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Hephaest. 43. 9 sqq. τῆς δὲ κατ’ ἀντιπάθειαν μίξεως νῦν τὰ πυκνότατα 
παραθησόμεθα. ἐπιχοριαμβικὸν μὲν οὖν τὸ Σαπφικὸν καλούμενον ἑνδεκασύλ-
λαβον, οἷον. (Sapph. 1. 1 Voigt)

ποικιλόθρον’ ἀθανάτ’ Ἀφρόδιτα.
τοῦτο δὲ τὴν μὲν πρώτην συζυγίαν ἔχει τροχαικὴν ἑξάσημον ἢ ἑπτάσημον, τὴν 
δὲ δευτέραν χοριαμβικήν, τὴν δὲ κατάκλειδα ἐξ ἰάμβου καὶ τῆς ἀδιαφόρου. 
ὥστε εἶναι τὰ πάντα δύο σχήματα περὶ τὴν τετάρτην συλλαβήν, πῆ μὲν βρα-
χεῖαν γινομένην, πῆ δὲ μακράν. θάτερον μὲν οὖν σχῆμα, τὸ

ποικιλόθρον’, ἀθανάτ’ Ἀφρόδιτα
πρόκειται. θάτερον δέ. (Sapph. 1. 5 Voigt)

ἀλλὰ τυίδ’ ἔλθ’ αἴ ποτα κἀτέρωτα.
ὥστ’ εἶναι τὸν κανόνα τοιοῦτον.

βαβα βααβ αββα
βαββ βααβ αβαβ

ἔστι δὲ καὶ παρ’ Ἀλκαίῳ — καὶ ἄδηλον ὁποτέρου ἐστὶν εὕρημα, εἰ καὶ 
Σαπφικὸν καλεῖται — οἷον. (Alc. 308. 1 Voigt)

χαῖρε Κυλλάνας ὃ μέδεις, σὲ γάρ μοι.
τοιούτοις χρῶνται τρισὶν εἰς ἑκάστην στροφήν. εἶτα ἐπιφέρουσι τὸ τέταρτον 
πεντασύλλαβον, χοριαμβικὸν πενθημιμερές, συνεμπίπτον δακτυλικῷ τῷ εἰς 
δεύτερον τροχαῖον, οἷόν ἐστι τό. (Sapph. 1. 4 Voigt)

πότνια θυμόν.
τοῦτο μὲν οὖν ἀπὸ τροχαϊκῆς ἐστὶν ἐπιχοριαμβικόν, ἀπὸ δὲ ἀντισπαστικῆς τὸ 
καλούμενον πινδαρικὸν ἑνδεκασύλλαβον, ὃ τὴν μὲν πρώτην ἀντισπαστικὴν 
ἔχει, τὰ δὲ λοιπὰ ὁμοίως τῷ σαπφικῷ χοριαμβικὴν καὶ ἰαμβικὴν κατάκλειδα, 
οἷον. (Pind. fr. 94c Snell-Mahler)

Ὁ Μουσαγέτας με καλεῖ χορεῦσαι,
ἄγοις ὦ κλυτὰ θεράποντα Λατοῖ.

ἐπιωνικὸν δὲ ἀπὸ μείζονος τρίμετρον καταληκτικόν ἐστι, τὸ καλούμενον ἀλ-
καικὸν ἑνδεκασύλλαβον, ὃ τὴν μὲν πρώτην συζυγίαν ἔχει ἰαμβικήν, ἤτοι ἑξάση-
μον ἢ ἑπτάσημον, τὴν δὲ δευτέραν ἰωνικὴν ἀπὸ μείζονος ἢ δευτέραν παιωνικήν, 
τὴν δὲ κατάκλειδα ἐκ τροχαίου καὶ τῆς ἀδιαφόρου, οἷον. (Alc. 307a Voigt)

ὦ ’ναξ Ἄπολλον, παῖ μεγάλω Δίος
(Alc. 311 Voigt)

Μέλαγχρος αἰδῶς ἄξιος εἰς πόλιν.
ὥστε εἶναι σχήματα μὲν αὐτοῦ τέσσαρα, κανόνα δὲ τοιόνδε.

