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ἀναπαιστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον / 
anapaesticum (-us) dimetrum (-us) acatalectum (-us)

Dion. Hal. de comp. verb. 17. 108 (p. 70. 17 sqq. Vsener-Radermacher) ὁ δὲ 
(scil. πούς) προλαμβάνων τὰς δύο βραχείας ἀνάπαιστος μὲν καλεῖται, σεμνότη-
τα δ’ ἔχει πολλήν. καὶ ἔνθα δεῖ μέγεθός τι περιτιθέναι τοῖς πράγμασιν ἢ πάθος, 
ἐπιτήδειός ἐστι παραλαμβάνεσθαι. τούτου τὸ σχῆμα τοιόνδε. (Eur. Hipp. 201)

βαρύ μοι κεφαλᾶς ἐπίκρανον ἔχειν.
Trich. 383. 19 sq. ἀκατάληκτον δὲ δίμετρον ἀναπαιστικὸν τό. 

ἐμέθεν μελέων, ἐμέθεν κραδίης.
Tzetz. in Aristoph. ran. 1500 (p. 1115 Koster) ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκα-

τάληκτα.
Schol. rec. in Pind. Ol. 4 (p. 170. 13 Abel) τὸ β´ ἀναπαιστικὸν δίμετρον 

ἀκατάληκτον.
Schol. rec. in Pind. Ol. 4 (p. 170. 16 sqq. Abel) τὸ δ´ ἰωνικὸν τρίμετρον 

βραχυκατάληκτον ἀπὸ μείζονος, ἡ α´ δὲ μακρὰ τοῦ ἰωνικοῦ διαλύεται εἰς β´ 
βραχεῖας, καὶ γίνεται ὁ ποὺς πεντασύλλαβος. τοῦτο καὶ ἀναπαιστικόν ἐστιν, ὡς 
ἐμοὶ δοκεῖ, δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. rec. in Pind. Ol. 9 (p. 311. 20 sqq. Abel) τὸ ϛ´ προσοδιακὸν τρί-
μετρον καταληκτικόν, τοῦ α´ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος, τοῦ β´ χοριάμβου, τοῦ γ´ 
ἰωνικοῦ ἀπ’ ἐλάσσονος καταληκτικοῦ. τοῦτο καὶ ἀναπαιστικόν ἐστι δίμετρον 
ἀκατάληκτον, σπονδείου ἀρχομένου.

Schol. rec. in Pind. Ol. 14 (p. 421. 5 sqq. Abel) τὸ ιϛ´, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἀνα-
παιστικόν ἐστι δίμετρον ἀκατάληκτον. εὕρηται γὰρ τοῦ ‘Ἀπόλλωνος’ τὸ ‘α’ καὶ 
μακρόν. εἰ δὲ βούλει, ἔστω ὁ β´ ποὺς τρίβραχυς. οἰκεῖος γὰρ τῷ μέτρῳ. 

Schol. rec. in Pind. Ol. 14 (p. 422. 16 sqq. Abel) τὸ ιγ´ ἀντισπαστικὸν 
τρίμετρον καταληκτικόν, τῆς α´ συζυγίας τροχαικῆς ἤτοι παίωνος γ´, τῶν δὲ 
ἑξῆς ἰαμβικῶν. ἐμοὶ δὲ ἀναπαιστικὸν δοκεῖ δίμετρον ἀκατάληκτον, τοῦ γ´ πο-
δὸς τριβράχεος.

Schol. vet. in Pind. Nem. 6 (p. 24. 15 sq. Tessier) τὸ ϛ´ ἰαμβέλεγος λείπων 
τῇ ε´ συλλαβῇ, ἢ ἀναπαιστικόν. τὸ ζ´ τὸ αὐτό.

Schol. in Aesch. Ag. 40 (p. 522. 7 sqq. Dindorf = 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 μονό-
μετρα. ἑξῆς δὲ μεταβὰς εἰς ἑτέραν ὑπόθεσιν καὶ τὸ μέτρον ἐνήλλαξεν. καί εἰσι 
τὰ ἑξῆς κῶλα ἀναπαιστικὰ πενθημιμερῆ καὶ ἑφθημιμερῆ καὶ δίμετρα ἀκατάλη-
κτά τινα καὶ μονόμετρα ξδʹ … (20 sqq. Dindorf = I, p. 99. 11 sqq. Smith) εἰσὶ δὲ 
τὰ κατὰ σχέσιν στροφῶν ἕξ. ἔστι δὲ τῆς παρούσης μονοστρόφου στροφῆς τὰ 
κῶλα ἀναπαιστικὰ ξδ´, ὧν τὰ μὲν εἰσι δίμετρα ἀκατάληκτα, τὰ δὲ μονόμετρα, 
τὰ δὲ τῶν ἀποθέσεων δίμετρα καταληκτικὰ, ἤγουν ἑφθημιμερῆ.

Schol. in Aesch. Ag. 104b (p. 522. 26 sqq. Dindorf = I, p. 104. 2 sq. Smith) 
+ κύριός εἰμι] ... εἰσὶ δὲ τὰ πλείω μὲν ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ 
καταληκτικὰ ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ μονόμετρα καὶ πενθημιμερῆ.
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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 ἀκα-
τάληκτα καὶ καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ μονόμετρα.

Schol. in Aesch. Ag. 681 (p. 523. 23 sqq. Dindorf = I, p. 85. 17 sqq. Smith) 
+ καί εἰσι τὰ ἑξῆς κῶλα ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικά, 
ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ μονόμετρα κζʹ, ὧν τελευταῖον. (v. 809)

πόλιν οἰκουροῦντα πολιτῶν.
Schol. in Aesch. Ag. 782b (I, p. 163. 12 sqq. Smith) + ἄγε δή, βασιλεῦ] σύ-

στημα ἐπιφθεγματικὸν μετὰ τὰς στροφὰς καὶ ἀντιστροφὰς εἰς δύο περιόδους 
διηιρημένον κώλων ἀναπαιστικῶν κζʹ, ὧν τὸ βʹ, τὸ εʹ καὶ τὸ καʹ μονόμετρα, τὰ 
λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὰ δὲ ἐν ταῖς ἀποθέσεσι τῶν περιόδων καταληκτι-
κὰ ἤτοι ἑφθημιμερῆ.

