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ἀναπαιστικὸν μονόμετρον ἀκατάληκτον / 
anapaesticum monometrum acatalectum 

Trich. 383. 10 sq. μονόμετρα γοῦν πάλιν ἀναπαιστικὰ ὅλως οὐκ εἰσίν, ὡς 
οὐδὲ δακτυλικά.

Tzetz. in Aristoph. nub. 717 (p. 550b. 1 Holwerda) ἀναπαιστικὸν μονόμετρον.
Anon. Harl. 20. 18 sqq. μονόμετρα (scil. ἀναπαιστικά) ἀκατάληκτα. (Pind. 

Ol. 6. 16)
ποθέω στρατιᾶς,

(Pind. Ol. 7. 15)
ῥόδον εὐθυμάχαν.

Anon. Harl. 21. 3 sq. μονόμετρον (scil. ἀναπαιστικόν) ἀκατάληκτον. 
(Pind. Ol. 6. 17)

μάντιν τ’ ἀγαθόν.
Schol. vet. in Pind. Ol. 4 (p. 4. 7 sq. Tessier) τὸ β´ ἀναπαιστικὸν μονόμε-

τρον ἀκατάληκτον.
Schol. vet. in Pind. Ol. 6 (p. 6. 11 Tessier) τὸ δ´ ἀναπαιστικὸν μονόμετρον 

ἀκατάληκτον.
Schol. vet. in Pind. Ol. 6 (p. 6. 12 sq. Tessier) τὸ ϛ´ ἰωνικὸν μονόμετρον 

ὑπερκατάληκτον ἢ ἀναπαιστικὸν μονόμετρον ἀκατάληκτον.
Schol. rec. in Pind. Ol. 6 (p. 198. 15 sq. Abel) τὸ δ´ ἀναπαιστικὸν μονό-

μετρον ἀκατάληκτον.
Schol. vet. in Pind. Ol. 7 (p. 7. 9 sq. Tessier) τὸ ε´ ἀναπαιστικὸν μονόμετρον.
Schol. rec. in Pind. Ol. 7 (p. 243. 9 Abel) τὸ ε´ ἀναπαιστικὸν μονόμετρον.
Schol. vet. in Pind. Pyth. 2 (p. 15. 18 Tessier) τὸ ια´ μονόμετρον ἀναπαιστικόν.
Schol. rec. in Pind. Pyth. 2 (p. 457. 11 sq. Abel = p. 167. 25 Irigoin) τὸ ια´ 

ἀναπαιστικὸν μονόμετρον ἀκατάληκτον.
Schol. vet. in Pind. Pyth. 3 (p. 16. 11 sq. Tessier) τὸ ϛ´ ἀναπαιστικὸν μο-

νόμετρον.
Schol. vet. in Pind. Pyth. 3 (p. 16. 12 sqq. Tessier) τὸ η´ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζο-

νος μονόμετρον ὑπερκατάληκτον, ἢ ἀναπαιστικὸν μονόμετρον ἀκατάληκτον.
Schol. vet. in Pind. Pyth. 3 (p. 16. 24 sq. Tessier) τὸ ιδ´ μονόμετρον ἀνα-

παιστικόν, ὅμοιον τῷ ϛ´ τῆς στροφῆς.
Schol. rec. in Pind. Pyth. 3 (p. 168. 28 sqq. Irigoin) τὸ ϛ´ ἀναπαιστικὸν 

μονόμετρον ... τὸ η´ ὅμοιον τῷ ϛ´, ἀναπαιστικόν.
Schol. rec. in Pind. Pyth. 3 (p. 169. 17 Irigoin) τὸ ιδ´ ἀναπαιστικὸν μο-

νόμετρον.
Schol. vet. in Pind. Isthm. 3 (p. 29. 18 sq. Tessier) τὸ β´ μονόμετρον ἰαμ-

βικὸν ἢ ἀναπαιστικόν.
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 
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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. 4 sq. Smith) + εἰσὶ δὲ τὰ πλείω μὲν 
ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ μονό-
μετρα 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 sqq. Smith) + εἰσι τὰ ἑξῆς κῶλα ἀνα-
παιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ μονόμε-
τρα 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) τὰ δὲ κῶλά εἰσιν ἀνα-
παιστικὰ ιβʹ ὧν τὸ ϛʹ μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ κατα-
ληκτικά, 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.