αβαβ ββαα βααβ

ββαβ ββαα βααβ

αβαβ αβαα βααβ

ββαβ αβαα βααβ

τρίμετρον δὲ ἀκατάληκτον τὸ τούτου περιττεῦον συλλαβῇ τῇ τελευταίᾳ, κα-
λούμενον δὲ ἀλκαικὸν δωδεκασύλλαβον, οἷον. (Alc. 384 Voigt)

ἰόπλοκ’, ἀγνά, μελλιχόμειδε Σαπφοῖ,
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οὗ κανὼν οὗτος.
αβαβ ββαα βαβαβ

ββαβ αβαα βαββα.
τετράμετρον δὲ καταληκτικὸν ἐπιωνικόν, ὃ τὴν μὲν πρώτην ἔχει ἰαμβικήν, ἤτοι 
ἑξάσημον ἢ ἑπτάσημον, τὴν δὲ δευτέραν ἰωνικὴν ἢ δευτέραν παιωνικήν, τὴν δὲ 
τρίτην τροχαϊκὴν ἑξάσημον ἢ ἑπτάσημον, εἶτα τὴν ἐκ τροχαίου καὶ τῆς ἀδιαφό-
ρου κατάκλειδα, οἷον. (Aeol. inc. auct. 21 Lobel-Page)

τοσοῦτος εἰς Θήβας πάϊς ἁρμάτεσσ’ ὀχήμενος
(Aeol. inc. auct. 17 Lobel-Page)

Μᾶλις μὲν ἔννη λεπτὸν ἔχοισ’ ἐπ’ ἀτράκτῳ λίνον.
κανὼν δὲ αὐτοῦ.

αβαβ ββαα βαβα βααβ

ββαβ αβαα βαββ βαβα.
ἀπ’ ἐλάσσονος δὲ ἐπιωνικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτόν ἐστι παρ’ Ἀλκμᾶνι, ὃ τὴν 
μὲν πρώτην ἔχει ἰαμβικὴν ἑξάσημον ἢ ἑπτάσημον, τὰς δὲ ἑξῆς δύο ἰωνικὰς ἑξα-
σήμους καθαράς, οἷον. (Alcm. 50 [PMG 50] a Page)

περισσόν. αἲ γὰρ Ἀπόλλων ὁ Λύκηος,
(Almc. 50 [PMG 50] b Page)

Ἰνὼ σαλασσομέδοισ’ ἃν ἀπὸ μάσδων.
κανὼν δὲ αὐτοῦ.

αβαβ ααββ ααββα

ββαβ ααββ ααββα.
καθαροῦ μὲν ὄντος τοῦ ἰωνικοῦ τοῦτο. ἀνακλωμένου δὲ ὄντος αὐτοῦ, προτα-
χθεῖσα ἰαμβικὴ ἑξάσημος ἢ ἑπτάσημος ποιεῖ τὸ τοιοῦτον, οἷον παρὰ Σαπφοῖ. 
(fr. 133 Voigt)

ἔχει μὲν Ἀνδρομέδα καλὰν ἀμοιβάν,
Ψάπφοι τί τὰν πολύολβον Ἀφροδίταν.

κανὼν δὲ αὐτοῦ.
αβαβ ααβα βαββα

ββαβ ααβα βαββα.
Hephaest. 52. 24 sqq. ἄλλο ἀσυνάρτητον [ὁμοίως] κατὰ τὴν πρώτην ἀντι-

πάθειαν, ἐξ ἰαμβικοῦ διμέτρου ἀκαταλήκτου καὶ τροχαϊκοῦ ἑφθημιμεροῦς, τοῦ 
καλουμένου Εὐριπιδείου, οἷόν ἐστι τὸ ἐν τοῖς ἀναφερομένοις εἰς Ἀρχίλοχον 
Ἰοβάκχοις. (fr. 322 West)

Δήμητρος ἁγνῆς καὶ Κόρης τὴν πανήγυριν σέβων.
Hephaest. 53. 12 sqq. ἄλλο ἀσυνάρτητον ὁμοίως κατὰ τὴν πρώτην ἀντι-

πάθειαν, ἐκ τροχαϊκοῦ διμέτρου ἀκαταλήκτου καὶ ἰαμβικοῦ ἑφθημιμεροῦς, 
ὅπερ ἐὰν παραλλάξῃ τὴν τομήν, γίνεται τροχαϊκὸν προκαταληκτικόν. (Sapph. 
132 Voigt)

ἔστι μοι καλὰ πάϊς χρυσέοισιν ἀνθέμοισιν
ἐμφερῆ ἔχοισα μορφάν, Κλεηὶς ἀγαπατά,
ἀντὶ τᾶς ἐγὼ οὐδὲ Λυδίαν πᾶσαν οὐδ’ ἐραννάν.

