν ἀκατάληκτα, τὰ δὲ 
καταληκτικὰ γίνεται.

Syrian. in Hermog. de id. I 6 (p. 48. 11 sqq. Rabe) «χωρὶς μέντοι καταλή-
ξεως»· τίς μὲν ἡ ἐν τοῖς μέτροις κατάληξίς ἐστιν, καὶ ἀνωτέρω εἴρηται· καταλη-
κτικὰ δὲ καλοῦσιν οἱ τεχνικοὶ μέτρα τὰ μὴ εἰς τελείους καταλήγοντα πόδας, ὧν 
ἐπώνυμον τὸ μέτρον ἐστίν, ἢ τελείας συζυγίας ποδῶν, ἐξ ὧν ἐκεῖνο συνέστηκε 
τὸ μέτρον· ὅθεν καὶ τὸ ἡρωϊκὸν μέτρον καταληκτικὸν καλοῦσιν, ὅταν εἰς τρο-
χαῖον καταλήγῃ, ὃς βραχείᾳ μιᾷ ἐλάττων ἐστὶ τοῦ δακτύλου, ὅταν μέντοι εἰς 
δάκτυλον καταλήγῃ, ὡς τό· ([Hom.] Il. XV 187) ‘οὓς τέκετο Ῥέα’ καί· ([Hom.] 
Od. IX 347) ‘ἀνδρόμεα κρέα’, τότε ἀκατάληκτον αὐτὸ προσαγορεύουσιν· ὁμοί-
ως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ συζυγίαν ἢ διποδίαν ποδιζομένων μέτρων, ὅταν ἡ τελευ-
ταία συζυγία τῶν ποδῶν εἰς ἕνα πόδα καὶ συλλαβὴν ἀντὶ δύο ποδῶν καταλήγῃ, 
καταληκτικόν φαμεν, ὅταν δὲ εἰς τοὺς δύο τελείους ἀπαρτίζῃ πόδας, ἢ τετρά-
μετρον ἢ τρίμετρον ἢ δίμετρον ἀκατάληκτον καλοῦσιν.

Steph. in Aristot. rhet. III 1. 9, p. 1404a. 30 sqq. (Comm. in Aristot. Gr. 
XXI 2, p. 315. 28 sqq. Rabe) «ἀλλ’ ὥσπερ ἐκ τῶν τετραμέτρων εἰς τὸ ἰαμβεῖον 
μετέβησαν»· τοῦτο ἀνώτερον εἴρηται, ὅτι οἱ ἀρχαιότεροι ποιηταὶ τροχαϊκοῖς 
ἐχρῶντο, ἃ λέγεται τετράμετρα διὰ τὸ μέχρις ὀκτὼ ποδῶν βαίνειν κατὰ 
διποδίαν μετρούμενα· ὧν τετραμέτρων ἀρετή ἐστι τὸ εἶναι τροχαϊκὸν τετράμε-
τρον καταληκτικόν, οἷόν ἐστι παρὰ τῷ Ἑρμογένει παραμυθηθὲν τό· (Dem. 21. 
58) ‘οὗτος ἀστράτευτος ἑάλω καὶ κέχρηται συμφορᾷ’. ‘οὗτος ἀστρά’ διποδία 
τροχαϊκὴ ὡς ἓν μέτρον εἰλημμένη. ‘τευτος ἑάλω’ ἑτέρα καὶ τοῦτο διποδία ὡς 
ἓν καὶ αὐτὴ μέτρον ἀπὸ τοῦ τροχαίου καὶ ἀντιδακτύλου ἤγουν ἀναπαίστου 
(οὗτος γὰρ καὶ ἀντιδάκτυλος λέγεται). ‘καὶ κέχρηται’ ἑτέρα καὶ τοῦτο διποδία 
ἀπὸ τροχαίου καὶ σπονδείου. ἰδοὺ τὸ πᾶν τρίμετρόν ἐστι τὸ ‘οὗτος ἀστράτευ-
τος ἑάλω καὶ κέχρηται’, τὸ δὲ ‘συμφορᾷ’ ἑτέρα διποδία τάχα λειπομένη μιᾶς 
συλλαβῆς ἀπὸ τροχαίου συνισταμένη καὶ μιᾶς συλλαβῆς τροχαίου, τῆς ‘ρᾷ’ 
δηλαδὴ συλλαβῆς· διὰ τοῦτο καὶ καταληκτικὸν λέγεται τὸ ὅλον τετράμετρον 
τροχαικόν. εἰ δὲ εἶχε καὶ *** τὴν ἑτέραν συλλαβήν, ἐλέγετο ἂν τροχαϊκὸν τε-
τράμετρον ἀκατάληκτον· ἀλλ’ ἀρετὴ τοῦ τελείου τροχαίου αὕτη ἐστὶ τὸ εἶναι 
τροχαϊκὸν τετράμετρον καταληκτικόν, ὥσπερ καὶ τοῦ ἰάμβου ἀρετὴ τὸ ἰαμβι-
κὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον, ὡς τό·

ὦ παντὸς ἔργου καὶ θεηγόρου λόγου·
τρίμετρα γάρ εἰσι τὰ ἰαμβικά· οἷς καὶ οἱ νέοι ποιηταὶ χρῶνται, ὥς φησιν.

Steph. in Aristot. rhet. III 1. 9, p. 1404a. 34 sqq. (Comm. in Aristot. Gr. XXI 
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2, p. 316. 17 sqq. Rabe) τὸ <δὲ> ἡρωικὸν ἑξάμετρον ἀκατάληκτον γίνεσθαι 
σπάνιόν ἐστιν, ὡς τό·

<Κάστορά θ’ ἱππόδαμον> (supplevi) καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα.
Choerob. 220. 3 sqq. περὶ ἀκαταλήκτων. (Hephaest. 13. 3 sqq.) «ἀκατάλη-

κτα καλεῖται μέτρα, ὅσα τὸν τελευταῖον πόδα ὁλόκληρον ἔχει οἷον ἐπὶ δακτυ-
λικοῦ· (Alcm. 27 [PMG 27]. 1 Page)

μῶσά γε Καλλιόπα θύγατερ Διός» …
9 sqq. ἰστέον ὅτι ἀπόθεσις καὶ κατάληξις ταὐτόν ἐστι. περὶ ἀποθέσεως οὖν φη-
σιν οἱονεὶ περὶ καταλήξεως. ἔστι δὲ καὶ γενικὸν ὄνομα ἡ ἀπόθεσις οἱονεί, ὡς 
εἴρηται, πᾶσα κατάληξις· ἔστι δὲ καὶ ἰδικὸν ἀντὶ τοῦ ἐλάττωσις. λέγει οὖν ποῖά 
εἰσιν ἀκατάληκτα μέτρα καὶ ποῖα καταληκτικὰ εἰς συλλαβὴν ἢ δύο συλλαβάς.

Choerob. 223. 25 sqq. εἰπὼν περὶ ἀκαταλήκτων καὶ καταληκτικῶν μέτρων 
βούλεται διαλαβεῖν καὶ λέγει πάλιν περὶ βραχυκαταλήκτων, ὅτι βραχυκατάλη-
κτά ἐστιν, ὅσα κατὰ διποδίαν μετρούμενα λείπουσιν τέλειον ἁπλοῦν ἕνα πόδα, 
οἷον ἐπὶ ἰάμβου (κατὰ διποδίαν γὰρ μετρεῖται, ὅθεν καὶ τρίμετρος ὀνομάζεται), 
καὶ φησὶν ὁ τεχνικὸς (ὁ Ἡφαιστίων, p. 14. 1) τὸ παράδειγμα· (Alcm. 174 [PMG 
174] Page)

ἄγ’ αὖτ’ ἐς οἶκον τὸν Κλεησίππω·
ἐνταῦθα γὰρ τὸ ‘σίππω’ ἀντὶ ὅλης ἰαμβικῆς κεῖται διποδίας.

Choerob. 232. 12 sqq. περὶ δὲ τῆς τελευταίας συλλαβῆς αὐτοῦ σαφῶς δι-
δάσκει, ποῖον ἐστὶν ἀκατάληκτον καὶ ποῖον καταληκτικὸν εἰς συλλαβὴν καὶ 
δισύλλαβον· ἰστέον δ’ ὅτι παράδειγμα τοῦ ἀκαταλήκτου οὐ παραφέρει, οἱονεὶ 
ἔχοντος τὸν τελευταῖον πόδα τέλειον δάκτυλον. τοῦ δὲ καταληκτικοῦ παραφέ-
ρει καὶ εἰς δισύλλαβον καὶ πάλιν εἰς συλλαβὴν παραδείγματα.

Choerob. 238. 1 sqq. ἰστέον δ’ ὅτι παρέλειψέ τινα τοῦ ἀντισπαστικοῦ μέ-
τρου ὁ τεχνικός (scil. ὁ Ἡφαιστίων, p. 31. 16 sqq)· ἀλλὰ δεῖ λέγειν, ὡς πολ-
λοὶ τῶν ἄλλων μετρικῶν φασιν, ὅτι δέχεται τὸν πρῶτον πόδα ἀντίσπαστον ἢ 
ἐπίτριτον τέταρτον, τουτέστιν ἐκ τριῶν μακρῶν καὶ μιᾶς βραχεῖας, ἢ παιῶνα 
δεύτερον, τουτέστιν ἐκ βραχείας καὶ μακρᾶς καὶ δύο βραχειῶν, ἢ διτρόχαιον 
ἐκ μακρᾶς καὶ βραχείας καὶ μακρᾶς καὶ βραχείας, τὰς δὲ μέσας (scil. συζυγίας) 
ἀντισπαστικὰς καὶ ἰαμβικάς, τὴν δὲ τελευταίαν ὅτε ἐστὶν ἀκατάληκτον ἰαμβι-
κήν, [ὅτε δὲ καταληκτικὸν] καὶ <τὴν> ταῖς ἰαμβικαῖς ἑπομένην συζυγίαις <τρε-
πομένην κατὰ τὸν πρῶτον πόδα εἰς τὰ τέσσαρα τοῦ δισυλλάβου σχήματα> 
(coll. schol. A in Hephaest. 141. 8 sqq. correxi).

Choerob. 244. 17 sqq. τοῦτο δεδήλωται ἀντιπαθὲς ὂν τῷ ἀπὸ μείζονος 
ἰωνικῷ. ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἀπὸ σπονδείου ἤρχετο, τοῦτο δὲ ἀπὸ πυρριχίου, εἶτα 
σπονδείου, τὸ καθαρὸν ἰωνικόν. ἔστι δὲ καὶ ἐπίμικτον· ἐπιδέχεται γὰρ καὶ 
τροχαϊκὰς διποδίας. ὅτε δὲ παραδέχεται τροχαϊκὴν διποδίαν, πρὸ τῆς τροχα-
ϊκῆς διποδίας ἔστιν ὁ πεντάσημος πούς, τουτέστι παίων τρίτος, λέγω δὴ τὸν 
ἐκ δύο βραχειῶν καὶ μακρᾶς καὶ βραχείας συγκείμενον. ἡ δὲ τροχαϊκὴ διποδία 
ὅταν προτάττηται τῆς ἰωνικῆς διποδίας, εὑρίσκεται αὕτη ἡ τροχαϊκὴ διποδία 
ἑπτάσημος (καὶ ἑξάσημος γάρ ἐστιν, ἐὰν ἔχῃ αὐτοὺς τοὺς δύο τροχαίους κα-
θαρούς· ἕκαστος γὰρ τροχαῖος ἐκ μακρᾶς καὶ βραχείας συγκείμενος τρίσημός 
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ἐστιν). ἑπτάσημος δὲ γίνεται, τὴν τελευταίαν ἐκτείνων, τουτέστι τὴν τετάρτην 
συλλαβήν, καὶ ποιεῖ τὸν ἐκ τροχαίου καὶ σπονδείου συγκείμενον δεύτερον ἐπί-
τριτον (ὡς προείρηται, ὅτε μὴ λήγει εἰς τὸ τέλος τοῦ μέτρου αὐτὴ ἡ διποδία, 
ἀλλ’ ἔχει ἰωνικὸν ἐπαγόμενον) οἷον· (Anacr. 66 [PMG 411]. 1 Page)

ἄπο μοι θανεῖν γένοιτ’· οὐ γὰρ ἂν ἄλλη.
ἔστι γὰρ τοῦτο τρίμετρον ἀκατάληκτον ἔχον τὸν πρῶτον πόδα παιῶνα τρίτον 
τὸν πεντάχρονον, εἶτα τροχαϊκὴν ἑπτάσημον τὸν καὶ δεύτερον ἐπίτριτον, καὶ 
ἰωνικὸν ἀπ’ ἐλάσσονος.

Trich. 367. 31 sqq. ἔστι δὲ τοῦ ἰαμβικοῦ μέτρου περιφανέστατον μὲν τὸ 
ἀκατάληκτον τρίμετρον· τρίμετρον δὲ λέγεται τὸ ἓξ ἔχον ἁπλοῦς πόδας ἰαμ-
βικὸν οἷά εἰσι τὰ προκείμενα. καλεῖται δὲ τρίμετρα διὰ τὸ κατὰ διποδίαν βαί-
νεσθαι καὶ μετρεῖσθαι τὰ ἐκ δισυλλάβων ποδῶν συγκείμενα μέτρα, οἷόν ἐστι 
τοῦτό τε καὶ τὸ τροχαικόν. τὸ μὲν οὖν περιφανὲς ἰαμβικὸν ὡς ἐλέγομεν τοῦτό 
ἐστι τὸ ἀκατάληκτον τρίμετρον· ὃ καὶ νῦν διὰ τὸ σύνηθες καὶ ἐπισημότατον 
εἶναι παραδείγματος χάριν ἐκτέθειται. ὑφίσταται δὲ ἐκ τούτου τοῦ μέτρου κατὰ 
ἀφαίρεσιν καὶ πρόσθεσιν μονόμετρα καὶ δίμετρα καὶ τρίμετρα καὶ τετράμετρα 
καὶ πεντάμετρα· προσέτι καταληκτικά τε καὶ ἀκατάληκτα καὶ βραχυκατάληκτα 
καὶ ὑπερκατάληκτα. καὶ σκόπει μοι τὸ λεγόμενον, ὡς ἐκ τῶν παραδειγμάτων 
σαφέστατον γένηται. μονόμετρον μὲν οὖν ἐστιν ἰαμβικὸν βραχυκατάληκτον, 
τὸ ἐξ ἑνὸς μόνου ποδὸς ἁπλοῦ συγκείμενον οἷον τό·

φεῦ φεῦ·
ἢ εἰ δεῖ καὶ ταῦτα ἐκ τῶν προκειμένων λαμβάνειν, οἷον τό·

κόρη.
βραχυκατάληκτον δὲ καλεῖται διότι λείπεται ὁλοκλήρῳ ποδὶ πρὸς τὸ ἀκατάλη-
κτον μονόμετρον ἀπαρτίσαι. ὅσα γὰρ κατὰ διποδίαν
μετρούμενα τέλειον ἁπλοῦν ἕνα λείπεται πόδα, βραχυκατάληκτα γίνεται ... 25 
sqq. μονόμετρον δέ ἐστιν ἀκατάληκτον τὸ ἐκ δυοῖν ἁπλῶν συντεθειμένον πο-
δῶν· κατὰ γὰρ διποδίαν ὡς ἔφαμεν τὸ ἰαμβικὸν βαίνεται μέτρον, ὡς Ἡφαιστίων 
(cf. schol. B in Hephaest. 266. 14 sq.) φησίν. ὅσα δὲ τέλειον τὸν τελευταῖον 
ἔχουσι πόδα καὶ μήτε περιττεύοντα μήτε λειπόμενον, οἷον τό·

μῖξις κόρη,
ἀκατάληκτά εἰσιν ἁπλῶς ... 396. 6 sqq. δίμετρον δέ, βραχυκατάληκτον μὲν πά-
λιν, οἷον τό·

τεκοῦσα παρθένος·
ὅλῳ γὰρ ποδὶ μεμείωται ἐπὶ τέλους πρὸς τὸ δίμετρον ἀκατάληκτον ἀπαρτίσαι 
... 15 sqq. ἀκατάληκτον δέ, ὡς τό·

ἡ τῶν ἀμίκτων ἐντόκῳ·
ὁλοκλήρους γὰρ ἔχει τὰς δύο διποδίας καὶ οὐδαμῶς καταλήγει. καὶ τοῦτο δὲ 
ἐπισημειοῦνται οἱ παλαιοὶ καὶ ἀνακρεόντειον ὀνο-μάζουσιν … 28 sqq. τρί-
μετρον ἀκατάληκτον ἕκαστον τῶν προκειμένων τεττάρων ἰαμβείων ἐστί. καὶ 
ἡμεῖς μὲν περαιτέρω τοῦ ἀκαταλήκτου τριμέτρου οὐ προβαίνομεν … 33 sqq. 
καὶ ἔτι τετράμετρα βραχυκατάληκτά τε καὶ καταληκτικὰ καὶ ἀκατάληκτα καὶ 
ὑπερκατάληκτα, ὡς οἱ παλαιοί φασι μετρικοί. καὶ εὕροις ἂν χρωμένους τούτοις 
τούς τε κωμικοὺς καὶ τοὺς τραγικούς.
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Trich. 371. 20 sqq. δέχεται δὲ τὸ τροχαϊκὸν μέτρον ἐν μὲν ταῖς ἀρτίαις χώ-
ραις, τουτέστι δευτέρᾳ τετάρτῃ ἕκτῃ καὶ ὀγδόῃ, ὅτε ἀκατάληκτον τετράμετρον 
εὑρίσκεται, τοὺς πέντε τούτους πόδας·    τροχαῖον,    τρίβραχυν, τὸν καὶ 
χορεῖον,   σπονδεῖον,    δάκτυλον,    ἀνάπαιστον· οἳ διὰ τί τε οὕτως 
καλοῦνται καὶ ἐκ πόσων καὶ ποίων σύγκεινται, εἴρηται.

Trich. 372. 15 sqq. εἰσὶ δὲ τὰ προκείμενα μέτρα τροχαϊκὰ τετράμετρα κα-
ταληκτικά· βαίνονται γὰρ καὶ ταῦτα κατὰ διποδίαν, διὰ τὸ ἐκ δισυλλάβων ὡς 
τὰ πολλὰ συγκεῖσθαι ποδῶν. ὥσπερ δὲ ἐν τοῖς ἰαμβικοῖς ἐπισημότατον καὶ πε-
ριφανέστατόν ἐστι τὸ ἀκατάληκτον τρίμετρον, οὕτως ἐν τοῖς τροχαϊικοῖς τὸ 
καταληκτικὸν τετράμετρον.

Trich. 372. 25 sqq. εἰσὶ δὲ καὶ ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ μονόμετρά τε καὶ δίμε-
τρα καὶ τρίμετρα καὶ τετράμετρα, καταληκτικὰ καὶ ἀκατάληκτα, βραχυκατά-
ληκτα καὶ ὑπερκατάληκτα. μονόμετρον μὲν οὖν τροχαϊκὸν βραχυκατάληκτον 
ὡς τοῦτο·

ὕψος.
καταληκτικὸν δέ·

καλλίπαι.
ἀκατάληκτον μονόμετρον·

βασίλεια.
ὑπερκατάληκτον·

τληπόνων καινῶν.
καὶ μονόμετρα μὲν ταῦτα. δίμετρα δέ, βραχυκατάληκτον μὲν τὸ

καλλίπαι θεοῖο ...
373. 3 sqq. καταληκτικὸν δέ·

ἁμερίων τληπόνων.
καὶ τοῦτο ἐπισημότατόν ἐστι καὶ εὐριπίδειον λέγεται. ἀκατάληκτον δέ·

ἐξ ἰλύος αἰθέριον.
δίμετρον δὲ ὑπερκατάληκτον μέν·

καλλίπαι θεοῖο νύμφα μοι.
τρίμετρα δὲ πάλιν, βραχυκατάληκτον μέν·

βασίλεια καλλίπαι θεοῖο.
καταληκτικὸν δέ·

ἃ χοροῖς εὐαγέεσσιν ἀγγέλων.
τοῦτο δὲ τὸ καταληκτικὸν τρίμετρον, ὃ δὴ καὶ ἀρχιλόχειον λέγεται, ὡς Ἀρχιλόχου 
τοῦ ποιητοῦ κατακόρως αὐτῷ χρησαμένου, ἀκέφαλος καλεῖται ἴαμβος, ὅτι, ἐὰν 
κατὰ τὴν ἀρχὴν μία συλλαβὴ αὐτῷ προστεθῇ, ἴαμβος γενήσεται τρίμετρος ἀκατά-
ληκτος. — καὶ καταληκτικὸν μὲν τροχαϊκὸν τὸ ῥηθέν, ἀκατάληκτον δὲ τρίμετρον·

ἐξ ἰλύος αἰθέριον ἀμβιβάσασ’.
ὑπερκατάληκτον δέ·

βασίλεια καλλίπαι θεοῖο νύμφα μοι.
καὶ τρίμετρα μὲν ταῦτα. τετράμετρα δέ, βραχυκατάληκτον μέν·

ἁμερίων τληπόνων καινῶς ἐνήλασάς με.
τετράμετρα δὲ καταληκτικὰ τροχαϊκά, ἃ καὶ ἐπισημότατα ἔφαμεν εἶναι, τὰ προ-
εκτεθέντα τροχαικά. — καὶ ἡμεῖς μὲν μέχρι τούτων ἔστημεν· εἰσὶ δέ, ὡς ἔφαμεν, 
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καὶ ἀκατάληκτα τετράμετρα τὰ συλλαβῇ μιᾷ τῶν προκειμένων περιττεύοντα. 
ταῦτα δὲ καὶ Ἀνακρέων ἐπιτηδεύει, ἐπίσημα καὶ αὐτὰ ὄντα.

