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ἀναπαιστικὸν ἑφθημιμερές (ἑφθημιμερικόν) / 
anapaesticum hephthemimeres

Hephaest. 27. 9 sqq. τὸ γάρ. (Archil. 168. 1 West)
Ἐρασμονίδη Χαρίλαε

ἑφθημιμερές ἐστιν ἀναπαιστικόν. ἐχρήσατο δὲ τῷ πρώτῳ ποδὶ καὶ ἰάμβῳ, ὡς 
καὶ ἐκ τοῦ παραδείγματός ἐστι δῆλον, καὶ σπονδείῳ. (Archil. 169 West)

Δήμητρί τε χεῖρας ἀνέξων,
ἀναπαίστῳ δὲ τῷ πρώτῳ ἐπὶ δύο μόνων στίχων κεχρῆσθαι δοκεῖ. (Archil. 168. 
3 West)

ἐρέω πολὺ φίλταθ’ ἑταίρων
καί. (Archil. 171. 1 West)

φιλέειν στυγνόν περ ἐόντα.
ταῦτα δὲ ἀμφότερα κατὰ συνεκφώνησιν ἴαμβον ἔχει τὸν πρῶτον πόδα.

Hephaest. 47. 6 sqq. πρῶτος δὲ καὶ τούτοις (scil. τοῖς ἀσυναρτήτοις) 
Ἀρχίλοχος κέχρηται. πῆ μὲν γὰρ ἐποίησεν ἔκ τε ἀναπαιστικοῦ ἑφθημιμεροῦς 
καὶ τροχαϊκοῦ ἡμιολίου τοῦ καλουμένου ἰθυφαλλικοῦ. (fr. 168. 1 sq. West)

Ἐρασμονίδη Χαρίλαε, χρῆμά τοι γελοῖον.
τοῦτο δὲ οἱ μετ’ αὐτὸν οὐχ ὁμοίως αὐτῷ ἔγραψαν. οὗτος μὲν γὰρ τῇ τε τομῇ δι’ 
ὅλου κέχρηται [τοῦ ἑφθημιμεροῦς] καὶ σπονδείους παρέλαβεν ἐν τῷ ἀναπαι-
στικῷ κώλῳ, οἷον. (fr. 170. 1 sq. West)

ἀστῶν δ’ οἱ μὲν κατ’ ὄπισθεν ἦσαν. οἱ δὲ πολλοί.
οἱ δὲ μετ’ αὐτὸν τῇ μὲν τομῇ ἀδιαφόρως ἐχρήσαντο, ὥσπερ Κρατῖνος. (inc. 360 
[PCG IV, p. 297] Kassel-Austin)

χαῖρ’, ὦ μέγ’ ἀχρειόγελως ὅμιλε ταῖς ἐπίβδαις,
τῆς ἡμετέρας σοφίας κριτὴς ἄριστε πάντων.
εὐδαίμον’ ἔτικτέ σε μήτηρ ἰκρίων ψόφησις.

ἐνταῦθα γὰρ ὁμοίως τὸ τρίτον τέτμηται τοῖς ἀρχιλοχείοις, τὰ δὲ πρὸ αὐτοῦ δύο 
πρὸ συλλαβῆς. καὶ μέντοι καὶ τοὺς σπονδείους παρῃτήσαντο τοὺς ἐν τῷ μέσῳ 
οἱ μετὰ τὸν Ἀρχίλοχον, ὡς οὐκ ἀναπαιστικὸν ἡγούμενοι, ἀλλὰ προσοδιακόν, τὸ 
ἐξ ἰωνικῆς καὶ χοριαμβικῆς, τῆς ἰωνικῆς καὶ βραχεῖαν τὴν πρώτην δεχομένης. 
δύναται δὲ καὶ εἰς τρίτον ἀνάπαιστον διαιρεῖσθαι, εἰ ἀπὸ σπονδείου ἄρχοιτο, 
οἷον τὸ Σαπφοῦς. (fr. 124 Voigt)

αὐτὰ δὲ σὺ Καλλιόπα,
τοῦ προσοδιακοῦ ὂν καὶ τοῦτο εἶδος [τὸ ἐξ ἰωνικοῦ καὶ χοριαμβικοῦ συγκεί-
μενον]. τὸ τοίνυν ἀναπαιστικὸν εἴ τις οὕτω διαιροῖτο, εὑρήσει τῷ προσοδιακῷ 
ἐφαρμόζον. ἐὰν μὲν γὰρ σπονδεῖον ἔχῃ τὸν πρῶτον, τοὺς δὲ ἑξῆς ἀναπαίστους, 
τὰς τοῦ δευτέρου ἀναπαίστου δύο βραχείας προσθεὶς τῷ σπονδείῳ ποιήσεις 
ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος, τὸν δ’ ἑξῆς χορίαμβον. δύναται δὲ κἂν ἀπὸ ἀναπαίστου 
κἂν ἀπὸ δακτύλου ἄρχηται τὸ ἀναπαιστικὸν ὡς ἰωνικὸν λελυμένον παραλαμ-
βάνεσθαι, τῶν ἑξῆς χοριάμβου γινομένων. διὰ τοῦτο καὶ ἀπὸ ἰάμβου ἄρχονται 
ἐν τῷ ἀναπαιστικῷ, ὥσπερ Ἀρχίλοχος ἐν τῷ. (fr. 168. 1 West)