Schol. in Aesch. Ag. 1331 (p. 526. 17 sqq. Dindorf = I, p. 87. 33 sqq. Smith) 
+ τὰ δὲ κῶλά εἰσιν ἀναπαιστικὰ ιβ´, ὧν τὸ ϛ´ μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα 
ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ.

Schol. in Aesch. Ag. 1331b (I, p. 196. 21 sqq. Smith) ἡμέτερον + τὸ μὲν εὖ 
πράττειν] σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς κώλων ἀναπαιστικῶν ιβʹ ὧν 
τὸ ϛʹ μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.

Schol. in Aesch. Ag. 1462 (p. 527. 5 sq. Dindorf = I, p. 88. 24 sq. Smith) + 
ἀναπαιστικὰ κῶλα ϛ´, ὧν τὸ β´ μὲν μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάλη-
κτα, τὸ δὲ ϛ´ ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Ag. 1497 (p. 527. 15 sq. Dindorf = I, p. 88. 33 sq. Smith) 
+ ἀναπαιστικὰ κῶλα η´, ὧν τὸ β´ καὶ τὸ ζ´ μονόμετρα, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα 
ἀκατάληκτα, τὸ δὲ η´ ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Ag. 1513 (p. 527. 19 sqq. Dindorf = I, p. 89. 2 sqq. Smith) 
+ ἀναπαιστικὰ κῶλα ζ´, ὧν τὸ β´ μὲν καὶ τὸ ζ´ ἑφθημιμερῆ, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα 
ἀκατάληκτα, ὧν προτίθεται κῶλον ἰαμβικὸν μονόμετρον βραχυκατάληκτον.

Schol. in Aesch. Ag. 1521 (p. 527. 22 sq. Dindorf = I, p. 89. 5 sq. Smith) + 
ἀναπαιστικὰ κῶλα θ´, ὧν τὸ β´ μὲν μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάλη-
κτα, τὸ δὲ θ´ ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Ag. 1538 (p. 527. 26 sqq. Dindorf = I, p. 89. 8 sq. Smith) 
ἰὼ γᾶ γᾶ] ἀναπαιστικὰ κῶλα ι´, ὧν τὸ α´, τὸ γ´ καὶ τὸ ϛ´ καὶ τὸ θ´ μονόμετρον, 
τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ι´ ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Ag. 1567 (p. 528. 1 sq. Dindorf = I, p. 89. 16 sq. Smith) + 
ἀναπαιστικὰ κῶλα ι´, ὧν τὸ β´ μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, 
τὸ δὲ ι´ ἑφθημιμερές. 

Schol. in Aesch. Eum. 307 (I, p. 91. 10 sqq. Smith) + ἄγε δή] ὁ παρὼν χορὸς 
συνέστηκεν ἐκ κώλων ἀναπαιστικῶν ιεʹ, ὧν τὰ μέν ἐστι δίμετρα ἀκατάληκτα, 
τὰ δὲ καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ, τὰ δὲ πενθημιμερῆ, τὰ δὲ μονόμετρα.

Schol. in Aesch. Eum. 307b (I, p. 214. 11 Smith) + ἀναπαιστικὰ κῶλα ιε´, 
δίμετρα καὶ μονόμετρα.

Schol. in Aesch. Eum. 948 (I, p. 93. 16 sq. Smith) + τὰ κῶλα ταῦτα ἀναπαι-
στικά ἐστι δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ ζʹ.
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Schol. in Aesch. Eum. 968 (I, p. 93. 22 Smith) + τὰ κῶλα ταῦτα ἀναπαιστι-
κά εἰσι δίμετρα καὶ μονόμετρα ηʹ.

Schol. in Aesch. Eum. 988 (I, p. 93. 29 Smith) + τὰ κῶλα ταῦτα ἀναπαιστι-
κά ἐστι δίμετρα καὶ μονόμετρα ηʹ.

Schol. in Aesch. Eum. 1003 (I, p. 94. 4 sq. Smith) + τὰ κῶλα ταῦτα ἀναπαι-
στικά ἐστι καὶ δίμετρα καὶ μονόμετρα ιαʹ.

Schol. in Aesch. Pers. 1 (p. 518. 2 sqq. Dindorf) τάδε μὲν Περσῶν] ἡ εἴσθεσις 
τοῦ παρόντος δράματος ἐκ μονοστροφικῆς ἐστι περιόδου. τὰ δὲ κῶλά εἰσιν ἀνα-
παιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ, ἤτοι ἑφθημιμερῆ, καὶ μονόμετρα 
ξεʹ. εἶτα εἰς ἑτέραν ὑπόθεσιν μεταβὰς τὸ μέτρον τοῦτο ἐνήλλαξε. καί εἰσι τὰ ἑξῆς 
κῶλα ἀναπαιστικὰ δίμετρα βραχυκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ καὶ ἀκατάληκτα 
καὶ μονόμετρα μζʹ, ὧν τὸ τελευταῖον τροχαϊκὸν ἰθυφαλλικὸν διὰ τὰ ἑξῆς.

Schol. in Aesch. Pers. 1 (p. 518. 15 sqq. Dindorf) καί εἰσι τὰ ἑξῆς κῶλα 
ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ καὶ μονόμετρα ιεʹ. 

Schol. in Aesch. Pers. 1 (p. 30. 6 sqq. Massa Positano) ἡμέτερον + τάδε 
μὲν Περσῶν] ἔστι δὲ τῆς παρούσης μονοστρόφου στροφῆς τὰ κῶλα ξεʹ, τὸ 
δὲ μέτρον ἀναπαιστικὸν λακωνικὸν καλούμενον διὰ τὸ τὸν Λάκωνα Ἀλκμᾶνα 
πολλάκις τούτῳ χρήσασθαι. 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. 
πάντων δὲ τελευταῖον. (v. 64) ‘τείνοντα χρόνον τρομέονται’.