Trich. 375. 6 sqq. ὑφίστησι δὲ τὸ δακτυλικὸν μέτρον κατὰ ἀφαίρεσιν 
<καὶ πρόσθεσιν> μόνα δίμετρα καὶ τρίμετρα καὶ τετράμετρα καὶ πεντάμετρα 
καὶ ἑξάμετρα, καταληκτικὰ εἰς συλλαβὴν καὶ εἰς δισύλλαβον καὶ ἀκατάληκτα. 
ὑπερκατάληκτα γὰρ ἢ βραχυκατάληκτα μέτρα οὐκ ἔχει ὅλως τὸ παρὸν μέτρον, 
καθὰ τὸ ἰαμβικὸν καὶ τροχαικόν· ἐπεὶ μηδὲ ἐγχωρεῖ ὅλως ... 27 sqq. καὶ δὴ δίμε-
τρον μὲν καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον, ὡς τοῦτο·

παμμεδέοντα.
καταληκτικὸν γὰρ εἰς συλλαβὴν δίμετρον οὐκ ἐγχωρεῖ γενέσθαι διὰ τὴν αἰτίαν, 
ἣν λέγομεν, ἵνα μὴ τῷ τροχαϊκῷ καὶ ἰαμβικῷ τὸ δακτυλικὸν συνεμπέσοι. ἀκα-
τάληκτον δέ, ὡς τοῦτο·

ἐκ καθαρῶν τέκες.
τρίμετρα δὲ καταληκτικὰ μὲν εἰς συλλαβήν·

ἃ τὸν παντογόνου.
τοῦτο δὲ ἐπισημότατον καὶ πενθημιμερὲς ἀρχιλόχειον λέγεται, ὅτι ἐκ δύο ἥμισυ 
σύγκειται ποδῶν, οἳ τοῦ πέντε εἰσὶν ἥμισυ. — καταληκτικὸν δὲ εἰς δισύλλαβον τό·

υἱέα παμμεδέοντα.
ἀκατάληκτον δὲ τοῦτο·

ἐκ καθαρῶν λαγόνων τέκες.
τετράμετρον δὲ καταληκτικὸν μὲν εἰς συλλαβήν·

υἱέα παμμεδέοντα λόγον.
καὶ τοῦτο ἐπισημότατόν ἐστιν ἑφθημιμερὲς καλούμενον, ὅτι ἐκ τριῶν ἥμισυ πο-
δῶν σύγκειται, οἵ εἰσιν ἥμισυ τοῦ ἑπτά· ὡς καὶ τὸ πενθημιμερές, παρόσον ἐκ δύο 
ἥμισυ. τοῦτο δὲ τὸ ἑφθημιμερὲς Ἀλκμανικὸν καλεῖται, ὅτι πολλαχοῦ κατακόρως 
Ἀλκμὰν τούτῳ κέχρηται. τετράμετρον οὖν καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν ἐστι τὸ 
ῥηθὲν ἑφθημιμερές. — εἰς δὲ δισύλλαβον καταληκτικὸν τετράμετρον τοῦτο·

ἐκ καθαρῶν λαγόνων τέκες ἁγνά.
καὶ τοῦτο ἐπισημότατόν ἐστι καὶ ἀρχιλόχειον ὀνομάζεται. — ἀκατάληκτον δὲ 
τετράμετρον·

υἱέα παμμεδέοντα λόγον τέκες.
ἔνδοξόν ἐστι καὶ τοῦτο Ἀρχιλόχῳ καὶ Ἀλκμᾶνι πολλαχοῦ κεχρημένον. τετράμε-
τρα μὲν οὖν ταῦτα. πεντάμετρα δέ, καταληκτικὸν μὲν πάλιν εἰς συλλαβήν, ὡς τό·

ἃ τὸν παντογόνου αἰωνοτόκου:
εἰς δὲ δισύλλαβον·

υἱέα παμμεδέοντα λόγον κόσμοιο.
τοῦτο δὲ καὶ σιμμίειον καλεῖται, ὡς τοῦ Ῥοδίου Σιμμίου πολλαχῶς αὐτῷ χρησα-
μένου. — ἀκατάληκτον πεντάμετρον ὡς τόδε·

ἐκ καθαρῶν λαγόνων τέκες ἁγνὰ παρθένε.
ἑξάμετρον δέ, εἰς συλλαβὴν μὲν καταλῆγον τό·

ἃ τὸν παντογόνου αἰωνοτόκοιο λόγον.
ἑξάμετρα δὲ καταληκτικὰ εἰς δισύλλαβον τὰ προκείμενα τρία ἔπη. ἀκατάλη-
κτον δὲ ἑξάμετρον ὡς τό·

υἱέα παμμεδέοντα λόγον κόσμου γενετῆρά γε.



11
Nomenclator metricus Graecus et Latinus - EUT Edizioni Università di Trieste

ἀκατάληκτος / acatalectus

καὶ παρ’ Ὁμήρῳ (Γ 237) τό· (Il. III 237 = Od. XI 300)
Κάστορά θ’ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα.

καὶ περαιτέρω τούτων οὐχ εὕρηταί τις προβαίνων. ἰστέον δέ, ὅτι ὡς ἐπὶ τοῦ ἰαμβι-
κοῦ καὶ τοῦ τροχαικοῦ, οὕτως καὶ ἐπὶ τοῦ δακτυλικοῦ καὶ ἁπλῶς ἐπὶ πάντων διμέ-
τρων ἢ τριμέτρων, καταληκτικῶν ἢ ἀκαταλήκτων καὶ τῶν λοιπῶν, παντὸς μέτρου 
ἡ τελευταία συλλαβὴ ἀδιάφορός ἐστι, μακρὰ ἢ βραχεῖα λαμβανομένη ἀπεριέρ-
γως. διὰ τοῦτο καὶ τὸ δακτυλικὸν ἑξάμετρον, εἰ μὲν ἀκατάληκτόν ἐστι, δάκτυλον 
ἢ ἀμφίμακρον τὸν τελευταῖον δέχεται πόδα, ὡς τό· ([Hom.] Od. IX 347)

Κύκλωψ, τῇ, πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες ἀνδρόμεα κρέα.
Trich. 378. 8 sqq. δίμετρον δὲ αἰολικὸν καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον τό·

ἐκ σέθεν μέν·
ἔχει γὰρ ἕνα τε πόδα δισύλλαβον καὶ δύο συλλαβάς, οὐχ ὁλόκληρον πόδα τρι-
σύλλαβον. — δίμετρον δὲ ἀκατάληκτον τό· ([Hom.] Od. X 222)

μέγαν ἄμβροτον.
τρίμετρα δέ, καταληκτικὸν μὲν εἰς συλλαβὴν τό·

ἐκ σέθεν μὲν ἄνα.
καταληκτικὸν δὲ εἰς δισύλλαβον τό·

ἴσον μοί τε φανέντα.
ἀκατάληκτον δὲ τρίμετρον τὸ

ἴσον μοί τε φανέντα γε.
τῶν δὲ τετραμέτρων καταληκτικὸν μὲν εἰς συλλαβήν ἐστι τό·

ὃ δ’ ἔην μείναντα θεόν.
καταληκτικὸν δὲ εἰς δισύλλαβον, ὃ καὶ Ἡφαιστίων (p. 21. 13 sqq.) ἐπισημει-
οῦται διὰ τὸ πολλαχοῦ αὐτῷ κεχρῆσθαι τοὺς παλαιούς, τό·

ἐκ σέθεν μὲν ἄνασσα φανέντα
τετράμετρον δὲ ἀκατάληκτον τό·

ἴσον μοί τε φανέντα ἁμαρτάδος.
καὶ τοῦτο δὲ ἐπισημότατόν ἐστιν. πεντάμετρα δέ εἰσι, καταληκτικὸν μὲν εἰς 
συλλαβὴν τό·

ἐκ σέθεν μὲν ἄνασσα δανεισάμενον.
καταληκτικὸν δὲ εἰς δισύλλαβον τό·

ἴσον μοί τε φανέντα ἁμαρτάδος ἐκτός.
καὶ ταῦτα δὲ ἐπίσημα τοῖς παλαιοῖς εἰσιν. — ἀκατάληκτον δὲ πεντάμετρον τό·

ἐκ σέθεν μὲν ἄνασσα δανεισάμενον πάχος·
τοῦτο δὲ τὸ ἀκατάληκτον πεντάμετρον καὶ σαπφικὸν τεσσαρεσκαιδεκασύλλα-
βον ὀνομάζεται διὰ τὸ τὴν Σαπφὼ ὁλόκληρα ᾄσματα
γράψαι τούτῳ τῷ μέτρῳ.

Trich. 379. 27 sqq. ἔστι μὲν ἐπισημότατα ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ (scil. τῷ λο-
γαοιδικῷ), ὡς καὶ Ἡφαιστίων (p. 24. 3 sqq.) φησί, τά τε τρίμετρα ἀκατάληκτα, 
τὰ πρὸς δυσὶ ποσὶ δακτυλικοῖς μίαν ἔχοντα τροχαϊκὴν διποδίαν, ἃ καὶ ἀλκαικὰ 
καλεῖται, ὡς τοῦ Ἀλκαίου κατακόρως αὐτοῖς χρησαμένου, οἷόν ἐστι τό·

καὶ θεὸν ἁμερίοις βροτοῖσι·
καὶ προσέτι τὰ τετράμετρα ἀκατάληκτα, τὰ πρὸς τρισὶ δακτυλικοῖς ποσὶ 
μίαν ἔχοντα τροχαϊκὴν διποδίαν, ἃ καὶ πραξίλλεια λέγεται, ἅτε τῆς ποιητρίας 
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Πραξίλλης ἐν πολλῷ χρησαμένης τῷ τοιούτῳ μέτρῳ, οἷόν ἐστι τό·
ἀνίδεον θεότητα λόγοισιν ἄμμιν.

ἡμεῖς μέντοι, διὰ τὸ μακρότερον εἶναι τὸ πεντάμετρον, ἄλλως τε καὶ περιέχειν 
καὶ τὰ τρίμετρα καὶ τὰ τετράμετρα, ἐπετηδευσάμεθά τε αὐτὸ καὶ εἰς παράδειγ-
μα προτεθείκαμεν· εἰσὶ γὰρ τὰ προκείμενα τρία ἔπη λογαοιδικὰ πεντάμετρα 
ἀκατάληκτα, ἐκ τεσσάρων δακτύλων ἢ σπονδείων καὶ μιᾶς τροχαϊκῆς διποδίας. 
— ταῦτα δὲ ἐπειδὴ μὴ κατὰ μονοποδίαν ἐπὶ τῷ τέλει μετρεῖται, ὡς ἔφαμεν, διὰ 
τὸ δέχεσθαι τοὺς τροχαίους δισυλλάβους ὄντας, ἀπόθεσιν μὲν ἤτοι κατάληξιν 
καταληκτικὴν εἰς δισύλλαβον οὐχ ἕξει, ὡς οὐδὲ τὰ τροχαϊκὰ ἢ ἰαμβικά· ἕξει δὲ 
ἀκατάληκτον μόνην καὶ ὑπερκατάληκτον. οὐ μὴν ἀλλ’ οὐδὲ μονόμετρον ὅλως 
ἕξει διὰ τὰς αἰτίας, ἃς εἴπομεν ἐν τῷ περὶ τοῦ δακτυλικοῦ· οὐδὲ δίμετρον βρα-
χυκατάληκτον ἢ καταληκτικόν, ἵνα μὴ πάλιν τῷ δακτυλικῷ συνεμπέσῃ. ἀκατά-
ληκτον οὖν δίμετρόν ἐστι τόδε·

ἀνίδεον φανέντα·
ὑπερκατάληκτον δὲ τὸ τούτου μιᾷ συλλαβῇ πλεονάζον ὡς τό·

ἀνίδεον φανέντα γε.
τρίμετρον δὲ βραχυκατάληκτον μὲν οὐκ ἔσται, ἵνα μὴ πάλιν τῷ δακτυλικῷ συ-
νεμπέσῃ, οὐδὲ καταληκτικὸν διὰ τὸ αὐτὸ τοῦτο, μόνον δὲ ἀκατάληκτον καὶ 
ὑπερκατάληκτον. καὶ ἀκατάληκτον μὲν τοῦτο·

καὶ θεὸν ἁμερίοις βροτοῖσι.
τοῦτο δὲ καὶ ἀλκαϊκόν, ὡς ἔφαμεν, λέγεται. ὑπερκατάληκτον δὲ τὸ τούτου μιᾷ 
συλλαβῇ πλεονάζον ὡς τό·

καὶ θεὸν ἁμερίοις βροτοῖσί γε.
καὶ τετράμετρα καὶ πεντάμετρα ὡσαύτως μόνα ἀκατάληκτα καὶ ὑπερκατάλη-
κτα ἔσονται διὰ τὰς αἰτίας, ἃς εἴπομεν πολλάκις. καὶ τετράμετρον μὲν ἀκατά-
ληκτον, ὃ καὶ πραξίλλειον, ὡς ἔφαμεν ὀνομάζεται, τό·

ἀνίδεον θεότητα λόγοισι θείοις.
ὑπερκατάληκτον δὲ τὸ τούτου συλλαβῇ μιᾷ πλεονεκτοῦν. πεντάμετρα δὲ ἀκα-
τάληκτα τὰ προκείμενα τρία ἔπη. ὑπερκατάληκτα δὲ τὰ ἐφ’ ἑκάστῳ τούτων καὶ 
μίαν συλλαβὴν ἔχοντα ἐπέκεινα.

Trich. 382. 28 sqq. ἀποθέσεις δὲ ἤτοι καταλήξεις τὸ προκείμενον μέτρον 
(scil. τὸ ἀναπαιστικὸν μέτρον) ἔχει ἕξ, διότι καὶ κατὰ διποδίαν μετρεῖται· βρα-
χυκατάληκτον, καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν, καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον, 
ἀκατάληκτον, ὑπερκατάληκτον εἰς συλλαβήν, ὑπερκατάληκτον εἰς δισύλλαβον 
... 383. 19 sq. ἀκατάληκτον δὲ δίμετρον ἀναπαιστικὸν τό·

ἐμέθεν μελέων, ἐμέθεν κραδίης ...
28 sqq. καταληκτικὸν δὲ τὸ μὲν εἰς συλλαβὴν (scil. τὸ ἀναπαιστικὸν τρίμετρον) 
σιμμιακὸν καλεῖται, ὅτι πολλῷ αὐτῷ χρῆται Σιμμίας ὁ Ῥόδιος. ἔστι δὲ ὡς τοῦτο·

ἵνα λῷον ἄγοις κατὰ σόν <με> θέλημα ὁδηγεῦσ’
τὸ δὲ εἰς δισύλλαβον, ὡς ἕκαστος τῶν προτεθέντων τριῶν στίχων. — ἀκατάλη-
κτον δὲ τὸ τούτων μιᾷ συλλαβῇ πλεονάζον.

Trich. 385. 31 sqq. ἀποθέσεις δὲ ἤτοι καταλήξεις ἔχει τὰ χοριαμβικὰ καὶ 
ἁπλῶς τὰ ἐκ τετρασυλλάβων ποδῶν μέτρα, μόνας ταύτας· καταληκτικόν, 
ὑπερκατάληκτον, ἀκατάληκτον.
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Trich. 386. 14 sqq. παράδειγμα τοῦ καθολικοῦ διμέτρου καταληκτικοῦ χο-
ριαμβικοῦ, τοῦ μὲν εἰς δάκτυλον λήγοντος τόδε·

καί τε καθυπνεῦντά με·
τοῦ δὲ εἰς ἀμφίμακρον

ἀλλά γε καὶ ἠρεμῶ.
διμέτρου δὲ ἀκαταλήκτου

σεῖο δ’ ἄνευ μηδὲ πνοᾶς ...
28 sq. ἀκατάληκτον δὲ τρίμετρον·

καί τε καθυπνεῦντά με διαμπερέως ...
33 sqq. τετράμετρα δέ, καταληκτικὰ μὲν εἰς δάκτυλον περαιούμενα, ὡς τόδε·

καί τε καθυπνεῦντά με διαμπερέως φρούρεε,
εἰς δὲ ἀμφίμακρον·

ἀλλά γε καὶ ἠρεμόωντ’ ἀτρεμέη βιοτᾷ·
ἀκατάληκτον δὲ τὸ τούτου πλεονάζον μιᾷ συλλαβῇ ὡς τό·

σεῖο δ’ ἄνευ μηδὲ πνοᾶς μέτρον ἔχοιμι βιοτᾷ ...
387. 5 sqq. καὶ πεντάμετρα δέ εἰσιν ὁμοίως ἀκατάληκτα, ὑπερκατάληκτα καὶ 
καταληκτικά, ἃ καταληκτικὰ καὶ ὁ ποιητὴς Καλλίμαχος ἐν ὁλοκλήροις ποιή-
μασι τίθησι.

Trich. 387. 13 sqq. περὶ τοῦ ἐπιμίκτου χοριαμβικοῦ. τοῦ δ’ ἐπιμιγνυμένου 
τοῖς ἰάμβοις, τοῦ μὲν εἰς ἀμφίβραχυν λήγοντος διμέτρου καταληκτικοῦ παρά-
δειγμα τό·

εὐδιόωσα πόντον,
τοῦ δὲ εἰς βακχεῖον τό·

εὐδιόωσα πόντους·
ἀκαταλήκτου δὲ διμέτρου ἐπιμίκτου παράδειγμα·

ἠπιόωσα προσπόλῳ.
ταῦτα δὲ τὰ δύο εἴδη τοῦ ἐπιμίκτου διμέτρου Ἀνακρέων καὶ Ἀριστοφάνης ἐν 
τοῖς μάλιστα ἐπιτηδεύουσιν.

Trich. 388. 25 sqq. ὑφίστανται δὲ ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ (scil. ἐν τῷ ἀντι-
σπαστικῷ) μονόμετρά τε καὶ δίμετρα καὶ τρίμετρα καὶ τετράμετρα, καὶ μὴν καὶ 
πεντάμετρα, καταληκτικά, ἀκατάληκτα, ὑπερκατάληκτα· καὶ ταῦτα γὰρ ἀπο-
θέσεις ἔχουσι τρεῖς, ὡς ἔφαμεν, διὰ τὸ ἐκ τετρασυλλάβων συγκεῖσθαι ποδῶν. 
μονόμετρον μὲν οὖν ἀκατάληκτον <καὶ> καταληκτικὸν οὐ δύναται ὑποστῆναι 
κατά γε ἐμὲ ἐν τῷ παρόντι μέτρῳ· συνεμπέσοι γὰρ ἄν τινι τῶν προρρηθέντων 
μέτρῳ· ἄλλως τε καὶ οὐδέ τις εὕρηται τῶν παλαιῶν τούτῳ χρησάμενος, οὐδ’ 
αὐτὸς ὁ Ἡφαιστίων μνημονεύει ὅλως τοιούτου τινός ... 15 sqq. δίμετρον δὲ 
ἀκατάληκτόν ἐστιν οἷον τό·

ἐν ὄρφναις μὲν ἀφεγγέσσι.
τοιαῦτα δέ εἰσιν, ὅσον κατὰ τὸ δίμετρον ἀκατάληκτον καὶ τὰ ἰδίᾳ ἡμῖν τεθέντα 
εἰς παράδειγμα τῶν συμμίκτων ἀναπαίστων, ὀνομάζονται δὲ τὰ τοιαῦτα δίμε-
τρα, ὡς καὶ ἀνωτέρω ἔφαμεν, γλυκώνειά τε καὶ ἀνακρεόντεια … 390. 2 sqq. τὸ 
ἀκατάληκτον δὲ τρίμετρον, ὅταν τὴν τελευταίαν μόνην ἔχῃ ἰαμβικήν, τὰς πρὸ 
αὐτῆς δὲ δύο ἀντισπαστικάς, ἀσκληπιάδειον λέγεται, οἷον·

ἀφεγγέσσι φαείνοισα, κέλευθον αὖ.
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πολλῷ δὲ τῷ τοιούτῳ καὶ Ἀλκαῖος χρῆται ... 14 sqq. ἀκατάληκτον δὲ τετράμε-
τρόν ἐστιν οἷον τό·

πολεῦντος πότνιά μευ παρομάρτευ ἐπίκουρος εὖ·
ὃ δὴ μόνον ἔχει τὴν τελευταίαν διποδίαν ἰαμβικήν, τοὺς δὲ πρὸ ταύτης ἀντι-
σπάστους καθαρούς. καὶ ὅταν τοιοῦτον ᾖ, σαπφικὸν ἑκκαιδεκασύλλαβον ὀνο-
μάζεται ... 26 sqq. εἰσὶ δὲ καὶ πεντάμετρά τινα, καταληκτικά τε καὶ ἀκατάληκτα, 
ὧν τὸ ἀκατάληκτον, ἐπὶ τέλους ἰαμβικὴν διποδίαν δεχόμενον, Ἀλκαϊκὸν ὀνο-
μάζεται· κέχρηται γὰρ τούτῳ Ἀλκαῖος. ἔστι δὲ τοιοῦτον οἷον τό·

ὁδῷ δ’ εἰν ἀβάτῳ καὶ παρ’ ἐρήμαισιν ἀρούραισι φάεινέ μοι.
Trich. 391. 37 sqq. εἰσὶ δ’ ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ (scil. τῷ ἰωνικῷ ἀπὸ μείζονος) 

δίμετρά τε καὶ τρίμετρα καὶ τετράμετρα καὶ πεντάμετρα. ἐν δὲ τούτοις τὰ μὲν 
βραχυκατάληκτα, τὰ δὲ καταληκτικά, τὰ δὲ ἀκατάληκτα, τὰ δὲ ὑπερκατάληκτα 
... 392. 10 sqq. δίμετρον δέ ἐστὶν ἀκατάληκτον τό·

χὡς παῖς πόκα πότνα σέθεν.
27 sq. τρίμετρον δὲ ἀκατάληκτον οἷον τό·

ἐν δ’ ἁμερίῳ φωτὶ φλέγοισαν ζέσιν ...
393. 7 sqq. καὶ ἡμεῖς μὲν περαιτέρω τῶν τοιούτων τετραμέτρων (scil. τῶν ἰω-
νικῶν ἀπὸ μείζονος) οὐ προέβημεν· πλὴν ἐπισημότατά εἰσι καὶ τὰ ἀκατάλη-
κτα τετράμετρα, ἃ μιᾷ συλλαβῇ τῶν προκειμένων πλεονάζουσι. τιθέασι δὲ καὶ 
ταῦτα οἱ Αἰολεῖς διχῶς· ἢ γὰρ δυσὶν ἰωνικοῖς δύο τροχαϊκὰς ἐπάγουσι διποδίας 
ἢ τρισὶν ἰωνικοῖς τροχαϊκὴν διποδίαν μίαν. τούτου παράδειγμα ἔστω τόδε·

ἐν δ’ ἁμερίῳ φωτὶ φλέγοισαν ζέσιν ἡλίου με.
αἰολικὰ δὲ ὀνομάζεται καὶ ταῦτα, ὅτι Σαπφὼ αὐτοῖς κέχρηται, αἰολικῇ διαλέ-
κτῳ χρωμένη.