Ἐρασμονίδη Χαρίλαε,
ὡς δυναμένου καὶ τοῦ παιῶνος δευτέρου ἀντὶ ἰωνικοῦ τοῦ ἀπὸ μείζονος παρα-
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λαμβάνεσθαι [ἵνα μὴ ἀπεοικὸς τῷ προσοδιακῷ γένηται τὸ ἀναπαιστικόν]. πα-
ραιτοῦνται τοίνυν τοὺς ἐν μέσῳ σπονδείους, ἵνα μὴ ἀπεοικὸς τῷ προσοδιακῷ 
γένηται τὸ ἀναπαιστικὸν, ὅπερ ἐστὶν ἐξ ἰωνικοῦ καὶ χοριαμβικοῦ. δύναται δέ τις 
βιαζόμενος καὶ ἑξῆς ὄντων δύο σπονδείων, ὡς παρὰ Ἀρχιλόχῳ. (fr. 168. 1 West)

ἀστῶν δ’ οἱ μὲν κατ’ ὄπισθεν
τὸν πρῶτον μολοσσὸν ποιήσας καὶ λαβὼν αὐτὸν ἀντὶ ἰωνικοῦ τοῦ ἀπὸ μείζο-
νος, τὸν ἑξῆς χορίαμβον ποιῆσαι, εἰ μὴ ἄρα ἐν τῷ προσοδιακῷ ἡ συναίρεσις τοῦ 
ἰωνικοῦ, τουτέστιν ὁ μολοσσός, μὴ ἐμπίπτοι. ὑπονοήσειε δ’ ἄν τις καὶ τρίτην 
διαφορὰν εἶναι τῷ Ἀρχιλόχῳ πρὸς τοὺς μετ’ αὐτόν, καθ’ ἣν ἀναπαίστῳ δοκεῖ 
τῷ πρώτῳ χρῆσθαι. (fr. 168. 3 West)

ἐρέω πολὺ φίλταθ’ ἑταίρων, τέρψεαι δ’ ἀκούων,
(fr. 171. 1 West) 

φιλέειν στυγνόν περ ἐόντα, μηδὲ διαλέγεσθαι,
ᾧ οὐκ ἐχρήσαντο ἐκεῖνοι. φαίνεται δὲ οὐδ’ αὐτὸς κεχρημένος. δύναται γὰρ ἀμ-
φότερα κατὰ συνεκφώνησιν εἰς ἴαμβον περιίστασθαι, ἡ δὲ φαντασία τοῦ ἀναπαί-
στου γέγονε διὰ τὴν ἰωνικὴν ἐν ἑκατέρῳ διαίρεσιν. ὥστε τὰς προειρημένας μόνας 
δύο διαφορὰς εἶναι τοῖς νεωτέροις πρὸς τὸν ἰαμβοποιὸν Ἀρχίλοχον. Κρατῖνος 
δὲ ὅταν λέγῃ ἐν τοῖς Ἀρχιλόχοις. (fr. 11 [PCG IV, p. 128] Kassel-Austin)

Ἐρασμονίδη Βάθιππε τῶν ἀωρολείων,
τοῦτο τὸ μέτρον ἀγνοεῖ ὅτι οὐκ ἄντικρυς μιμεῖται τοῦ Ἀρχιλόχου τὸν 
Ἐρασμονίδην.

Trich. 383. 14 sqq. καταληκτικὸν (scil. ἀναπαιστικὸν δίμετρον) εἰς συλ-
λαβὴν τό.

ἵνα λῷον ἄγοις κατὰ σόν με.
τοῦτο δὲ παροιμιακὸν καὶ ἑφθημιμερικὸν καλεῖται.

Schol. rec. in Pind. Ol. 1 (p. 46. 3 sqq. Abel) τὸ δʹ ἀναπαιστικὸν δίμετρον 
καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καὶ παροιμιακὸν καλεῖται ὅτι πολλαὶ παροι-
μίαι τούτῳ τῷ μέτρῳ εὕρηνται.