Schol. in Aesch. Pers. 65 (p. 33. 14 sq. Massa Positano) + τὸ ζʹ ἀναπαιστι-
κὸν 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. 532 (p. 519. 9 sqq. Dindorf) ἀλλ’ ὦ Ζεῦ βασιλεῦ 
νῦν Περσῶν] ὁ παρὼν χορὸς συνέστηκεν ἐκ κώλων ξϛ´, ὧν τὰ μὲν ιϛ´ εἰσὶν 
ἀναπαιστικά, τὸ γ´ καὶ τὸ η´ μονόμετρα, τὰ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα. τὸ δὲ 
ιϛ´ ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Pers. 532 (p. 49. 25 sqq. Massa Positano) εἰσὶ γοῦν τοῦ 
παρόντος συστήματος τὰ κῶλα, ὡς εἴρηται, ἀναπαιστικά. ὧν τὸ γʹ καὶ τὸ ηʹ 
μονόμετρα, ἤτοι ἀναπαιστικὴ βάσις. τὰ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα. τὸ δὲ ἑκ-
καιδέκατον δίμετρον καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερὲς ὃ καλεῖται παροιμιακόν. 
ἐπὶ τῷ τέλει μόνη παράγραφος. εἴρηται ἡμῖν ὅτι δέχεται τὰ ἀναπαιστικὰ κῶλα 
καὶ ἴαμβον. μὴ ξενίζου τοίνυν εἴπερ εὑρήσεις ἐν τούτοις κείμενον ἴαμβον.

Schol. in Aesch. Pers. 623 (p. 519. 25 sqq. Dindorf) βασίλεια γύναι] ὁ 
παρὼν χορὸς συνέστηκεν ἐκ κώλων νη´, ὧν τὰ πρῶτα ιʹ εἰσὶν ἀναπαιστικὰ, τὸ 
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μὲν δʹ μονόμετρον, τὸ δὲ εʹ καὶ ιʹ ἑφθημιμερῆ, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα. 
ἑξῆς δὲ τούτων μεταβὰς εἰς ἑτέραν ὑπόθεσιν ἐνήλλαξε καὶ τὸ μέτρον. καί εἰσι 
κῶλα ἀναπαιστικὰ δίμετρα βραχυκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ, ἤτοι ἑφθημι-
μερῆ καὶ πενθημιμερῆ καὶ μονοστροφικὰ μή, ὧν τελευταῖον. (v. 680)

νᾶες ἄναες ἄναες.
Schol. in Aesch. Pers. 657 (p. 57. 2 sqq. Massa Positano) τὸ ηʹ ἀναπαιστι-

κὸν δίμετρον ἀκατάληκτον τοῦ βʹ ποδὸς προκελευσματικοῦ ἤτοι τετραβράχε-
ος, εἰ δὲ βούλει παιωνικὸν τρίμετρον καταληκτικόν, ἐκ παίωνος πρώτου καὶ δʹ 
καὶ μολοσσοῦ ἢ παλιμβακχείου διὰ τὴν ἀδιάφορον.

Schol. in Aesch. Pers. 852 (p. 64. 4 sq. Massa Positano) ἡμέτερον + τὸ βʹ 
καὶ γʹ ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. in Aesch. Pers. 897 (p. 66. 12 sq. Massa Positano) ἡμέτερα + τὸ 
βʹ ἀναπαιστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον, τοῦ βʹ ποδὸς προκελευσματικοῦ ἤτοι 
τετραβράχεος … τὸ δʹ ὅμοιον τῷ βʹ καθαρόν.

Schol. in Aesch. Pers. 908 (p. 520. 16 sqq. Dindorf) ἰὼ, δύστηνος ἐγώ] 
εἴσθεσις διπλῆς ἐν ἐκθέσει τοῦ δράματος. τὰ δὲ κῶλα τὰ μέν εἰσιν ἀναπαιστικὰ 
δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικά.

Schol. in Aesch. Pers. 908 (p. 66. 25 sqq. Massa Positano) + ἰώ ἰώ] τὰ 
τοιαῦτα εἴδη καλεῖται ἀλλοιόστροφα, ὡς εἴρηται. εἰσὶ δὲ τοῦ παρόντος συστή-
ματος τὰ κῶλα ιʹ. τὸ πρῶτον ἰαμβικὸν μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ ἀναπαιστικά, 
ὧν τὰ μὲν ζʹ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ ηʹ ὅμοιον μονόμετρον, τὸ δὲ θʹ ἑφθημι-
μερὲς παροιμιακόν.

Schol. in Aesch. Pers. 918 (p. 67. 6 sqq. Massa Positano) + ὀτοτοῖ] τῆς 
πρώτης ταυτησὶ στροφῆς τὰ κῶλα ἀναπαιστικὰ ιʹ. ὧν τὸ αʹ καὶ βʹ δίμετρα ἀκα-
τάληκτα. τὸ γʹ μονόμετρον … τὰ ἑξῆς εʹ δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. in Aesch. Pers. 929 (p. 67. 21 sqq. Massa Positano) + Ἀσία δὲ χθών] 
τῆς βʹ στροφῆς τὰ κῶλα ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα βʹ. τὸ βʹ δὲ προκε-
λευσματικὸν ἔχει τὸν γʹ πόδα.

Schol. in Aesch. Pers. 931 (p. 520. 27 sqq. Dindorf) ὅδ’ ἐγὼν] τὰ βʹ ἑφθη-
μιμερῆ (scil. ἀναπαιστικά), τὸ δὲ γʹ δίμετρον ἐκ προκελευσματικοῦ.