Aristid. Qvint. de mus. I 28 (p. 51. 7 sqq. Winnington-Ingram) γίνεται 
δὲ καὶ κατ’ ἀντιπάθειαν μέτρα δύο. ὧν τὸ μὲν ἐπιωνικὸν καλεῖται, ὅτε διπο-
δίας ἰαμβικῆς προκειμένης ἰωνικὴν ἐπιφέρεσθαι συμβαίνει, ἥτις οἰκειότητα 
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πρὸς τροχαϊκόν, ὡς ἐπεδείξαμεν, ἔχουσα δεόντως ἂν ἀντιπάσχειν τῇ ἰαμβικῇ 
λέγοιτο, τὸ δὲ ἐπιχοριαμβικόν, ὅτε τροχαϊκῆς προκειμένης διποδίας ἐπιφέρε-
ται χοριαμβική, οἰκειότητα πρὸς τὴν ἐναντίαν τοῦ τροχαϊκοῦ τὴν ἰαμβικήν, ὡς 
προειρήκαμεν, ἔχουσα. ἐπιφέρεται δ’ αὐτῇ πολλάκις καὶ ἰωνική, ἣ συμπέπονθε 
τῇ τροχαϊκῇ. ἐπιφέρεται δὲ καὶ τῇ πρὸς αὐτὴν ἀντικειμένῃ, λέγω δὲ τῇ ἀντι-
σπαστικῇ. αὔξεται δὲ καὶ ταῦτα μέχρι τετραμέτρων, καὶ τὰ μὲν αὐτῶν ἀκατάλη-
κτα, τὰ δὲ καταληκτικὰ γίνεται.

Choerob. 243. 2 sqq. ὅταν δὲ τὸ χοριαμβικὸν λάβῃ τὰς τροχαϊκὰς ἢ τὸ ἰω-
νικὸν τὰς ἰαμβικάς, καλοῦνται κατὰ ἀντιπάθειαν. καὶ ὅταν μὲν τὸ χοριαμβικὸν 
κατ’ ἀρχὴν λάβῃ τὸ τροχαικόν, ἐπιχοριαμβικὸν καλεῖται, ὅταν δὲ τὸ ἰωνικὸν 
κατ’ ἀρχὴν δέξηται τὸν διίαμβον, ἐπιωνικόν ἐστιν.

Choerob. 249. 19 sqq. ἐνταῦθα περὶ τῶν παρὰ τοῖς ἀρχαίοις εὑρημένων 
μεμιγμένων, τῶν κατὰ ἀντιπάθειαν ἀλλήλων ὄντων μέτρων βούλεται διαλα-
βεῖν ὁ τεχνικός, καὶ λέγει, ὅτι τὰ πυκνότατα, τουτέστι τὰ συνήθη ἐν τῇ χρήσει, 
παραφέρω. λέγει οὖν εἶναί τι μέτρον τὸ λεγόμενον ἐπιχοριαμβικόν, τουτέστι τὸ 
μὴ ἀπὸ χοριάμβου μόνον συγκείμενον, ἀλλ’ ἐπὶ τούτῳ καὶ ἀπὸ ἄλλων ποδῶν 
συντεθειμένον. καὶ λέγει τὸ ποῖον μετὰ παραδείγματος, τὸ καλούμενον καὶ σα-
πφικόν, τὸ ἑνδεκασύλλαβον, οἷον. (Sapph. 1. 1 Voigt)