Schol. rec. in Pind. Ol. 3 (p. 147. 16 sqq. Abel) τὸ δʹ δίμετρον ὑπερκατά-
ληκτον προσοδιακὸν ἀπὸ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος καὶ χοριάμβου <καὶ συλλαβῆς 
addidi> τοῦτο καὶ ἀναπαιστικόν ἐστιν ἑφθημιμερές.

Schol. rec. in Pind. Ol. 6 (p. 197. 14 sqq. Abel) τὸ ϛʹ προσοδιακὸν δίμετρον 
ὑπερκατάληκτον ἐξ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος καὶ χοριάμβου καὶ συλλαβῆς. τοῦτο 
δὲ καὶ ἀναπαιστικόν ἐστιν ἑφθημιμερές, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, σπονδείου ἀρχομένου.

Schol. rec. in Pind. Ol. 8 (p. 281. 15 sqq. Abel) τὸ εʹ προσοδιακὸν δίμετρον 
ὑπερκατάληκτον ἐξ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος καὶ χοριάμβου καὶ συλλαβῆς. τοῦτο 
δὲ καὶ ἀναπαιστικόν ἐστιν ἑφθημιμερὲς σπονδείου ἀρχομένου, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ.

Schol. rec. in Pind. Ol. 9 (p. 311. 17 sq. Abel) τὸ γʹ ἀναπαιστικὸν δίμετρον 
καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν, ἤτοι ἑφθημιμερές.

Schol. rec. in Pind. Ol. 12 (p. 376. 4 sqq. Abel) τὸ ηʹ προσοδιακὸν δίμε-
τρον ὑπερκατάληκτον, ἐξ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος καὶ χοριάμβου καὶ συλλαβῆς. 
τοῦτο καὶ ἀναπαιστικόν ἐστιν ἑφθημιμερές.

Schol. rec. in Pind. Ol. 12 (p. 376. 13 sqq. Abel) τὸ εʹ προσοδιακόν, ὅμοιον 
τῷ ηʹ τῆς στροφῆς, καὶ ἀναπαιστικὸν ἐκ σπονδείου ἑφθημιμερές.
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Schol. rec. in Pind. Ol. 13 (p. 384. 12 sq. Abel) τὸ θʹ προσοδιακὸν ἐξ ἰωνι-
κοῦ καὶ χοριάμβου. εἰ δὲ βούλει, ἀναπαιστικόν (scil. ἑφθημιμερές).

Schol. rec. in Pind. Pyth. 6 (p. 171. 37 sqq. Irigoin) τὸ πρῶτον τοίνυν 
κῶλον ἀσυνάρτητον ἐξ ἰαμβικοῦ πενθημιμεροῦς καὶ ἀναπαιστικοῦ ἑφθημιμε-
ροῦς, ἢ ἐπιωνικὸν τετράμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἰαμβικῆς συζυγίας, παιῶ-
νος τετάρτου καὶ τρίτου, καὶ δύο συλλαβῶν ἤτοι ἡμίσεος ἰωνικοῦ.

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 ξθʹ 
ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ, 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 ξδʹ, ὧν τὰ μέν εἰσι δίμετρα ἀκατάληκτα, τὰ δὲ μονόμετρα, 
τὰ δὲ τῶν ἀποθέσεων δίμετρα καταληκτικὰ, ἤγουν 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.

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 (I, p. 85. 17 sq. Smith) καί εἰσι τὰ ἑξῆς κῶλα ἀνα-
παιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ μονόμε-
τρα κζʹ.

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 (I, p. 87. 33 sqq. Smith) τὰ δὲ κῶλά εἰσιν ἀναπαι-
στικὰ ιβʹ, ὧν τὸ ϛʹ μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταλη-
κτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ.

Schol. in Aesch. Ag. 1462 (I, p. 88. 24 sq. Smith) + ἀναπαιστικὰ κῶλα ϛʹ, ὧν 
τὸ βʹ μὲν μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ϛʹ ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Ag. 1497 (I, p. 88. 33 sq. Smith) + ἀναπαιστικὰ κῶλα ηʹ 
ὧν τὸ βʹ καὶ τὸ ζʹ μονόμετρα, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ηʹ ἑφθη-
μιμερές.

Schol. in Aesch. Ag. 1513 (I, p. 89. 2 sq. Smith) + ἀναπαιστικὰ κῶλα ζʹ, ὧν 
τὸ βʹ μὲν καὶ τὸ ζʹ ἑφθημιμερῆ, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα.

