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Hephaest. 66. 17 sqq. τῶν δὲ (scil. ποιημάτων) κατὰ σχέσιν τὰ μέν ἐστι 
μονοστροφικά, τὰ δὲ ἐπῳδικά, τὰ δὲ κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερῆ, τὰ δὲ ἀντι-
θετικά, τὰ δὲ μικτὰ κατὰ σχέσιν, τὰ δὲ κοινὰ κατὰ σχέσιν … 68. 1 sqq. κατὰ 
περικοπὴν δέ ἐστιν ἀνομοιομερῆ, ὁπόταν ἐκθέμενος ὁ ποιητὴς ὁπόσα δήποτε 
συστήματα διάφορα ἐπαγάγῃ ἐκ τῶν αὐτῶν συστημάτων συνεστῶσαν περι-
κοπήν, ὥστε τὰ μὲν ἐν ἑκατέρᾳ ἢ ἑκάστῃ περικοπῇ συστήματα ἀνόμοια εἶναι 
ἀλλήλοις, τὰς δὲ περικοπὰς ἀμφοτέρας ἀλλήλαις ὁμοίας ἢ πάσας. 

Hephaest. 72. 4 sqq. ὅταν μὲν οὖν βραχέα ᾖ τὰ ἐπιφθεγματικά (scil. συ-
στήματα), τοῦτο πρόσεστιν αὐτοῖς ὄνομα. ἐὰν δὲ καὶ τηλικαῦτα, ὥστε στρο-
φὴν ἐκπληροῦν, καὶ προτετάχθαι μὲν τὴν τοῦ ποιητοῦ στροφήν, ἐπεζεῦχθαι δὲ 
τὴν τῶν ἐπιφθεγματικῶν, εἶτα πάλιν τὰ ἴσα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ἔσται τὸ 
τοιοῦτον σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερές.

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. 1412a (I, p. 200. 19 sqq. Smith) ἡμέτερον + νῦν μὲν 
δικάζεις] σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς στίχων ἰαμβικῶν τριμέτρων 
ἀκαταλήκτων ιδʹ. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.

Schol. in Aesch. Eum. 824b (I, p. 216. 34 sq. Smith) + οὐκ ἔστ’ ἄτιμοι] 
σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς στίχων ἰαμβικῶν τριμέτρων ἀκαταλή-
κτων ιγʹ. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.

Schol. in Aesch. Eum. 848b (I, p. 217. 6 sqq. Smith) + ὀργὰς ξυνοίσω σοι] 
σύστημα ἕτερον κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς στίχων ἰαμβικῶν τριμέτρων 
ἀκαταλήκτων κβʹ. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.

Schol. in Aesch. Eum. 881b (I, p. 217. 16 sqq. Smith) + οὔτοι καλοῦμαι. 
σύστημα ἕτερον κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς στίχων ἰαμβικῶν τριμέτρων ιαʹ. 
ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.

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.

Schol. in Aesch. Pers. 697 (p. 58. 25 sqq. Massa Positano) + ἀλλ’ ἐπεὶ] 
σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς στίχων τροχαικῶν τετραμέτρων κατα-
ληκτικῶν γʹ. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.

Schol. in Aesch. Pers. 1000 (p. 71. 16 sqq. Massa Positano) + ἔταφον] σύ-
στημα ἕτερον κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς κώλων ἰαμβικῶν δʹ. ὧν τὰ μὲν γʹ 
τρίμετρα βραχυκατάληκτα ἐπιμεμιγμένα χορείοις. τὸ δὲ δʹ δίμετρον ἀκατάλη-
κτον. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.

Schol. in Aesch. Prom. 136 (p. 12. 29 sqq. Smyth) + αἶ αἶ αἶ αἶ] σύστημα 
κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς καλεῖται τοῦτο. καὶ ἔστι κώλων ἀναπαιστικῶν 
θʹ, ὧν τὸ αʹ τὸ εʹ [καὶ τὸ] καὶ τὸ ηʹ, μονόμετρα, ὃ καλεῖται ἀναπαιστικὴ βάσις, 
τὰ λοιπὰ δὲ δίμετρα ἀκατάληκτα. τὸ δὲ θʹ καταληκτικὸν ἤγουν ἑφθημιμερές, ὃ 
καλεῖται παροιμιακόν. ἐπὶ τῷ τέλει μόνη παράγραφος.
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Schol. in Aesch. Prom. 152 (p. 14. 6 sqq. Smyth) ἡμέτερα + εἰ γάρ μ’ ὑπὸ 
γῆν] ἕτερον σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς κώλων ἀναπαιστικῶν ηʹ, 
ὧν τὸ βτερον καὶ ϛʹ μονόμετρα ἤτοι ἀναπαιστικὴ βάσις, τὰ λοιπὰ δὲ δίμετρα ἀκα-
τάληκτα. τὸ δὲ ηʹ καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακὸν, ὡς 
εἴρηται. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.