ποικιλόφρον ἀθανάτ’ Ἀφρόδιτα.
ἔχει γὰρ τὴν πρώτην συζυγίαν τροχαικὴν ἑξάσημον ἢ ἑπτάσημον, τουτέστιν 
ἐκ δύο τροχαίων συγκειμένην τρισήμων ὄντων, ἢ ἐκ τροχαίου καὶ σπονδείου, 
τουτέστι τρισήμου καὶ τετρασήμου, ὥστε εἶναι τὴν διποδίαν ἑπτάσημον (ἰστέ-
ον γὰρ ὅτι ἡ ἑπτάσημος τροχαικὴ ἐπὶ τέλους ἔχει τὸν σπονδεῖον, ὥστ’ εἶναι τὴν 
τελευταίαν τοῦ διτροχαίου ἀδιάφορον, μακρὰν καὶ βραχεῖαν. μακρὰν μέν, ὅτε 
ἐστὶν ἑπτάσημος, βραχεῖαν δέ, ὅτε ἑξάσημος. ἡ δὲ ἰαμβικὴ ἐκ τοῦ ἐναντίου ἐπὶ 
τῆς ἀρχῆς). καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τῆς πρώτης συζυγίας. τὴν δὲ δευτέραν συζυγίαν 
ἔχει χοριαμβικήν, (οἱονεὶ τροχιαμβικὴν ὡς προέγνωμεν τὴν ἐκ τροχαίου καὶ 
ἰάμβου συγκειμένην, οἱονεὶ ἐκ μακρᾶς καὶ δύο βραχειῶν καὶ μακρᾶς), ἑξάση-
μον. τὴν δὲ κατακλεῖδα, τουτέστι τὴν ἐσχάτην συζυγίαν (τρίμετρον γὰρ ὑπο-
τίθεται τὸ μέτρον), ἔχει ἐξ ἰάμβου καὶ ἐσχάτης συλλαβῆς ἀδιαφόρου οὔσης, 
τουτέστι πῆ μὲν μακρᾶς πῆ δὲ βραχείας.

Tzetz. de metr. Pind. 35. 18 sqq.
ὅτε δὲ μῖξις γίνεται ἀπᾴδουσα τῷ μέτρῳ
καὶ μίγνυνται παρά τισιν ᾀσματογράφοις μέτρα,
ἀντίσπαστος ἰωνικῷ, χοριάμβῳ τροχαῖος,
ἅπερ οὐχὶ συνήρχοντο, ἀλλ’ ἐναντία ἦσαν ...

27 sqq.
ὅτε τοιαύτη γίνεται ἀνοικεῖός τις μῖξις,
μῖξιν κατ’ ἀντιπάθειαν οἱ τεχνικοὶ καλοῦσιν,
ἐναντίως, ἀντιπαθῶς ὡς τῶν ποδῶν κειμένων.

Tzetz. de metr. Pind. 38. 12 sqq.
τὸ δέ γε πεντεκαιδέκατον δίμετρόν μοι μάθε καὶ
δὴ κατ’ ἀντιπάθειαν ὑπερκατάληκτον τε.
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ἐξ ἀντισπάστου σύγκειται καὶ παίωνος δὲ πρώτου
καὶ τῆς ἐσχάτης συλλαβῆς τῆς καὶ ἀδιαφόρου.
εἴπομεν ἀντιπάθειαν, ὅτι τὴν ἰαμβείαν
ἀντίσπαστος ἐκδέχεται, καὶ παίων τοὺς τροχαίους.
εἰσὶ δὲ διαφέροντες τροχαῖοι πρὸς ἰάμβους.

Tzetz. de metr. Pind. 38. 22 sqq.
μὴ ταραττέτω δὲ ἡμᾶς δευτέρα συζυγία
τὸν πρῶτον πόδα ἔχουα τροχαῖον, μὴ δ’ ἡ τρίτη
τὸν πρῶτον πόδα ἔχουσα πυρρίχιον εἰκότως.
ἔστι γὰρ ἀντιπάθεια, μέτρον τετηρημένον.

Tzetz. de metr. Pind. 51. 29 sqq.
διαφορὰν δὲ μάνθανε πάλιν ἀσυναρτήτων
πρὸς τὰς κατ’ ἀντιπάθειαν, ἥνπερ ἔχουσι μῖξιν.
μῖξις ποδῶν ἐργάζεται τὴν ἀντιπάθειάν σοι,
μῖξις δὲ κώλων ἐμποιεῖ μέτρον ἀσυνάρτητον.

Tzetz. de metr. Pind. 104. 7 sqq.
καὶ ἐπιχοριαμβικὸν τὸ δεύτερόν μοι μάθε
δίμετρον ἀκατάληκτον τροχαίων ἀρχομένων,
ἐχθρὸν δὲ τὸ τροχαικὸν ἔστι τοῖς χοριάμβοις,
ὅθεν κατ’ ἀντιπάθειαν καλοῦνται τὰ τοιαῦτα.