Schol. in Aesch. Ag. 1521 (I, p. 89. 5 sq. Smith) + ἀναπαιστικὰ κῶλα θʹ, ὧν 
τὸ βʹ μὲν μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ θʹ ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Ag. 1538 (I, p. 89. 8 sq. Smith) + ἀναπαιστικὰ κῶλα ιʹ, ὧν 
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τὸ αʹ, τὸ γʹ, τὸ ϛʹ καὶ τὸ θʹ μονόμετρα, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ 
ιʹ ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Ag. 1551 (I, p. 89. 11 sq. Smith) + ἀναπαιστικὰ κῶλα θʹ, 
ὧν τὸ γʹ, τὸ ϛʹ καὶ τὸ ηʹ μονόμετρα, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ θʹ 
ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Ag. 1567 (I, p. 89. 16 sq. Smith) + ἀναπαιστικὰ κῶλα ιʹ, 
ὧν τὸ βʹ μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ιʹ 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. Pers. 1 (p. 518. 2 sqq. Dindorf) τάδε μὲν Περσῶν] ἡ εἴ-
σθεσις τοῦ παρόντος δράματος ἐκ μονοστροφικῆς ἐστι περιόδου. τὰ δὲ κῶλά 
εἰσιν ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ, ἤτοι ἑφθημιμερῆ, καὶ 
μονόμετρα ξεʹ.

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 ξϛʹ, ὧν τὰ μὲν ιϛʹ εἰσὶν 
ἀναπαιστικὰ, τὸ γʹ καὶ τὸ ηʹ μονόμετρα, τὰ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα. τὸ δὲ 
ιϛʹ ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Pers. 532 (p. 49. 29 sqq. Massa Positano) ἡμέτερον + 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 
ἑκκαιδέκατον δίμετρον καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερὲς ὃ καλεῖται παροιμια-
κόν. 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 νηʹ, ὧν τὰ πρῶτα ιʹ εἰσὶν ἀναπαιστικὰ, τὸ 
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. 633 (p. 54. 16 sqq. Massa Positano) τὸ αʹ χοριαμβι-

κὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον καθαρόν, ἐκ δύο χοριάμβων καὶ συλλαβῆς, εἰ δὲ 
βούλει ἀναπαιστικὸν ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Pers. 647 (p. 55. 24 sqq. Massa Positano) τὸ δʹ ἰωνικὸν 
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ἀπὸ μείζονος δίμετρον ἀκατάληκτον, ἐξ ἰωνικοῦ καὶ δισπονδείου, εἰ δὲ βούλει 
ἀναπαιστικὸν δίμετρον καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Pers. 672 (p. 57. 19 sq. Massa Positano) ἡμέτερον + τὸ ϛʹ 
δακτυλικὸν ἢ ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές. τὸ ζʹ ὅμοιον ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Pers. 681 (p. 519. 33 sqq. Dindorf) ἑξῆς δὲ τούτων κῶλα 
τοῦ χοροῦ ἀναπαιστικὰ γʹ, ὧν τὰ βʹ δίμετρα βραχυκατάληκτα, τὸ δὲ γʹ δίμε-
τρον καταληκτικὸν, ἤτοι ἑφθημιμερὲς, ὃ καλεῖται παροιμιακόν … ἑξῆς τούτων 
κῶλα ὅμοια τοῖς ἄνω ἀναπαιστικὰ γʹ.

Schol. in Aesch. Pers. 694 (p. 58. 23 sq. Massa Positano) ἡμέτερα + τὸ δὲ 
γʹ ἀναπαιστικὸν ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Pers. 852 (p. 520. 9 sqq. Dindorf) ὦ πόποι] ὁ παρὼν χορὸς 
συνίσταται ἐκ κώλων νζʹ, ὧν τὰ μέν εἰσιν ἀναπαιστικὰ μονόμετρα ἀκατάλη-
κτα, τὰ δὲ πενθημιμερῆ, τὰ δὲ ἑφθημιμερῆ, ἤτοι δίμετρα καταληκτικὰ, ἃ κα-
λεῖται παροιμιακά.

Schol. in Aesch. Pers. 852 (p. 64. 4 sqq. Massa Positano) τὸ βʹ καὶ γʹ ἀνα-
παιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα. τὸ δʹ ὅμοιον τῷ πρώτῳ. τὸ εʹ ἀναπαιστικὸν 
ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Pers. 897 (p. 66. 15 sqq. Massa Positano) τὸ εʹ ἰωνικὸν 
ἀπ’ ἐλάττονος δίμετρον ἀκατάληκτον, ἐξ ἰωνικοῦ καὶ δισπονδείου, εἰ δὲ βούλει 
ἀναπαιστικὸν ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Pers. 908 (p. 520. 16 sqq. Dindorf) ἰὼ, δύστηνος ἐγὼ] 
εἴσθεσις διπλῆς ἐν ἐκθέσει τοῦ δράματος. τὰ δὲ κῶλα τὰ μέν εἰσιν ἀναπαιστικὰ 
δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ, ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ πενθημιμερῆ καὶ 
βραχυκατάληκτα δίμετρα καὶ μονόμετρα, τὰ δὲ τροχαικὰ.

