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ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές

Tzetz. in Aristoph. nub. 457a (p. 494. 2 Holwerda) τὸ δ´ ἀναπαιστικὸν 
πενθημιμερές.

Schol. rec. in Pind. Ol. 4 (p. 171. 23 sqq. Abel) τὸ ιγ´ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζο-
νος ἡμιόλιον, ἤτοι δίμετρον βραχυκατάληκτον. τοῦτο καὶ ἀναπαιστικόν ἐστι 
πενθημιμερές.

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 μο-
νόμετρα. ἑξῆς δὲ μεταβὰς εἰς ἑτέραν ὑπόθεσιν καὶ τὸ μέτρον ἐνήλλαξεν. καί 
εἰσι τὰ ἑξῆς κῶλα ἀναπαιστικὰ πενθημιμερῆ καὶ ἑφθημιμερῆ καὶ δίμετρα ἀκα-
τάληκτά τινα καὶ μονόμετρα ξδʹ.

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. 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. 9 sqq. Dindorf) καί εἰσι τὰ ἑξῆς κῶλα 
τροχαικὰ δίμετρα καταληκτικὰ ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ πενθημιμερῆ καὶ βραχυ-
κατάληκτοι, ἤτοι ἰθυφαλλικὰ, καὶ ἀκατάληκτα κϛʹ, ὧν τὸ παρατελευταῖον ἀνα-
παιστικὸν διὰ τὰ ἑξῆς πενθημιμερῆ, τὸ δὲ τελευταῖον ἰθυφαλλικόν.

Schol. in Aesch. Pers. 65 (p. 33. 14 sq. Massa Positano) + τὸ εʹ καὶ ϛʹ ἀνα-
παιστικὰ πενθημιμερῆ καθαρά.

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. 633 (p. 54. 19 sqq. Massa Positano) + τὸ βʹ ἰωνικὸν 

ἀπ’ ἐλάττονος δίμετρον καταληκτικόν, ἐξ ἰωνικοῦ ἀπ’ ἐλάττονος καὶ ἀναπαί-
στου. εἴη δ’ ἂν καὶ ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές.

Schol. in Aesch. Pers. 672 (p. 57. 19 sq. Massa Positano) + τὸ ϛʹ δακτυλι-
κὸν ἢ ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές.

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. 878 (p. 65. 18 sq. Massa Positano) + τὸ βʹ ἀναπαι-
στικὸν πενθημιμερές.

Schol. in Aesch. Pers. 908 (p. 520. 17 sqq. Dindorf) τὰ δὲ κῶλα τὰ μέν 
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εἰσιν ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ, ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ 
πενθημιμερῆ καὶ βραχυκατάληκτα δίμετρα καὶ μονόμετρα.

Schol. in Aesch. Pers. 928 (p. 520. 25 sq. Dindorf) αἶ αἶ] τὰ βʹ ἀναπαιστικὰ 
δίμετρα βραχυκατάληκτα. τὸ γʹ μονόμετρον. τὸ δὲ δʹ πενθημιμερὲς ἐκ προκε-
λευσματικοῦ.

Schol. in Aesch. Pers. 931 (p. 67. 29 Massa Positano) + τὸ δὲ γʹ πενθημιμε-
ρές (scil. ἀναπαιστικόν).

Schol. in Aesch. Pers. 944 (p. 68. 31 Massa Positano) + τὸ ϛʹ, τὸ ζʹ καὶ τὸ ηʹ 
ἀναπαιστικὰ πενθημιμερῆ ... (69. 1) τὸ ι´ ὅμοιον τῷ ϛ´.

Schol. in Aesch. Pers. 962 (p. 520. 36 Dindorf) τὸ δʹ πενθημιμερές (scil. 
ἀναπαιστικόν).

Schol. in Aesch. Pers. 973 (p. 70. 20 sq. Massa Positano) τὸ δʹ ὅμοιον πεν-
θημιμερές (scil. ἀναπαιστικόν), ἐκ προκελευσματικοῦ, δακτύλου καὶ συλλαβῆς.

Schol. in Aesch. Pers. 1034 (p. 521. 23 Dindorf) λυπρὰ, χάρματα] ἀναπαι-
στικὰ πενθημιμερῆ γʹ.

