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ἀναπαιστικὴ περίοδος

Schol. in Aristoph. Ach. 1143 (p. 142 Wilson) (ad v. 1143-1149) vet ἴτε 
δὴ χαίροντες] κορωνὶς καὶ εἴσθεσις εἰς μέλος τοῦ χοροῦ προῳδικόν, περιόδων 
τριῶν. ὧν ἐστι πρώτη ἀναπαιστική EΓ.

Schol. in Aristoph. av. 941a (p. 147 Holwerda) Tr ἡ ε´ περίοδος κώλων 
ἀναπαιστικῶν πέντε.

Schol. in Aristoph. eq. 498a (p. 124. 14 sqq. Jones-Wilson) (ad vv. 498-
506) vet ἀλλ’ ἴθι χαίρων] κορωνίς. ἐξελθόντων γὰρ τῶν ὑποκριτῶν, εἶτα κατα-
λειφθεὶς ὁ χορὸς λέγει περιόδους ἀναπαιστικὰς βʹ, τὴν μὲν προπεμπτικὴν τοῦ 
ἑτέρου τῶν ὑποκριτῶν, οὖσαν δεκάμετρον πεντάκωλον.

Schol. in Aristoph. eq. 824a (p. 198. 23 sq. Jones-Wilson) (ad vv. 824-835) 
vet διπλῆ δὲ καὶ εἴσθεσις εἰς περίοδον ἀναπαιστικὴν τετρακαιεικοσίμετρον δω-
δεκάκωλον VEΓΘ.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 961b. 1 sqq. (p. 135 Koster) Tr2 εἴσθεσις δι-
πλῆς περιοδικῆς ἀμοιβαίας μονοστροφικῆς ὑφ’ ἓν διὰ τὸ εἰς μῆκος ἐκτείνεσθαι 
τὴν περίοδον ἐκ στίχων ἀναπαιστικῶν τετραμέτρων καταληκτικῶν εἰς συλλα-
βὴν μζʹ.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 1009 (p. 197. 4 sq. Holwerda) περίοδος τοῦ 
ὑποκριτοῦ ἀναπαιστικὴ τριακοντάμετρος ἑκκαίδεκα κώλων.

Schol. in Aristoph. pac. 82a (p. 22 Holwerda) vet  διπλῆ καὶ εἴσθεσις εἰς 
περίοδον ἀναπαιστικὴν τῶν ὑποκριτῶν Τρυγαίου καὶ τοῦ οἰκέτου ἐννεακαιτρι-
ακοντάμετρον εἴκοσι κώλων, ὅτι ἔχει μονόμετρον τὸ δέκατον V.

Schol. in Aristoph. pac. 154a (p. 33 Holwerda) vet διπλῆ <καὶ> εἴσθεσις εἰς 
περίοδον ἀναπαιστικὴν τοῦ πρεσβύτου ὀκτωκαιτριακοντάμετρος ιθʹ κώλων V.

Schol. in Aristoph. pac. 765a (p. 120 Holwerda) vet διπλῆ καὶ εἴσθεσις εἰς 
τὸ καλούμενον μακρόν, ὅπερ ἐστὶ περίοδος ἀναπαιστικὴ εἰκοσάμετρος δεκά-
κωλος, ἧς τὸ τελευταῖον. (v. 774)

ἀνδρὸς τὸ μέτωπον ἔχοντος Γ.
Schol. in Aristoph. pac. 974 (p. 146 Holwerda) vet ὦ σεμνοτάτη βασίλεια] 

διπλῆ καὶ εἴσθεσις εἰς ἀναπαίστων περιόδους δύο, τὴν μὲν πεντεκαιτριακοντά-
μετρον ιθʹ κώλων, ὅτι ἔχει μονόμετρα γʹ, τό τε βʹ ιαʹ καὶ ιϛʹ, τὴν δὲ ἑξκαιτεσσα-
ρακοντάμετρον τριῶν καὶ <κʹ> κώλων ὅτι ἔχει μονόμετρα τρία V.

Schol. in Aristoph. pac. 1320a (p. 181 Holwerda) vet διπλῆ καὶ ἐν ἐπεισθέ-
σει περίοδος ἀναπαιστικὴ ἑπτακαιδεκάμετρος θʹ κώλων, ὅτι ἔχει μονόμετρον 
τὸ εʹ V.                                                                                                                   [M.E.]