Schol. in Aesch. Pers. 908 (p. 66. 27 sqq. Massa Positano) τὸ πρῶτον ἰαμ-
βικὸν μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ ἀναπαιστικά, ὧν τὰ μὲν ζʹ δίμετρα ἀκατάληκτα, 
τὸ ηʹ ὅμοιον μονόμετρον, τὸ δὲ θʹ ἑφθημιμερὲς 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. τὸ δʹ ἑφθημιμερές. τὰ ἑξῆς εʹ δίμετρα ἀκατάληκτα. 
τὸ δὲ ιʹ αὖθις ἑφθημιμερὲς ὡς ἀποθετικόν.

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

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

Schol. in Aesch. Pers. 935 (p. 520. 29 sqq. Dindorf) πρόσφθογγον] τὸ αʹ 
ἑφθημιμερὲς (scil. ἀναπαιστικόν), τὰ ϛʹ δὲ μονόμετρα, ἔχοντα καὶ πόδας προ-
κελευσματικούς.

Schol. in Aesch. Pers. 935 (p. 68. 1 sqq. Massa Positano) + προσφθόγγου σοι 
νόστου] τῆς τρίτης ταυτησὶ στροφῆς τὰ κῶλα ἀναπαιστικὰ ϛʹ. τὸ αʹ ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Pers. 944 (p. 68. 25 sq. Massa Positano) ἡμέτερα + ἥσω 
τοι] τῆς τετάρτης ταυτησὶ στροφῆς τὰ κῶλα ιʹ. τὸ αʹ ἀναπαιστικὸν ἑφθημιμερές 
… τὸ εʹ ὅμοιον τῷ αʹ.
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Schol. in Aesch. Pers. 962 (p. 70. 4 sqq. Massa Positano) ἡμέτερα + οἴ οἴ] 
σύστημα ἕτερον κατὰ περικοπὴν κώλων ἀναπαιστικῶν δʹ. τὸ αʹ δίμετρον ἀκατά-
ληκτον. τὸ βʹ ἑφθημιμερές. τὸ γʹ μονόμετρον. τὸ δʹ αὖθις ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Pers. 973 (p. 70. 18 sqq. Massa Positano) ἡμέτερον + ἰώ ἰώ 
μοι] σύστημα ἕτερον κώλων εʹ. τὸ αʹ ἰαμβικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον. τὸ 
βʹ καὶ γʹ ἀναπαιστικὰ ἑφθημιμερῆ.

Schol. in Aesch. Pers. 974 (p. 521. 4 sq. Dindorf) τὰς ὠγυγίας κατιδόντες] 
ἀναπαιστικὰ δʹ. τὸ αʹ ἑφθημιμερὲς, τὰ γʹ δίμετρα βραχυκατάληκτα.

Schol. in Aesch. Pers. 977 (p. 70. 25 sqq. Massa Positano) ἡμέτερα + ἦ καὶ 
τὸν Περσῶν] τῆς στροφῆς ταυτησὶ τὰ κῶλα ηʹ. τὸ πρῶτον ἀναπαιστικὸν ἑφθημι-
μερές … (71. 2 sq.) τὸ γʹ, τὸ δʹ, τὸ εʹ καὶ τὸ ϛʹ ὅμοια τῷ πρώτῳ. τὸ ζʹ ὅμοιον τοὺς 
πρώτους δύο πόδας ἔχον χορείους.

Schol. in Aesch. Pers. 979 (p. 161 Massa Positano) + ἀναπαιστικὰ ἑφθημιμερῆ ζ´.
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 αʹ ἑφθημιμερές. τὸ 
βʹ δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ γʹ ὅμοιον, εἰ δὲ βούλει ἰαμβικόν. τὸ δʹ ἑφθημιμερές 
… τὸ ϛʹ ὅμοιον τῷ αʹ, καὶ τὸ ζʹ ὅμοιον.

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

Schol. in Aesch. Prom. 88 (p. 9 Smyth) <… τὸ ζ´> μόνον καταληκτικὸν (scil. 
ἀναπαιστικὸν δίμετρον) <ἑφθη>μιμερές, ὃ καλεῖται <παροι>μιακόν.

Schol. in Aesch. Prom. 136 (p. 12 Smyth) τὸ δὲ θʹ καταληκτικὸν (scil. ἀνα-
παιστικὸν δίμετρον) ἤγουν ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακόν.

Schol. in Aesch. Prom. 152 (p. 14 Smyth) τὸ δὲ ηʹ καταληκτικὸν (scil. ἀνα-
παιστικὸν δίμετρον) ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακὸν, ὡς εἴρηται.