Trich. 394. 19 sqq. εἰσὶ δὲ ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ (scil. τῷ ἰωνικῷ ἀπ’ ἐλάσσο-
νος) δίμετρά τε καὶ τρίμετρα καὶ τετράμετρα καὶ πεντάμετρα· καὶ τούτων τὰ 
μὲν βραχυκατάληκτα, τὰ δὲ καταληκτικά τε καὶ ἀκατάληκτα καὶ ὑπερκατάλη-
κτα, ὁμοίως τῷ ἀπὸ μείζονος ἰωνικῷ ... 29 sqq. δίμετρον <δὲ> ἀκατάληκτον·

ἀπάγοις ἐκ κακότητος.
τοῦτο δὲ ἐπισημότατον γίνεται, ὅταν συμμίγνυται τῇ τροχαικῇ διποδίᾳ, καὶ 
πρὸ αὐτῆς, ὡς εἴπομεν, τὸν τρίτον παίωνα δέχεται, οἷά εἰσι τὰ προκείμενα τρία 
ἔπη τὰ μετὰ τοὺς τρεῖς καθαροὺς ἰωνικούς. τὸ δ’ αὐτὸ καὶ Ἀνακρεόντειον ὀνο-
μάζεται, ὡς αὐτῷ κατακόρως χρησαμένου τοῦ Ἀνακρέοντος. ποδίζεται δὲ τοῖς 
νεωτέροις διὰ τὸ σαφέστερον, οἶμαι, ἄλλως ἤπερ ἔφαμεν· ἐξ ἀναπαίστου γὰρ 
καὶ δύο ἰάμβων καὶ μιᾶς κοινῆς συλλαβῆς τοῦτο μετροῦσιν οἱ νῦν ... 395. 12 
sqq. ἀκατάληκτον δέ ἐστι τρίμετρον·

ἀπάγοις ἐκ κακότητος μογεροῦ νυ.
καὶ τοῦτο τὸ μέτρον πολύ ἐστι παρὰ Ἀνακρέοντι καὶ Σαπφοῖ … 396. 9 sqq. 
ἔνδοξά εἰσι καὶ τὰ ἀκατάληκτα τετράμετρα, ἃ μιᾷ συλλαβῇ τῶν προκειμένων 
ἐπῶν περιττεύουσι. Σαπφώ τε γὰρ κέχρηται τούτοις καὶ Ἀλκμὰν καὶ Ἀλκαῖος 
ὁ ποιητής.

Trich. 397. 26 sqq. εἰσὶ δὲ καὶ ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ (scil. τῷ παιωνικῷ) κα-
ταληκτικά τε καὶ ἀκατάληκτα καὶ ὑπερκατάληκτα. βραχυκατάληκτα γὰρ ἴσως, 
ὡς οἱ πρὸ ἡμῶν μετρικοί φασιν, οὐ δεῖ ζητεῖν ἐν τῷδε τῷ μέτρῳ· ἐπὶ γὰρ τῶν 
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κρητικῶν οὐδὲ ἐγχωρεῖ ὅλως … 398. 5 sqq. δίμετρον <δὲ> ἀκατάληκτον, παι-
ωνικὸν μέν, τό·

αἰὲν ὀλοόφρονά γε.
κρητικὸν δὲ

ῥύσι’ ἄσαιμί σοι ...
32 sqq. τετράμετρον δὲ ἀκατάληκτον παιωνικὸν μὲν οὐκ ἔχομεν εἰς παράδειγ-
μα, κρητικὸν δέ·

ἵνα τοι ῥύσι’ ἄσαιμι σωθεὶς βρόχου
καὶ βακχειακὸν τό·

ἐραννὰν πονησάμενος κούρα λύραν,
ὃ δὴ καὶ ἐπίσημον τέως ἐν τοῖς ἐκ βακχείων παιωνικοῖς μέτροις ἐστίν.

Tzetz. in Aristoph. nub. 457a (p. 493. 15 sq. Holwerda) οἱ παλαιοί φασιν· 
«ἡ περίοδος ἑνδεκάκωλος, ὧν τὸ μὲν πρῶτον τροχαικὸν δίμετρον καταληκτι-
κόν»· ἔστι δὲ καθ’ ἡμᾶς δίμετρον ἀκατάληκτον.

Tzetz. in Aristoph. Plut. 637 (p. 149b. 15 sqq. Massa Positano) λέγεις ἐμοὶ 
χαράν, (λέγεις ἐμοὶ βοάν)] ἰαμβικὸς τρίμετρος ἀκατάληκτος. εἰ δ’ ἐστί· ‘λέγεις 
μοι χαράν, (λέγεις μοι βοάν)’, ἕτερος τις αὐτὸν μετρησάτω.

Tzetz. in Aristoph. ran. 384a (p. 806. 12 sqq. Koster) Δήμητερ ἁγνῶν] 
ταῦτα δίμετρα καταληκτικὰ ἰαμβικά, ὡς τό· (Archil. 172. 2 West)

τίς σὰς παρηειρε φρένας;
Τζέτζης δὲ ἀκατάληκτα μᾶλλόν φησιν.

Tzetz. in Aristoph. ran. 384b (p. 806. 15 sq. Koster) ἰαμβικὰ δίμετρα ἀκα-
τάληκτα.

Tzetz. in Aristoph. ran. 414 (p. 810. 1 sqq. Koster) ἰαμβικὰ κατὰ δύο δίμε-
τρα καταληκτικὰ καὶ ἓν τρίμετρον ἀκατάληκτον.

Tzetz. in Aristoph. ran. 1500 (p. 1115. 4 sq. Koster) ἀναπαιστικὰ δίμετρα 
ἀκατάληκτα.

Anon. de metr. 355. 4 sqq. παρέπεται τοῖς μέτροις ἑπτά, κατὰ ποιὸν καὶ πο-
σόν. καὶ κατὰ μὲν ποιότητα δʹ γένος, εἶδος, σύνταξις, τόμή· κατὰ δὲ ποσότητα 
τρία· μέγεθος, σχέσις, ἀπόθεσις ... 16 sq. ἀπόθεσις δὲ ὡς ὅταν εἴπωμεν τὸ μὲν 
ἀκατάληκτον, τὸ δὲ καταληκτικόν.

Epit. Hephaest. 359. 10 sqq. τὸ δακτυλικὸν μέτρον δέχεται δακτύλους καὶ 
σπονδείους κατὰ πᾶσαν χώραν πλὴν τῆς τελευταῖας· ἐπὶ ταύτης δέ, εἰ μὲν ἀκα-
τάληκτον εἴη, δάκτυλον ἔξει ἢ <διὰ> τὴν ἀδιάφορον κρητικόν· εἰ δὲ καταληκτι-
κόν, τὰ ἀπ’ αὐτοῦ μεμειωμένα ἤγουν συλλαβῇ, καὶ καταληκτικὸν εἰς δισύλλα-
βον καλεῖται, ἤγουν δύο συλλαβαῖς, καὶ καλεῖται καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν. 
ἐπίσημον δὲ τὸ ἑξάμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον τὸ λεγόμενον ἔπος, 
ὡς· ([Hom.] Il. I 1)

μῆνιν ἄειδε <θεὰ Πηληιάδεω Ἀχιλῆος>.
τὸ αἰολικὸν τὸν μὲν πρῶτον ἔχει πόδα ἕνα τῶν δισυλλάβων ἀδιάφορον, ἢ 
σπονδεῖον ἢ ἴαμβον ἢ τροχαῖον ἤ πυρρίχιον· τοὺς δ’ ἐν μέσῳ δακτύλοις πάντας· 
τὸν δὲ τελευταῖον δάκτυλον ἢ κρητικὸν διὰ τὸ ἀδιάφορον τῆς συλλαβῆς, εἰ 
ἔστιν ἀκατάληκτον, εἰ δὲ καταληκτικὸν εἴη, ἔστω καὶ τὰ ἐκ τούτου μεμειωμένα 



Nomenclator metricus Graecus et Latinus - EUT Edizioni Università di Trieste

16

ἀκατάληκτος / acatalectus

εἰς δισύλλαβον καὶ συλλαβήν. καταληκτικὸν γὰρ ἔπος αἰολικὸν τοῦτο· (Alc. 
368. 1 Voigt)

κέλομαί τινα τὸν χαρίεντα Μένωνα καλέσσαι.
Epit. Hephaest. 359. 29 sqq. εἰσὶ δὲ αὐτοῦ (scil. τοῦ ἀναπαιστικοῦ μέτρου) 

τὰ εἴδη ἓξ κατὰ συζυγίαν διαιρομένου· ὑπερκατάληκτον εἰς συλλαβήν, ἀκατά-
ληκτον, καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον, καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν, βραχυκα-
τάληκτον.

Epit. Hephaest. 360. 23 sqq. τὸ ἀντισπαστικὸν τὴν μὲν πρώτην συζυγίαν 
ἔχει τρεπομένην κατὰ τὸν πρότερον πόδα εἰς τὰ τέσσαρα σχήματα τὰ δισύλ-
λαβα, τὰς δ’ ἐν μέσῳ καθαρὰς ἀντισπαστικάς, τὴν δὲ τελευταίαν, ὁπότε ἐστὶν 
ἀκατάληκτον, ἰαμβικήν.

Epit. Hephaest. 361 4 sqq. ἀκατάληκτα καλεῖται μέτρα, ὅσα τὸν τελευ-
ταῖον πόδα ὁλόκληρον ἔχει, οἷον ἐπὶ δακτυλικοῦ· (Alcm. 27 [PMG 27]. 1 Page)

μωσ’ ἄγε Καλλιόπα θύγατερ Διός.
Schol. vet. in Pind. praef. (III, p. 307. 21 sqq. Drachmann) λεκτέον περὶ 

ποδῶν καὶ ἰστέον ὅτι οἱ πάντες πόδες εἰσὶν εἰκοσιοκτώ. τέσσαρες οἱ δισύλλα-
βοι· ὀκτὼ οἱ τρισύλλαβοι· δεκαὲξ οἱ τετρασύλλαβοι, οἳ δὴ καὶ τέλειον μέτρον 
καὶ συζυγίαν ἀπαρτίζουσιν· οἱ δ’ ἄλλοι πόδες, πλὴν τοῦ καθαροῦ δακτύλου, 
κατὰ διποδίαν εἰς συζυγίαν συνίστανται καὶ μέτρα λέγονται ὧντινων δὴ μέ-
τρων καὶ αἱ καταλήξεις τέσσαρές εἰσιν· ἀκατάληκτον, τὸ μὴ ἔχον ἔλλειμμα τὸ 
τυχόν· καταληκτικὸν, τὸ κατὰ συλλαβὴν λεῖπον· βραχυκατάληκτον, τὸ κατὰ 
πόδα δισύλλαβον ἢ τρισύλλαβον λεῖπον· καὶ ὑπερκατάληκτον, τὸ ἔχον ἐπέκει-
να συλλαβήν.

Schol. rec. in Pind. (p. 40. 3 sqq. Abel) ἰστέον ὅτι πάντα τὰ μέτρα πλὴν 
τοῦ δακτυλικοῦ κατὰ διποδίαν μετρεῖται καὶ ἀνέρχεται μέχρι τοῦ πενταμέτρου. 
ἔστι δὴ μονόμετρον μὲν τὸ ἔχον πόδας δύο, δίμετρον τὸ ἔχον πόδας τέσσαρας, 
τρίμετρον τὸ ἔχον ἕξ, τετράμετρον τὸ ἔχον ὀκτώ, πεντάμετρον τὸ ἔχον δέκα, 
καὶ περαιτέρω οὐ πρόεισι. παντὸς δὲ μέτρου πλὴν τοῦ δακτυλικοῦ ἀποθέσεις 
ἤτοι καταλήξεις εἰσὶ τέσσαρες· βραχυκατάληκτον, καταληκτικόν, ἀκατάληκτον 
καὶ ὑπερκατάληκτον … (41. 3 sqq.) ἀκατάληκτον δὲ ὅπερ ἀπηρτισμένους ἔχει 
τοὺς πόδας, οἷον τὸ ἰοὺ ἰού, ἢ τὸ ἰὼ ἰώ, ἢ τὸ φεῦ φεῦ ἰώ· ταῦτα γὰρ μονόμε-
τρά ἐστιν ἀκατάληκτα διὰ τὸ ἀπηρτισμένους ἔχειν τοὺς πόδας καὶ μὴ ἐλλιπεῖς 
ὡς τὰ εἰρημένα. ὑπερκατάληκτον δὲ τὸ ἔχον μὲν ἀπηρτισμένους τοὺς πόδας, 
ἔχον δὲ καὶ συλλαβὴν μίαν πλείονα. εἴρηται δὲ πλὴν τοῦ δακτυλικοῦ, ὅτι τοῦτο 
μόνον κατὰ μονοποδίαν μετρεῖται διὰ τὸ εἶναι τοὺς πόδας τρισυλλάβους. ὅτε 
μὲν οὖν ἀπηρτισμένους ἔχει τοὺς πόδας, λέγεται ἀκατάληκτον, ὅτε δὲ πλείονα 
συλλαβὴν ἔχει, λέγεται καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν, ὅτε δὲ δύο, καταληκτι-
κὸν εἰς δισύλλαβον. οὐκ ἔχει γὰρ ἐν τούτῳ χώραν τὸ βραχυκατάληκτον ἢ τὸ 
ὑπερκατάληκτον, ὡς οἱ μετρικοί φασι. ταῦτα καὶ ἐπὶ διμέτρου καὶ τριμέτρου καὶ 
τῶν λοιπῶν συμβαίνει τὰ πάθη.

Schol. vet. in Pind. Ol. 1 (p. 1. 4 sqq. Tessier) τῆς στροφῆς καὶ ἀντιστρό-
φου τὸ αʹ γλυκώνειον ... τὸ ιαʹ τροχαικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον πλεονάζον 
τοῦ εὐριπιδείου συλλαβῇ … τὸ ιεʹ ἀντισπαστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἀπὸ 



17
Nomenclator metricus Graecus et Latinus - EUT Edizioni Università di Trieste

ἀκατάληκτος / acatalectus

δακτύλου τῆς ἰαμβικῆς ἀρξαμένης ἑπτασήμου … τῆς δὲ ἐπῳδοῦ κώλων ιγʹ τὸ 
αʹ τροχαϊκὸν δίμετρον <ἀπὸ> ἰάμβου ὁμοίως τῷ ιʹ τῆς στροφῆς ... τὸ ιαʹ ἰωνικὸν 
[παροξύτονον] ἀκατάληκτον.

Schol. rec. in Pind. Ol. 1 (p. 45. 11 sqq.  Abel) ἔστι δὲ στροφῶν τεσσάρων, 
ἑκάστης δὲ στροφῆς καὶ ἀντιστροφῆς τὰ κῶλα ιζʹ. τὸ αʹ ἀντισπαστικὸν δίμετρον 
ἀκατάληκτον, ὃ καὶ ἀπὸ Γλύκωνος τοῦ εὑρόντος αὐτὸ γλυκώνειον καλεῖται 
… τὸ ιαʹ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ... τὸ ιεʹ ἀντισπαστικὸν δίμετρον 
ὑπερκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου καὶ παίωνος αʹ καὶ συλλαβῆς. ἔν τισι δὲ τῶν 
κώλων καὶ πεντασύλλαβός ἐστιν ὁ ἀντίσπαστος. ἐμοὶ δὲ δίμετρον δοκεῖ ἀκατά-
ληκτον ἔχον καὶ τὸν βʹ πόδα ἐπίτριτον πεντασύλλαβον ... αἱ ἐπῳδοὶ κώλων ιγʹ. τὸ 
αʹ παιωνικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον ἐκ παίωνος βʹ καὶ ἰαμβικῆς συζυγίας καὶ 
συλλαβῆς ἐγὼ δ’ ἀντισπαστικὸν τοῦτό φημι δίμετρον ἀκατάληκτον τοῦ αʹ πο-
δὸς ἀντισπάστου πεντασυλλάβου, τοῦ δὲ βʹ ἐπιτρίτου βʹ ... τὸ ϛʹ ἀντισπαστικὸν 
τρίμετρον ἀκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου, διϊάμβου καὶ αὖθις ἀντισπάστου ἢ 
διϊάμβου ἢ ἐπιτρίτου διὰ τὴν ἀδιάφορον. καλεῖται δὲ τοῦτο Φαλαίκειον, ὡς 
τὴν αʹ χώραν ἔχον ἀντισπαστικήν, τὰς δὲ λοιπὰς ἰαμβικάς, ὡς εἴρηται … τὸ ιʹ 
ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον, ὃ καλεῖται Ἀνακρεόντειον. τὸ ιαʹ ἰωνικὸν ἀπὸ 
μείζονος δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος βʹ οἰκείου τῷ μέτρῳ καὶ ἰωνικοῦ. 
καὶ καλεῖται τοῦτο κλεομάχειον, τὸ δίμετρον δηλονότι.

Schol. vet. in Pind. Ol. 2 (p. 2. 11 sqq. Tessier) τῆς δευτέρας ᾠδῆς ἡ 
στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ἐστὶ ιδʹ … τὸ γʹ ἀντισπαστικὸν ἀπ’ ἀδιαφό-
ρου τοῦ πρώτου ποδὸς δίμετρον ἀκατάληκτον ἰαμβικῇ κατακλειόμενον … 
τὸ θʹ παιωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον … ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων ἐστὶν ηʹ. τὸ αʹ 
χοριαμβικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἀπὸ ἰαμβικῆς. τὸ βʹ τροχαικὸν δί-
μετρον ἀκατάληκτον. τὸ γʹ ἀντισπαστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον. τὸ δʹ 
παιωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ εʹ ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. rec. in Pind. Ol. 2 (p. 104. 6 sqq. Abel) τοῦ βʹ εἴδους αἱ στροφαὶ καὶ 
ἀντιστροφαὶ κώλων ἑκάστη ιδʹ ... τὸ γʹ ἀντισπαστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον, 
πλὴν ὁ αʹ ἀντίσπαστος διαλύεται εἰς βʹ βραχείας καὶ μακρὰν αʹ, καὶ ἡ κατακλεὶς 
ἰαμβική. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ ὡς Ἰωνικόν ἐστι δίμετρον ἀκατάληκτον τῆς αʹ μακρᾶς τοῦ 
Ἰωνικοῦ διαλυθείσης εἰς βʹ βραχείας, τοῦ δὲ βʹ ποδὸς παίωνος ὄντος βʹ ἀντὶ ἰω-
νικοῦ, ἔν τισι δὲ καὶ διιάμβου διὰ τὴν ἀδιάφορον … τὸ ηʹ Ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος 
δίμετρον ἀκατάληκτον· ὁ βʹ δὲ ποὺς διΐαμβός ἐστι πεντασύλλαβος. ἐντεῦθεν δὲ 
μανθανέτω πᾶς, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἰωνικοῖς εὕρηνται ἴαμβοι, ἄλλ’ οὐ μόνον τροχαῖοι. 
τὸ θʹ παιωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος δʹ καὶ κρητικοῦ … αἱ ἐπῳδοὶ 
κώλων ηʹ … τὸ δʹ παιωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον, ὅμοιον τῷ θʹ τῆς στροφῆς. τὸ 
εʹ ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον· ὁ βʹ ποὺς τρίβραχυς. τὸ ϛʹ μικτὸν τροχαικὸν 
ἀπὸ ἰαμβικῆς συζυγίας τρίμετρον ἀκατάληκτον· εἰς τὸ ‘Λάιον’ (v. 70) συνίζησις. 
τὸ ζʹ ἰωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. ἔν τισι δὲ καὶ ἐκ παίωνός ἐστι καὶ διιάμβου.

