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Aristot. probl. XIX 15 (p. 918b. 13 sqq.) διὰ τί οἱ μὲν νόμοι οὐκ ἐν ἀντι-
στρόφοις ἐποιοῦντο, αἱ δὲ ἄλλαι ᾠδαὶ αἱ χορικαί; ἢ ὅτι οἱ μὲν νόμοι ἀγωνιστῶν 
ἦσαν, ὧν ἤδη μιμεῖσθαι δυναμένων καὶ διατείνεσθαι ἡ ᾠδὴ ἐγίνετο μακρὰ καὶ 
πολυειδής; καθάπερ οὖν καὶ τὰ ῥήματα, καὶ τὰ μέλη τῇ μιμήσει ἠκολούθει ἀεὶ 
ἕτερα γινόμενα. μᾶλλον γὰρ τῷ μέλει ἀνάγκη μιμεῖσθαι ἢ τοῖς ῥήμασιν. διὸ καὶ 
οἱ διθύραμβοι, ἐπειδὴ μιμητικοὶ ἐγένοντο, οὐκέτι ἔχουσιν ἀντιστρόφους, πρό-
τερον δὲ εἶχον. αἴτιον δὲ ὅτι τὸ παλαιὸν οἱ ἐλεύθεροι ἐχόρευον αὐτοί. πολλοὺς 
οὖν ἀγωνιστικῶς ᾄδειν χαλεπὸν ἦν, ὥστε ἐναρμόνια μέλη ἐνῇδον. μεταβάλλειν 
γὰρ πολλὰς μεταβολὰς τῷ ἑνὶ ῥᾷον ἢ τοῖς πολλοῖς, καὶ τῷ ἀγωνιστῇ ἢ τοῖς τὸ 
ἦθος φυλάττουσιν. διὸ ἁπλούστερα ἐποίουν αὐτοῖς τὰ μέλη. ἡ δὲ ἀντίστροφος 
ἁπλοῦν. ἀριθμὸς γάρ ἐστι καὶ ἑνὶ μετρεῖται. τὸ δ’ αὐτὸ αἴτιον καὶ διότι τὰ μὲν 
ἀπὸ τῆς σκηνῆς οὐκ ἀντίστροφα, τὰ δὲ τοῦ χοροῦ ἀντίστροφα. ὁ μὲν γὰρ ὑπο-
κριτὴς ἀγωνιστὴς καὶ μιμητής, ὁ δὲ χορὸς ἧττον μιμεῖται.

Aristot. probl. XIX 30 (p. 920a. 8 sqq.) διὰ τί οὐδὲ ὑποδωριστὶ οὐδὲ ὑπο-
φρυγιστὶ οὐκ ἔστιν ἐν τραγῳδίᾳ χορικόν; ἢ ὅτι οὐκ ἔχει ἀντίστροφον. ἀλλ’ ἀπὸ 
σκηνῆς. μιμητικὴ γάρ.

Aristot. rhet. III 9. 1 (p. 1409a. 24 sqq.) τὴν δὲ λέξιν ἀνάγκη εἶναι ἢ εἰρο-
μένην καὶ τῷ συνδέσμῳ μίαν, ὥσπερ αἱ ἐν τοῖς διθυράμβοις ἀναβολαί, ἢ κατε-
στραμμένην καὶ ὁμοίαν ταῖς τῶν ἀρχαίων ποιητῶν ἀντιστρόφοις.