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 ζʹ μονόμετρα, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ηʹ ἑφθημιμερές.

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 
τὸ αʹ, τὸ γʹ καὶ τὸ ϛʹ καὶ τὸ θʹ μονόμετρον, 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 μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα καταληκτικὰ, 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.
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Schol. in Aesch. Eum. 307b (I, p. 214. 11 sq. Smith) + ἀναπαιστικὰ κῶλα 
ιεʹ, δίμετρα καὶ μονόμετρα. ἐπὶ τῷ τέλει κορωνίς.

Schol. in Aesch. Eum. 927 (I, p. 93. 9 Smith) + τὰ κῶλα ταῦτα ἀναπαιστικά 
ἐστι δίμετρα καὶ μονόμετρα ιαʹ.

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 εἴ-
σθεσις τοῦ παρόντος δράματος ἐκ μονοστροφικῆς ἐστι περιόδου. τὰ δὲ κῶλά 
εἰσιν ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ, ἤτοι ἑφθημιμερῆ, καὶ 
μονόμετρα ξεʹ … καί εἰσι τὰ ἑξῆς κῶλα ἀναπαιστικὰ δίμετρα βραχυκατάληκτα 
καὶ καταληκτικὰ καὶ ἀκατάληκτα καὶ μονόμετρα μζʹ, ὧν τὸ τελευταῖον τροχαϊ-
κὸν ἰθυφαλλικὸν διὰ τὰ ἑξῆς … (14 sqq.) εἶτα μεταβὰς εἰς ἑτέραν ὑπόθεσιν τὸ 
πρῶτον αὖθις ἔλαβε μέτρον. καί εἰσι τὰ ἑξῆς κῶλα ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατά-
ληκτα καὶ καταληκτικὰ καὶ μονόμετρα ιεʹ.

Schol. in Aesch. Pers. 1 (p. 30. 21 sqq. Massa Positano) + τὸ μέντοι ϛʹ, τὸ 
ιαʹ, τὸ κγʹ, τὸ λʹ, τὸ λβʹ, τὸ νηʹ καὶ ξαʹ μονόμετρα ἤτοι ἀναπαιστικὴ βάσις.

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.

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. 31 sq. Massa Positano) + τὸ γʹ καὶ τὸ ηʹ 
μονόμετρα, ἤτοι ἀναπαιστικὴ βάσις.

Schol. in Aesch. Pers. 623 (p. 519. 27 sqq. Dindorf) ἑξῆς δὲ τούτων μετα-
βὰς εἰς ἑτέραν ὑπόθεσιν ἐνήλλαξε καὶ τὸ μέτρον. καί εἰσι κῶλα ἀναπαιστικὰ 
δίμετρα βραχυκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ, ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ πενθημιμερῆ 
καὶ μονοστροφικὰ μή, ὧν τελευταῖον. (v. 680)

νᾶες ἄναες ἄναες.
Schol. in Aesch. Pers. 672 (p. 57. 11 sqq. Massa Positano) ἡμέτερον + αἶ 

αἶ αἶ αἶ] ἡ ἐπῳδὸς αὕτη κώλων ἐστὶν ηʹ. τὸ αʹ ἀναπαιστικὸν μονόμετρον. τὸ βʹ 
δακτυλικὸν ἑφθημιμερές. ἔστω δ’ εἰ βούλει καὶ τὸ αʹ δακτυλικόν.

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 ἀκατάληκτα, 
τὰ δὲ πενθημιμερῆ, τὰ δὲ ἑφθημιμερῆ.

Schol. in Aesch. Pers. 858 (p. 64. 19 sqq. Massa Positano) ἡμέτερον + τὸ ϛʹ 
ἀναπαιστικὸν μονόμετρον.
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Schol. in Aesch. Pers. 878 (p. 65. 20 sqq. Massa Positano) + τὸ εʹ, τὸ ϛʹ, τὸ ζʹ 
καὶ τὸ ηʹ ἀναπαιστικὰ μονόμετρα … εἴπερ ἔν τισι τῶν κώλων σπονδείους ἀντὶ 
δακτύλων εὑρήσεις, ἐν ἄλλοις δὲ τὸ ἀνάπαλιν, μὴ ξενίζου. τοῦ αὐτοῦ γὰρ καὶ 
ἀμφότεροι τυγχάνουσι μέτρου.