Schol. vet. in Pind. Ol. 3 (p. 3. 8 sqq. Tessier) τοῦ τρίτου εἴδους ἡ στροφὴ 
καὶ ἀντίστροφος κώλων θʹ. τὸ αʹ ἐγκωμιολογικὸν καταληκτικόν. τὸ βʹ προσο-
διακὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ τοῦ ἀπὸ μείζονος καὶ χοριάμβου. τὸ γʹ προ-
σοδιακὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον <ἐκ τοῦ> ἀπὸ μείζονος, χοριάμβου καὶ ἑξῆς 



Nomenclator metricus Graecus et Latinus - EUT Edizioni Università di Trieste

18

ἀκατάληκτος / acatalectus

ὁμοίως ἀπὸ μείζονος ἰωνικοῦ ... τὸ ζʹ τροχαικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ... καὶ ἡ 
ἐπῳδὸς κώλων θʹ. τὸ αʹ τροχαικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον … τὸ δʹ ἰωνικὸν ἀπὸ 
μείζονος δίμετρον ἀκατάληκτον. 

Schol. rec. in Pind. Ol. 3 (p. 146. 7 sqq. Abel) τοῦ γʹ εἴδους αἱ στροφαὶ 
καὶ ἀντιστροφαὶ κώλων ἑκάστη θʹ ... τὸ βʹ προσοδιακὸν ἀπὸ μείζονος δίμε-
τρον ἀκατάληκτον. λέγεται δὲ προσοδιακόν, διότι ἐν ἑορταῖς τοιούτοις μᾶλλον 
ἐχρῶντο μέτροις, ὡς καὶ νῦν Πίνδαρος εἰς τὴν τῶν Θεοξενίων ἑορτήν. ἐν γὰρ 
ταῖς ἑορταῖς πρόσοδοι ἐγίνοντο καὶ εἰσφοραὶ πλείους. σύγκειται δὲ τὸ προ-
σοδιακὸν ἐξ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος καὶ χοριάμβου. πολλάκις δὲ τρέπεται ὁ ἰω-
νικὸς κατὰ τὴν ἀρχὴν εἰς τὸν συγγενῆ τροχαῖον, ὡς γίνεσθαι παίων βʹ ... τὸ 
ζʹ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον … αἱ ἐπῳδοὶ κώλων θʹ. τὸ αʹ τροχαϊκὸν 
δίμετρον ἀκατάληκτον … τὸ δʹ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. vet. in Pind. Pyth. 1 (p. 14. 1 sqq. Tessier) ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος 
κώλων ἐστὶ ιβʹ. τὸ αʹ σύγκειται ἐκ διμέτρου τροχαίου ἀκαταλήκτου … τὸ γʹ 
ἑνδεκασύλλαβον σαπφικόν, ᾧ τὸ πρῶτον ὅλον Σαπφοῦς γεγραμμένον <***>· 
ἔστι δὲ ἐπίτριτον τροχαϊκὸν <ἢ> ἐπιχοριαμβικὸν ἀκατάληκτον … ἡ δὲ ἐπῳδὸς 
κώλων ιεʹ … τὸ γʹ προσοδιακὸν δίμετρον ἀκατάληκτον, τῆς τελευταίας ἀδια-
φόρου οὔσης … τὸ εʹ δίμετρον τροχαϊκὸν ἀκατάληκτον, ὅμοιον τῷ αʹ τῆς 
στροφῆς … τὸ ιαʹ δίμετρον τροχαϊκὸν ἀκατάληκτον, ὅμοιον τῷ αʹ τῆς στροφῆς 
… τὸ ιεʹ δίμετρον τροχαικὸν ἀκατάληκτον, ὅμοιον τῷ αʹ τῆς στροφῆς.

Schol. rec. in Pind. Pyth. 1 (p. 429. 7 sqq. Abel) τοῦ αʹ εἴδους τῶν Πυθίων 
αἱ στροφαὶ καὶ ἀντιστροφαὶ κώλων ἑκάστη ιβʹ. τὸ αʹ τροχαϊκὸν δίμετρον 
ἀκατάληκτον … τὸ γʹ ὀκτωσύλλαβον σαπφικόν, δίμετρον ἀκατάληκτον 
ἐκ τροχαϊκῆς συζυγίας καὶ χοριάμβου· καὶ ἔστιν ἐπιχοριαμβικόν … τὸ ϛʹ 
σύνθετον ἔκ τε τοῦ λεγομένου προσοδιακοῦ καὶ ἰαμβικῆς συζυγίας. ἔστι δὲ 
τὸ προσοδιακὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐξ ἰωνικοῦ καὶ χοριάμβου … τὸ ιαʹ 
προσοδιακὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐξ ἰωνικοῦ καὶ χοριάμβου … αἱ ἐπῳδοὶ 
κώλων ἑκάστη ιεʹ. τὸ αʹ δακτυλικὸν τρίμετρον, καὶ εἰ μέν ἐστιν ἡ τελευταία 
βραχεῖα, ἐστὶ καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον, εἰ δὲ μακρά, ἀκατάληκτον … τὸ 
γʹ προσοδιακὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ ὅμοιον εἶναι τῷ αʹ … 
τὸ εʹ τροχαικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ ϛʹ ἰωνικὸν δίμετρον καταληκτικὸν 
ἀπ’ ἐλάττονος ἐκ τροχαϊκῆς συζυγίας καὶ ἰωνικοῦ καταληκτικοῦ. ἐμοὶ δὲ 
παιωνικὸν δοκεῖ κρητικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ κρητικοῦ καὶ παίωνος δʹ 
… τὸ ηʹ προσοδιακὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον ἐκ χοριάμβου καὶ Ἰωνικοῦ 
ἀπὸ μείζονος καὶ συλλαβῆς. οἱ δὲ λέγοντες αὐτὸ ἀκατάληκτον οὐ καλῶς, 
οἶμαι, λέγουσι … τὸ ιʹ προσοδιακὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον ἢ πινδαρικὸν ἐκ 
σαπφικοῦ, ἐκ τροχαϊκῆς συζυγίας, χοριάμβου καὶ ἰωνικοῦ ἀπ’ ἐλάττονος. τὸ ιαʹ 
τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον τοῦ αʹ ποδὸς χορείου ... τὸ ιδʹ προσοδιακὸν 
δίμετρον ἀκατάληκτον ἐξ ἰωνικοῦ καὶ χοριάμβου.

Schol. vet. in Pind. Pyth. 2 (p. 15. 10 sqq. Tessier) τῆς δευτέρας ᾠδῆς 
ἡ μὲν στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ιεʹ … τὸ ηʹ χοριαμβικὸν τρίμετρον 
ἀκατάληκτον … τὸ ιʹ ἐπιωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον … τὸ ιβʹ δίμετρον 
ἐπιχοριαμβικὸν ἀκατάληκτον … ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων ιδʹ. τὸ αʹ δίμετρον 
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τροχαϊκὸν ἀκατάληκτον … τὸ δʹ τρίμετρον ἀντισπαστικὸν ἀκατάληκτον, 
ἀπὸ ἰαμβικῆς ἀρχόμενον καὶ κατακλειόμενον ἰαμβικῇ … τὸ ηʹ σύνθετον ἀπὸ 
παιῶνος καὶ διμέτρου ἰωνικοῦ ἀκαταλήκτου, τοῦ τε ἀνακλωμένου καὶ τοῦ ἀπὸ 
μείζονος … τὸ ιδʹ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος ἀκατάληκτον.

Schol. rec. in Pind. Pyth. 2 (p. 456. 6 sqq. Abel) τοῦ βʹ εἴδους τῶν Πυθίων 
αἱ στροφαὶ καὶ ἀντιστροφαὶ κώλων ἑκάστη ιηʹ … τὸ γʹ ἰωνικὸν ὅμοιον δίμετρον 
ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος δʹ καὶ ἰωνικοῦ ἀπ’ ἐλάττονος. τὸ δʹ ἰωνικὸν ἀπὸ 
μείζονος δίμετρον ἀκατάληκτον. τοῦτο καὶ ἰαμβικόν ἐστιν ἑφθημιμερὲς τοῦ 
βʹ ποδὸς ἀναπαίστου … τὸ ϛʹ προσοδιακὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον ἐξ ἰωνι-
κοῦ ἀπὸ μείζονος, χοριάμβου καὶ ἰωνικοῦ ἀπ’ ἐλάττονος … τὸ θʹ προσοδιακὸν 
τρίμετρον ἀκατάληκτον ἄλλον τρόπον ἐσχηματισμένον. οὐ γὰρ τὴν βʹ ἔχει 
συζυγίαν χοριαμβικήν, ἀλλὰ τὴν γʹ. ἐξ ἰωνικοῦ γάρ ἐστιν ἀπὸ μείζονος, παίωνος 
γʹ καὶ χοριάμβου. τὸ αὐτὸ δὲ καὶ ἰαμβικόν ἐστι τρίμετρον βραχυκατάληκτον 
τοῦ βʹ ποδὸς τριβράχεος, τοῦ δὲ εʹ ἀναπαίστου. τὸ ιʹ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος 
δίμετρον ὑπερκατάληκτον ἐξ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος, παίωνος γʹ καὶ συλλαβῆς. 
τὸ αὐτὸ καὶ ἰαμβικὸν εὕρῃς δίμετρον ἀκατάληκτον τοῦ βʹ ποδὸς τριβράχεος. 
τὸ ιαʹ ἀναπαιστικὸν μονόμετρον ἀκατάληκτον … αἱ ἐπῳδοὶ κώλων ἑκάστη ιδʹ 
… τὸ γʹ χοριαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ χοριάμβου καὶ ἀντισπάστου. τὸ 
δʹ πολυσχημάτιστον τρίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ χοριάμβου καὶ ἀντισπάστου 
καὶ ἰαμβικῆς συζυγίας … τὸ ϛʹ ἀντισπαστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐξ 
ἀντισπάστου καὶ ἰαμβικῆς συζυγίας … τὸ ηʹ παιωνικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον 
ἐκ παίωνος δʹ, ἐκ γʹ, καὶ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος … τὸ ιʹ ἰωνικὸν δίμετρον 
ἀκατάληκτον ἐξ ἰωνικοῦ καὶ τροχαικῆς συζυγίας … τὸ ιδʹ ἰωνικὸν δίμετρον 
ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος βʹ καὶ τροχαϊκῆς συζυγίας. εἰ δὲ βούλει, ἔστω καὶ 
ἰαμβικὸν ἑφθημιμερὲς τοῦ βʹ ποδὸς ἀναπαίστου.

Schol. vet. in Pind. Pyth. 3 (p. 16. 8 sqq. Tessier) τῆς τρίτης ᾠδῆς ἡ στροφὴ 
καὶ ἀντίστροφος κώλων ιγʹ ... τὸ γʹ δίμετρον ἰαμβικὸν ἀκατάληκτον, ὅμοιον τῷ· 
(Archil. 172. 2 West)

τίς σὰς παρήειρε φρένας … 
τὸ ζʹ δίμετρον ἰαμβικὸν ἀκατάληκτον. τὸ ηʹ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος μονόμετρον 
ὑπερκατάληκτον, ἢ ἀναπαιστικὸν μονόμετρον ἀκα-
τάληκτον … ἡ ἐπῳδὸς κώλων ιεʹ … τὸ γʹ ἐπιχοριαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον 
… τὸ ιγʹ ἰωνικὸν ἀπ’ ἐλάσσονος δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. vet. in Pind. Nem. 1 (p. 21. 22 sqq. Tessier) τῆς πρώτης ᾠδῆς 
τῶν Νεμέων ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ιʹ. τὸ αʹ ἰαμβικὸν δίμετρον 
ἀκατάληκτον, ὡς τό· (Archil. 172. 2 West)

τίς σὰς παρήειρε φρένας ...
τὸ ϛʹ δακτυλικὸν τετράμετρον ἀκατάληκτον ... τὸ ιʹ ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατά-
ληκτον ... ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων ηʹ. τὸ αʹ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ... τὸ 
ϛʹ ἰωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. vet. in Pind. Nem. 2 (p. 22. 12 sq. Tessier) ἡ δευτέρα ᾠδὴ 
μονόστροφός ἐστιν, ἔχει δὲ κῶλα ηʹ … τὸ εʹ δίμετρον τροχαικὸν ἀκατάληκτον. 
τὸ ϛʹ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος δίμετρον ἀκατάληκτον.
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Schol. vet. in Pind. Nem. 3 (p. 22. 17 sqq. Tessier) τῆς τρίτης ᾠδῆς ἡ 
στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ιγʹ … τὸ δʹ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον 
… τὸ ιγʹ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. vet. in Pind. Isthm. 1 (p. 28. 17 sqq. Tessier) ἡ ἐπῳδὸς κώλων ιαʹ ... 
τὸ γʹ δακτυλικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. vet. in Pind. Isthm. 2 (p. 29. 3 sqq. Tessier) τοῦ δευτέρου εἴδους ἡ 
στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ηʹ ... τὸ εʹ τροχαικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. 
τὸ ϛʹ τρίμετρον δακτυλικὸν ἀκατάληκτον ... ἡ ἐπῳδὸς κώλων ζʹ ... τὸ δʹ τροχαι-
κὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. vet. in Pind. Isthm. 3 (p. 29. 12 sqq. Tessier) τοῦ τρίτου εἴδους ἡ 
στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ἐστὶ οʹ. τὸ αʹ τροχαικὸν δίμετρον ἀκατάλη-
κτον ... τὸ ζʹ τροχαικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ... τὸ θ’ δίμετρον τροχαικὸν 
ἀκατάληκτον. τὸ ιʹ τὸ αὐτό. ἡ ἐπῳδὸς κώλων ἐστὶν ιαʹ ... τὸ γʹ τρίμετρον δακτυ-
λικὸν ἀκατάληκτον ... τὸ ζʹ δίμετρον τροχαικὸν ἀκατάληκτον.

Schol. in Aesch. Ag. 1 (I, p. 84. 3 sqq. Smith) + ἡ εἴσθεσις τοῦ παρόντος 
δράματος ἐκ μονοστροφικῆς ἐστι περιόδου. οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμε-
τροι ἀκατάληκτοι λη´, ὧν τελευταῖος· (v. 39)

μαθοῦσιν αὐδῶ κοὐ μαθοῦσι λήθομαι.
μετὰ δὲ τὸν κδʹ κῶλον ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aesch. Ag. 1a (I, p. 95. 26 sqq. Smith) ἡμήτερον + ἡ εἴσθεσις τοῦ 
δράματος ἐκ συστηματικῆς ἐστι περιόδου. οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμετροι 
ἀκατάληκτοι ληʹ, ὧν τελευταῖος· (v. 39)

μαθοῦσιν αὐδῶ κοὐ μαθοῦσι λήθομαι.
μετὰ δὲ τὸν κδʹ κῶλον ἰαμβικὸν μονόμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aesch. Ag. 40 (I, p. 84. 8 sqq. Smith) δέκατον μὲν ἔτος] ὁ 
παρὼν χορὸς συνέστηκεν ἐκ κώλων σλβʹ ὧν τὰ μὲν ξδʹ ἀναπαιστικὰ δίμετρα 
ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ μονόμετρα. ἑξῆς δὲ μεταβὰς 
εἰς ἑτέραν ὑπόθεσιν καὶ τὸ μέτρον ἐνήλλαξεν. καί εἰσι τὰ ἑξῆς κῶλα ἀναπαιστικὰ 
πενθημιμερῆ καὶ ἑφθημιμερῆ καὶ δίμετρα ἀκατάληκτά τινα καὶ μονόμετρα ξδʹ. 
ἑξῆς δὲ εἰς ἑτέραν ὑπόθεσιν μεταβὰς καὶ ἑτέρωι μέτρωι ἐχρήσατο. καί εἰσι τὰ 
ἑξῆς κῶλα χοριαμβικὰ δίμετρα καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ ἀκατάληκτα 
καὶ ἡμιόλια καὶ πενθημιμερῆ καὶ τρίμετρα βραχυκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ 
ρδʹ ὧν τελευταῖον· (v. 257)

γαίας μονόφρουρον ἕρκος.
Schol. in Aesch. Ag. 40b (I, p. 99. 11 sqq. Smith) ἔστι δὲ τῆς παρούσης 

μονοστρόφου στροφῆς τὰ κῶλα ἀναπαιστικὰ ξδʹ, ὧν τὰ μέν εἰσι δίμετρα ἀκα-
τάληκτα, τὰ δὲ μονόμετρα, τὰ δὲ τῶν ἀποθέσεων δίμετρα καταληκτικὰ ἤτοι 
ἑφθημιμερῆ.

Schol. in Aesch. Ag. 104b (I, p. 104. 2 sqq. Smith) κύριός εἰμι] ἐντεῦθεν αἱ κατὰ 
σχέσιν ἄρχονται στροφαί. καί εἰσι τῆς πρώτης ταυτησὶ στροφῆς κῶλα ιθʹ καὶ τὰ 
τῆς ἀντιστροφῆς τοσαῦτα. εἰσὶ δὲ τὰ πλείω μὲν ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα 
καὶ καταληκτικὰ ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ μονόμετρα καὶ πενθημιμερῆ, τινὰ δὲ καὶ 
δακτυλικὰ καὶ ἰαμβικά, ἃ καὶ μετρήσεις ἑπόμενος οἷς πρότερον εἰρήκαμεν.
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Schol. in Aesch. Ag. 258 (I, p. 84. 24 sqq. Smith) + εἴσθεσις διπλῆς ἀμοιβαί-
ας συνεχοῦς καὶ μονοστροφικῆς. οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάλη-
κτοι ϟζʹ, ὧν τελευταῖος· (v. 354)

χάρις γὰρ οὐκ ἄτιμος εἴργασται πόνων.
Schol. in Aesch. Ag. 258a (I, p. 119. 3 sqq. Smith) ἡμέτερον + ἥκω σεβίζων] 

αἱ ἐξῆς αὗται συστηματικαὶ περίοδοι στίχων εἰσὶν ἰαμβικῶν τριμέτρων ἀκατα-
λήκτων ζʹ, ὧν τελευταῖος· (v. 354)

χάρις γὰρ οὐκ ἄτιμος εἴργασται πόνων.
Schol. in Aesch. Ag. 355 (I, p. 85. 1 sqq. Smith) + ὦ Ζεῦ βασιλεῦ] ὁ παρὼν 

χορὸς συνέστηκεν ἐκ κώλων ρλϛʹ, ὧν τὰ πρῶτα ιβʹ ἀναπαιστικὰ δίμετρα 
ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ μονόμετρα. τὰ δὲ ἑξῆς 
ρκαʹ χοριαμβικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ 
πενθημιμερῆ καὶ ἡμιόλια καὶ τρίμετρα βραχυκατάληκτα καὶ καταληκτικά, ὧν 
τελευταῖον· (v. 488)

γυναικογήρυτον ὄλλυται κλέος.
Schol. in Aesch. Eum. 1 (I, p. 90. 3 sq. Smith) οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ 

τρίμετροι ἀκατάληκτοι ρλγʹ.
Schol. in Aesch. Eum. 1a (I, p. 207. 9 sqq. Smith) ἡμέτερον + ἡ εἴσθεσις τοῦ 

παρόντος δράματος ἐκ συστηματικῶν ἐστι περιόδων. οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ  
τρίμετροι ἀκατάληκτοι ρλγʹ, ὧν τελευταῖος· (v. 139)

ἕπου μάραινε δευτέροις διώγμασι.
Schol. in Aesch. Eum. 141 (I, p. 90. 13 sqq. Smith) + ὁ παρὼν χορὸς 

συνέστηκεν ἐκ στίχων ἰαμβικῶν τριμέτρων ἀκαταλήκτων σποράδην κειμένων 
ιαʹ, κώλων δὲ ἀντισπαστικῶν μονομέτρων καὶ διμέτρων καὶ τριμέτρων καταλη-
κτικῶν <καὶ> ἀκαταλήκτων καὶ βραχυκαταλήκτων κθʹ, ὧν τελευταῖον· (v. 178)

μιάστορ’ ἐκείνου πάσσεται.
Schol. in Aesch. Eum. 179 (I, p. 90. 19 sqq. Smith) + εἴσθεσις διπλῆς· οἱ δὲ 

στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι ξεʹ ὧν τελευταῖος· (v. 243)
αὐτοῦ φυλάσσων ἀναμένω τέλος δίκης. 

Schol. in Aesch. Eum. 179 (I, p. 212. 12 sqq. Smith) ἡμέτερον + ἔξω κε-
λεύω] αἱ συστηματικαὶ αὗται περίοδοι στίχων εἰσὶν ἰαμβικῶν τριμέτρων ἀκατα-
λήκτων ξεʹ, ὧν τελευταῖος· (v. 243)

αὐτοῦ φυλάσσων ἀναμένω τέλος δίκης.
Schol. in Aesch. Eum. 244 (I, p. 90. 25 sqq. Smith) + εἶεν· τόδ’ ἐστί·] ὁ 

παρὼν χορὸς συνέστηκεν ἐκ στίχων καὶ κώλων λβʹ, ὧν οἱ μέν εἰσιν ἰαμβικοὶ 
τρίμετροι ἀκατάληκτοι στίχοι ιηʹ, τὰ δὲ κῶλα ἀντισπαστικὰ ιδʹ ἡμιόλια καὶ 
πενθημιμερῆ καὶ δίμετρα καταληκτικὰ καὶ ἀκατάληκτα καὶ τρίμετρα βραχυκα-
τάληκτα καὶ καταληκτικά.  