Dion. Hal. de comp. verb. 19. 130 (p. 84. 19 sqq. Vsener-Radermacher) 
τοῖς δὲ τὰ μέλη γράφουσιν τὸ μὲν τῶν στροφῶν τε καὶ ἀντιστρόφων οὐχ οἷόν 
τε ἀλλάξαι μέλος, ἀλλ’ ἐάν τ’ ἐναρμονίους ἐάν τε χρωματικὰς ἐάν τε διατόνους 
ὑποθῶνται μελῳδίας, ἐν πάσαις δεῖ ταῖς στροφαῖς καὶ ἀντιστρόφοις τὰς αὐτὰς 
ἀγωγὰς φυλάττειν. οὐδέ γε τοὺς περιέχοντας ὅλας τὰς στροφὰς ῥυθμοὺς καὶ 
τὰς ἀντιστρόφους, ἀλλὰ δεῖ καὶ τούτους τοὺς αὐτοὺς διαμένειν. περὶ δὲ τὰς κα-
λουμένας ἐπῳδοὺς ἀμφότερα κινεῖν ταῦτα ἔξεστι τό τε μέλος καὶ τὸν ῥυθμόν. 
τὰ δὲ κῶλα ἐξ ὧν συνέστηκε περίοδος ἐπὶ πολλῆς ἐξουσίας δέδοται [αὐτοῖς] 
ποικίλως διαιρεῖν ἄλλοτε ἄλλα μεγέθη καὶ σχήματα αὐτοῖς περιτιθέντας, ἕως 
ἂν ἀπαρτίσωσι τὴν στροφήν. ἔπειτα πάλιν δεῖ τὰ αὐτὰ μέτρα καὶ κῶλα ποιεῖν.

Dion. Hal. de comp. verb. epit. 19 (p. 174. 4 sqq. Vsener-Radermacher) 
αὐτίκα τοῖς μὲν ἐποποιοῖς μέτρον οὐκ ἔξεστι μεταβάλλειν, ἀλλ’ ἀνάγκη πάντας 
εἶναι τοὺς στίχους ἑξαμέτρους. οὐδέ γε ῥυθμόν, ἀλλὰ τοῖς ἀπὸ μακρᾶς ἀρχο-
μένοις συλλαβῆς χρήσονται. τοῖς δὲ τὰ μέλη γράφουσι τὸ μὲν τῶν στροφῶν τε 
καὶ ἀντιστρόφων οὐχ οἷόν τε ἀλλάξαι μέλος. ἀλλ’ ἐάν τ’ ἐναρμονίους ἐάν τε 
χρωματικὰς ἐάν τε διατόνους ὑποθῶνται μελῳδίας, ἐν πάσαις δεῖ ταῖς στρο-
φαῖς καὶ ἀντιστρόφοις τὰς αὐτὰς ἀγωγὰς φυλάττειν. περὶ δὲ τὰς καλουμένας 
ἐπῳδοὺς ἀμφότερα κινεῖν ταῦτα ἔξεστι, τό τε μέλος καὶ τὸν ῥυθμὸν τά τε κῶλα 
ἐξ ὧν συνέστηκε περίοδος ἑκάστη, ἄλλοτε ἄλλα μεγέθη καὶ σχήματα αὐτοῖς 
περιτιθέντας.

Athen. X 79 (p. 453c-f) ὁ δὲ Ἀθηναῖος Καλλίας (ἐζητοῦμεν γὰρ ἔτι πρό-
τερον [VII 1, p. 276a] περὶ αὐτοῦ) μικρὸν ἔμπροσθεν γενόμενος τοῖς χρόνοις 
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Στράττιδος ἐποίησε τὴν καλουμένην γραμματικὴν θεωρίαν οὕτω διατάξας. 
πρόλογος μὲν αὐτῆς ἐστιν ἐκ τῶν στοιχείων, ὃν χρὴ λέγειν [ἐκ τῶν στοιχείων] 
διαιροῦντας κατὰ τὰς παραγραφὰς καὶ τὴν τελευτὴν καταστροφικῶς ποιουμέ-
νους εἰς τἄλφα. (Callias test. *7 [PCG IV, p. 39 sq.] Kassel-Austin)

<.. ἄλφα>, βῆτα, γάμμα, δέλτα, θεοῦ γὰρ εἶ,
ζῆτ’, ἦτα, θῆτ’, ἰῶτα, κάππα, λάβδα, μῦ,
νῦ, ξεῖ, τὸ οὖ, πεῖ, ῥῶ, τὸ σίγμα, ταῦ, <τὸ> ὖ,
παρὸν φεῖ χεῖ τε τῷ ψεῖ εἰς τὸ ὦ.