Schol. in Aesch. Pers. 897 (p. 66. 18 Massa Positano) ἡμέτερα + τὸ ηʹ καὶ 
θʹ ἀναπαιστικὰ μονόμετρα.

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. 26 sqq. Massa Positano) + εἰσὶ δὲ τοῦ 
παρόντος συστήματος τὰ κῶλα ιʹ ... τὰ μὲν ζʹ δίμετρα (scil. ἀναπαιστικά) ἀκα-
τάληκτα, τὸ ηʹ ὅμοιον μονόμετρον, τὸ δὲ θʹ ἑφθημιμερὲς παροιμιακόν.

Schol. in Aesch. Pers. 918 (p. 67. 6 sqq. Massa Positano) + ὀτοτοῖ: τῆς πρώ-
της ταυτησὶ στροφῆς τὰ κῶλα ἀναπαιστικὰ ιʹ. ὧν ... τὸ γʹ μονόμετρον.

Schol. in Aesch. Pers. 928 (p. 520. 25 sq. Dindorf) αἶ αἶ] τὰ βʹ ἀναπαιστικὰ 
δίμετρα βραχυκατάληκτα. τὸ γʹ μονόμετρον.

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 βʹ καὶ γʹ 
μονόμετρα, ἐκ προκελευσματικοῦ καὶ ἀναπαίστου … τὸ εʹ μονόμετρον καθα-
ρόν. τὸ ϛʹ ὅμοιον τῷ βʹ καὶ τρίτῳ κατὰ πάντα.

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 ἀκατάληκτον. μονόμετρα δὲ τὰ γʹ. τὸ δʹ δὲ ἐκ προκελευσματικοῦ.

Schol. in Aesch. Pers. 944 (p. 68. 25 sqq. Massa Positano) ἡμέτερα + ἥσω 
τοι] τῆς τετάρτης ταυτησὶ στροφῆς τὰ κῶλα ιʹ … τὸ γʹ ἀναπαιστικὸν μονόμε-
τρον, ἐκ προκελευσματικοῦ καὶ ἀναπαίστου.

Schol. in Aesch. Pers. 955 (p. 70. 1 sq. Massa Positano) + τὸ δὲ ηʹ ἀναπαι-
στικὸν μονόμετρον.

Schol. in Aesch. Pers. 962 (p. 70. 4 sqq. Massa Positano) ἡμέτερα + οἴ οἴ] 
σύστημα ἕτερον κατὰ περικοπὴν κώλων ἀναπαιστικῶν δʹ … τὸ γʹ μονόμετρον.

Schol. in Aesch. Pers. 966 (p. 70. 11 sqq. Massa Positano) + οἴ οἴ] ἡ ἀντι-
στροφὴ αὕτη τῆς ἄνω ἐστὶ στροφῆς ἦς ἡ ἀρχὴ ἡ αὐτή (v. 955), καὶ αὕτη γὰρ 
κώλων ἐστὶ τοσούτων. εἰ δ’ ἔν τισι τούτων καὶ ἑτέρους εὑρήσεις πόδας διὰ τὴν 
ἀνάγκην τῶν ὀνομάτων, μὴ ξενίζου. οἰκεῖοι γάρ εἰσι καὶ αὐτοὶ τῷ μέτρῳ. καὶ τὸ 
ηʹ γὰρ κῶλον (scil. ἀναπαιστικὸν μονόμετρον) ἀντὶ δακτύλου καὶ ἀναπαίστου 
προκελευσματικὸν ἔχει καὶ ἀνάπαιστον.

Schol. in Aesch. Pers. 992 (p. 71. 10 sq. Massa Positano) ἡμέτερα + καὶ μὴν 



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

ἀναπαιστικὸν μονόμετρον ἀκατάληκτον / anapaesticum monometrum acatalectum

ἄλλο γέ τι] τῆς στροφῆς ταυτησὶ τὰ κῶλα ζʹ, ἀναπαιστικά … 13 sq. τὸ εʹ ὅμοιον 
μονόμετρον.

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. Prom. 88 (p. 9 Smyth) <+> <οἱ ἑξῆς ζʹ> ἀναπαιστικοί, τὸ δʹ 
(v. 97 ‘δεσμὸν ἀεικῆ’) μο<νόμετρον>.