Anon. Vat. 189 εἰσὶ καὶ μέτρα τὰ λεγόμενα μίξεις κατ’ ἀντιπάθειαν, ὅταν ἐν 
μέτρῳ τινὶ τεθῶσι πόδες ἀντιπαθοῦντες, οἷον ἐν μὲν τῷ χοριαμβικῷ μέτρῳ ἢ τῷ 
ἀντισπαστικῷ τεθῶσι παίωνες (παιῶνες cod.) ἢ ἰωνικοί.

Anon. Vat. 194 περὶ τῶν ἐν τοῖς μέτροις μίξεων κατ’ ἀντιπάθειαν. μίξεις 
δὲ κατ’ ἀντιπάθειαν ὀνομάζονται, ὅταν ἔν τινι μέτρῳ τεθῶσι πόδες ἀνοικεῖοι 
καὶ ἀντιπαθοῦντες. τῷ ἰάμβῳ ἀντιπαθεῖ ὁ τροχαῖος. τινὲς δὲ τῶν τετρασυλλά-
βων πρόσκεινται μὲν τῷ ἰάμβῳ, πρὸς δὲ τὰς τροχαικὰς συζυγίας ἀπᾴδοντές εἰσι 
καὶ ἀνοικεῖοι. διὰ τοῦτο καὶ ἀντιπαθεῖς ὀνομάζονται. ἕτεροι δὲ τούτων πρό-
σκεινται τῷ τροχαίῳ καὶ πρὸς τὰς ἰαμβικὰς συζυγίας οὐ συμφονοῦσιν, οἷον ὁ 
χορίαμβος καὶ ὁ ἀντίσπαστος, οἰκεῖοι τῷ ἰάμβῳ, καὶ μετὰ τούτων αἱ ἰαμβικαὶ 
συζυγίαι χρήσιμαι. οὗτοι δὲ πρὸς τροχαικὰς συζυγίας καὶ ἰωνικὰς καὶ παίωνας 
ἀνοικεῖοι καὶ (cod., ἀνοικεῖοι δὲ Günther) ἀντιπαθεῖς. 

Schol. vet. in Pind. Ol. 1 (I, p. 14. 17 sqq. Drachmann) τὸ ιε´ ἐκ τε ἀντι-
σπάστου καὶ α´ παίωνος κατ’ ἀντιπάθειαν καὶ συλλαβῆς. τὸ ιϛ´ ἀντισπατικὸν 
τρίμετρον καταληκτικὸν κατ’ ἀντιπάθειαν.

Schol. in Aesch. sept. 203-207e (II 2, p. 101. 29 sqq. Smith) τὸ α´ χοριαμβι-
κὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον κατ’ ἀντιπάθειαν μίξεως ἐκ χοριάμβου, ἀντισπά-
στου <καὶ> διιάμβου.

Schol. A in Hephaest. 152. 15 ἰστέον δὲ ὅτι ἀσυνάρτητα γίνεται τὰ πάντα 
ξδ´ ... 21 sqq. μονοειδῆ μέν ἐστιν ὀκτώ ..., ὁμοιοειδῆ δὲ ὀκτώ ..., ἐπισύνθετα δὲ 
κδ´, ἀντιπαθῆ κδ´, ὧν τὰ μὲν πρώτης ἀντιπαθείας, ὄσον μιᾶς συλλαβῆς ἐκτιθε-
μένης, τὸ ὅλον ἓν ποιεῖ.

Schol. A in Hephaest. 158. 15 sqq. πρώτη ἀντιπάθεια ἡ ἐκ τῶν δισυλ-
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λάβους ἢ ἐκ τρισυλλάβων, τουτέστι τῶν ἁπλῶν, ὅταν ἐξ ἀντιστροφῆς παρα-
λαμβάνωνται, οἷον εἰ ἀντὶ <τοῦ> ἀπὸ βραχείας ἀρχῆς ἰάμβου ὁ ἀπὸ μακρᾶς 
τροχαῖος παραληφθείη. καὶ ἀντὶ <τοῦ> ἀπὸ μακρᾶς ἀρχῆς δακτύλου καὶ δύο 
βραχειῶν ὁ ἀπὸ βραχείας ἀρχόμενος βακχεῖος καὶ ἑξῆς ἔχων δύο μακρὰς παρα-
ληφθείη. ἔστι δὲ <δευτέρα> ἀντιπάθεια ἡ ἐν τοῖς συνθέτοις ἐναντίωσις, λέγω 
ἐν τοῖς τετρασυλλάβοις, οἷόν ἐστι τὸ ἀντισπαστικόν.