Schol. in Aesch. Prom. 128 (p. 11 Smyth) τὸ ιαʹ <ἰωνικὸν ἡμι>όλιον, ἐξ ἰω-
νικοῦ <ἀπὸ μείζονος καὶ> τροχαίου. εἰ δὲ βούλει, ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 160 (p. 270. 4 Longo) τὸ ιη´ ἀναπαιστικὸν 
πενθημιμερές.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 170 (p. 270. 19 sq. Longo) τὸ λβ´ ἀσυνάρτη-
τον ἐξ ἰαμβικῆς συζυγίας καὶ ἀναπαιστικοῦ πενθημιμεροῦς.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 175 (p. 270. 23 sq. Longo) τὸ λε´ ἀναπαιστι-
κὸν πενθημιμερὲς ὅμοιον τῷ ιη´.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 185 (p. 271. 9 sqq. Longo) τὸ μϛ´ ἀσυνάρ-
τητον ἐξ ἰαμβικοῦ πενθημιμεροῦς καὶ ἀναπαιστικοῦ ὁμοίου, ὃ καὶ καλεῖται δι-
πενθημιμερές.

Schol. Byz. in Oed. tyr. 470 = 480 (p. 273. 16 sqq. Longo) τὸ θ´ ἰωνικὸν 
ἀπὸ μείζονος, ἡμιόλιον. ἔχει γὰρ τὸν πόδα ὅλον καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ. τοῦτο καὶ 
ἀναπαιστικὸν εἴη ἂν πενθημιμερές.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 483 = 498 (p. 273. 25 sqq. Longo) τὸ β´ ἰω-
νικὸν ἀπ’ ἐλάττονος δίμετρον καταληκτικὸν ἐξ ἰωνικοῦ καὶ ἀναπαίστου. εἴη δ’ 
ἂν καὶ ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές, τοῦ β´ ποδὸς δακτύλου.

Schol. Byz. in Oed. tyr. 485 = 500 (p. 273. 28 sqq. Longo) τὸ δ´ ὅμοιον τῷ 
β´ (vd. supra) … (p. 274. 1) τὸ ϛ´ καὶ ζ´ ὅμοια τῷ β´.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 490 = 505 (p. 274. 4 sq. Longo) τὸ ιβ´ ἀνα-
παιστικὸν πενθημιμερές.

Schol. Byz. in Oed. tyr. 495 = 510 (p. 274. 5 Longo) τὸ ιγ´ ὅμοιον τῷ β´ 
(vd. supra). 

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 1086  = 1098 (p. 278. 13 sqq. Longo) τὸ β´ 
ὅμοιον δίμετρον καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερὲς ἐκ χοριάμβου καὶ ἰαμβικῆς 
συζυγίας καταληκτικῆς ἤτοι παλιμβακχείου. τὸ γ´ ὅμοιον, τοῦ β´ ποδὸς ἀνα-
παίστου. εἴη δ’ ἂν τοῦτο καὶ ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές.

Schol. in Aristoph. av. 310a. 1 sqq. (p. 57 Holwerda) Tr ποποποποπο] 



3
Nomenclator metricus Graecus et Latinus - EUT Edizioni Università di Trieste

ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές

εἴσθεσις περιόδου ἀμοιβαίας τοῦ χοροῦ καὶ τοῦ ὑποκριτοῦ κώλων καὶ στίχων 
ιηʹ. ὧν τὰ πρῶτα γʹ κῶλα τοῦ χοροῦ ἀναπαιστικὰ πενθημιμερῆ ἐπιμεμιγμένα 
τετραβράχεσιν. ὁ δʹ τροχαϊκὸς τετράμετρος καταληκτικός. τὰ ἑξῆς πάλιν τρία 
κῶλα τοῦ χοροῦ — ἀναπαιστικὴ βάσις ἕκαστον τούτων — ἐπιμεμιγμένα καὶ 
ταῦτα τετραβράχεσιν. οἱ ἑξῆς πάλιν δύο τροχαϊκοὶ τετράμετροι καταληκτικοί. 
τὸ ἑξῆς τοῦ χοροῦ κῶλον ἀναπαιστικὴ βάσις.

Schol. in Aristoph. av. 451a. 7 sq. (p. 77 Holwerda) Tr τὸ γʹ ἀναπαιστικὸν 
πενθημιμερές.