Schol. in Aesch. Prom. 136 (p. 12 Smyth) + τὸ αʹ τὸ εʹ [καὶ τὸ] καὶ τὸ ηʹ, 
μονόμετρα, ὃ καλεῖται ἀναπαιστικὴ βάσις.

Schol. in Aesch. Prom. 152 (p. 14 Smyth) + τὸ βτερον καὶ ϛʹ μονόμετρα ἤτοι 
ἀναπαιστικὴ βάσις.

Schol. in Aesch. Prom. 159 (p. 15 Smyth) τὸ θʹ τὸ ιʹ καὶ τὸ ιαʹ ἀναπαιστικὰ 
μονόμετρα.

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

Schol. in Aesch. Prom. 277 (p. 22 Smyth) <+ οὐκ ἀκούσαις: σύστη>μα … 
κώλων ἀναπαιστικῶν ζʹ, ὧν τὸ βτερον μονόμετρον.

Schol. in Aesch. Prom. 284 (p. 23 Smyth) + ἥκω δολιχῆς] σύστημα ἕτερον 
κατὰ περικοπὴν κώλων ὁμοίων ἀναπαιστικῶν ιδʹ, ὧν τὸ θʹ μονόμετρον.

Schol. in Aesch. Prom. 545 (p. 43 Smyth) ἡμέτερον + τὸ γʹ ἀναπαιστικὸν 
μονόμετρον.

Schol. in Aesch. Prom. 561 (p. 44 Smyth) + τὸ γʹ καὶ εʹ μονόμετρα ἤτοι 
ἀναπαιστικὴ βάσις.

Schol. in Aesch. Prom. 877 (p. 68 Smyth) + ἐλελελελελελεῦ] σύστημα … 
κώλων ἀναπαιστικῶν ιʹ, ὧν τὸ αʹ καὶ δʹ μονόμετρα, τὸ μὲν πρῶτον ἐκ τετρα-
βράχεος ἤτοι προκελευσματικοῦ καὶ ἀναπαίστου, τὸ δὲ δʹ καθαρόν.

Schol. in Aesch. Prom. 887 (p. 69 Smyth) ἡμέτερον + τὸ ζʹ ἀναπαιστικὸν 
μονόμετρον.

Schol. in Aesch. Prom. 1040 (p. 79 Smyth) ἡμέτερα + εἰδότι τοί μοι] ἡ συ-
στηματικὴ αὕτη ἔκθεσις τοῦ δράματος κώλων ἐστὶν ἀναπαιστικῶν νϛʹ, ὧν … 
τὸ θʹ, τὸ ιδʹ, τὸ λαʹ, τὸ λεʹ, τὸ μʹ, καὶ τὸ μδʹ μονόμετρα.

Schol. in Aesch. sept. 822 (p. 516. 4 sqq. Dindorf) τὸ ἢ μονόμετρον (scil. 
ἀναπαιστικόν), ὃ καὶ παρατελευταῖον.

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.

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. 861-870c (II 2, p. 363. 27 sqq. Smith) + ἀλλὰ γὰρ 
ἥκουσιν] σύστημα ἕτερον κατὰ περικοπὴν ἐν ἐκθέσει κώλων ἀναπαιστικῶν θʹ 
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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. 1053 (p. 517. 9 sqq. Dindorf) τὰ δὲ κῶλά εἰσιν ἀνα-
παιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ, ἤτοι ἑφθημιμερῆ δʹ, μονόμε-
τρα κϛʹ, ὧν τὸ κεʹ μονόμετρον, παρατελευταῖον ὀνομαζόμενον, τὸ δὲ κϛʹ τό. (v. 
1077) ‘κατακλυσθῆναι τὰ μάλιστα’, 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 κιʹ ὧν τὸ κεʹ μονόμετρον παρατέλευτον ὀνομαζόμενον, τὸ δὲ κιʹ τό. 
(v. 1077) ‘κατακλυσθῆναι τὰ μάλιστα’ ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. sept. 1054-1078b (II 2, p. 418. 21 sqq. Smith) + τὰ δὲ 
κῶλά ἐστιν ἀναπαιστικὰ κιʹ. τὸ αʹ μονόμετρον βραχυκατάληκτον, τὸ θʹ καὶ τὸ 
κεʹ μονόμετρα ἀκατάληκτα, τὰ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα. τὸ ιθʹ δὲ καὶ τὸ κιʹ 
δίμετρα καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ, ἃ καλεῖται παροιμιακά.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 175 (p. 270. 21 sqq. Longo) τὸ λδ´ ἀναπαι-
στικὸν μονόμετρον ἀκατάληκτον. εἰ δὲ βούλει, ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος μονόμε-
τρον ὑπερκατάληκτον καθαρόν.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 1095 = 1107 (p. 279. 1 sqq. Longo) τὸ ια´ 
ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος ἡμιόλιον ἐκ παίωνος β´ ἀντὶ ἰωνικοῦ καὶ τροχαίου. ἀλλὰ 
τὸ τῆς ἀντιστροφῆς κῶλον οὐκ ἔστιν ὅμοιον. ἐκεῖνο γὰρ ἀναπαιστικόν ἐστι 
καθαρὸν μονόμετρον. εἴη δ’ ἂν καὶ ἰωνικόν, ἀλλ’ ἀπ’ ἐλάττονος, ἐκ παίωνος γ´ 
καὶ ἰάμβου.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 1307 (p. 281. 20 Longo) τὸ α´ ἀναπαιστικὸν 
μονόμετρον.