Schol. in Aesch. Prom. 167 (p. 15. 21 sqq. Smyth) + ἦ μὴν ἔτ’ ἐμοῦ] σύστη-
μα ἕτερον κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς κώλων ἀναπαιστικῶν ιαʹ, ὧν τὰ μὲν 
δέκα δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ιαʹ καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Prom. 186 (p. 16. 35 sqq. Smyth) ἡμέτερα + οἶδ’ ὅτι τρα-
χύς] σύστημα ἕτερον ἐν ἐκθέσει κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς κώλων <ἀνα-
παιστικῶν ζʹ>, ὧν τὸ δʹ μονό<μετρον. τὰ δὲ> λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα. τὸ δὲ 
ζʹ καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές. ἐπὶ τῷ τέλει δύο διπλαῖ, ἡ μὲν ἐν ἀρχῇ τοῦ 
κώλου, ἡ δὲ κατὰ τὸ τέλος, ἀμφότεραι ἔξω νενευκυῖαι, δηλοῦσαι ὡς τέλος ἔχει 
τὰ ἀνταποδιδόμενα.

Schol. in Aesch. Prom. 277 (p. 22. 20 sqq. Smyth) <+ οὐκ ἀκούσαις] σύ-
στη>μα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς κώλων ἀναπαιστικῶν ζʹ, ὧν τὸ βτερον 
μονόμετρον, τὰ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ζʹ μόνον καταληκτικὸν ἤτοι 
ἑφθημιμερές. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.

Schol. in Aesch. Prom. 588 (p. 47. 26 sqq. Smyth) ἡμέτερον + κλύεις φθέγ-
μα] σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς στίχων εʹ, ὧν ὁ πρῶτος ἀντισπα-
στικὸς τρίμετρος ἀκατάληκτος, ἐξ ἀντισπάστου διτροχαίου καὶ ἐπιτρίτου τρί-
του. οἱ δὲ λοιποὶ ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.

Schol. in Aesch. Prom. 877 (p. 68. 10 sqq. Smyth) + ἐλελελελελελεῦ] σύ-
στημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς κώλων ἀναπαιστικῶν ιʹ, ὧν τὸ αʹ καὶ δʹ 
μονόμετρα, τὸ μὲν πρῶτον ἐκ τετραβράχεος ἤτοι προκελευσματικοῦ καὶ ἀνα-
παίστου, τὸ δὲ δʹ καθαρόν. τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα. τὸ μέντοι δέκα-
τον δίμετρόν ἐστι καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακόν, ὡς 
ἀποθετικόν. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.

Schol. in Aesch. sept. 208-210e (II, p. 104. 21 sqq. Smith) ἡμέτερα + τί οὖν] 
σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς μὲν πρὸς τὰς στροφάς, ὁμοιομερὲς δὲ 
τῷ μετὰ τὴν ἀντιστροφὴν συστήματι οὗ ἡ ἀρχὴ (v. 216) ‘πύργον στέγειν εὔχε-
σθε’ στίχων τριμέτρων ἀκαταλήκτων ἰαμβικῶν τριῶν T.

Schol. in Aesch. sept. 216-218c (II, p. 108. 20 sqq. Smith) + πύργον στέ-
γειν] τὸ παρὸν σύστημα ὅμοιόν ἐστι τῷ ἄνω συστήματι οὗ ἡ ἀρχὴ (v. 208) 
‘τί οὖν’. καὶ τοῦτο γὰρ στίχων ἐστὶν ἰαμβικῶν τριμέτρων τριῶν. ἐπὶ τῷ τέλει 
παράγραφος T.