Schol. in Aesch. Eum. 244a (I, p. 213. 16 sqq. Smith) ἡμέτερον + εἶεν· 
τόδ’ ἐστὶ τἀνδρός] καὶ τὰ παρόντα εἴδη τοῦ χοροῦ τοιαῦτά ἐστιν, οἷα πολλάκις 
εἴρηται· ἔχει γὰρ ἐν ἀρχῇ σύστημα ἐπιφθεγματικὸν στίχων ἰαμβικῶν τριμέτρων 
ἀκαταλήκτων ιʹ, ἑξῆς δὲ στροφὴν μονόστροφον κώλων κβʹ, ἃ καὶ μετρήσεις 
τοῖς προτέροις ἑπόμενος.
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Schol. in Aesch. Eum. 276 (I, p. 91. 5 sqq. Smith) εἴσθησις διπλῆς μερικῆς 
δύο περιόδων. οἱ δὲ στίχοι εἰσὶ ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι λαʹ, ὧν τελευ-
ταῖος· (v. 306)

ὕμνων <δ’> ἀκούσῃ τῶνδε δεσμίων σέθεν.
Schol. in Aesch. Eum. 276 (I, p. 214. 3 sqq.  Smith) ἡμέτερον + ἐγὼ διδα-

χθείς] αἱ συστηματικαὶ αὗται περίοδοι στίχων εἰσὶν ἰαμβικῶν τριμέτρων ἀκατα-
λήκτων λαʹ ὧν τελευταῖος· (v. 306)

ὕμνων ἀκούσῃ τῶνδε δεσμίων σέθεν.
Schol. in Aesch. Pers. 1 (p. 30. 19 sqq. Massa Positano) + εἰσὶ δὲ τὰ μὲν 

τῶν κώλων δίμετρα ἀκατάληκτα, τὰ δὲ τῶν ἀποθέσεων δίμετρα καταληκτικά, 
ἃ καλεῖται παροιμιακά, τὸ μέντοι ϛʹ, τὸ ιαʹ, τὸ κγʹ, τὸ λʹ, τὸ λβʹ, τὸ νηʹ καὶ ξαʹ 
μονόμετρα ἤτοι ἀναπαιστικὴ βάσις.

Schol. in Aesch. Pers. 65 (p. 33. 9 sqq. Massa Positano) καὶ εἰσὶ τῆς πρώτης 
ταυτησὶ στροφῆς τὰ κῶλα ζʹ καὶ τὰ τῆς ἀντιστροφῆς τοσαῦτα· τὸ αʹ ἰωνικὸν 
ἀπ’ ἐλάττονος τρίμετρον ἀκατάληκτον καθαρόν, ἐξ ἰωνικῶν τριῶν· τὸ βʹ καὶ 
τρίτον ὅμοια ἰωνικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καθαρά, ἐκ δύο ἰωνικῶν ... τὸ ζʹ 
ἀναπαιστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aesch. Pers. 140 (p. 38. 3 sqq. Massa Positano) ἡμέτερον. + ἀλλ’ 
ἄγε Πέρσαι] πληρώσας τὰς στροφὰς καὶ ἀντιστροφὰς ἐπάγει ἐν ἐκθέσει σύ-
στημα συμβουλευτικὸν κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερές, κώλων ἀναπαιστικῶν 
ιʹ, ὧν τὸ βʹ, τὸ ζʹ καὶ τὸ θʹ μονόμετρα, τὰ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ιʹ 
δίμετρον καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερὲς παροιμιακόν.

Schol. in Aesch. Pers. 150 (p. 38. 15 sqq. Massa Positano) ἡμέτερα + ἀλλ’ 
ἥδε θεῶν] σύστημα ἕτερον κατὰ περικοπὴν κώλων ὁμοίων ἀναπαιστικῶν εʹ· 
ὧν τὰ μὲν δʹ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ εʹ καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Pers. 176 (p. 40. 3 sqq. Massa Positano) + πολλοῖς μὲν 
αἰεί] ἡ μονοστροφικὴ αὕτη περίοδος στίχων ἐστὶν ἰαμβικῶν τριμέτρων ἀκατα-
λήκτων λθʹ· ὧν τελευταῖος· (v. 214)

σωθεὶς δ’ ὁμοίως τῆσδε κοιρανεῖ χθονός.
Schol. in Aesch. Prom. hyp. (p. 3 Smyth) οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμε-

τροι ἀκατάληκτοι πζʹ, <ὧν τε>λ<ευταῖος>· (v. 87)
ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ’ ἐκκ<υλισθήσῃ> τέχνης.

Schol. in Aesch. Prom. 88 (p. 9 Smyth) <+ ὦ δῖος αἰ>θήρ] <ἡ> 
μονοστρο<φικὴ αὕτη περίοδος> στίχων καὶ <κώλων ἐστὶ> <μ>ά, ὧν οἱ <αʹ βʹ 
γʹ> δʹ εʹ <ἰαμβικοὶ τρί>μετροι ἀκατάληκτοι· <τὸ ϛʹ δί>μετρον ἀκατάληκτον … 
τὰ δὲ> λοιπὰ δίμετρα ἀκατά<ληκτα>.

Schol. in Aesch. Prom. 128 (p. 11 Smyth) τῆς πρώτης οὖν ταυτησὶ στροφῆς, 
τὰ κῶλα ιβʹ. τὸ αʹ χοριαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον, ἐξ ἐπιτρίτου τρίτου καὶ 
χοριάμβου.

Schol. in Aesch. Prom. 136 (p. 12 Smyth) αἶ αἶ αἶ αἶ] σύστημα κατὰ 
περικοπὴν ἀνομοιομερὲς καλεῖται τοῦτο. καὶ ἔστι κώλων ἀναπαιστικῶν θʹ, ὧν 
τὸ αʹ τὸ εʹ [καὶ τὸ] καὶ τὸ ηʹ, μονόμετρα …, τὰ λοιπὰ δὲ δίμετρα ἀκατάληκτα·

Schol. in Aesch. Prom. 152 (p. 14 Smyth) ἡμέτερα + εἰ γάρ μ’ ὑπὸ γῆν] 
ἕτερον σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς κώλων ἀναπαιστικῶν ηʹ, 
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ὧν τὸ βτερον καὶ ϛʹ μονόμετρα ἤτοι ἀναπαιστικὴ βάσις, τὰ λοιπὰ δὲ δίμετρα 
ἀκατάληκτα. 

Schol. in Aesch. sept. 1-77a = 1-77b (II 2, p. 10. 2 sqq. Smith) οἱ δὲ στίχοι 
εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι οζʹ ὧν τελευταῖος (v. 77)·

πόλις γὰρ εὖ πράσσουσα δαίμονας τίει.
Schol. in Aesch. sept. 78-180 (II 2, p. 48. 26 sqq. Smith) θρεῦμαι φοβερά] 

ὁ παρὼν χορὸς συνέστηκεν ἐκ κώλων ριδʹ ὧν τὰ μέν ἐστι χοριαμβικά, τὰ δὲ εἰ 
βούλει καὶ ἀντισπαστικὰ πενθημιμερῆ καὶ ἑφθημιμερῆ καὶ ἡμιόλια καὶ δίμετρα 
ἀκατάληκτα καὶ τρίμετρα βραχυκατάληκτα ὧν τελευταῖον (v. 180)·

μνήστορες ἐστέ μοι.
Schol. in Aesch. sept. 78-150b (II 2, p. 49. 6 sqq. Smith) εἰσὶ γοῦν τῆς 

μονοστρόφου ταύτης στροφῆς τὰ κῶλα ξζʹ. τὸ μὲν <αʹ> τροχαικὸν ἑφθημιμερὲς 
τοῦ δευτέρου καὶ τρίτου ποδὸς χορείου ἐχρήσατο δὲ τοιούτῳ κώλῳ ἐν ἀρχῇ 
ἀνειμένῳ μὲν διὰ τὸ ἀνεθῆναι αὐτὰς καὶ ἐκλυθῆναι τῷ φόβῳ, τροχαίοις δὲ 
<διὰ> τὸ μετὰ σπουδῆς ἀνελ[θεῖν] εἰς τὸν ἐν ἀκροπόλει βωμόν. εἴη δὲ τοῦτο 
καὶ ἰωνικὸν <δί>μετρον ἀκατάληκτον ἐξ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος καθαροῦ 
καὶ ἀπ’ ἐλάττονος πεντασυλλάβου … 19 sqq. <τὸ> θʹ ἰωνικὸν δίμετρον 
ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος δευτέρου ἀντὶ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος καὶ διιάμβου 
… τὸ ιαʹ ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον … τὸ κʹ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος 
δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος δευτέρου ἀντὶ ἰωνικοῦ καὶ διιάμβου … τὸ 
κεʹ χοριαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐξ ἐπιτρίτου πρώτου καὶ χοριάμβου 
… τὸ κζʹ ἰωνικὸν ἀπ’ ἐλάττονος δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος τετάρτου 
ἀντὶ ἰωνικοῦ, καὶ διιάμβου διὰ τὴν ἀδιάφορον … τὸ κθʹ ὅμοιον δίμετρον ἀκα-
τάληκτον ἐξ ἀντισπάστου καὶ ἐπιτρίτου τρίτου … τὸ λβʹ τροχαικὸν δίμετρον 
ἀκατάληκτον· ἔστι δὲ στησιχόρειον, ἔχον τὸ πινδαρικὸν ἔθος, ἤτοι ἴαμβον 
τὸν τελευταῖον πόδα. εἰ δέ τις εἴποι ὡς τὸ στησιχόρειον τρίμετρόν ἐστι, ἀλλ’ 
ἴστω ὡς εὕρηται ἐν πολλοῖς καὶ δίμετρον ὡς καὶ ἐνταῦθα. τὸ λγʹ ἰωνικὸν ἀπὸ 
μείζονος δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος πρώτου κατὰ συνίζησιν καὶ δι-
ιάμβου διὰ τὴν ἀδιάφορον … τὸ λϛʹ ἀντισπαστικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον 
ἐκ παίωνος τετάρτου, ἀντισπάστου καὶ διιάμβου διὰ τὴν ἀδιάφορον … τὸ νʹ 
ἰωνικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παιώνων δευτέρων δύο ἀντὶ ἰωνικῶν ἀπὸ 
μείζονος καὶ διιάμβου· εἰ δὲ βούλει, ἰαμβικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον τοῦ 
δευτέρου ποδὸς χορείου, τοῦ δὲ τρίτου δακτύλου. τὸ ναʹ ἀντισπαστικὸν τρί-
μετρον ἀκατάληκτον ἐξ ἐπιτρίτου τρίτου, ἀντισπάστου καὶ διιάμβου διὰ τὴν 
ἀδιάφορον … τὸ νδʹ ἰωνικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παιώνων δύο τετάρ-
του καὶ δευτέρου ἀντὶ ἰωνικοῦ καὶ διιάμβου. τὸ νεʹ ἀντισπαστικὸν δίμετρον 
ἀκατάληκτον … τὸ ξαʹ ἰωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ διιάμβου καὶ ἰωνικοῦ 
ἀπ’ ἐλάττονος.

Schol. in Aesch. sept. 242-286 (II 2, p. 119. 23 Smith) οἱ ἑξῆς στίχοι ἰαμβι-
κοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι με´ Fpc.

Schol. in Aesch. sept. 245-286 (II 2, p. 120. 34 sqq. Smith) + καὶ μὴν ἀκούω] 
ἡ ἑξῆς αὕτη ἀμοιβαία περίοδος στίχων ἐστὶν ἰαμβικῶν τριμέτρων ἀκαταλήκτων 
μβʹ, ὧν τελευταῖος· (v. 286)
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λόγους ἱκέσθαι καὶ φλέγειν χρείας ὕπο.
ἐπὶ τῷ τέλει κορωνὶς ἐξιόντων τῶν ὑποκριτῶν καὶ εἰσιόντος τοῦ χοροῦ T.

Schol. in Aesch. sept. 822-870 (II 2, p. 349. 13 sqq. Smith) ὦ μεγάλε Ζεῦ] 
ὁ χορὸς οὗτος συνίσταται ἐκ κώλων καὶ στίχων μεʹ ὧν τὰ πρῶτα δέκα ἀναπαι-
στικά. τὰ μὲν πρῶτα δύο δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ γʹ μονόμετρον, τὰ ἑξῆς πέντε 
δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ ἔννατον μονόμετρον, τὸ δὲ ιʹ δίμετρον καταληκτικόν, 
ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακόν. εἶτα μεταβὰς εἰς ἑτέραν ὑπόθεσιν 
καὶ τὸ μέτρον ἐνήλλαξεν. εἰσὶν οὖν τὰ ἑξῆς δύο κῶλα τροχαϊκά, τὸ πρῶτον 
δίμετρον ἀκατάληκτον, τὸ δὲ δεύτερον ἑφθημιμερές, ὁ ιγʹ ἰαμβικὸς στίχος τρί-
μετρος ἀκατάληκτος, τὰ ἑξῆς βʹ κῶλα τροχαϊκὰ ἑφθημιμερῆ, τὰ ἑξῆς δύο κῶλα 
ἰαμβικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὰ ἑξῆς γʹ τροχαϊκά, τὸ βʹ δίμετρον ἀκατάληκτον, 
τὰ δὲ βʹ ἑφθημιμερῆ, ὁ καʹ ἰαμβικὸς στίχος τρίμετρος ἀκατάληκτος, τὰ ἑξῆς δʹ 
ἰαμβικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ εʹ τροχαικὸν ἑφθημιμερές, ὁ κζʹ ἰαμβικὸς 
στίχος τρίμετρος ἀκατάληκτος, τὰ ἑξῆς δʹκῶλα ἰαμβικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, 
τὸ δὲ εʹ τροχαϊκὸν ἑφθημιμερές. εἶτα μεταβὰς εἰς ἑτέραν ὑπόθεσιν καὶ τὸ μέτρον 
ἐνήλλαξεν. εἰσὶν οὖν στίχοι ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι εʹ, ἐν ἐκθέσει δὲ 
κῶλον ἀναπαιστικὸν ἑφθημιμερὲς ὅμοιον τοῖς ἑξῆς· ἔθος γάρ ἐστι τοῖς ποιηταῖς 
ἐν ταῖς ἐκθέσεσι τῶν μελῶν τοιαῦτα κῶλα τιθέναι ὅμοια τοῖς ἑξῆς. εἶτα μεταβὰς 
εἰς ἑτέραν ὑπόθεσιν καὶ τὸ μέτρον ἐνήλλαξεν αὖθις. καὶ εἰσὶ κῶλα ἀναπαιστικὰ 
θʹ ὧν τὰ μὲν ἑπτὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ ηʹ μονόμετρον, ὃ καὶ παρατέλευτον 
ὀνομάζεται· ἔθος γάρ ἐστιν ἐν ταῖς ἐκθέσεσι τῶν μελῶν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὸ 
παρατέλευτον κῶλον τιθέναι. τὸ δὲ θʹ κῶλον ἐστὶν ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται 
παροιμιακόν· σύνηθες γὰρ τὸ ἑφθημιμερὲς ἐν τῷ τέλει κεῖσθαι τοῦ μέλους. Fpc.

Schol. in Aesch. sept. 879-880c (II 2, p. 369. 34 sqq. Smith) ἡμέτερα· + μέλεοι 
δῆτα· τὸ παρὸν σύστημα κώλων ἐστὶν ἀναπαιστικῶν βʹ, ὧν τὸ μὲν δίμετρον 
ἀκατάληκτον, τὸ δὲ καταληκτικόν, ἤτοι ἑφθημιμερές. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος Τ.

Schol. in Aesch. sept. 915-921d (II 2, p. 381. 12 sqq. Smith) δόμων μάλ’ 
ἀχήν] σύστημα ἕτερον κατὰ περικοπὴν κώλων ζʹ. τὸ αʹ περιοδικὸν δίμετρον 
ἀκατάληκτον ἐξ ἰαμβικῆς καὶ τροχαϊκῆς συζυγίας. τὸ βʹ ἀντισπαστικὸν δίμε-
τρον ἀκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου καὶ ἐπιτρίτου τρίτου διὰ τὴν ἀδιάφορον. 
τὸ γʹ ὅμοιον τῷ αʹ. τὸ δʹ ἰωνικὸν ἀπ’ ἐλάττονος δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ δύο 
ἰωνικῶν. τὸ εʹ χοριαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ δύο χοριάμβων … ἐπὶ τῷ 
τέλει παράγραφος. T

Schol. in Aesch. sept. 1005-1053b (II 2, p. 404. 27 sqq. Smith) ἡμέτερον + 
δοκοῦντα καὶ δόξαντα] αἱ συστηματικαὶ αὗται περίοδοι στίχων εἰσὶν ἰαμβικῶν 
τριμέτρων ἀκαταλήκτων μθʹ ὧν τελευταῖος· (v. 1033)

ἀλλ’ αὐτόβουλος ἴσθ’, ἀπεννέπω δ’ ἐγώ.
ἐπὶ ταῖς ἀποθέσεσι τῶν συστημάτων παράγραφος, ἐπὶ δὲ τῷ τέλει κορωνίς. T

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 1 (p. 269. 2 sqq. Longo) ἡ εἴσθεσις τοῦ πα-
ρόντος δράματος ἐκ συστηματικῶν ἐστι περιόδων· οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ 
τρίμετροι ἀκατάληκτοι ρνʹ, ὧν τελευταῖος· (v. 150)

σωτήρ θ’ ἵκοιτο καὶ νόσου παυστήριος.
ἐπὶ τῷ τέλει κορωνίς.
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Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 151 (p. 269. 12 sqq. Longo) τὸ αʹ δακτυλικὸν 
τετράμετρον ἀκατάληκτον· κατὰ μονοποδίαν γὰρ ταῦτα μετρεῖται.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 160 sqq. (p. 270. 3 sqq. Longo) τὸ ιϛʹ 
ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον … τὸ κʹ ἰαμβικὸν μονόμετρον ἀκατάληκτον 
… 165 sqq. (p. 270. 10 sqq.) τὸ κδʹ δακτυλικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον … τὸ 
κζʹ ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον … 170 sqq. (p. 270. 17 sq.) τὸ κθʹ ὅμοιον 
τρίμετρον ἀκατάληκτον … 175 sqq. (p. 270. 21 sqq.) τὸ λδʹ ἀναπαιστικὸν 
μονόμετρον ἀκατάληκτον· εἰ δὲ βούλει, ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος μονόμετρον 
ὑπερκατάληκτον καθαρόν … τὸ ληʹ ἀντισπαστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον, 
ἔχον τὸν μὲν πρῶτον πόδα καθαρὸν ἀντίσπαστον, τὸν δὲ βʹ πεντασύλλαβον, 
διαλελυμένης τῆς πρώτης μακρᾶς … 190 sqq. (p. 271. 16 sqq.) τὸ νʹ ἰαμβικὸν 
δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ ναʹ ἰαμβικὸν τρίμετρον καταληκτικόν, τὸν βʹ ἔχον 
πόδα τρίβραχυν. τὸ νβʹ ὅμοιον τρίμετρον βραχυκατάληκτον … 195 sqq. (p. 
271. 26 sq.) τὸ νζʹ ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ὅμοιον τῷ κζʹ … 200 sqq. 
(p. 271. 28 sqq.) τὸ νθʹ ἀντισπαστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον, ἐξ ἀντισπάστου 
καὶ ἐπιτρίτου γʹ … 205 (p. 272. 10 sq.) τὸ ξζʹ ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον, 
τοῦ τρίτου ποδὸς τριβράχεος … 210 (p. 272. 16 sqq.) τὸ οβʹ ἀντισπαστικὸν 
τρίμετρον ἀκατάληκτον ἐξ ἐπιτρίτου αʹ, ἀντισπάστου καὶ ἐπιτρίτου βʹ.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 216 (p. 272. 21 sqq. Longo) αἰτεῖς] αἱ 
μονοστροφικαὶ περίοδοι αὗται στίχων εἰσὶν ἰαμβικῶν τριμέτρων ἀκαταλήκτων 
σμζʹ, ὧν τελευταῖος· (v. 462)

φάσκειν ἔμ’ ἤδη μαντικῇ μηδὲν φρονεῖν.
ἐπὶ τῷ τέλει κορωνίς.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 911 (p. 278. 5 sqq. Longo) χώρας ἄνακτες] αἱ 
ἑξῆς αὗται περίοδοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες στίχοι ἰαμβικοί εἰσι τρίμετροι ἀκατά-
ληκτοι ροεʹ, ὧν τελευταῖος· (v. 1085)

ποτ’ ἄλλος ὥστε μ’ ἐκμαθεῖν τοὐμὸν γένος.
ἐπὶ τῷ τέλει μόνη κορωνίς.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 1297 (p. 281. 14 sqq. Longo) ὦ δεινὸν ἰδεῖν 
πάθος] σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερές. ἔστι δὲ κώλων ἀναπαιστικῶν 
ιʹ, ὧν τὰ μὲν θʹ εἰσὶ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ιʹ καταληκτικόν, ἤτοι ἑφθημιμε-
ρές· ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.