Schol. in Aristoph. eq. 498b (p. 125. 1 sqq. Jones-Wilson) Tr ἔστι γοῦν ἐκ 
κώλων ἀναπαιστικῶν θ´, ὧν τὰ μὲν ζ´ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ ὄγδοον μονόμε-
τρον ἤτοι ἀναπαιστικὴ βάσις, ὃ καὶ παρατέλευτον ὀνομάζεται Lh.

Schol. in Aristoph. eq. 507b (p. 126. 9 sqq. Jones-Wilson) Tr ἐν ἐκθέσει δὲ 
κῶλα ἀναπαιστικὰ δ´, ὧν τὰ μὲν δύο δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ τρίτον μονόμε-
τρον, ὃ καὶ παρατέλευτον ὀνομάζεται, ὃ σύνηθες τίθεσθαι ἐν ταῖς ἐκθέσεσι Lh.

Schol. rec. anon. in Aristoph. nub. 457a. 4 sqq. (p. 294 Koster) τὸ π´ ἰαμ-
βικὴ βάσις ἤτοι μονόμετρον ἀκατάληκτον … τὸ ιγ´ ἀναπαιστικὸν μονόμετρον 
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. 3 Holwerda) τὸ δεύτερον ἀνα-
παιστικὸν μονόμετρον.
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Schol. vet. in Aristoph. nub. 715 (p. 152. 3 Holwerda) ἀναπαιστικὸν μο-
νόμετρον.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 717b (p. 152. 4 sqq. Holwerda) (717-722) τὰ 
ἓξ ταῦτα τῶν ὑποκριτῶν. τούτων τὸ α´, β´, γ´, δ´, ε´ ἀναπαιστικὰ μονόμετρα 
<καὶ δίμετρα ἀκατάληκτα>, τὸ δὲ ϛ´ ἀναπαιστικὸν δίμετρον καταληκτικόν.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 889a. 11 sqq. (p. 126 Koster) Tr1 τὸ ζʹ (v. 894) 
‘ἀλλά σε νικῶ’ μονόμετρον (scil. ἀναπαιστικόν) ἐκ δακτύλου καὶ σπονδείου … 
τὸ θ´ (v. 895) ‘τί σοφὸν ποιῶν’ μονόμετρον ἐξ ἀναπαίστου καὶ σπονδείου. … τὸ 
ιαʹ (v. 897) ‘ταῦτα γὰρ ἀνθεῖ’ μονόμετρον ἐξ ἀναπαίστου καὶ σπονδείου … τὸ 
ιγʹ (v. 899) ‘οὔκ, ἀλλὰ σοφούς’ μονόμετρον ἐκ σπονδείου καὶ ἀναπαίστου. τὸ ιδʹ 
(v. 899) ‘ἀπολῶ σε κακῶς’ μονόμετρον ἐκ δύο ἀναπαίστων. τὸ ιεʹ (v. 900) ‘εἰπέ, 
τί ποιῶν’ μονόμετρον ἐξ ἀναπαίστου καὶ σπονδείου. τὸ ιϛʹ (v. 900) ‘τὰ δίκαια 
λέγων’ μονόμετρον ἐκ δύο ἀναπαίστων ... τὸ ιθʹ (v. 903) ‘οὐκ εἶναι φής’; μονό-
μετρον ἐκ δύο σπονδείων. τὸ κʹ (v. 903) ‘φέρε γάρ, ποῦ ’στιν’ μονόμετρον ἐξ 
ἀναπαίστου καὶ σπονδείου. τὸ καʹ (v. 904) ‘παρὰ τοῖσι θεοῖς’ μονόμετρον ἐκ βʹ 
ἀναπαίστων ... τὸ κεʹ (v. 907) ‘δότε μοι λεκάνην’ μονόμετρον ἐκ βʹ ἀναπαίστων 
... τὸ κηʹ (v. 910) ‘ῥόδα μ’ εἴρηκας’ μονόμετρον ἐξ ἀναπαίστου καὶ σπονδείου. 