Schol. in Aesch. Prom. 167 (p. 15 Smyth) τὰ μὲν δέκα δίμετρα (scil. ἀναπαι-
στικά) ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ιαʹ καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Prom. 186 (p. 16 Smyth) τὸ δὲ ζʹ καταληκτικὸν (scil. ἀνα-
παιστικὸν δίμετρον) ἤτοι ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Prom. 277 (p. 22 Smyth) τὰ λοιπὰ δίμετρα (scil. ἀναπαιστι-
κά) ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ζʹ μόνον καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Prom. 284 (p. 23 Smyth) τὰ λοιπὰ δίμετρα (scil. ἀναπαιστι-
κά) ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ιδʹ καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Prom. 561 (p. 45 Smyth) τὸ ϛʹ δίμετρον (scil. ἀναπαιστικόν) 
καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακόν.

Schol. in Aesch. Prom. 877 (p. 68 Smyth) τὸ μέντοι δέκατον δίμετρόν (scil. 
ἀναπαιστικόν) ἐστι καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακόν, ὡς 
ἀποθετικόν.

Schol. in Aesch. Prom. 887 (p. 69 Smyth) ἡμέτερον + τὸ γʹ ὅμοιον (scil. προ-
σοδιακόν) δίμετρον ὑπερκατάληκτον, ἐξ ἰωνικοῦ ὁμοίου (scil. ἀπὸ μείζονος), χο-
ριάμβου καὶ συλλαβῆς. εἴη δὲ καὶ ἀναπαιστικὸν ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Prom. 1040 (p. 79 Smyth) τὰ δὲ τῶν ἀποθέσεων δίμετρα 
(scil. ἀναπαιστικά) καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ.
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Schol. in Aesch. sept. 287-374 (II 2, p. 139. 27 sq. Smith) τὰ δὲ δίμετρα 
ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ ἤτοι ἑφθημιμερῆ, τὰ δὲ ἡμιόλια Fpc.

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 Fpc.

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 Fpc.

Schol. in Aesch. sept. 822-870 (II 2, p. 349. 26 sqq. Smith) εἰσὶν οὖν στίχοι 
ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι εʹ, ἐν ἐκθέσει δὲ κῶλον ἀναπαιστικὸν ἑφθημι-
μερὲς 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 τιθέ-
ναι. τὸ δὲ θʹ κῶλον ἐστὶν ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακόν. σύνηθες γὰρ τὸ 
ἑφθημιμερὲς ἐν τῷ τέλει κεῖσθαι τοῦ μέλους Fpc.

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 T.

Schol. in Aesch. sept. 853-860a (II 2, p. 358. 34 Smith) τὸ δὲ ϛʹ ἀναπαιστι-
κὸν ἑφθημιμερές Fpc.

Schol. in Aesch. sept. 853-860c (II 2, p. 359. 5 Smith) τὸ δὲ ἕκτον ἀναπαι-
στικὸν ἑφθημιμερὲς διὰ τὰ ἑξῆς T.

Schol. in Aesch. sept. 861-870c (II 2, p. 363. 29 sq. Smith) τὸ δὲ θʹ δίμετρον 
(scil. ἀναπαιστικόν) καταληκτικόν, ἤτοι ἑφθημιμερές T.

Schol. in Aesch. sept. 871-874c (II 2, p. 366. 22 sq. Smith) τὸ δὲ εʹ ὅμοιον 
δίμετρον (scil. ἀναπαιστικόν) καταληκτικόν, ἤτοι ἑφθημιμερές T.

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 T.

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 Fpc.

Schol. in Aesch. sept. 1054-1078b (II 2, p. 418. 23 sq. Smith) τὸ ιθʹ δὲ καὶ 
τὸ κϛʹ δίμετρα (scil. ἀναπαιστικά) καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ, ἃ καλεῖται 
παροιμιακά.
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Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 195 (p. 271. 22 sqq. Longo) τὸ νε´ προσοδια-
κὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον ἐξ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος, χοριάμβου καὶ συλλα-
βῆς. τὸ τοιοῦτον δὲ καὶ ἀναπαιστικὸν δύναται εἶναι ἑφθημιμερές.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 483 = 498 (p. 273. 22 sqq. Longo) τὸ α´ χο-
ριαμβικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον ἐκ δύο χοριάμβων καὶ συλλαβῆς. τὸ αὐτὸ 
δ’ εἴη ἂν καὶ ἀναπαιστικὸν ἑφθημιμερὲς ἐκ δακτύλου ἀρχόμενον ... 485 = 500 
(p. 273. 28 Longo) τὸ γ´ ὅμοιον τῷ α´. 

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 1220 (p. 281. 8 sq. Longo) τὸ λϛ´ ἀναπαιστι-
κὸν ἑφθημιμερὲς τοῦ γ´ ποδὸς ἰάμβου.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 1297 (p. 281. 15 sqq. Longo) ἔστι δὲ κώλων 
ἀναπαιστικῶν ι´, ὧν τὰ μὲν θ´ εἰσὶ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ι´ καταληκτικόν, 
ἤτοι ἑφθημιμερές.