Schol. in Aesch. sept. 369-374c (II, p. 175. 27 sqq. Smith) + ὅ τοι κατόπτης] 
σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς στίχων ἰαμβικῶν τριμέτρων ἀκαταλή-
κτων ϛʹ εἰς δύο περιόδους διῃρημένον. διαιρεῖται γὰρ ὁ χορὸς καὶ διαλέγονται 
πρὸς ἀλλήλας T.

Schol. in Aesch. sept. 417-421d (II, p. 195. 37 sq. Smith) ἡμέτερα + τὸν 
ἁμόν νυν] σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς καὶ στροφὴ κώλων εʹ.

Schol. in Aesch. sept. 853-860c (II, p. 359. 2 sqq. Smith) ἡμέτερον + ἀλλὰ 
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γόων, ὦ φίλαι] σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς στίχων ϛʹ, ὧν οἱ μὲν 
πέντε στίχοι ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι. οὕτω γὰρ χρὴ γράφειν τούτους 
ὡς διωρθώθησαν παρ’ ἡμῶν. τὸ δὲ ἕκτον ἀναπαιστικὸν ἑφθημιμερὲς διὰ τὰ 
ἑξῆς. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος μόνη T.  

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. 1327 (p. 282. 10 sq. Longo) ὦ δεινὰ δράσας] 
σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς στίχων ἰάμβων δύο. εἶτα παράγραφος.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 291a. 1 sqq. (p. 51 Koster) Tr2 ὦ μέγα σεμναὶ 
Νεφέλαι] τὸ μερικὸν τοῦτο ἀμοιβαῖον σύστημα ἐκ στίχων ἐστὶν ἀναπαιστικῶν 
τετραμέτρων καταληκτικῶν ζʹ. λέγεται δὲ τοῦτο σύστημα κατὰ περικοπὴν 
ἀνομοιομερές, ὡς Ἡφαιστίων φησίν. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 1105b. 1 sqq. (p. 155 Koster) Tr2 τί δῆτα; 
πότερον] σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς στίχων ἰαμβικῶν τριμέτρων 
ἀκαταλήκτων ηʹ. ἐν ἐκθέσει δὲ κῶλα βʹ ἰαμβικὰ δίμετρα καταληκτικὰ ἤτοι 
ἑφθημιμερῆ, ἃ καλεῖται, ὡς εἴρηται, ἀνακρεόντεια.

Schol. in Aristoph. pac. 82c. 1 (p. 22 Holwerda) Tr σύστημα κατὰ περικο-
πὴν ἀνομοιομερές Lh.

Schol. in Aristoph. pac. 114c. 1 (p. 27 Holwerda) Tr σύστημα ἕτερον ἀνο-
μοιομερές Lh. 

Schol. in Aristoph. pac. 361a. 1 sq. (p. 59 Holwerda) Tr φέρε δὴ κατίδω] 
σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς LhbisAld.

Schol. in Aristoph. pac. 361a α 1 sqq. (p. 59 Holwerda) Tr φέρε δὴ κατίδω] 
σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς στίχων ἰαμβικῶν τριμέτρων ἀκαταλή-
κτων κβʹ, ὧν τελευταῖος. (v. 382) ‘μὴ νῦν λακήσῃς λίσομαί σ’ ὦ ‘ρμίδιον’ Lh. ἐπὶ 
τῷ τέλει παράγραφος LhAld.

Schol. in Aristoph. pac. 361a β 1 sqq. (p. 59 Holwerda) Tr φέρε δὴ κατίδω] 
σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς LhbisAld <ἰαμβείων κβʹ> Ald.

Schol. in Aristoph. pac. 400a. 1 sq. (p. 66 Holwerda) Tr ἴθ’ ἀντιβολῶ σε] 
σύστημα ἕτερον κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερές LhbisAld.

Schol. in Aristoph. pac. 400a. α 1 sqq. (p. 66 Holwerda) Tr ἴθ’ ἀντιβολῶ 
σε] σύστημα ἕτερον κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερές LhbisAld. οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν 
ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι κϛʹ, ὧν τελευταῖος. (v. 425) ‘οἴμ’ ὡς ἐλεήμων 
εἴμ’ ἀεὶ τῶν χρυσίδων’ Lh. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος LhAld.

Schol. in Aristoph. pac. 400a. β 1 sqq. (p. 66 Holwerda) Tr ἴθ’ ἀντιβολῶ σε] 
σύστημα ἕτερον κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερές LhbisAld <ἐκ στίχων ἰαμβικῶν 
κϛʹ> Ald.