Schol. A in Hephaest. 158. 26 sqq. πρώτην ἀντιπάθειαν λέγει τὴν ἐν τοῖς 
ἁπλοῖς ποσί, τουτέστι τοῖς δισυλλάβοις καὶ τρισυλλάβοις, ἐναντιότητα, δευτέ-
ραν δὲ ἀντιπάθειαν τὴν ἐν τοῖς συνθέτοις, λέγω δὴ τὴν ἐν τοῖς τετρασυλλάβοις.

Sacerd. GL VI 546. 1 sqq. fit asynartetum etiam per antipathian, id est per 
contrarietatem, ac siquis proceleumaticum pedem, qui anapaestico datus est 
metro, contrario eius, id est dactylico, praestet, ut Vergilius: (cf. Aen. XI 890) 

arietat in muros et duros obice postis,
(Aen. XII 905)

genua labant, gelidus concrevit frigore sanguis,
(cf. Aen. VIII 599)

inclusere cava et nigra nemus abiete cingunt.
quos pedes quidam faciunt dactylicos, primas duas breves ligatas pro longa ac-
cipientes, sicut praecepit Iuba metricus (cf. p. 232 Hense). sed errant: nam ge-
nus est illud asynartetum, quo usa est Sappho per totum librum suum primum.

Apthon. GL VI 102. 9 sqq. dicemus igitur de mixtis ac mutua conexione 
sociatis metrorum generibus, quorum bifariam ratio dispergitur. namque alia 
consentanea et veluti cognata inter se ratione iunguntur, alia ex dissidenti ac 
contraria, quae Graeci κατὰ συμπάθειαν καὶ ἀντιπάθειαν appellant … 26 sqq. 
per ἀντιπάθειαν vero, id est per contrarium adfectum seu passionem, iungun-
tur ea quorum inter se contrariae species haud facile copulantur. est enim co-
niunctionis genus nimis scabrum atque asperum, ut sunt ionica ἀπὸ μείζονος 
cum iambicis vel dactylica cum trochaicis semper dissentientia inter se atque 
abhorrentia, unde et ἀσυνάρτητα a Graecis, id est inconexa, appellantur … 104. 
6 sqq. verum haec hactenus noscenda sunt, ne quid per imperitiam praete-
riisse videamur: alioquin et vitanda et respuenda sunt. nam perfecto poetae 
levia et sonora sectanda sunt; quae autem fragosa et aspera, dicis causa, non 
ut imitentur, sed ut vitentur, noscenda sunt. quorum, sicut et aliorum com-
plurium, auctor et parens fertur Archilochus singularis artificii in excogitandis 
ac formandis novis metris, qui primus epodos excitavit alios breviores, alios 
longiores, detrahens unum pedem seu colum metro, ut illi subiceret id quod 
ex ipso detractum esse videbatur: ut in heroo, a quo primum coepit, tamquam: 
(Hor. carm. IV 7. 1)

diffugere nives, redeunt iam gramina campis;
dehinc epodus sui generis: (Hor. carm. IV 7. 2)

arboribusque comae:
et illud, cum heroi versus secundo colo ithyphallica epodos per ἀντιπάθειαν 
respondet, ut: (cf. Verg. Aen. III 1)
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Priamique evertere gentem fata iam parabant:
et multa alia, quae in processu operis demonstrabimus. omnia enim ex dactylo 
et iambo principalibus orta noscuntur. nam quaecumque protuleris, ex his 
profluere fontibus et ad haec referri veluti semina examinando reperies. haec 
enim sola duo metra, quamvis et iambicum heroi sit traductivum, utpote cum 
trimeter de hexametro manasse noscatur, haec sola possunt prototyporum pro-
totypa dici et omnium metrorum elementa, reliqua autem horum ἀποτμήματα: 
quorum modos, in quantum colligi potuit, studiosi lectoris auribus intimabo.

[A.T.]