Schol. in Aristoph. Ach. 1a (p. 3. 2 sqq. Wilson) ἡ εἴσθεσις τοῦ παρόντος 
δράματος ἄρχεται ἐκ συστηματικῆς περιόδου καὶ ἑξῆς ἐκ προσώπων ἀμοιβαί-
ων. οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι σαʹ, ὧν τελευταῖος·

ἐγὼ δὲ φεύξομαί γε τοὺς Ἀχαρνέας.
ἐπὶ δὲ τῷ τέλει τῶν στίχων κορωνίς. Lh

Schol. in Aristoph. Ach. 263a (p. 45. 10 sqq. Wilson) vet (ad vv. 263-270) 
Φαλῆς ἑταῖρε: διπλῆ καὶ μέλος, ὃ βʹ ἡγεῖται παρόδῳ. ἡ περικοπὴ κώλων ιζʹ τοῦ 
ὑποκριτοῦ, ἧς πρῶτα μέν εἰσιν ηʹ ἐν εἰσθέσει ἰαμβικὰ δίμετρα, ἀκατάληκτα μὲν 
βʹ, τὸ δὲ γʹ καταληκτικόν, τὰ δ’ ἄλλα εʹ ἀκατάληκτα. EΓ

Schol. in Aristoph. Ach. 358c (p. 58. 5 sqq. Wilson) τί οὖν οὐ λέγεις;] 
εἴσθεσις χοροῦ προῳδικὴ στροφῆς λόγον ἔχουσα. ἔχει γὰρ καὶ ἀντίστροφον 
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τὴν “τί ταῦτα στρέφεις”, καὶ ἔστιν ἐκ κώλων παιωνικῶν ϛʹ ἐπιμεμιγμένων κρη-
τικοῖς καὶ βακχείοις, ὧν … τὸ βʹ δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ κρητικῶν … ἐν ἐκ-
θέσει δὲ στίχοι ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι βʹ ὅμοιοι τοῖς ἑξῆς. ἐπὶ τῷ τέλει 
παράγραφος καὶ διπλῆ ἔσω νενευκυῖα. Lh

Schol. in Aristoph. Ach. 404b (p. 63. 3 Wilson) Tr totus versus] ἰαμβικὸν 
δίμετρον ἀκατάληκτον Lh. 

Schol. in Aristoph. Ach. 407a (p. 63. 7 sq. Wilson) vet ἀλλ’ οὐ σχολή] ἐν 
εἰσθέσει μονόμετρον ἰαμβικόν, μεθ’ ὃ ἔκθεσις εἰς στίχους ἰαμβικοὺς ἀκαταλή-
κτους τριμέτρους παʹ. EΓ

Schol. in Aristoph. Ach. 407b (p. 63. 9 Wilson) Tr ἀλλ’ οὐ σχολή] ἰαμβικὸν 
μονόμετρον ἀκατάληκτον. Lh.

Schol. in Aristoph. Ach. 490 (p. 70. 2 sqq. Wilson) vet (ad vv. 490-495) τί 
δράσεις] διπλῆ καὶ τριὰς μεσῳδική, ἧς αἱ μὲν ἑκατέρωθέν εἰσι δίκωλοι διπλῶν 
δοχμίων, ἡ δὲ μέση δίστιχος ἰαμβικὴ τρίμετρος ἀκατάληκτος. EΓ

Schol. in Aristoph. Ach. 566a (p. 78. 13 sqq. Wilson) vet (ad vv. 566-571) 
ἰὼ Λάμαχ’ ὦ] ὑφ’ ὃ διπλῆ καὶ εἴσθεσις εἰς περίοδον ὀκτάκωλον, ἧς τὰ μὲν 
ἄλλα ἐστὶ δόχμια, ἁπλοῦν δὲ τὸ τέταρτον, διπλοῦν δὲ τὸ ἕκτον, τὸ δὲ πέμπτον 
ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. EΓ3.

Schol. in Aristoph. Ach. 626b (p. 83. 14 sqq. Wilson) Tr (ad vv. 626-664) 
ἁνὴρ νικᾷ τοῖσι λόγοισιν] ἐξελθόντων τῶν ὑποκριτῶν εἰσάγεται ὁ χορὸς συνή-
θως λέγων τὴν παράβασιν … ἡ δὲ ἔκθεσις αὐτῆς κώλων ὁμοίων ἀναπαιστικῶν 
ϛʹ, ὧν τὰ μὲν εʹ δίμετρα ἀκατάληκτα … ἐπὶ τῷ τέλει ἀμφοτέρων παράγραφος. Lh

Schol. in Aristoph. Ach. 659a (p. 87. 8 sqq. Wilson) vet (ad vv. 659-664) 
πρὸς ταῦτα Κλέων] διπλῆ καὶ εἴσθεσις εἰς τὸ καλούμενον πνῖγος, τὸ καὶ 
μακρόν, καὶ αὐτὸ ἀναπαιστικόν, ὥσπερ ἡ κατακλείς, ἐκ διμέτρου μὲν ἑνὸς κα-
ταληκτικοῦ, ἀκαταλήκτων δὲ πέντε. EΓ

Schol. in Aristoph. Ach. 719 (p. 95. 9 sq. Wilson) vet (ad vv. 719-734) 
κορωνίς, ὅτι ἐπεισίασιν <οἱ ὑποκριταί>, καὶ εἰσὶ στίχοι ἰαμβικοὶ τρίμετροι 
ἀκατάληκτοι ιϛʹ. EΓ.

Schol. in Aristoph. Ach. 780c (p. 103. 17 Wilson) Tr κοὶ κοί] ἰαμβικὸν 
μονόμετρον ἀκατάληκτον. Lh.

Schol. in Aristoph. Ach. 836 (p. 109. 7 sqq. Wilson) vet (ad vv. 836-859) 
εὐδαιμονεῖ γ’ ἅνθρωπος] <κορωνίς·> ἐξελθόντων τῶν ὑποκριτῶν καὶ μένοντος 
τοῦ χοροῦ μονοστροφικὴ περιόδων ἑξακώλων τετράς· ὧν ἡγοῦνται στίχοι ἰαμ-
βικοὶ τετράμετροι καταληκτικοὶ δύο ἐν ἐκθέσει, καὶ <ἐν> εἰσθέσει κῶλα δʹ, ἰαμ-
βικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα γʹ καὶ ἓν ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος ἡμιόλιον. EΓ3.

Schol. in Aristoph. Ach. 948 (p. 121. 9 sqq. Wilson) vet ἀλλ’ ὦ ξένων 
βέλτιστε] διπλῆ καὶ ἄλλη περίοδος τοῦ χοροῦ, ἰαμβικὴ καὶ αὕτη, ἐκ τριῶν μὲν 
διμέτρων ἀκαταλήκτων καὶ τετάρτου καταληκτικοῦ. EΓ

Schol. in Aristoph. Ach. 1008a (p. 128. 8 sqq. Wilson) vet (ad vv. 1008-
1017) ζηλῶ σε τῆς εὐβουλίας] διπλῆ καὶ περίοδος ἑπτάκωλος ἀμοιβαία, ἧς τὸ 
πρῶτον ἐν εἰσθέσει ἰαμβικὸν δίμετρον <ἀκατάληκτον. καὶ ἐν ἐπεκθέσει ἰαμβικὰ 
τετράμετρα> καταληκτικὰ δύο.
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Schol. in Aristoph. Ach. 1150b (p. 143. 1 sqq. Wilson) vet (ad vv. 1150-
1173) τὸν ξυγγραφῆ] διπλῆ καὶ ἡ τῶν ὁμοίων δυὰς ἔχουσα τὰς περιόδους δω-
δεκακώλους, ὧν τὸ πρῶτον χοριαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aristoph. Ach. 1174a (p. 145. 1 sq. Wilson) vet (ad vv. 1174-1189) 
ὦ δμῶες] εἰσέρχεται γὰρ ὁ ὑποκριτής. καὶ ἔστιν ἰαμβεῖα τρίμετρα ἀκατάληκτα 
ιϛʹ. EΓ.

Schol. in Aristoph. Ach. 1210a (p. 147. 16 sq. Wilson) vet (ad vv. 1210-
1213) τάλας ἐγώ] διπλῆ καὶ ἄλλη περίοδος πεντάκωλος, ἧς τὸ πρῶτον ὅμοιον 
τῷ πρὸ αὐτοῦ, <ἰαμβικὸν> δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aristoph. Ach. 1214a (p. 148. 16 sqq. Wilson) vet (ad vv. 1214-
1225) λάβεσθέ μου λάβεσθε] διπλῆ καὶ δυάδες τρεῖς, δικώλους ἔχουσαι 
τὰς περιόδους, ἐξ ἰάμβου τριμέτρου ἀκαταλήκτου ἐκκειμένου <καὶ κώλων 
διαφόρων>.

Schol. in Aristoph. Ach. 1232a (p. 150. 1 sq. Wilson) vet (ad vv. 1232-1234) 
ἐν εἰσθέσει δίμετροι ἰαμβικοὶ ἀκατάληκτοι <δύο, καταληκτικὸς δὲ εἷς> ΓΓ3.

Schol. in Aristoph. av. 1a. 1 sqq. (p. 6 Holwerda) Tr ἡ εἴσθεσις τοῦ παρόντος 
δράματος εὐθὺς ἐξ ἀμοιβαίων ἄρχεται προσώπων. οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ 
τρίμετροι ἀκατάληκτοι σηʹ, ὧν τελευταῖος ἔσβαινε κἀνέγειρε τὴν ἀηδόνα. ἐν 
εἰσθέσει δὲ μετὰ τὸν ρξαʹ κῶλον ἰαμβικὸν μονόμετρον βραχυκατάληκτον, καὶ 
μετὰ τὸν ρϟγʹ ἕτερον ὅμοιον μονόμετρον ἀκατάληκτον. ἐπὶ τῷ τέλει διπλῆ ἔξω 
νενευκυῖα.

Schol. in Aristoph. eq. 1a (p. 5. 2 sq. Jones-Wilson) vet (ad vv. 1-196) στίχοι 
ἰαμβικοὶ ἀκατάληκτοι ρϟγʹ, ὧν ὁ τελευταῖος· (v. 196)

καὶ ποικίλως πως καὶ σαφῶς ᾐνιγμένος VEΓΓ2Θ
Schol. in Aristoph. eq. 1b (p. 5. 4 sqq. Jones-Wilson) Tr (ad vv. 1-246) τὰ 

περὶ τῶν μέτρων ταῦτα ἡμέτερά ἐστι Δημητρίου τοῦ Τρικλινίου. ἡ εἴσθεσις τοῦ 
παρόντος δράματος εὐθὺς ἐξ ἀμοιβαίων προσώπων ἄρχεται. οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν 
ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι ρϟγʹ, ὧν τελευταῖος· (v. 196)

καὶ ποικίλως πως καὶ σοφῶς ᾐνιγμένος
μετὰ τοῦτο δὲ καθ’ ὑπερβολὴν στίχοι δακτυλικοὶ ἑξάμετροι ἀκατάληκτοι (κατὰ 
γὰρ μονοποδίαν μετρεῖται τὸ δακτυλικόν) εʹ. ἑξῆς δὲ πάλιν ἐν ἐκθέσει ἕτεροι 
ὅμοιοι στίχοι ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι μʹ. ἐν ἐκθέσει δὲ τούτων στίχοι 
τροχαικοὶ τετράμετροι καταληκτικοὶ εʹ, ὧν τελευταῖος·

ἀλλ’ ἀμύνου καὶ δίωκε καὶ τροπὴν αὐτοῦ ποιοῦ.
ἐπὶ ταῖς ἀποθέσεσι δὲ παράγραφος, ἐπὶ δὲ τῷ τέλει τοῦ τελευταίου στίχου κο-
ρωνίς. VatLh

Schol. rec. in Aristoph. nub. 1b. 1 sqq. (p. 14 Koster) Tr2 ἡ εἴσθεσις τοῦ 
παρόντος δράματος ἄρχεται ἐκ συστηματικῆς περιόδου καὶ ἑξῆς ἐκ προσώπων 
ἀμοιβαίων. οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι σνθ´, ὧν προτίθε-
ται ἐν ἀρχῇ τοῦ δράματος κῶλον ἰαμβικὸν μονόμετρον ἀκατάληκτον τό· (v. 1)

ἰοὺ ἰού.
μετὰ δὲ τὸν σκαʹ τίθεται ἐν εἰσθέσει κῶλον ἰαμβικὸν μονόμετρον ἀκατάληκτον 
καὶ μετὰ τὸν σλγʹ ἕτερον κῶλον ἰαμβικὸν μονόμετρον βραχυκατάληκτον. τε-
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λευταῖος δὲ πάντων τούτων οὗτος· (v. 262)
καταπαττόμενος γὰρ παιπάλη γενήσομαι.

ἐπὶ ταῖς ἀποθέσεσι τῶν συστημάτων παράγραφος. ἐπὶ δὲ τῷ τέλει πάντων τῶν 
στίχων κορωνίς.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 1c. 1 (p. 14 Koster) Tr1/2 ἰοὺ ἰού] ἰαμβικὸν 
μονόμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. rec. anon. in Aristoph. nub. 1b. 1 sqq. (p. 199 Koster) τό· (v. 1)
ἰοὺ ἰού.

κῶλον ἐστι μονόμετρον ... ἀκατάληκτον· ἐφεξῆς δὲ στίχοι ... ἀκατάληκτοι σξ´, 
ὧν α´μέν· (v. 2)

Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ χρῆμα τῶν νυκτῶν ὅσον,
τελευταῖος δέ· (v. 262)

… γενήσομαι.
Schol. Ald. in Aristoph. nub. 1a. 1 (p. 256 Koster) ἡ εἴσθεσις ... (3) σμε´ ... 

(4) ἀκατάληκτον· ἐν εἰσθέσει ... κορωνίς.
Schol. vet. in Aristoph. nub. 439a  (p. 104. 8 sqq. Holwerda) ἀπὸ τοῦ· (v. 439)

νῦν οὖν χρήσθων
ἕως τοῦ· (v. 456)

τοῖς φροντισταῖς παραθέντων
κῶλα ἀναπαιστικά, δίμετρα ὑπερκατάληκτα καὶ <ἀκατάληκτα καὶ> καταληκτι-
κά Rs.

Schol. in Aristoph. pac. 1a. 1 sqq. (p. 6 Holwerda) vet τοῦ δράματος πρῶτοι 
τρίμετροι ἴαμβοι ἀκατάληκτοι πʹ, ὧν τελευταῖος

ἱππηδὸν ἐς τὸν ἀέρ’ ἐπὶ τοῦ κανθάρου.
μετὰ δὲ πεντήκοντα ὀκτώ ἐστι προαναφώνημα τὸ ‘ἔα ἔα’, καὶ τὰ ἑξῆς ἰαμβικά. V

Schol. in Aristoph. pac. 1b. 1 sqq. (p. 6 Holwerda) Tr <Αἶρ’ αἶρε: ἡ εἴσθεσις 
τοῦ δράματος ἐξ ἰαμβείων πʹ συνήθων. τὸ μέντοι ξʹ μονόμετρον ἀκατάληκτον. 
ἐπὶ ταῖς ἀποθέσεσι καὶ τῷ τέλει παράγραφος> Ald.

Schol. in Aristoph. pac. 102a ·. 1 sqq. (p. 25 Holwerda) Tr οὐκ ἔσθ’ ὅπως: 
ἡ εἴσθεσις τοῦ παρόντος συστήματος στίχων ἐστὶν ἰαμβικῶν τριμέτρων ἀκατα-
λήκτων ιβʹ. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος Lh.

Schol. in Aristoph. pac. 383a. 1 sqq. (p. 64 Holwerda) vet ἐκπεπληγμένοι Γ: 
διπλῆ καὶ ἐν ἐκθέσει στίχοι τροχαϊκοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι βʹ. ὑφ’ οὓς διπλαῖ 
βʹ· ἕπεται γὰρ ἡ ἀντιστρέφουσα τῇ ἑκκαιδεκακώλῳ, ἧς πρῶτος·

μηδαμῶς ὦ δέσποθ’ Ἑρμῆ,
τέλος δέ·

δέσποτ’ ἀγαλοῦμεν ἡμεῖς <ἀεί>. VΓ
Schol. rec. in Aristoph. Plut. 253a. γ (p. 72 Chantry) εἴσθεσις διπλῆς ἀμοι-

βαίας ἐκ στίχων ἰαμβικῶν ἐννέα πρὸς τοῖς τεσσα-ράκοντα, ἄχρι τοῦ· (v. 302)
ἐγὼ δὲ τὴν Κίρκην,

ὧν οἱ μὲν μεʹ τετράμετροί εἰσι καταληκτικοὶ, οἱ δέ· (vv. 293 sq.)
βληχώμενοί τε προβατίων,

καί·
αἰγῶν τε κιναβρώντων μέλη,
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ἔτι δέ· (vv. 299 sq.)
ἡγούμενον τοῖς προβατίοις,

καί·
εἰκῆ δὲ καταδαρθέντα που,

τέσσαρες ὄντες, δίμετροί εἰσιν ἀκατάληκτοι.
Schol. rec. in Aristoph. Plut. 316a. γ (p. 93 Chantry) τῆς τρίτης περιόδου 

στίχοι καὶ κῶλα ἕξ, ὧν τὸ μὲν πρῶτον καὶ τελευταῖον τετράμετρα καταληκτικά, 
τὰ δὲ μεταξὺ δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. rec. in Aristoph. ran. 208-220a. 1 sqq. (p. 39  sq. Chantry) ὠὸπ, 
ὂπ, ὠὸπ, ὂπ] εἴσθεσις μέλους χοροῦ μονοστροφική, ἧς προτίθεται τὸ τοιοῦτον 
κῶλον (v. 208), δακτυλικὸν ὂν δίμετρον ἀκατάληκτον. κατὰ γὰρ μονοποδίαν 
μετρεῖται τὰ δακτυλικά. τὰ δὲ τοῦ χοροῦ κῶλά εἰσι δυοκαίδεκα, ὧν τὸ πρῶτον 
(v. 209) καὶ δεύτερον (v. 210) τροχαικὰ ἑφθημιμερῆ, τὸν πρῶτον ἔχοντα πόδα 
τρίβραχυν ἤτοι χορεῖον. εἰ δὲ βούλει, παιωνικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, ἐκ παί-
ωνος τετάρτου καὶ διιάμβου … τὸ ὄγδοον (v. 216) χοριαμβικὸν τρίμετρον 
ἀκατάληκτον, τοῦ μὲν πρώτου ποδὸς πεντασυλλάβου … τὸ ἔνατον (v. 217) 
χοριαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ ἑξῆς ὅμοιον. τὸ παρατέλευτον (v. 219) 
τρίμετρον ἀκατάληκτον, ὃ καλεῖται προσῳδιακὸν, διὰ τὸ τὸν πρῶτον ἔχειν 
πόδα ἰωνικὸν. τὸ τελευταῖον (v. 220) ὡς τὸ πρῶτον. ἐπὶ τῷ τέλει κορωνίς.

Schol. in Aristoph. vesp. 1b. 1 sqq. (p. 8 Koster) vet κατ’ ἀρχὴν στίχοι ἴαμ-
βοι τρίμετροι ἀκατάληκτοι σκθ’, ὧν τελευταῖος· (v. 229)

πολλῶν δικαστῶν σφηκιὰν διασκεδῶ VAld.
Schol. in Aristoph. vesp. 415. 1 sqq. (p. 68 Koster) Tr ὦ ’γαθοὶ τὸ πρᾶγμα] 

εἴσθεσις διπλῆς ἀμοιβαίας ἐκ στίχων μηʹ, ὧν οἱ πρῶτοι τρεῖς τροχαϊκοὶ 
τετράμετροι καταληκτικοί· οἱ ἑξῆς βʹ ἀντισπαστικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι 
ἐπιμεμιγμένοι ἐπιτρίτοις καὶ διιάμβοις ..- LhAld.

Schol. vet. in Theocr. Anth. Pal. XV 21 arg. c (p. 336. 15 sqq. Wendel) τὸ 
ἐπιγραμμάτιον ἡ Σῦριγξ τοῦ Θεοκρίτου συνέστηκεν ἐκ μέτρων ὅλων μὲν δακτυ-
λικῶν, ποσότητι δὲ διαφερόντων. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον δίστιχον ἑξάμετρον ἀκα-
τάληκτον μετρούμενον ὡς οἱ ἡρωϊκοί, τὸ δεύτερον δὲ ἑξάμετρον καταληκτικόν, 
τὸ τρίτον πεντάμετρον ἀκατάληκτον, τὸ τέταρτον πεντάμετρον καταληκτικόν, 
τὸ πέμπτον τετράμετρον ἀκατάληκτον, τὸ ἕκτον τετράμετρον καταληκτικόν, τὸ 
ἕβδομον τρίμετρον ἀκατάληκτον, τὸ ὄγδοον τρίμετρον καταληκτικόν, τὸ ἔννα-
τον δίμετρον ἀκατάληκτον, τὸ δέκατον [δίμετρον καταληκτικόν·] τὰς καταλή-
ξεις ἔχον χορίαμβον καὶ μολοσσὸν δίμετρόν ἐστι καταληκτικόν.

Schol. A in Hephaest. 112. 15 sqq. ἰστέον ὡς, ἐὰν τὰ δακτυλικὰ καὶ ἀνα-
παιιστικὰ βαίνηται κατὰ συζυγίαν, ἔχουσιν ἀποθέσεις ἕξ. ἀκατάληκτον, ὡς τό· 
(Alcm. 27 [PMG 27]. 1 Page)

μῶσ’ ἄγε Καλλιόπα θύγατερ Διός ...
113. 10 sqq. ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις μέτροις αὐτάρκεις αἱ τέσσαρες πλὴν τῆς καταλη-
κτικὴς εἰς δισύλλαβον καὶ ὑπερκαταλήκτου εἰς δισύλλαβον. δισυλλάβων γὰρ 
ὄντων τῶν ποδῶν τὸ μὲν καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον ἀκατάληκτον ἐστι, τὸ 
δὲ ὑπερκατάληκτον εἰς δισύλλαβον βραχυκατάληκτον.
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Schol. A in Hephaest. 113. 16 sqq. τὸ αὐτό ἐστιν ἀπόθεσις καὶ κατάληξις· 
<κατάληξις> καὶ γενικόν ἐστιν ἀντὶ τοῦ ἀπόθεσις καὶ ἰδικὸν ἀντὶ τοῦ ἐλάττω-
σις· ἀπὸ τούτου οὖν τοῦ ἰδικοῦ ὠνόμασται τὸ ἀκατάληκτον καὶ καταληκτικόν· 
τὸ γὰρ ὑπερκατάληκτον δύναται ἀπὸ τοῦ γενικοῦ.