ὁ χορὸς δὲ γυναικῶν ἐκ τῶν σύνδυο πεποιημένος αὐτῷ ἐστιν ἔμμετρος ἅμα καὶ 
μεμελοπεποιημένος τόνδε τὸν τρόπον. βῆτα ἄλφα βα, βῆτα εἶ βε, βῆτα ἦτα βη, 
βῆτα ἰῶτα βι, βῆτα οὖ βο, βῆτα ὖ βυ, βῆτα ὦ βω, καὶ πάλιν ἐν ἀντιστρόφῳ τοῦ 
μέλους καὶ τοῦ μέτρου γάμμα ἄλφα, γάμμα εἶ, γάμμα ἦτα, γάμμα ἰῶτα, γάμμα 
οὖ, γάμμα ὖ, γάμμα ὦ, καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν συλλαβῶν ὁμοίως ἑκάστων τό τε 
μέτρον καὶ τὸ μέλος ἐν ἀντιστρόφοις ἔχουσι πᾶσαι ταὐτόν. ὥστε τὸν Εὐριπίδην 
μὴ μόνον ὑπονοεῖσθαι τὴν Μήδειαν ἐντεῦθεν πεποιηκέναι πᾶσαν, ἀλλὰ καὶ 
τὸ μέλος αὐτὸ μετενηνοχότα φανερὸν εἶναι. τὸν δὲ Σοφοκλέα διελεῖν φασιν 
ἀποτολμῆσαι τὸ ποίημα τῷ μέτρῳ τοῦτ’ ἀκούσαντα καὶ ποιῆσαι ἐν τῷ Οἰδίποδι 
οὕτως. (Oed. tyr. 332 sq.)

ἐγὼ οὔτ’ ἐμαυτὸν οὔτε σ’ ἀλγυνῶ. <τί> ταῦτ’
<ἄλλως> ἐλέγχεις;

διόπερ οἱ λοιποὶ τὰς ἀντιστρόφους ἀπὸ τούτου παρεδέχοντο πάντες, ὡς ἔοικεν, 
εἰς τὰς τραγῳδίας.

Athen. epit. II, p. 46 Peppink ὅτι πρῶτος εὗρεν ἣν γραμματικὴν καλεῖ θε-
ωρίαν ὁ Ἀθηναῖος Καλλίας, καθ’ ἣν πρῶτα μὲν λέγει ἕκαστον τῶν στοίχων 
χορὸς γυναικῶν πεποιημένος αὐτῷ ἐμμέτρως καὶ μεμελοπεποιημένως, εἶτα 
καταστρέφει εἰς τἄλφα τόνδε τὸν τρόπον. βῆτα ἄλφα βα, βῆτα εἶ βε, βῆτα ἦτα 
βη καὶ οὕτω δι’ ὅλων τῶν φωνῶν. καὶ πάλιν ἐν ἀντιστρόφῳ τοῦ μέλους καὶ τοῦ 
μέτρου γάμμα ἄλφα, γάμμα εἶ, γάμμα ἦτα, καὶ ἑξῆς. καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν συλλα-
βῶν ὁμοίως ἑκάστων τό τε μέτρον καὶ τὸ μέλος ἐν ἀντιστρόφοις ἔχουσι πᾶσαι 
ταὐτόν. διὸ οἱ λοιποὶ τὰς ἀντιστρόφους ἀπὸ τούτου παρεδέχοντο πάντες, ὡς 
ἔοικεν, εἰς τὴν τραγῳδίαν.