Schol. in Aesch. Pers. 931 (p. 67. 27 sqq. Massa Positano) + ὅδ’ ἐγών] σύ-
στημα ἕτερον κατὰ περικοπὴν κώλων γʹ ἀναπαιστικῶν. τὸ αʹ ἑφθημιμερές. τὸ 
βʹ δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ δὲ γʹ πενθημιμερές.

Schol. in Aesch. Pers. 935 (p. 68. 1 sq. Massa Positano) + προσφθόγγου 
σοι νόστου] τῆς τρίτης ταυτησὶ στροφῆς τὰ κῶλα ἀναπαιστικὰ ϛʹ … τὸ δʹ δί-
μετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aesch. Pers. 939 (p. 68. 19 sqq. Massa Positano) + ἵετ’ αἰανήν] 
σύστημα ἕτερον κώλων γʹ ἀναπαιστικῶν. τὸ αʹ καὶ βʹ δίμετρα ἀκατάληκτα. τὸ 
δὲ τρίτον μονόμετρον ἐκ προκελευσματικοῦ καὶ ἀναπαίστου.

Schol. in Aesch. Pers. 940 (p. 520. 31 sq. Dindorf) ἵετ’ αἰανὴν] τὸ αʹ δίμε-
τρον (scil. ἀναπαιστικόν) ἀκατάληκτον. μονόμετρα δὲ τὰ γʹ. τὸ δʹ δὲ ἐκ προκε-
λευσματικοῦ.

Schol. in Aesch. Pers. 944 (p. 68. 25 sq. Massa Positano) ἡμέτερα + ἥσω 



5
Nomenclator metricus Graecus et Latinus - EUT Edizioni Università di Trieste

ἀναπαιστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον / anapaesticum (-us) dimetrum (-us) acatalectum (-us)

τοι] τῆς τετάρτης ταυτησὶ στροφῆς τὰ κῶλα ιʹ … (29 sq.) τὸ δʹ ἀναπαιστικὸν 
δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aesch. Pers. 954 (p. 69. 25 sq. Massa Positano) + οἴ οἴ] σύστημα 
ἕτερον μονόστιχον. ἔστι δὲ τὸ κῶλον ἀναπαιστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aesch. Pers. 962 (p. 70. 4 sqq. Massa Positano) ἡμέτερα + οἴ οἴ] 
σύστημα ἕτερον κατὰ περικοπὴν κώλων ἀναπαιστικῶν δʹ. τὸ αʹ δίμετρον ἀκα-
τάληκτον.

Schol. in Aesch. Pers. 973 (p. 70. 21 sq. Massa Positano) τὸ εʹ ὅμοιον δίμε-
τρον (scil. ἀναπαιστικόν) ἀκατάληκτον.

Schol. in Aesch. Pers. 977 (p. 71. 1 sq. Massa Positano) τὸ βʹ ὅμοιον δίμε-
τρον (scil. ἀναπαιστικόν) ἀκατάληκτον [εἰς δισύλλαβον].

Schol. in Aesch. Pers. 987 (p. 71. 5 sqq. Massa Positano) + ἴυγγά μέ] σύ-
στημα ἕτερον κατὰ περικοπὴν κώλων εʹ. τὸ αʹ καὶ βʹ ἀναπαιστικὰ δίμετρα βρα-
χυκατάληκτα. τὸ γʹ ὅμοιον δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aesch. Pers. 992 (p. 71. 10 sqq. Massa Positano) ἡμέτερα + καὶ μὴν 
ἄλλο γέ τι] τῆς στροφῆς ταυτησὶ τὰ κῶλα ζʹ, ἀναπαιστικά …  τὸ βʹ δίμετρον 
ἀκατάληκτον. τὸ γʹ ὅμοιον, εἰ δὲ βούλει ἰαμβικόν.

Schol. in Aesch. Pers. 993 (p. 521. 8 sq. Dindorf) καὶ μὴν ἄλλο] ἀναπαιστι-
κὰ ζʹ. τὸ βʹ δίμετρον ἀκατάληκτον, τὸ εʹ μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ ἑφθημιμερῆ.

Schol. in Aesch. Pers. 1009 (p. 521. 17 Dindorf) τὸ δὲ εʹ ἀναπαιστικὸν 
ὅμοιον (scil. δίμετρον ἀκατάληκτον).

Schol. in Aesch. Pers. 1009 (p. 72. 3 sq. Massa Positano) + τὸ εʹ ἀναπαιστι-
κὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aesch. Prom. 88 (p. 9 Smyth) <+ ὦ δῖος αἰ>θήρ] <ἡ> μονοστρο<-
φικὴ αὕτη περίοδος> στίχων καὶ <κώλων ἐστὶ> <μ>ά … <τὰ δὲ> λοιπὰ δίμετρα 
(scil. ἀναπαιστικά) ἀκατά<ληκτα>.

Schol. in Aesch. Prom. 136 (p. 12 Smyth) + αἶ αἶ αἶ αἶ] σύστημα … κώλων 
ἀναπαιστικῶν θʹ, ὧν … τὰ λοιπὰ δὲ δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. in Aesch. Prom. 152 (p. 14 Smyth) ἡμέτερα + εἰ γάρ μ’ ὑπὸ γῆν] ἕτε-
ρον σύστημα … κώλων ἀναπαιστικῶν ηʹ, ὧν … τὰ λοιπὰ δὲ δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. in Aesch. Prom. 167 (p. 15 Smyth) + ἦ μὴν ἔτ’ ἐμοῦ] σύστημα … 
κώλων ἀναπαιστικῶν ιαʹ, ὧν τὰ μὲν δέκα δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. in Aesch. Prom. 186 (p. 16 Smyth) ἡμέτερα + οἶδ’ ὅτι τραχύς] σύ-
στημα … κώλων <ἀναπαιστικῶν ζʹ>, ὧν τὸ δʹ μονό<μετρον. τὰ δὲ> λοιπὰ δί-
μετρα ἀκατάληκτα.