Schol. in Aristoph. av. 209d. 4 sqq. (p. 37 Holwerda) Tr τὸ δὲ ιδʹ, τό. (v. 222)
θεία μακάρων ὀλολυγή,

δίμετρον (scil. ἀναπαιστικόν) καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται πα-
ροιμιακόν.

Schol. in Aristoph. av. 327. 9 (p. 59 Holwerda) Tr τὸ εʹ δίμετρον (scil. ἀνα-
παιστικόν) καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται 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 … τὸ δὲ ϛʹ ἑφθημιμερὲς τὸν 
αʹ ἔχον πόδα τετράβραχυν.

Schol. in Aristoph. av. 723c. 3 sqq. (p. 114 Holwerda) Tr τὸ δὲ ιδʹ, τό. (v. 736)
οὕτω πλουτήσετε πάντες,

δίμετρον (scil. ἀναπαιστικόν) καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται πα-
ροιμιακόν, ὡς εἴρηται.

Schol. in Aristoph. av. 863a. 6 (p. 135 Holwerda) Tr τὸ θʹ ἀναπαιστικὸν 
ἑφθημιμερές.

Schol. in Aristoph. av. 903a. 5 sq. (p. 143 Holwerda) Tr τὸ η´ ἀναπαιστικὸν 
ἑφθημιμερές.

Schol. in Aristoph. av. 946a. 3 sqq. (p. 149 Holwerda) Tr τὸ αʹ δίμετρον 
καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται, ὡς εἴρηται, παροιμιακόν Lh.

Schol. in Aristoph. av. 1720a. 7 sq. (p. 238 Holwerda) Tr τὸ δὲ ϛʹ ἑφθημιμε-
ρές (scil. ἀναπαι), ὃ καλεῖται, ὡς εἴρηται, παροιμιακόν Lh.

Schol. in Aristoph. eq. 498b (p. 125. 3 sq. Jones-Wilson) Tr τὸ δὲ ἔνατον, 
τὸ (v. 506) ‘πειραθέντων καθ’ ἑαυτούς’, δίμετρον (scil. ἀναπαιστικόν) καταλη-
κτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακόν.

Schol. in Aristoph. eq. 941a (p. 216. 19 sqq. Jones- Wilson) (ad vv. 941 sq.) 
vet εὖ γε νὴ τὸν Δία] διπλῆ καὶ τοῦ χοροῦ <περίοδος> δίκωλος ἐν ἐπεισθέσει, 
ὧν τὸ πρῶτον ἐκ τροχαικῆς βάσεως καὶ ἀναπαιστικῆς, καὶ ἑφθημιμερὲς ἢ ἰωνι-
κὸν, ἀπὸ μὲν τριμέτρου καταληκτικόν.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 275b α. 15 (p. 48 Koster) Tr1 τὸ ιϛʹ (v. 290) 
‘τηλεσκόπῳ ὄμματι γαῖαν’ ἀναπαιστικὸν ἑφ[θημιμερ]ές.
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Schol. rec. in Aristoph. nub. 275b β. 20 sq. (p. 48 Koster) Tr1 τὸ ιϛʹ (v. 290) 
‘τηλεσκόπῳ ὄμματι γαῖαν’ ἀναπαιστικὸν ἑφθημιμερές.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 275c. 4 sqq. (p. 48 Koster) Tr2 τὸ γʹ ἀναπαι-
στικὸν ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται, ὡς εἴρηται, παροιμιακόν, ἔχει δὲ πόδας γʹ καὶ 
συλλαβήν.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 275c. 11 sqq. (p. 49 Koster) Tr2 τὸ ιϛʹ ‘τηλε-
σκόπῳ ὄμματι γαῖαν’ ἀναπαιστικὸν ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται, ὡς εἴρηται, πα-
ροιμιακόν.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 439a. 16 sqq. (p. 71 Koster) Tr1 τὸ ιηʹ ‘τοῖς 
φροντισταῖς παραθέντων’ δίμετρον (scil. ἀναπαιστικόν) καταληκτικὸν εἰς συλ-
λαβήν, ὃ καλεῖται ἑφθημιμερές.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 439c. 6 sq. (p. 72 Koster) Tr2 τὸ ιηʹ ‘τοῖς 
φροντισταῖς παραθέντων’ ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακόν, ὡς εἴρηται.