Galen. de usu part. XVII 3 (p. 451. 19 sqq. Helmreich) ταῦτα τοσαῦτα καὶ 
τηλικαῦτα χρηστὰ τῆς διηνυσμένης ἡμῖν πραγματείας ὁ λόγος οὗτος ὥσπερ 
ἀγαθός τις ἐπῳδὸς ἐξηγεῖται. λέγω δ’ ἐπῳδὸν οὐ τὸν ἐπῳδαῖς χρώμενον. ἀλλ’ 
ἴσμεν γάρ, ὡς [ὁ] παρὰ τοῖς μελικοῖς ποιηταῖς, οὓς ἔνιοι λυρικοὺς ὀνομάζουσιν, 
ὥσπερ στροφή τίς ἐστι καὶ ἀντίστροφος, οὕτω καὶ τρίτος ἐπῳδός, ὃν ἱστάμενοι 
πρὸ τῶν βωμῶν ᾖδον, ὥς φασιν, ὑμνοῦντες τοὺς θεούς.

Poll. onom. IV 112 (p. 234. 8 sqq. Bethe) τῆς μέντοι παραβάσεως τῆς 
κωμικῆς ἑπτὰ ἂν εἴη μέρη, κομμάτιον παράβασις μακρὸν στροφὴ ἐπίρρημα 
ἀντίστροφος ἀντεπίρρημα … (14 sqq.) τῇ δὲ στροφῇ ἐν κώλοις προᾳσθείσῃ 
τὸ ἐπίρρημα ἐν τετραμέτροις ἐπάγεται. καὶ τῆς ἀντιστρόφου τῇ στροφῇ ἀντᾳ-
σθείσης, τὸ ἀντεπίρρημα τελευταῖον ὂν τῆς παραβάσεώς ἐστι τετράμετρα, οὐκ 
ἐλάττω τὸν ἀριθμὸν τοῦ ἐπιρρήματος.

Hephaest. 73. 5 sqq. ἕτερα δέ ἐστι τὰ κατὰ σχέσιν γεγραμμένα, τό τε μέλος 



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

ἀντίστροφος

καὶ τὸ ἐπίρρημα, ὅπερ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἑκκαίδεκα ἦν στίχων, καὶ τὸ τῷ μέλει 
ἀντίστροφον καὶ τὸ καλούμενον ἀντεπίρρημα, ὅπερ ἦν τῶν ἴσων κώλων τῷ 
ἐπιρρήματι.

Hephaest. 73. 18 sqq. ἐὰν δὲ κατὰ περικοπὴν τὰ ᾄσματα ᾖ γεγραμμένα, 
ὥστε εἶναι στροφὴν καὶ ἀντίστροφον καὶ ἐπῳδόν, ἡ παράγραφος ἐπὶ μὲν τῷ 
τέλει τῆς τε στροφῆς καὶ ἀντιστρόφου κεῖται, ἐπὶ δὲ τῇ ἐπῳδῷ ἡ κορωνίς. καὶ 
οὕτως ἡ παράγραφος, ἣ διορίζει τά τε ὅμοια καὶ τὰ ἀνόμοια

Hephaest. 75. 5 sqq. τῇ δὲ παραγράφῳ ἤτοι κατὰ πρόσωπα ἀμοιβαῖα, ἔν τε 
τοῖς ἰαμβικοῖς καὶ τοῖς χορικοῖς, <ἢ> μεταξὺ τῆς τε στροφῆς καὶ τῆς ἀντιστρό-
φου. ἐὰν μέντοι ἡ στροφὴ ἐξ ἀμοιβαίων τυγχάνῃ συγκειμένη, οὐκ ἐξαρκεῖ πρὸς 
τὸ δηλῶσαι, ὅτι πεπλήρωται ἡ στροφή, ἡ παράγραφος ἐπιφερομένης ἄλλης 
στροφῆς, ἐπεὶ καὶ ἐφ’ ἑκάστου κώλου οὐδὲν ἧττον τίθεται. ἀλλὰ κεῖται καὶ ἡ 
ἔσω νενευκυῖα διπλῆ. τοῦτο δέ, ἐὰν ἀντίστροφος ἐπιφέρηται. ὡς ἐάν γε μετα-
βολὴ μόνον ᾖ στροφῶν, ἡ ἔξω βλέπουσα τίθεται.