Schol. in Aesch. Prom. 277 (p. 22 Smyth) <+ οὐκ ἀκούσαις] σύστη>μα 
κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς κώλων ἀναπαιστικῶν ζʹ, ὧν τὸ βτερον μονόμε-
τρον, τὰ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. in Aesch. Prom. 284 (p. 23 Smyth) + ἥκω δολιχῆς] σύστημα ἕτε-
ρον κατὰ περικοπὴν κώλων ὁμοίων ἀναπαιστικῶν ιδʹ, ὧν … τὰ λοιπὰ δίμετρα 
ἀκατάληκτα.

Schol. in Aesch. Prom. 561 (p. 44 Smyth) ἡμέτερον + τίς γῆ, τί γένος] … 
τὸ αʹ τὸ βʹ καὶ τὸ δʹ ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα. 
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Schol. in Aesch. Prom. 877 (p. 68 Smyth) + ἐλελελελελελεῦ] σύστημα … 
κώλων ἀναπαιστικῶν ιʹ, ὧν … τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. in Aesch. Prom. 1040 (p. 79 Smyth) ἡμέτερα + εἰδότι τοί μοι] ἡ συ-
στηματικὴ αὕτη ἔκθεσις τοῦ δράματος κώλων ἐστὶν ἀναπαιστικῶν νϛʹ, ὧν τὰ 
μέν εἰσι δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. in Aesch. sept. 287-374 (II 2, p. 139. 28 sq. Smith) εἰσὶ δὲ ἀναπαιστι-
κά τινα δίμετρα ἀκατάληκτα ὧν τελευταῖον. (v. 368) ‘ἀλγέων ἐπίρροθον’.

Schol. in Aesch. sept. 321-332b (II 2, p. 152. 31 sq. Smith) +  τὸ αʹ καὶ βʹ 
ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. in Aesch. sept. 321-332b (II 2, p. 153. 8 sq. Smith) + τὸ ιαʹ ὅμοιον 
τῷ αʹ ἀναπαιστικόν.

Schol. in Aesch. sept. 720-791 (II 2, p. 313. 17 sqq. Smith) οὗτος ὁ χορὸς 
συνέστηκεν ἐκ κώλων οβʹ ὧν τὰ πρῶτα ιδʹ ἀναπαιστικά. τὰ μὲν δίμετρα βραχυ-
κατάληκτα, τὰ δὲ ἀκατάληκτα, τὰ δὲ καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ.

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 … (30 sq.) καὶ εἰσὶ κῶλα ἀναπαιστι-
κὰ θʹ ὧν τὰ μὲν ἑπτὰ δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. in Aesch. sept. 822-831b (II 2, p. 350. 1 sqq. Smith) + εἰσὶ γοῦν τοῦ 
παρόντος συστήματος τὰ κῶλα, ὡς εἴρηται, ἀναπαιστικά, ὧν τὸ γʹ καὶ θʹ μονό-
μετρον, ἤτοι ἀναπαιστικὴ βάσις, τὰ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα. τὸ δὲ δέκατον 
δίμετρον καταληκτικόν, ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακόν.

Schol. in Aesch. sept. 848-852b (II 2, p. 357. 6 sqq. Smith) ἡμέτερον 
+ τάδ’ αὐτόδηλα] τῆς ἐπῳδοῦ ταύτης τὰ κῶλα ϛʹ. τὸ αʹ ἴαμβος τρίμετρος 
ἀκατάληκτος. τὸ βʹ ἀναπαιστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. εἰ δὲ βούλει, προ-
σοδιακὸν τρίμετρον καταληκτικὸν ἐξ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος, χοριάμβου καὶ 
ἀναπαίστου.

Schol. in Aesch. sept. 861-870c (II 2, p. 363. 27 sqq. Smith) + ἀλλὰ γὰρ 
ἥκουσιν] σύστημα ἕτερον κατὰ περικοπὴν ἐν ἐκθέσει κώλων ἀναπαιστικῶν θʹ 
ὧν τὰ μὲν ζʹ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ ηʹ μονόμετρον ὃ καὶ παρατέλευτον κα-
λεῖται, τὸ δὲ θʹ δίμετρον καταληκτικόν, ἤτοι ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. sept. 871-874c (II 2, p. 366. 22 sq. Smith) + τὸ αʹ ἰαμβικὴ 
βάσις, τὰ ἑξῆς τρία ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα. τὸ δὲ εʹ ὅμοιον δίμετρον 
καταληκτικόν, ἤτοι ἑφθημιμερές.

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 δίμε-
τρον ἀκατάληκτον, τὸ δὲ καταληκτικόν, ἤτοι ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. sept. 1054-1078a (II 2, p. 418. 16 sqq. Smith) τὰ δὲ κῶλά 
εἰσιν ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ, καὶ 
μονόμετρα κϛʹ ὧν τὸ κεʹ μονόμετρον παρατέλευτον ὀνομαζόμενον, τὸ δὲ κϛʹ 
τό. (v. 1078) ‘κατακλυσθῆναι τὰ μάλιστα’ ἑφθημιμερές.
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Schol. in Aesch. sept. 1054-1078b (II 2, p. 418. 21 sqq. Smith) + τὰ δὲ 
κῶλά ἐστιν ἀναπαιστικὰ κϛʹ. τὸ αʹ μονόμετρον βραχυκατάληκτον, τὸ θʹ καὶ τὸ 
κεʹ μονόμετρα ἀκατάληκτα, τὰ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα. τὸ ιθʹ δὲ καὶ τὸ κϛʹ 
δίμετρα καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ, ἃ καλεῖται παροιμιακά.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 462 = 472 (p. 273. 14 sqq. Longo) τὸ ζ´ ἀνα-
παιστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ η´ ὅμοιον. 

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 465 (p. 273. 14 sq. Longo) τὸ ζ´ ἀναπαιστι-
κὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.