Schol. A in Hephaest. 117. 19 sqq. εἴρηται γὰρ ὅτι ἐπὶ τῆς τελευταίας ἐπὶ 
τῶν ἀκαταλήκτων οὐκ ἐνδέουσιν οὔτε ἴαμβοι οὔτε στίχοι.

Schol. A in Hephaest. 117. 21 sqq. τὸ ἰαμβικὸν μέτρον κατὰ συζυγίαν με-
τρεῖται. καὶ ἔστιν ἡ συζυγία ἢ διίαμβος ἓξ χρόνων ἢ ἐπίτριτος τρίτος χρόνων 
ἑπτά, ἢ πεντασύλλαβος· ἔστι δὲ ἐκ δακτύλου καὶ ἰάμβου ἑπτάχρονος ἢ σπον-
δεῖου καὶ χορείου ἑπτάχρονος ἢ ἰάμβου καὶ χορείου ἑπτάχρονος, ἢ ἐκ δύο χο-
ρείων ἐξάχρονος· τὸν δὲ τελευταῖον πόδα λαμβάνει ἢ πυρρίχιον ἢ ἴαμβον, ὅταν 
ὁλόκληρον ᾖ, δηλαδὴ τὸ ἰαμβικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον. 

Schol. A in Hephaest. 118. 5 † ἰστέον ὅτι κατακλεὶς λέγεται, ὅτε ἀπήρτισται 
ἐκ τοῦ ἀτελοῦς εἰς πόδα τέλειον ἡ τέως ἀτελὴς παραλήγουσα καὶ ἐποίησε τὸ 
μέτρον ἀπὸ καταληκτικοῦ, ἤγουν ἀτελοῦς, ἀκατάληκτον, ἤγουν τέλειον. γίνεται 
δὲ κατακλεὶς, ὅτε παραλήγει ὁ ἴαμβος ἐν τοῖς καταληκτικοῖς, ἤγουν ἀτελέσι, 
μέτροις  — ἐπισφράγισις γάρ ἐστι μέτρου — ἢ εἰς ἀμφίβραχυν ἢ εἰς βακχεῖον. 
γίνεται δὲ οὕτως ἡ τελευταῖα καὶ περιττεύουσα συλλαβὴ βραχεῖα ἢ μακρά· εἰ 
μὲν βραχεῖα, συμπλακεῖσα τῷ ἰάμβῳ ἀμφίβραχυν ποῖει, εἰ δὲ μακρά, βακχεῖον.

Schol. A in Hephaest. 118. 20 sq. ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ποδῶν 
ἁπλῶν τεττάρων (scil. Anacr. 83 [PMG 428]. 1 Page).

Schol. A in Hephaest. 118. 22 sq. ἰαμβικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον ποδῶν 
ἁπλῶν ἕξ (scil. Anacr. 80 [PMG 425]. 1 Page).

Schol. A in Hephaest. 118. 24 sq. ἰαμβικὸν τετράμετρον ἀκατάληκτον πο-
δῶν ἁπλῶν ὀκτώ (scil. Alc. 374 Voigt).

Schol. A in Hephaest. 124. 11 τοῦτο (scil. Anacr. 73 [PMG 418] Page) τέ-
λειόν ἐστιν ὡς ἀκατάληκτον.

Schol. A in Hephaest. 128. 20 sq. δακτυλικὸν τετράμετρον ἀκατάληκτον 
ποδῶν ὁλοκλήρων τεττάρων (scil. Archil. 188. 1 West).

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. 129. 1 sq. τουτέστι (Hephaest. 22. 21 sq.) «πρὸς τὴν 
ἀπόθεσιν» οἷον καταληκτικὴν ἔχει ἢ ἀκατάληκτον ἀπόθεσιν.

Schol. A in Hephaest. 129. 22 sqq. δακτυλικὸν πεντάμετρον ἀκατάληκτον 
αἰολικόν, ὅπερ σαπφικὸν λέγεται τεσσαρεσκαιδεκασύλλαβον· (Sapph. 49. 1 
Voigt)

ἠράμαν μὲν ἐγὼ σέθεν, Ἄτθι, πάλαι πόκα.
Schol. A in Hephaest. 130. 6 sq. (Hephest. 23. 18) «τὸ δὲ τετράμετρον ἀκα-

τάληκτον»· αἰολικὸν τοῦ σαπφικοῦ δακτύλῳ μεμειωμένον.
Schol. A in Hephaest. 132. 23 sqq. (Hephaest. 24. 17) «ὑπερκατάληκτος 

εἰς δισύλλαβον»· ὅταν μετὰ συζυγίαν δύο συλλαβαὶ καταλήξωσιν. (Hephaest. 
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24. 17 sq.) «εἰς συλλαβὴν» δέ· ὅταν μετὰ τὴν συζυγίαν μία συλλαβὴ καταλή-
ξῃ. (Hephaest. 24. 18) «ἀκατάληκτος» δέ· ὅταν ἡ συζυγία ἀπαρτισθῇ εἰς τὴν 
κατάληξιν. (Hephaest. 24. 18) «καταληκτικὴ» δὲ «εἰς δισύλλαβον»· ὅταν μετὰ 
ἕνα πόδα δύο συλλαβαὶ καταλήξωσιν, ὥστε παρὰ συλλαβὴν πεπληρῶσθαι τὴν 
συζυγίαν. (Hepahest. 24. 19) «καταληκτικὴ» δὲ «εἰς συλλαβήν»· ὅταν μετὰ ἕνα 
πόδα εἰς συλλαβὴν λήξῃ. (Hephaest. 24. 19) «βραχυκατάληκτος» δέ· ὅταν εἰς 
ἕνα πόδα ὁλόκληρον κατάληξις γένηται.

Schol. A in Hephaest. 135. 22 sqq. ἐκ γὰρ τῶν πρώτων δύο προκελευσμα-
τικῶν (scil. τοῦ ἀριστοφανείου μέτρου) γίνεται μία συζυγία ἀναπαιστικὴ καὶ ἐκ 
τοῦ ἑξῆς προκελευσματικοῦ καὶ τοῦ τελευταίου ποδός, ὄντος ἀναπαίστου, ἡ 
δευτέρα συζυγία, ὥστε γίνεσθαι τὸ δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. A in Hephaest. 136. 1 sqq. κατὰ διποδίαν γὰρ μετρούμενον εὑρί-
σκεται δίμετρον ἀκατάληκτον (scil. Aristoph. fr. 718 [PCG III 2, p. 366] Kassel-
Austin), τουτέστιν ἔχον τελείους τέσσαρας ἀναπαίστους.

Schol. A in Hephaest. 141. 4 sqq. τὸ ἀντισπαστικὸν δέχεται τὸν πρῶτον 
πόδα ἀντίσπαστον ἢ ἐπίτριτον τέταρτον ἢ παίωνα <τρίτον> ἢ διτρόχαιον, τὰς 
δὲ μέσας ἀντισπαστικὰς καὶ ἰαμβικάς, τὴν δὲ τελευταίαν, ὅτε ἐστὶν ἀκατάλη-
κτον, ἰαμβικήν, [ὅτε δὲ καταληκτικόν] τὴν ταῖς ἰαμβικαῖς ἑπομένην συζυγίαν 
τρεπομένην κατὰ τὸν πρῶτον πόδα εἰς τὰ τέσσαρα τοῦ δισυλλάβου σχήματα. 

Schol. A in Hephaest. 143. 9 sq. ἐξ ἀντισπάστου καὶ δύο ἰάμβων (scil. τὸ 
δίμετρον ἀκατάληκτον τὸ καλούμενον γλυκώνειον)· ἡ γὰρ τελευταία συζυγία 
διίαμβος, ἀκατάληκτος δέ. οὐ γὰρ καὶ πρόσθεν τι εἴρηται.

Schol. A in Hephaest. 143. 20 sqq. ἀντισπαστικὸν τρίμετρον ἀκατάλη-
κτον, ὃ καλεῖται ἀσκληπίαδειον (scil. Alc. 350. 1 Voigt)· ἔστι δὲ ποδῶν ἁπλῶν 
ἕξ, τὴν τελευταίαν μόνην ἔχον ἰαμβικήν, τὴν ‘λεφαντίναν’. πρὸς τὸ ἄνω δὲ τό· 
(Hephaest. 32. 21 sqq.) «τὸ μὲν καταληκτικόν ... τὸ δὲ ἀκατάληκτον» ἐπήγαγε 
τὸ ἀσκληπιάδειον, ἐκ δύο τροχαίων καὶ ἀντισπάστου καὶ δύο ἰάμβων τελείων· 
ἀκατάληκτον γάρ ἐστι· καὶ τὸ ἑξῆς πάλιν τρίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ δύο ἀντι-
σπάστων καὶ δύο ἰάμβων.

Schol. A in Hephaest. 144. 4 ἀντισπαστικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον, ὃ κα-
λεῖται ἀλκαικὸν δωδεκασύλλαβον (scil. Alc. 386 Voigt) ποδῶν ἁπλῶν ἕξ, τῆς 
μέσης μόνης ἀντισπαστικῆς οὔσης, ἐκατέρωθεν δὲ ἰαμβικῆς· ἀπὸ σπονδείου 
ἤρξατο τοῦ ‘κόλπῳ’, ἡ μέση δὲ ἀντισπαστικὴ καὶ αὐτὴ ἀδιάφορον ἔχουσα τὸν 
πρῶτον πόδα· σπονδεῖος γάρ.

Schol. A in Hephaest. 144. 19 sqq. ποδῶν ἁπλῶν ὀκτώ (scil. τὸ ἀκατάλη-
κτον σαπφικὸν ἑκκαιδεκασύλλαβόν ἐστι), τῆς τελευταίας συζυγίας ἰαμβικῆς 
οὔσης· τρεῖς ἀντίσπαστοι, δύο ἴαμβοι· ἀκατάληκτον γάρ.

Schol. A in Hephaest. 145. 1 sqq. ἐξ ὁλοκλήρου τὸ ‘Ἀχιλλέα’, ἵνα γένηται 
ἀκατάλητον (scil. Alc. 387 Voigt)· ἔν τισι δὲ τὸ τέλος κατὰ συνίζησιν τὸ ‘[Ἀχιλ]
λέα’, ἵνα γένηται καταληκτικόν. εἰσὶ δὲ ἐν τούτω τῷ μέτρῳ τέσσαρες ἀντίσπα-
στοι καὶ ἴαμβος καὶ συλλαβή, εἰ καταληκτικόν· εἰ δὲ ἀκατάληκτον, δύο ἴαμβοι. 

Schol. A in Hephaest. 145. 20 sqq. ἔστιν οὖν (scil. Cleom. SH 341. 1 sq.) 
τὸ μέτρον <ἰωνικὸν> δίμετρον ἀκατάληκτον, τὸ καλούμενον κλεομάχειον. τὸ 
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δὲ ‘ἐψόφησ’ ἐ’ διτρόχαιος· εἶπε γὰρ ἐπιμίγνυσθαι πρὸς τὰς τροχαικὰς αὐτό (τὸ 
πλῆρες· ‘ἐψόφεσεν’)· εἶτα ἀμοιβαῖον ‘ἐγὼ πίνων’ κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν.

Schol. A in Hephaest. 146. 12 sqq. ἰωνικὸν τετράμετρον βραχυκατάληκτον 
(scil. Sotad. fr. 16. 1 [CA 243] Powell), ὃ καλεῖται σοτάδειον, ἐκ τριῶν ἰωνικῶν 
καὶ ἑνὸς τροχαίου· ἐνδεῖ δὲ δύο συλλαβαῖς εἰς τὸ ἰωνικὸν εἶναι ἀκατάληκτον.

Schol. A in Hephaest. 162. 22 sqq. τὸ καθαρὸν πριάπειον ἀντισπαστικόν 
ἐστι τετράμετρον ἀκατάληκτον, τὴν δευτέραν ἰαμβικὴν ἔχον, οἷον· (Anacr. 28 
[PMG 373]. 1 Page)

ἠρίστησα μὲν ἰτρίου λεπτοῦ μικρὸν ἀπόκλας.
Schol. A in Hephaest. 163. 18 sqq. (Hephaest. 56. 20) «καὶ ἐπὶ τῶν γλυκω-

νείων»· τὸ καθαρὸν γλυκώνειον ἀντισπατικόν ἐστι δίμετρον ἀκατάληκτον, ἔχον 
ἰαμβικὴν τὴν δευτέραν συζυγίαν, οἷον· (mel. adesp. 111 [PMG 1029]. 1 Page)

κάπρος ἡνίχ’ ὁ μαινόλης.
Schol. A in Hephaest. 174. 6 sqq. (Hephaest. 71. 9) <«προῳδός»·> προτέ-

τακται γὰρ ὁ ἐπῳδός· ἀντισπαστικὰ γάρ εἰσιν, οἷον τὸ μὲν ἡγούμενον δίμετρον 
ἀκατάληκτον, τὸ δὲ ἑπόμενον τετράμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. B in Hephaest. 258. 7 sqq. μεταπίπτει δὲ αὐτῆς (scil. τῆς πρῴτης ἐπι-
πλοκῆς ἣ καλεῖται τρίσημος ἢ ἑξάσημος δυαδική) ἀπ’ <ἀλλήλων>  εἰς ἄλληλα 
τὰ εἴδη τόνδε τὸν τρόπον· τίθημι καθαρὸν ἰαμβικὸν τόδε· (Aesch. fr. 143 [TGF 
III, p. 258] Radt)

ἰὼ Καίκε Μύσιαί τ’ ἐπιρροαί.   
τούτου ἐὰν ἀφέλῃς τὴν πρώτην συλλαβήν, τὸ καταλειπόμενον γίνεται τροχαικόν·

ὦ Καίκε Μύσιαί τ’ ἐπιρροαί,
ἀπὸ τρίμετρου τρίμετρον, ἀπὸ ἀκαταλήκτου καταληκτικόν. καὶ αὖ πάλιν εἰ ἄλ-
λην ἀφέλοις, ἰαμβικὸν γίνεται τὸ τροχαικόν.

Schol. B in Hephaest. 262. 19 sqq. στίχος ἐστὶ ποσὸν μέγεθος μέτρου, ὅπερ 
ἐστὶν ὑπὲρ τὸ δίμετρον· κῶλόν ἐστι ποσὸν μέγεθος μέτρου δύο συζυγιῶν ἀκα-
ταλήκτων· κόμμα ἐστὶ ποσὸν μέγεθος μέτρου συζυγίας ἀκαταλήκτου ἔλαττον.

Schol. B in Hephaest. 264. 9 sqq. ἔλθωμεν καὶ ἐπὶ τῶν ἰαμβικῶν. ἡ α´ χώρα 
δέχεται πόδας ε´· ἴαμβον, χορεῖον, ἀνάπαιστον, δάκτυλον, σπονδεῖον· ἡ δευτέ-
ρα γ´· ἴαμβον, χορεῖον, ἀνάπαιστον· ἡ τρίτη ε´· ἡ τετάρτη γ´· ἡ πέμπτη ε´. τῇ 
ὁμοίᾳ οὖν χρῶμαι μεθόδῳ· ἀπὸ τῆς β´ ἐπὶ τὴν πρώτην πολυπλασιάζων τρὶς ε´ 
ιε´· ἀπὸ τῆς γ´ἐπὶ τὴν β´πεντάκις ιε´οε´· ἀπὸ τῆς δ’ ἐπὶ τὴν γ´ τρὶς οε´σκε´· 
ἀπὸ τῆς ε´ ἐπὶ τὴν δ´ πεντάκις σ´α, πεντάκις κ´ρ, πεντάκις ε´κε´· ὥστε εἶναι 
αρκε´τοῦ τριμέτρου ἰαμβικοῦ ἀκαταλήκτου σχήματα.

Schol. B in Hephaest. 266. 18 sqq. ἀποθέσεις δὲ αὐτῶν (scil. τῶν μέτρων 
ἰαμβικῶν) αἵπερ καὶ πάντων· καὶ γὰρ ἃ μὲν αὐτῶν ἐστὶν ἀκατάληκτα, ἃ δὲ 
ὑπερκατάληκτα, ἃ δὲ καταληκτικά, ἃ δὲ βραχυκατάληκτα. μονόμετρον μὲν οὖν 
ἰαμβικὸν βραχυκατάληκτον τοῦτο·

φεῦ φεῦ·
λείπει γὰρ ὅλῃ βάσει πρὸς τὸ μονόμετρον ἀπαρτίσαι. ἀκατάληκτον δὲ τοῦτο·

φεῦ φεῦ ἰώ·
267. 12 sqq. δίμετρον δέ, βραχυκατάληκτον μὲν τοῦτο· (Eur. Phoen. 3)
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Ἥλιε, θοαῖς ἵπποις·
ὅλῳ γὰρ ποδὶ λείπει εἰς συμπλήρωσιν τῆς διποδίας. ἀκατάληκτον δὲ ὡς τοῦτο· 
(Anacr. 83 [PMG 428] Page)

ἐρῶ τε δηῦτε κοὐκ’ ἐρῶ,
καὶ μαίνομαι κοὐ μαίνομαι ...

25 sqq. τρίμετρον δέ, βραχυκατάληκτον μέν· (Archil. 172. 1 West)
πάτερ Λυκάμβα, ποῖον ἐφράσω;

λείπει γὰρ ὅλῳ ποδί. ἀκατάληκτον δὲ ὡς τό· (Georg. Pis. Hex. 22 Gonnelli)
ἥκω φέρων σοι τῆς ἐρήμου καρδίας ...

268. 5 sqq. τετράμετρον δέ, βραχυκατάληκτον μὲν ὡς τοῦτο· (Archil. 172. 1 
sq. West)

πάτερ Λυκάμβα ποῖον ἐφράσω τόδε; τίς σάς;
λείπει γὰρ ὅλῳ ποδὶ πρὸς τετράμετρον. ἀκατάληκτον δὲ ὡς τόδε· (Alc. 374 Voigt)

δέξαι με κωμάζοντα, δέξαι, λίσσομαί σε, λίσσομαι·
πλήρεις γὰρ ἕχει τὰς τέσσαρας διποδίας.