Schol. in Aristoph. pac. 473b. 1 sqq. (p. 76 Holwerda) Tr ὦ Λάμαχ’ Lh] 
σύστημα κατὰ περικοπὴν Lhbis ἀνομοιομερὲς στίχων ἰαμβικῶν τριμέτρων ἀκα-
ταλήκτων ιγʹ. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος Lh.

Schol. in Aristoph. pac. 500a. α 1 sqq. (p. 81 Holwerda) Tr ὦ ῎νδρες 
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Μεγαρεῖς] ἕτερον σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς στίχων ἰαμβικῶν 
τριμέτρων ἀκαταλήκτων η´ Lh.

Schol. in Aristoph. pac. 500a. β 1 sqq. (p. 81 Holwerda) Tr ὦ ῎νδρες 
Μεγαρεῖς] ἕτερον σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς <ἰαμβείων> Ald η´ 
LhAld.

Schol. rec. in Aristoph. Plut. 619b. 1 sqq. (p. 169 Chantry) αὕτη μὲν ἡμῖν] 
σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς στίχων ἰαμβικῶν τριμέτρων ἀκαταλή-
κτων η´ (vv. 619-626). ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος, καὶ ἑξῆς τὸ ‘χοροῦ’.

Schol. in Aristoph. ran. 534 (p. 291b. 24 sqq. Dübner) ἑξῆς δὲ σύστημα 
κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερές, ἀναλόγως τῇ στροφῇ τῇ τε ποσότητι καὶ ποιό-
τητι τῶν κώλων. ἐπὶ τῷ τέλει ἑκατέρου παράγραφος καὶ ἔσω νενευκυῖα διπλῆ 
διὰ τὴν ἀνταπόδοσιν. 

Schol. in Aristoph. ran. 1264 (p. 308b. 18 sqq. Dübner) ἑξῆς δὲ σύστημα 
κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς στίχων ἰαμβικῶν τριμέτρων ἀκαταλήκτων ἕξ, 
ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.

Schol. in Aristoph. ran. 1296 (p. 309a. 41 sqq. Dübner) τί τὸ φλαττόθρατ] 
σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς στίχων ἰαμβικῶν τριμέτρων ἀκαταλή-
κτων ιγ´. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.

Schol. A in Hephaest. 171. 3 sqq. οἷον <ὅταν> δύο ἢ πλείονα ἀνόμοια ἀλ-
λήλοις καὶ ἑξῆς ἐπαγάγῃ τοσαῦτα συστήματα ὅμοια τοῖς προκειμένοις, πάλιν 
ἀλλήλοις μὲν ἀνόμοιά ἐστιν, ἀνταποδιδόμενα δὲ τοῖς προκειμένοις συστήμα-
σιν. οἷον εἰ τύχοι δύο περικοπαὶ ἐκ τριῶν συστημάτων αβγ αβγ. ταῦτα ἀλλήλοις 
ἀνόμοια, ἐπιφερομένων δὲ αὐτοῖς ὁμοίων γίνεται τὸ κατὰ περικοπὴν ἀνομοι-
ομερές. τοιαῦτα δέ ἐστιν ἐν δυάδι τὰ ἐν ταῖς κωμικαῖς παραβάσεσιν. οἷον τὸ 
μέλος καὶ τὸ ἐπίρρημα ἑξῆς κείμενα ἀλλήλοις ἐστὶν ἀνόμοια, ἀλλ’ ἐπαγομένου 
αὐτοῖς τοῦ τε ἀντιστρέφοντος τῷ μέλει καὶ τοῦ ἀντεπιρρήματος, γίνεται τὸ 
κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερές, τῶν μὲν περικοπῶν ἀντιστρεφουσῶν ἀλλήλαις, 
τῶν δὲ μερῶν αὐτῶν ἀνομοίων ὄντων ἀμφοτέρας ἀλλήλοις. ὥστε τὰ ἐν ταῖς 
παραβάσεσι τῶν κωμῳδιῶν κατὰ διστιχίαν ἀλλήλοις ἀνταποδιδόμενα, ἤγουν 
κατὰ τὸ αὐτὸ μέτρον, δακτυλικὸν ἢ ἄλλο ὅμοιον, σπανίωτατά ἐστιν.         [C.P.]