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

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 1307 (p. 281. 20 sq. Longo) τὸ β´ καὶ τὸ γ´ 
ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. in Aristoph. Ach. 626b (p. 83.19 sqq. Wilson) ἡ δὲ ἔκθεσις αὐτῆς 
κώλων ὁμοίων ἀναπαιστικῶν ϛʹ, ὧν τὰ μὲν εʹ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ϛʹ τό. 
(v. 664)

δειλὸς καὶ λακαταπύγων
δίμετρον καταληκτικὸν ἑφθημιμερές, παροιμιακόν.

Schol. in Aristoph. av. 400a. 1 sqq. (p. 69 Holwerda) Tr ἄναγ’ ἐς τάξιν] εἴ-
σθεσις μέλους χοροῦ, ἐπῳδικὴ μὲν διὰ τὸ μετὰ τὴν διπλῆν τίθεσθαι, προῳδικὴ 
δὲ διὰ τὸ προτίθεσθαι ἑτέρας περιόδου κώλων ἀναπαιστικῶν ϛʹ. ὧν τὰ μὲν δʹ 
δίμετρα ἀκατάληκτα ἐπιμεμιγμένα καὶ δακτύλοις.

Schol. in Aristoph. av. 723c. 1 sq. (p. 114 Holwerda) Tr ἢν οὖν ἡμᾶς νο-
μίσητε] ἔκθεσις τοῦ μακροῦ ἐκ κώλων ὁμοίων ἀναπαιστικῶν ιδʹ, ὧν τὰ μὲν ιβʹ 
δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. in Aristoph. av. 737b. 7 (p. 116 Holwerda) Tr τὸ ηʹ ἀναπαιστικὸν 
δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aristoph. av. 873a. 5 (p. 138 Holwerda) Tr τὸ ϛʹ ἀναπαιστικὸν 
δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aristoph. av. 1313a. 2 sq. (p. 194 Holwerda) Tr τὸ αʹ ἀναπαιστι-
κὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aristoph. av. 1330a. 3 (p. 196 Holwerda) Tr τὸ γʹ καὶ δʹ δίμετρα 
(scil. ἀναπαιστικά) ἀκατάληκτα.

Schol. in Aristoph. av. 1337a. 1 sq. (p. 197 Holwerda) Tr γενοίμαν αἰετὸς: 
εἴσθεσις ἑτέρας περιόδου κώλων καὶ στίχων λζʹ. ὧν τὰ πρῶτα βʹ ἀναπαιστικὰ 
δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. in Aristoph. av. 1720a. 6 sq. (p. 238 Holwerda) Tr τὸ αʹ δίμετρον 
(scil. ἀναπαιστικόν) ἀκατάληκτον ... τὸ δʹ ὅμοιον τῷ αʹ.

Schol. in Aristoph. av. 1731a. 4 sq. (p. 238 Holwerda) Tr  τὰ μὲν εʹ δίμετρα 
(scil. ἀναπαιστικά) ἀκατάληκτα.

Schol. in Aristoph. eq. 498b (p. 125. 1 sq. Jones-Wilson) Tr ἔστι γοῦν ἐκ 
κώλων ἀναπαιστικῶν θ´, ὧν τὰ μὲν ζ´ δίμετρα ἀκατάληκτα.
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Schol. in Aristoph. eq. 507b (p. 126. 9 Jones-Wilson) Tr ἐν ἐκθέσει δὲ κῶλα 
ἀναπαιστικὰ δ´, ὧν τὰ μὲν δύο δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. rec. anon. in Aristoph. nub. 275a (p. 256 Koster) τὸ β´ ἀναπαιστι-
κὸν δίμετρον ἀκατάληκτον συνιζήσεως γινομένης εἰς τὸ ‘εὐάγητον’ τῆς ‘α’ καὶ 
τῆς ‘γη’ εἰς μακράν.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 439a (p. 104. 8 sqq. Holwerda) ἀπὸ τοῦ (v. 
439) ‘νῦν οὖν χρήσθον’ ἕως τοῦ (v. 456) ‘τοῖς φροντισταῖς παραθέντων’ κῶλα 
ἀναπαιστικά, δίμετρα ὑπερκατάληκτα καὶ <ἀκατάληκτα καὶ> καταληκτικά Rs.

Schol. rec. anon. in Aristoph. nub. 439a (p. 289 Koster) τὸ β´ ἀναπαιστι-
κὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 439c. 3 (p. 71 Koster) Tr2 τὸ γ´ ὅμοιον δίμε-
τρον (scil. ἀναπαιστικόν) ἀκατάληκτον.