τὸ κθʹ (v. 910) ‘καὶ βωμολόχος’ μονόμετρον ἐκ σπονδείου καὶ ἀναπαίστου. τὸ λʹ 
(v. 911) ‘κρίνεσι στεφανοῖς’ μονόμετρον ἐκ δύο ἀναπαίστων. τὸ λαʹ (v. 911) ‘καὶ 
πατραλοίας’ μονόμετρον ἐκ δακτύλου καὶ σπονδείου ... τὸ λεʹ (v. 915) ‘θρασὺς 
εἶ πολλοῦ’ μονόμετρον ἐξ ἀναπαίστου καὶ σπονδείου. τὸ λϛʹ (v. 915) ‘σὺ δέ γ’ 
ἀρχαῖος’ μονόμετρον ὅμοιον ... τὸ μαʹ (v. 920) ‘αὐχμεῖς αἰσχρῶς’ μονόμετρον ἐκ 
δύο σπονδείων. τὸ μβʹ (v. 920) ‘σὺ δέ γ’ εὖ πράττεις’ μονόμετρον ἐξ ἀναπαίστου 
καὶ σπονδείου ... τὸ μεʹ (v. 923) ‘ἐκ πηριδίου’ μονόμετρον.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 889c. 2 (p. 128 Koster) Tr2 τὸ κη´, τὸ λε´ καὶ 
τὸ λθ´ μονόμετρα (scil. ἀναπαιστικά) ἀκατάληκτα.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 893a (p. 177. 17 Holwerda) ἀπολεῖς σὺ τίς 
ὤν;] ἀναπαιστικὸν μονόμετρον.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 1009c (p. 145 Koster) Tr2 τὸ ιδ´ μονόμετρον 
(scil. ἀναπαιστικόν), ὃ ὀνομάζεται παρατέλευτον, ὡς εἴρηται.

Schol. in Aristoph. pac. 512b. 2 sq. (p. 83 Holwerda) Tr τὸ πρῶτον ἀναπαι-
στικὴ βάσις LhAld ἤτοι μονόμετρον ἀκατάληκτον Lh.

Schol. rec. in Aristoph. Plut. 598a. 2 sqq. (p. 165 Chantry) τὸ β´ (v. 599) 
μονόμετρον (scil. ἀναπαιστικόν) ἀκατάληκτον ... τὸ ϛ´ (v. 603) ὅμοιον τῷ β´ ... 
τὸ η´ (v. 605) ὅμοιον τῷ β´ ... τὸ ιβ´ (v. 609) ὅμοιον τῷ β´ ... τὸ κ´ (v. 617) ὅμοιον 
τῷ β´, ἀναπαιστικὴ βάσις, ἤτοι μονόμετρον, ὃ καὶ παρατέλευτον ὀνομάζεται. 

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.

Sacerd. GL VI 532. 13 sqq. de dimetro (scil. anapaestico) acatalecto simplici. 
anapaesticum dimetrum acatalectum simplex duobus anapaestis constare debet: 

tribuit mihi lex.
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Serv. GL IV 461. 31 sq. de threnico. threnicum constat monometro (scil. 
anapaestico) acatalecto, ut est hoc:

calidum iubar est.
Fragm. Bob. GL VI 624. 25 sq. monometrum (scil. anapaesticum) acata-

lectum:
lux alma deum.                                                                                            [M.E.]