Schol. in Aristoph. av. 626a. 3 sqq. (p. 101 Holwerda) Tr ὁ γʹ ἀσυνάρτητος 
ἐξ ἀναπαιστικοῦ πενθημιμεροῦς αἰολικοῦ διὰ τὸ ἔχειν τὸν αʹ πόδα ἴαμβον καὶ 
τροχαικοῦ ὁμοίου πενθημιμεροῦς. ὁ δʹ ὅμοιος.

Schol. in Aristoph. av. 626a. 5 sq. (p. 101 Holwerda) Tr τὸ εʹ ἀναπαιστικὸν 
πενθημιμερὲς τὸν βʹ ἔχον πόδα τετράβραχυν.

Schol. in Aristoph. av. 1313a. 4 sq. (p. 195 Holwerda) Tr τὸ ϛʹ καὶ τὸ ζʹ 
ἀναπαιστικὰ πενθημιμερῆ.

Schol. in Aristoph. av. 1330a. 1 sqq. (p. 196 Holwerda) Tr σὺ δὲ τὰ πτερά] 
εἴσθεσις χοροῦ, ἐπῳδικὴ μὲν διὰ τὸ μετὰ τὴν διπλῆν τίθεσθαι, προῳδικὴ δὲ διὰ 
τὸ προτίθεσθαι ἑτέρας περιόδου, κώλων ἀναπαιστικῶν εʹ. ὧν τὸ αʹ καὶ τὸ βʹ 
πενθημιμερῆ.

Schol. in Aristoph. av. 1372a. 7 sqq. (p. 201 Holwerda) Tr τὸ δὲ ιʹ, τό. (v. 
1380) ‘λιγύμυθος ἀηδών’ ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές.

Schol. in Aristoph. eq. 941a (p. 216. 22 sq. Jones-Wilson) vet τὸ δὲ δεύτε-
ρον πενθημιμερὲς κοινὸν δακτυλικὸν καὶ ἀναπαιστικόν.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 275c. 10 (p. 49 Koster) Tr2 τὸ ιβ´ ἀναπαιστι-
κὸν πενθημιμερές.

Schol. Ald. in Aristoph. nub. 457 (p. 269. 18 sqq. Koster) τὸ γ´ ... (3) 
πενθημιμερές. τὸ δ´ ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές ... τὸ ἕβδομον ... (9) πενθημι-
μερές, ὃ προῦχον καλεῖται.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 457a (p. 110. 1 Holwerda) τὸ δ´ ἀναπαιστι-
κὸν πενθημιμερές VRs.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 563c. 11 sq. (p. 89 Koster) Tr1 τὸ θ´ (v. 570) 
‘βιοθρέμμονα πάντων’ ἀναπαιστικὸν πενθημιμερὲς *** βακχείου ***.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 1161a (p. 214. 17 Holwerda) λάμπων πρόβο-
λος ἐμός] τὸ η´ ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές E.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 1206a. 2 sqq. (p. 169 Koster) Tr1 τὸ πρῶτον 
‘μάκαρ ὦ Στρεψίαδες’ ἰωνικὸν ἀπ’ ἐλάσσονος w w q q δίμετρον ἀκατάληκτον 
ἐξ ἰωνικοῦ ἀπ’ ἐλάσσονος w w q q καὶ χορείου τριβράχεος ἢ ἀναπαίστου διὰ 
τὴν ἀδιάφορον. εἰ δὲ βούλει, ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 1206b. 2 sq. (p. 169 Koster) Tr2 τὸ α´ ἰωνικὸν 
ἀπ’ ἐλάττονος δίμετρον καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές. εἰ δὲ βούλει, ἀναπαι-
στικὸν πενθημιμερές.

Schol. in Aristoph. pac. 469a (p. 76 Holwerda) vet ξυνανέλκετον καὶ σφώ] 
εἶτα ἐν ἐκθέσει ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές V.
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Schol. in Aristoph. ran. 1099 (p. 305b. 27 sqq. Dübner) τὸ μέντοι ζ´ τῆς 
στροφῆς ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές, καὶ τὸ ἑξῆς δίμετρον βραχυκατάληκτον.

[M.E.]