Schol. Ald. in Aristoph. nub. 510a (p. 270. 6 sqq. Koster) ἀλλ’ ἴθι χαίρων] 
τοῦτο ... τῆς παραβάσεως κατὰ τὸ ἔθος ὀνομάζεται κομμάτιον. κώλων ὀκτώ, 
ὧν τὸ μὲν πρῶτον ἀναπαιστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἢ χοριαμβικὸν δίμε-
τρον ὑπερκατάληκτον ἐπιμεμιγμένον δισπονδείῳ. τὸ δεύτερον ἀναπαιστικὸν 
μονόμετρον. τὸ τρίτον καὶ τὸ ἑξῆς καὶ τὸ ἕβδομον καὶ τὸ μετ’ αὐτὸ χοριαμβι-
κὰ δίμετρα καταληκτικὰ εἰς ἀμφίβραχυν περαιούμενα ἢ βακχεῖον διὰ τὸ ἀδιά-
φορον, ἀριστοφάνεια καὶ αὐτὰ καλούμενα. τὸ πέμπτον χοριαμβικὸν δίμετρον 
ἀκατάληκτον. τὸ ἕκτον ἀπὸ ἰαμβικῆς βάσεως εἰς χοριαμβικὴν ὑπερκατάληκτον.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 510b (p. 117. 1 sqq. Holwerda) καὶ ἕπεται 
τοῦ χοροῦ ἡ ὑπόθεσις ἔχουσα ἐνθάδε κομμάτιον ηʹ κώλων, ὧν τὸ μὲν πρῶτον 
‘<ἀλλ’> ἴθι’ ἀναπαιστικὸν δίμετρον Rs.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 711a (p. 151. 17 Holwerda) καὶ τὰς πλευρὰς 
δαρδάπτουσιν M] ἀναπαιστικὸν δίμετρον EM.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 716 (p. 152. 2 Holwerda) ἀναπαιστικὸν δίμε-
τρον <ἐν> ἐπεισθέσει τοῦ χοροῦ E.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 717b (p. 152. 4 sqq. Holwerda) τὰ ἓξ ταῦτα 
(vv. 717-722) τῶν ὑποκριτῶν. τούτων τὸ αʹ, βʹ, γʹ, δʹ, εʹ ἀναπαιστικὰ μονόμετρα 
<καὶ δίμετρα ἀκατάληκτα>, τὸ δὲ ϛʹ ἀναπαιστικὸν δίμετρον καταληκτικόν E.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 889d (p. 177. 11 sq. Holwerda) ἔστι δὲ τὰ 
πάντα κῶλα οδʹ, ὧν V τὰ πρῶτα δʹ ἀναπαιστικὰ VRs δίμετρα ἀκατάληκτα Rs.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 889a. 2 sqq. (p. 126 Koster) Tr1 ἐξετέθη δὲ 
ἡ διπλῆ κώλων οὖσα ἀναπαιστικῶν μονομέτρων, διμέτρων καὶ τριμέτρων οβʹ, 
ὧν τὸ πρῶτον (v. 889) ‘χώρει δευρί, δεῖξον σαυτὸν’ ἀναπαιστικὸν δίμετρον 
ἐκ δʹ σπονδείων ... τὸ ιζʹ (v. 901) ‘ἀλλ’ ἀνατρέψω ταῦτ’ ἀντιλέγων’ δίμετρον 
ἐξ ἀναπαίστου, δύο σπονδείων καὶ ἀναπαίστου. τὸ ιηʹ (v. 902) ‘οὐδὲ γὰρ εἶναι 
πάνυ φημὶ δίκην’ δίμετρον ἐξ ἀναπαίστου, σπονδείου καὶ δύο ἀναπαίστων ... τὸ 
κβʹ (v. 904) ‘πῶς δῆτα δίκης οὔσης ὁ Ζεὺς’ δίμετρον ἐκ σπονδείου, ἀναπαίστου 
καὶ δύο σπονδείων ... τὸ λδʹ (v. 914) ‘νῦν δέ γε κόσμος τοῦτ’ ἔστ’ ἐμοί’ δίμετρον 
ἐξ ἀναπαίστου, βʹ σπονδείων καὶ ἰάμβου.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 889c. 2 sqq. (p. 128  Koster) Tr2 τὰ δὲ λοιπὰ 
πάντα δίμετρα ἀκατάληκτα τῶν δύο προσώπων ὡς ἐπιτοπλεῖστον δίμετρον 
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κῶλον ἀποτελούντων, ὧν τὸ τελευταῖον. (v. 933)
κλαύσει. τὴν χεῖρ’ ἐπιβάλλεις,

ἑφθημιμερές.
Schol. rec. in Aristoph. nub. 934. 3 sq. (p. 132 Koster) Tr2 καὶ ἐν εἰσθέσει 

ἕτερα βʹ ὅμοια δίμετρα (scil. ἀναπαιστικά) ἀκατάληκτα.
Schol. rec. in Aristoph. nub. 1009a. 1 sqq. (p. 145 Koster) Tr1 ἢν ταῦτα ποι-

εῖς] ἡ περ[ίοδος] τῆς διπλῆς ὑφ’ ἓν κώλων κʹ ἀναπαιστικῶν μονομέτρων καὶ διμέ-
τρων, ὧν αʹ ‘ἢν ταῦτα ποιεῖς ἃ ’γὼ φράζω’ ἀναπαιστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 1009c. 1 sq. (p. 145 Koster) Tr2 ἢν ταῦτα 
ποιῇς: ἔκθεσις τῆς διπλῆς ἐκ κώλων ὁμοίων ἀναπαιστικῶν ιεʹ, ὧν τὰ μὲν ιγʹ 
δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. Ald. in Aristoph. nub. 1154 (p. 278. 15 Koster) τὸ ιϛʹ ἀναπαιστικὸν 
δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. rec. anon. in Aristoph. nub. 1206a (p. 422  Koster) τὸ ζ´ ἀναπαιστι-
κὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aristoph. pac. 154b α. 5 sq. (p. 33 Holwerda) Tr εἰσὶν οὖν τὰ μὲν 
ιηʹ δίμετρα (scil. ἀναπαιστικά) ἀκατάληκτα.

Schol. in Aristoph. pac. 154b β. 1 sqq. (p. 33 Holwerda) Tr <ἔκθεσις τῆς 
διπλῆς ἐκ στίχων ἀναπαιστικῶν διμέτρων ἀκαταλήκτων πλὴν τοῦ τελευταίου. 
τοῦτο γὰρ ἑφθημιμερές>.

Schol. in Aristoph. pac. 459b α. 11 sqq. (p. 75 Holwerda) Tr τὸ ιαʹ καὶ ιβʹ 
καὶ ιγʹ ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα ἐπιμεμιγμένα ἰάμβοις.

Schol. in Aristoph. pac. 464a (p. 75 Holwerda) vet τὰ ἑξῆς τρία ἐν παρεκθέ-
σει, ἀναπαιστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἓν καὶ καταληκτικὰ βʹ.

Schol. in Aristoph. pac. 470a (p. 76 Holwerda) vet τὰ ἑξῆς δύο ἀναπαιστι-
κὰ ἐν εἰσθέσει δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. in Aristoph. pac. 512b. 3 (p. 83 Holwerda) Tr τὸ δεύτερον ὅμοιον 
δίμετρον (scil. ἀναπαιστικόν) LhAld ἀκατάληκτον.