Schol. B in Hephaest. 270. 3 sqq. μονόμετρον μὲν οὖν τροχαικὸν βραχυ-
κατάληκτον ὡς τοῦτο·

Ζεύς με.
ἀκατάληκτον δὲ ὡς τόδε· (cf. Archil. 188. 1 West)

κάρφεται γάρ ...
12 sqq. δίμετρον δὲ καὶ ἰθυφαλλικὸν καλεῖται. ἀκατάληκτον δὲ ὡς τόδε· (cf. 
com. adesp. 244 [PCG VIII, p. 84] Kassel-Austin)

οὐδ’ Ἀμειψίαν ὁρᾶτε ...
22 sqq. τρίμετρον δὲ βραχυκατάληκτον μὲν ὡς τοῦτο· (cf. com. adesp. 244 
[PCG VIII, p. 84] Kassel-Austin)

οὐδ’ Ἀμειψίαν ὁρᾶτε πτωχόν.
ἀκατάληκτον δὲ οἷον· (cf. Eur. Phoen. 240)

νῦν δέ μοι πρὸ τειχέων † θούριος Ἄρης † ...
271. 1 sqq. τετράμετρον δὲ βραχυκατάληκτον μὲν οἷον· (cf. com. adesp. 244 
[PCG VIII, p. 84] Kassel-Austin)

οὐδ’ Ἀμειψίαν ὁρᾶτε πτωχὸν ὅντ’ ἐν ὑμῖν.
ἀκατάληκτον δὲ οἷον· (Anacr. 76)

κλῦθί μευ  γέροντος εὐέθερια χρυσόπεπλε κούρα.
Schol. B in Hephaest. 272. 15 sqq. ἔχει δὲ (scil. τὸ δακτυλικὸν μέτρον) 

ἀποθέσεις τρεῖς· καταληκτικόν <τε> εἰς συλλαβὴν <καὶ> εἰς δισύλλαβον καὶ 
ἀκατάληκτον. καὶ δίμετρον μὲν ἀκατάληκτον τό· ([Hom.] Il. I 18)

ὑμῖν μὲν θεοί.
τρίμετρον δέ, καταληκτικὸν μὲν εἰς συλλαβήν, ὃ καὶ πενθημιμερὲς καλεῖται καὶ 
ἀρχιλόχειον, τό· (Archil. 182. 2 West)

ἐν δὲ Βατουσιάδης·
καταληκτικὸν δὲ εἰς δισύλλαβον, ὡς τό· ([Hom.] Il. 2)

οὐλομένην ἡ μυρί’·
ἀκατάληκτον δὲ τό· ([Hom.] Il. I 17)

Ἀτρεῖδαί τε καὶ ἄλλοι.
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τετράμετρόν δέ, καταληκτικὸν μὲν εἰς συλλαβήν, τὸ καὶ ἑφθημιμερές, ᾧ Ἀλκ-
μὰν κέχρηται· (fr. 119 [PMG 119] Page)

ταῦτα μὲν ὡς ἂν ὁ δῆμος ἅπας·
καταληκτικὸν δὲ εἰς δισύλλαβον τὸ καὶ ἀρχιλόχειον· (Archil. 195 West)

 φαινόμενον κακὸν οἴκαδ’ ἄγεσθαι.
ἀκατάληκτον δὲ τὸ καὶ ἀρχιλόχειον, ὃ καὶ δίμοιρον ἔπος λέγεται· (Archil. 188. 
1 West)

οὐκέθ’ ὅμως θάλλεις ἁπαλὸν χρόα.
πεντάμετρον δέ, καταληκτικὸν μὲν εἰς συλλαβὴν· ([Hom.] Il. II 441)

ὣς ἔφατ’ οὐδ’ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν·
καταληκτικὸν δὲ εἰς δισύλλαβον τὸ καλούμενον σιμμίειον·

χαῖρε, ἄναξ, ἑτάρε ζαθέας μάκαρ ἥβας.
ἀκατάληκτον δέ· ([Hom.] Il. II 2)

εὗδον παννύχιοι· Δία δ’ οὐκ ἔχε νήδυμος.
ἑξάμετρον δὲ καταληκτικὸν μὲν εἰς συλλαβὴν ἐκ τῶν ὁμηρικῶν οὐκ ἔχομεν· εἴ 
που δέ τις ἐντύχοι, ἐστὶ τὸ μιᾷ συλλαβῇ περιττεῦον τοῦ πενταμέτρου ἀκαταλή-
κτου· καταληκτικὰ δὲ εἰς δισύλλαβον πάντα τὰ ὁμηρικὰ ἔπη. ἀκατάληκτον δὲ 
σπάνιον ἐξ αὐτῶν, ὡς τό· ([Hom.] Od. IX 347)

Κύκλωψ, τῇ, πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες ἀνδρόμεα κρέα.
τὸ δὲ δακτυλικὸν αἰολικὸν κατὰ μὲν τὰς ἄλλας χώρας πάσας ἐπιδέχεται ὡσαυ-
τώς τῷ κοινῷ τούς τε δακτύλους καὶ σπονδείους [ὁμοίως καὶ κατὰ τὰς ἀποθέ-
σεις], τὸν δὲ πρῶτον πόδα ἔχει ἕνα τῶν δισυλλάβων ἀδιάφορον. ὅτε μὲν οὖν 
ἐστιν ἀκατάληκτον, δάκτυλον ἢ ἀμφίμακρον ἔχει τὸν τελευτᾶιον πόδα·ἐὰν δὲ 
καταληκτικόν, εἰς δισύλλαβον μέν, σπονδεῖον ἢ τροχαῖον ἔχει τὸν τελευταῖον· 
εἰς συλλαβὴν δέ, ἀδιάφορον. ὑφίστανται δὲ καὶ ἐν τούτῳ κατὰ ἀφαίρεσιν <τε 
καὶ πρόσθεσιν> δίμετρά τε καὶ τρίμετρα καὶ ἔτι τετράμετρα καὶ πεντάμετρα 
(μονόμετρα γὰρ οὐκ ἔχει) καὶ ταῦτα καταληκτικά τε εἰς συλλαβὴν καὶ εἰς δι-
σύλλαβον καὶ ἀκατάληκτα. τῶν μὲν οὖν ἄλλων παραδείγματα οὐκ ἔχομεν, τε-
τραμέτρων δὲ καταληκτικῶν εἰς δισύλλαβον τό· (Sapph. 110 Voigt)

θυρωρῷ πόδες ἑπτορόγυιοι,
τὰ δὲ σάμβαλα πενταβόεια,
πίσυγγοι δὲ δέκ’ ἐξεπόνασαν.

ἀκαταλήκτων δέ· (Sapph. 130. 1 sq. Voigt)
ἔρος δ’ αὖτέ μ’ ὁ λυσιμελὴς δονεῖ
γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον.

(Sapph. 131. 3 sq. Voigt)
Ἄτθι, σοὶ δ’ ἔμεθεν μὲν ἀπήχθετο
φροντίσδην, ἐπὶ δ’ Ἀνδρομέδαν πότη.

πενταμέτρων δὲ καταληκτικῶν εἰς δισύλλαβον· (Sapph. 115 Voigt)·
τίῳ σ’ ὦ φίλε γαμβρέ, καλῶς εἰκάσδω;
ὅρπακι βραδινῷ σε μάλιστ’ εἰκάσδω.

ἀκαταλήκτου δὲ τοῦ καὶ σαπφικοῦ καλουμένου, ὃ καὶ τεσσαρεσκαιδεκασύλλα-
βόν ἐστιν· (Sapph. 49. 1 Voigt)

ἠράμαν μὲν ἐγὼ σέθεν, Ἄτθι, πάλαι πόκα.
Schol. B in Hephaest. 275. 19 sqq. ἔχει δὲ (scil. τὸ ἀναπαιστικόν) καὶ ἀπο-
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θέσεις ἕξ, βραχυκατάληκτον, καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν, καταληκτικὸν εἰς δι-
σύλλαβον, ἀκατάληκτον, ὑπερκατάληκτον εἰς συλλαβήν, ὑπερκατάληκτον εἰς 
δισύλλαβον.

Schol. B in Hephaest. 278. 19 sqq. ἀκατάληκτον δὲ (scil. μέτρον ἐστίν) 
ὅταν ἡ συζυγία ἀπαρτισθῇ εἰς τὴν κατάληξιν.

Schol. B in Hephaest. 285. 3 sqq. ἀνακρεόντειον οἱ μὲν ἀρχαῖοι τὸ δίμετρον 
ἰαμβικὸν φασι τὸ καὶ ἀκατάληκτον, ὅπερ καὶ ὀκτασύλλαβόν ἐστιν, ἐπιδεχόμε-
νον κατὰ μὲν τὴν πρώτην καὶ τρίτην χώραν ἴαμβον καὶ σπονδεῖον ὡς ἔθος, 
κατὰ δὲ τὴν δευτέραν ἴαμβον μόνον, κατὰ δὲ τὴν τετάρτην ἴαμβον ἢ πυρρίχιον 
διὰ τὸ ἀδιάφορον τῆς τελευταίας συλλαβῆς.

Schol. B in Hephaest. 285. 26 sqq. τινὲς δὲ συντάττουσιν αὐτοῖς (scil. 
τοῖς ἀνακρεοντείοις) καὶ ἕτερον, ἐξ ἑνὸς καὶ τῶν τετρασυλλάβων ποδῶν τὴν 
σύστασιν ἔχοντα, ἤγουν ἐξ ἰωνικοῦ ἀπ’ ἐλάσσονος, τρίμετρον ἀκατάληκτον 
ὃ καὶ ἀνακλώμενόν φασιν, ἐπιδεχόμενο δὲ τομὴν ἑφθημιμερῆ, τουτέστι μετὰ 
τὰς τρεῖς συλλαβὰς τοῦ δευτέρου ποδὸς περαινομένην [τὴν τομὴν] εἰς μέρος 
λόγου, οἶον·

ἀρετῆς ἔργα φέρει ἔμπονος ἥβη.
Sacerd. GL VI 501. 3 sqq. <in> praepositis metris haec considerare debe-

mus, an generalia sint, ut dactylicum vel iambicum, an specialia, ut heroicum 
<vel> hipponactium; deinde quantitatem, an dimetrum, an trimetrum, an te-
trametrum; deinde catalexin, cuius species sunt quattuor, acatalecta, <catale-
ctica, brachycatalecta, hypercatalecta. acatalecta species est> quae finitur <in> 
suos pedes vel suorum pedum tempora habentes, ut puta dactylicum in dacty-
lum [vel in spondeum] vel aliquem tot habentem tempora, quot etiam dactylus, 
ut: (Verg. Aen. VIII 596)

quadrupedante putrem sonitu quatit ungula pulverem,
vel: (Verg. Aen. IX 503)

at tuba terribilem sonitum procul aere canoro.
Sacerd. GL VI 528. 13 sqq. hoc tamen scire debemus, quod praeter he-

ptametrum (scil. iambicum) cetera supervacua, hoc est pentametrum, hexa-
metrum, octametrum, catalectica sunt; solum vero heptametrum acatalectum. 
nullum tamen de his quattuor aut brachycatalectum aut hypercatalectum po-
terit reperiri.

Sacerd. GL VI 530. 22 sqq. hoc tamen notemus, quod una sola species in 
trochaico metro acatalecta reperitur, dimetra anacreontia, de qua prima specie 
supra (p. 529. 3 sqq.) tractavi. ceterae aut catalecticae sunt aut brachycatalectae: 
nam hypercatalectae nullae sunt.

Sacerd. GL VI 533. 14 sqq. de tetrametro (scil. anapaestico) miuro simplici. 
tetrametrum miurum simplex fit hoc modo, archigenii metri novissimo pede 
anapaesto iambo facto, id est tribus anapaestis, et iambo constat:

lapides mare turgidum eluens.
inter miurum et colurum et catalecticum hoc interest. miurum est, cum novis-
simi pedis prima syllaba tollitur, ac si pro anapaesto iambum ponas. colurum, 
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cum novissimi pedis duae syllabae novissimae tolluntur, ac si pro proceleuma-
tico ponas pyrrichium. catalecticum contrarium est miuro: nam novissimi pe-
dis novissima syllaba tollitur, ac si pro dactylo trochaeum ponas. brachycatale-
ctum hoc est quod et colurum. acatalectum vero integrum est. hypercatalectum 
unam syllabam plus accipit, ac si pro trochaeo dactylum ponas.

Apthon. GL VI 60. 27 sqq. nunc de metrorum, prout versus processerit, 
praescripto et legitimo fine clausulaque dicemus. nam metrica lege in fine ver-
suum quadripertita conclusio est, per quam exitus metri statusque dinoscitur, 
utrum pede seu semipede vel dipodia sit terminatum. hanc Graeci καταλήξιν 
vocant, id est cum legitimum metrum in syzygia simplicem pedem, in mono-
podia vero, id est in simplici pede, syllabam perdit. huius species sunt quattuor. 
nam aut acatalectum est aut catalecticum aut brachycatalectum aut hypercata-
lectum, id est cum in fine versuum nunc desunt, nunc exuberant syllabae aut 
manent integrae. est igitur catalecticum, quotiens in fine versus syllaba una pro 
toto pede accipitur atque ita posita velut refrenat et cohibet metri cursum; aca-
talectum autem, quod novissimum pedem integrum pro condicione sui metri 
obtinet, cui nihil abundat aut deest; brachycatalectum vero, cum uno pede, id 
est duabus syllabis, metrum imminuitur et pro dipodia pes unus ponitur, scili-
cet cum dipodiae feriuntur (hoc metrum quidem colobon vocant: miuron enim 
una fit syllaba detracta); hypercatalectum contra, cum metrum in postrema 
parte versus una syllaba abundat ultra quam exigit dipodiae numerus pro lege 
versus oppositi terminatus. id ut planius sub exemplo heroici versus faciam, 
erit acatalectum quod integris suis pedibus et modis finitur, ut: (Verg. Aen. I 1)

arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris;
catalecticum, si una syllaba ei detrahatur, ut:

arma virumque cano, Troiae qui primus ab o;
brachycatalectum, si duae, ut:

arma virumque cano, Troiae qui primus ab;
hypercatalectum, si una amplius quam versus integer exigit syllaba exuberet, ut:

arma virumque cano, Troiae qui primus ab orisque.
quod in omni genere metrorum observabitur; rursus, ut exempla etiam ex his 
metris, quae coniugationibus gradiuntur, proferamus, cum ad perfectam co-
niugationem pes integer deest, erit brachycatalectum, ut est hoc tetrametrum:

quis non adultas detrahat ramo voluptates
(habet enim tres integras coniugationes et quartam uno pede breviorem); cata-
lecticum autem, cum perfectae coniugationi non pes, sed syllaba amputatur, 
ut est hoc tetrametrum (habet enim quartam coniugationem una syllaba brev-
iorem): (inc. 102 [FPL 457] Blänsdorf)

caeruli Neptune rector, Conse litorum potens;
acatalectum autem, cui, ut supra diximus, nequee deest ad integram coniuga-
tionem neque abundat quicquam, ut est hoc trimetrum: (com. inc. 19 [CRF 
135] Ribbeck3)

amare nolo nec dolere, Clinia;
hypercatalectum vero, cum ad integram coniugationem una abundat syllaba, 
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ut est hoc trimetrum:
caduca popli coma glauca iam per agros.

sed metra magis gaudent catalecticis conclusionibus. proprie autem iambi-
ca metra gaudent acatalectis et catalecticis et hypercatalectis conclusionibus, 
adversantur autem brachycatalectis. trochaica vero hypercatalectis reiectis re-
siduas conclusiones admittunt. choriambica autem et antispastica isdem con-
clusionibus, quibus etiam iambica, laetantur. ionica autem trochaicis deposi-
tionibus sociantur, et ideo hypercatalecta illis exosa sunt. dactylica vero et 
anapaestica magis acatalectis delectantur. praeter has autem depositiones est 
aeque quae δικαταληξία nominatur, cum ex diversis metris versus sub unius 
figura componitur. nam si sit dactylica tetrapodia et ithyphallicus, id est si post 
quattuor dactylicos pedes tres continui trochaei subiciantur, isque versus quasi 
uniformis pronuntietur, δικαταληξίαν patitur, quoniam quarto pede dactylico 
et pars orationis et acatalecti metri finis includitur, atque ita rursum trochaicum 
dimetrum brachycatalectum adiungitur, quod ithyphallicum nominatur, ut est:

tunc et amoris amor venit improbus aliger Cupido.
occasio suggerit hoc loco etiam illud dicere, quaedam metra familiariter pro-
priis pedibus terminari. nam iambica acatalecta iambis, catalectica iambo su-
perfluente syllaba; similiter trochaica et anapaestica suis libentius terminantur. 
contra quaedam alienis depositionibus gaudent, ut antispastica et choriambica 
iambicis coniugationibus, ionica autem utraque trochaicis, siquidem sint his 
finitima et familiaria metra singula singulis: non enim solum in fine ponuntur, 
sed et in medietate versuum et inter initia coniunguntur.

Apthon. GL VI 78. 13 sqq. erit ergo monometrum anapaesticum catalecti-
cum, id est suprema longa deficiente, tale:

propero pede.
sane memento metra huius modi varie in fine concludi, sicut et cetera: nam aut 
acatalecta aut catalectica aut brachycatalecta aut hypercatalecta ab auctoribus 
promuntur, ut supra ostendimus.

Apthon. GL VI 105. 24 sqq. verum haec coniuncta, quae graece ἀσυνάρτη-
τα [non composita] nominantur, ita perfecta sunt, ut facile sit unam quamque 
partem coli determinatione adsequi, cuius sit aut proceritatis aut generis. illa 
autem quae Graeci συγκεχυμένα et ἀπεμφαίνοντα, quae nos confusa et imma-
nifesta dicimus, non tam perspicua et aperta sunt, idcirco quod non tantum 
ex differentia diversorum metrorum coniugantur, verum ex eo, quod brevia et 
non perfectae proceritatis in hoc genere versuum cola, quae nos membra di-
cimus, sociantur. nam ferme a monometro brachycatalecto initium sumunt et 
non ultra dimetrum hypercatalectum crescunt. unde intellegi datur per singu-
la metra, quae octo sunt numero, totidem incrementa differentiarum reperiri, 
id est octona in generibus singulis, ita: aut enim monometrum est brachyca-
talectum aut monometrum catalecticum aut monometrum <acatalectum aut 
monometrum> hypercatalectum; rursus aut dimetrum est brachycatalectum 
aut dimetrum catalecticum aut dimetrum acatalectum aut dimetrum hyper-
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catalectum. quorum exempla in dactylico, quod est in coniunctis magis co-
gnitum, ostendam. est itaque monometrum dactylicum brachycatalectum φεῦ, 
catalecticum autem addita syllaba brevi φεῦγε, acatalectum vero monometrum 
pes integer dactylus φεύγετε, hypercatalectum autem, si pedem dactylum una 
syllaba brevis excedat, ut est φεύγετέ με. item dimetrum brachycatalectum fit, 
si pedem dactylum una longa excedat syllaba, ut φεύγετε δή; catalecticum, si 
pedem dactylum una longa et una brevis excedant, ut est φεύγετε δή με; aca-
talectum autem, si duo dactyli copulentur, ut est φεύγετε φεύγετε; hypercata-
lectum vero dimetrum, si praeter duos dactylos una brevis abundaverit, ut est 
φεύγετε φεύγετέ με.

Diom. GL I 502. 7 sqq. species carminum sunt quattuor: acatalecta, catale-
ctica, hypercatalecta, brachycatalecta. acatalecta est integer versus singulorum 
metrorum.  catalectica est versus minus habens metricae constitutionis. hy-
percatalecta est super principium versus syllabam plus habens. brachycatalecta 
pedem plus habet quam poscit pedum dispositio.

Atil. Fortvn. GL VI 281. 10 sqq. depositio est, qua perspicitur, qua spe-
cie metrum finiatur. depositionis genera sunt quattuor: aut enim ἀκατάληκτον 
est, quando plenum metrum sive versus est; aut καταληκτικόν, quando syllaba 
deest; aut βραχυκατάληκτον, quando pes deest; aut ὑπερκατάληκτον, quando 
pes et syllaba deest. ἀκατάληκτον est, ut:

avete fontes caeruli,
duo enim pedes integri integrum metrum dederunt; καταληκτικόν, ut:

quis hic manus tenellis,
syllaba deest quo minus dimetron sit; <***> ὑπερκατάληκτον, ut: (cf. inc. 116 
[FPL 460] Blänsdorf)

vallis per imas,
pes et syllaba deest quo minus dimetron sit. has omnes species inveniemus 
in his metris, quae per συζυγίας ingressionem habent. in dactylico vero, cui 
nec pes nec syllaba potest in ingressione deesse, quippe cum eius simplicibus 
pedibus basis constet, non nisi acatalectum invenire poterimus. ideo autem 
dactylica sola simplicibus pedibus ingrediuntur, quoniam dactylus et spondeus 
aequalitatem temporum habent, alia autem per syzygias, <quoniam> diversae 
potestatis pedibus constant.

Serv. GL IV 457. 4 sed lecturo haec fere generaliter scienda sunt ... 13 sqq. 
catalecticum versum dici, cui syllaba una deest; brachycatalectum, cui duae de-
sunt; hypercatalectum, cui una superest; acatalectum, [ubi nihil plus minusve 
est in versu] qui legitimo fine concluditur.

Prisc. GL III 459. 3 sqq. (Verg. Aen. I 1):
arma virumque cano Troiae qui primus ab oris.

versus genere uniformis, specie dactylicus, compositione simplex, nec similis 
pedibus, depositione terminalis in disyllabum, qui dividitur in caesuras per 
cola quidem in novem, per commata vero in duas, semiquinariam et semi-
septenariam, per pedes in quinque ... 25 sqq. quid est depositione terminalis 
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in disyllabum? catalecticos dicunt, quibus deest in fine aliquid, acatalectos, 
quibus nihil deest. heroicus autem, qui legitimos habet dactylos, qui trisyllabi 
sunt, ideo in disyllabum vult desinere et minuit in fine unam syllabam, ne sit 
impedimento sequenti versui, quin celeriter incipiat. praeterea dicuntur hyper-
catalecti, quibus abundat una vel duae syllabae, ut novenarium pindaricum, 
quod, cum sit dimetrum iambicum, habet tamen unam syllabam plus in fine. 
Horatius: (carm. I 9. 3)

silvae laborantes geluque.
brachycatalecti dicuntur in iambicis et similibus, quibus deest una vel duae syl-
labae, ut est senarium iambicum colobon, ut Horatius: (carm. II 18. 2)

mea renidet in domo lacunar.
Crvind. 36. 9 sqq. nec minus hae quattuor in versibus intuendae sunt spe-

cies, quas Marius Servius in multis versuum generibus manifestis enumeravit 
exemplis, id est catalecticus, brachycatalecticus, acatalecticus, hypercatalecti-
cus versus. catalecticus versus dicitur cui una syllaba deest; brachycatalecticus 
vero dicitur ille versus cui duae desunt syllabae; hypercatalecticus cui una su-
perest syllaba; acatalecticus vero versus est is qui legitimo fine cluditur. sed licet 
iam Marius Servius in libello quem de variis metrorum scripsit generibus (GL 
IV 460. 11 sqq.) has quattuor in dactylico metro species apertis promsit exem-
plis, catalecticum tamen et acatalecticum hexametrum sive hypercatalecticum 
pentametrum versum modo licet raro apud metricos invenimus. dactylicum 
enim acatalecticum metrici vocant versum qui sex dactylis constat, ut est:

sidera pallida diffugiunt face territa luminis,
et apud Virgilium: (cf. Aen. IX 503)

at tuba terribilemque sonum procul excitat horrida.
catalecticum vero nuncupant versum qui spondeo finitur disyllabo, idcirco syl-
labam deesse dicunt, ut est apud Virgilium: (cf. Aen. IX 616)

et tunicae manicas et habent redimicula mitrae.
quod in heroico metro saepe solent inveniri Mario Servio ita testante: (GL IV 
461. 10 sq.) «heroicum» metrum «constat hexametro catalectico, ut est in hoc:

vulnera bella tubae numero condantur Homeri».
hexametrum enim dactylicum heroicum metrici spondeo, ut praediximus, ter-
minari legitime sanxerunt.

Gloss. Lat. IV 22. 44 a<ca>talecton ubi versus legitimo fine concluditur.
[P.d’A.]