Schol. Ald. in Aristoph. nub. 439 (p. 268. 17 sqq. Koster) τὰ δὲ ἑξῆς δίμε-
τρα (scil. ἀναπαιστικά) ἀκατάληκτα πλὴν τοῦ δωδεκάτου καὶ ἑπτακαιδεκάτου, 
ἀναπαιστικῶν βάσεων παρατελεύτων καλούμενων, καὶ τοῦ τελευταίου ἑφθη-
μιμεροῦς ὄντος καὶ παροιμιακοῦ, ὡς εἴρηται, καλουμένου.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 467 (p. 110. 14 sq. Holwerda) <τὸ δ´ δακτυλι-
κὸν πενθημιμερές,> συνῆπται δὲ καὶ τὸ ἑξῆς ἀναπαιστικὸν ἑφθημιμερές.

Schol. Ald. in Aristoph. nub. 700 (p. 273. 27 sqq. Koster) τὰ δὲ μετὰ ταῦτα 
ἀναπαιστικὰ δίμετρα καταληκτικὰ εἰς δισύλλαβον πλὴν τοῦ πεντεκαιδεκάτου 
μονομέτρου ὄντος, ὁμοίως καὶ τοῦ ἑπτακαιδεκάτου καὶ εἰκοστοῦ πρώτου, ἀνα-
παιστικαὶ γὰρ βάσεις, καὶ τοῦ τελευταίου ἀναπαιστικοῦ μὲν ὄντος ἑφθημιμε-
ροῦς, παροιμιακοῦ δέ, ὡς πολλάκις εἴρηται, καλουμένου.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 700b. 10 sq. (p. 108 Koster) Tr2 τὸ κβʹ (v. 722) 
‘ὀλίγου φροῦδος γεγένημαι’ ἑφθημιμερές (scil. ἀναπαιστικόν), ὃ καλεῖται, ὡς 
εἴρηται, παροιμιακόν.

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

κλαύσει. τὴν χεῖρ’ ἐπιβάλλεις,
ἑφθημιμερές.

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> Ald.

Schol. in Aristoph. pac. 459b ‚. 10 sqq. (p. 75 Holwerda) Tr τὰ ϛ´, ζ´ ἀνα-
παιστικὰ δίμετρα. τὸ η´ ἑφθημιμερὲς ὅμοιον ... τὸ ιδ´ ὅμοιον ... τὸ ιδ´ ὅμοιον 
ἑφθημιμερές Ald.

Schol. in Aristoph. pac. 943a ‚. 4 sqq. (p. 144 Holwerda) Tr <τούτων δ’ ἃ 
μὲν δίμετρά (scil. ἀναπαιστικά) εἰσιν ἀκατάληκτα, ἃ δ’ ἑφθημιμερῆ καὶ βάσεις. 
μετὰ δὲ ταῦτα ἰαμβεῖα ζ´> Ald.

Schol. rec. in Aristoph. Plut. 598a. 7 sqq. (p. 165 Chantry) Tr τὸ κα´ (v. 
618) ‘καὶ τῆς Πενίας καταπαρδεῖν’, δίμετρον (scil. ἀναπαιστικόν) καταληκτικὸν 
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εἰς συλλαβήν, ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακόν, ὡς Ἡφαιστίων (p. 26. 
17 sqq.) φησίν, διὰ τὸ παροιμίας τινὰς ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ εἶναι.

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

Schol. in Aristoph. ran. 814 (p. 298b. 10 sq. Dübner) τὰ δεύτερα καὶ τέταρ-
τα καὶ ἕκτα ἀναπαιστικὰ ἑφθημιμερῆ.

Schol. in Aristoph. ran. 875 (p. 300a. 46 sqq. Dübner) Διὸς ἐννέα] κορωνὶς 
καὶ εἴσθεσις ἐπῳδικὴ διὰ τὸ μετὰ τὴν κορωνίδα τίθεσθαι, ἐκ κώλων ἀναπαιστι-
κῶν μὲν διμέτρων ἑφθημιμερῶν κατὰ τὰς περιττὰς χώρας.

Schol. in Aristoph. ran. 1264 (p. 308b. 12 sq. Dübner) τὸ β´ ἀναπαιστικὸν 
ἑφθημιμερές.

Schol. in Aristoph. ran. 1285 (p. 309a. 9 sq. Dübner) τὸ β´ ἀναπαιστικὸν 
ἑφθημιμερές.

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.

Schol. in Aristoph. vesp. 863. 24 sq. (p. 138 Koster) Tr τὸ δὲ ι´ τὸ (v. 884) 
‘τὴν ἀκαλήφην ἀφελέσθαι’ δίμετρον (scil. ἀναπαιστικόν) καταληκτικὸν(όν) 
ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακόν Lh.

Apthon. GL VI 105. 16 sqq. vel si anapaestica hephthemimere copulentur, 
fiet metrum quod παροιμιακόν appellatur, veluti:

sed Iapygii vada ponti taciti prope litoris actas.                                  [M.E.]