Schol. in Aristoph. pac. 582b α. 20 sq. (p. 93 sq. Holwerda) Tr τὸ ιθʹ ἀνα-
παιστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aristoph. pac. 582b β. 10 sq. (p. 93 Holwerda) Tr τὸ ιθʹ ἀναπαι-
στικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aristoph. pac. 729c α. 5 sqq. (p. 112 Holwerda) Tr ἡ δὲ ἔκθεσις 
LhAld τούτου κώλων ὁμοίων ἀναπαιστικῶν ιʹ, ὧν τὰ μὲν θʹ δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. in Aristoph. pac. 922b. 2 sqq. (p. 139 Holwerda) Tr τὰ ἑξῆς δύο 
κῶλα ἀναπαιστικὰ δίμετρα, LhAld τὸ μὲν ἀκατάληκτον, τὸ δὲ καταληκτικόν.

Schol. in Aristoph. pac. 939a. 7 sqq. (p. 143 Holwerda) vet τὸ τοίνυν 
πρῶτον τρίκωλον τοῦ ὑποκριτοῦ ἴαμβος τετράμετρος καταληκτικὸς καὶ ἀνα-
παιστικὰ δύο δίμετρα ἀκατάληκτόν τε καὶ καταληκτικόν.

Schol. in Aristoph. pac. 943a α. 17 sqq. (p. 144 Holwerda) Tr ὁ ἑξῆς τοῦ 
ὑποκριτοῦ ἰαμβικὸς τετράμετρος καταληκτικός. τῆς τρίτης στροφῆς τὰ κῶλα 
ἀναπαιστικὰ τέσσαρα, LhAld τὰ μὲν γʹ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ δʹ καταλη-
κτικόν Lh.
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Schol. in Aristoph. pac. 943a β. 13 sqq. (p. 144 Holwerda) Tr <ὧν τὸ μὲν 
πρῶτον ἰαμβεῖον, τὰ δ’ ἄλλα ἀναπαιστικά, δίμετρα μὲν ἄμφω, τὸ δέ τοι δεύτε-
ρον καταληκτικόν Ald>.

Schol. rec. in Aristoph. Plut. 598a. 1 sq. (p. 165 Chantry) Tr ἔκθεσις τῆς 
διπλῆς ἐκ κώλων ὁμοίων ἀναπαιστικῶν κα´, ὧν τὸ α´ δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aristoph. ran. 372 (p. 287a. 15 sqq. Dübner) εἴσθεσις ἑτέρα μέ-
λους μονοστροφικοῦ διαιρεθέντος τοῦ χοροῦ, ἐκ κώλων ἀναπαιστικῶν ι´, ὧν 
τὰ μὲν ἄκρα καὶ τὸ δ´ καὶ ε´ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ δεύτερον καὶ ἕκτον 
ἑφθημιμερῆ.

Schol. in Aristoph. ran. 675 (p. 295a. 10 sq. Dübner) τὸ ε´ ἀναπαιστικὸν 
δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aristoph. ran. 992 (p. 303a. 23 sq. Dübner) ὧν τὸ α´ ἀναπαιστι-
κὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.

Schol. in Aristoph. ran. 1076 (p. 305a. 19 sqq. Dübner) νῦν δ’ ἀντιλέγει] 
εἴσθεσις τῆς διπλῆς εἰς δύο περιόδους διῃρημένης ἐκ κώλων ὁμοίων ἀναπαι-
στικῶν κγ´. ὧν τὰ μὲν πρῶτα δύο κῶλα δίμετρα ὄντα ἀκατάληκτα τῇ διπλῇ 
συνάπτεται.

Schol. in Aristoph. ran. 1500 (p. 313b. 24 sqq. Dübner) ἄγε δὴ χαίρων] 
ἔκθεσις τοῦ δράματος, ὃ καὶ ἐπίλογος καλεῖται, ἐκ κώλων διμέτρων ἀναπαιστι-
κῶν κζ´. ὧν τὰ ϛ´, ια´, ιε´, κδ´, κζ´ ἑφθημιμερῆ. τὰ δὲ λοιπὰ ἀκατάληκτα, πλὴν 
τῶν η´ καὶ ιγ´ μονομέτρων. 

Schol. A in Hephaest. 135. 22 sqq. ἐκ γὰρ τῶν πρώτων δύο προκελευσμα-
τικῶν 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 εὑρίσκεται 
δίμετρον ἀκατάληκτον, τουτέστιν ἔχον τελείους τέσσαρας ἀναπαιστους. εἰκότως 
δὲ ἐν τοῖς προκελευσματικοῖς τὸν λήγοντα ἔταξεν ἀνάπαιστον, ἵνα μὴ δόξειεν ὅτι 
δάκτυλοις ἐστιν ὁ διαλυθεὶς ἢ ἄλλος ἰσόχρονος καὶ ουχὶ ὁ ἀνάπαιστος.

Sacerd. GL VI 531. 25 sqq. de dimetro (scil. anapaestico) catalectico. ana-
paesticum dimetrum catalecticum fit hoc modo, † dactylo, spondeo, dactylo:

sidera pulchra pulchra sidera †.
huic addita syllaba faciet dimetrum acatalectum.

Sacerd. GL VI 532. 3 sqq. de dimetro (scil. anapaestico) acatalecto. 
anapaesticum dimetrum acatalectum constat pedibus his, dactylo, spondeo, 
anapaestis duobus. latinum exemplum melius est:

iam tibi Mars in genibus recubans.
Apthon. GL VI 76. 11 sq. dimetrus autem (scil. anapaesticus):

celebret Phoebus cithara superos.
Atil. Fortvn. GL VI 285. 23 sq. dimetrum (scil. anapaesticum) acatalectum:

similes nobis volumus pueros.
Serv. GL IV 462. 8 sq. de pindarico. pindaricum constat dimetro (scil. 

anapaestico) acatalecto, ut est hoc:
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fuge moenia iam Telamoniade.
Serv. GL IV 462. 12 sqq. de archebulio. archebulium constat dimetro (scil. 

anapaestico) acatalecto et palimbacchio, ut est hoc:
dea somnifero vaga curriculo relucet.                                                      [M.E.]