Syrian. in Hermog. id. I 1 (p. 61. 11 ssq. Rabe) ὥσπερ ἐν στροφῇ καὶ ἀντι-
στρόφῳ] στροφὴ καὶ ἀντίστροφος καὶ ἐπῳδὸς συστήματα μέτρων ἐστὶν ἐν κω-
μικοῖς καὶ τραγικοῖς καὶ λυρικοῖς ποιήμασιν … (22 sqq.) ἀντίστροφος δέ ἐστιν 
ἡ μετὰ τὴν πρώτην στροφὴν τιθεμένη περίοδος ἴση καὶ ὁμοία τῇ πρὸ αὐτῆς 
στροφῇ κατά τε τὸ πλῆθος καὶ τὸ μέγεθος τῶν κώλων. ὠνομάσθησαν δὲ οὕτω 
διὰ τὸ τοὺς χοροὺς στρεφομένους τε καὶ ἀντιχορεύοντας ἀλλήλοις περὶ τοὺς 
βωμοὺς ἢ τοὺς ναοὺς ἢ τὰς ὀρχήστρας ᾄδειν τὰ τοιάδε μέλη τήν τε οὐρανίαν 
καὶ τὴν τῶν πλανητῶν κίνησιν ἐναντίαν οὖσαν ἀπομιμουμένους ἐν ῥυθμῷ.

Ioann. in Hermog. id. I 1 (RhG VI, p. 128. 12 sqq. Walz) λέγεται καὶ στρο-
φὴ καὶ ἀντίστροφος. στροφὴ μὲν ὁ μείζων, ἀντίστροφος δὲ ὁ ἐλάσσων. ὠνο-
μάσθησαν δὲ ἐπῳδοὶ μὲν ἀπὸ τοῦ ἐπὶ τῷ τέλει ἐπᾴδεσθαι τῷ μέλει. προῳδοὶ 
δὲ ἀπὸ τοῦ προᾴδεσθαι, μεσῳδοὶ ἀπὸ τοῦ μέσοι ᾄδεσθαι. καὶ στροφὴ μὲν, ὅτε 
πρὸς ἑαυτοὺς ἀντανακλῶνται οἱ στίχοι, ὅθεν καὶ ἀντανακλώμενοι λέγονται 
εἰς ἑαυτοὺς στρέφοντες καὶ ἀντιστρέφοντες τοὺς διαλεγομένους, ἢ ὅτι περὶ 
βωμοὺς ᾄδονται, ἢ ὅτι ἀπὸ ἀνατολῶν εἰς δύσιν τοῦ χοροῦ κίνησις στροφὴ ὠνό-
μασται παρὰ τὸ συστρέφεσθαι τὸν χορόν. ἡ δὲ ἐναντία ἀντίστροφος, καὶ ἡ μὲν 
στάσις ἐπῳδοὺς ᾄδει τελείους.

Ioann. in Hermog. id. I 1 (RhG VI, p. 129. 7 sqq. Walz) ἔστι καὶ ἄλλο εἶδος 
στροφῆς καὶ ἀντιστρόφου κατὰ περίοδον. γράφουσι γὰρ τὴν μὲν στροφὴν ἢ 
διὰ δύο στίχων ἢ τριῶν ἢ ὁπόσην βούλεται ὁ ποιητὴς ἔχουσαν τοὺς στίχους 
διάφορα μέτρα, τὸν μὲν πρῶτον τυχὸν τροχαῖον, τὸν δεύτερον ἰαμβικὸν, καὶ 
τὸν τρίτον ἄλλον τινά. εἶτα τὴν ἀντίστροφον ἐπάγουσιν ἔχουσαν τὸν πρῶτον 
στίχον ὅμοιον τῷ τελευταίῳ τῆς στροφῆς. τὸν δεύτερον τῷ πρὸ τοῦ τελευταί-
ου. τὸν τρίτον τῷ μετὰ τοῦτον τρίτῳ, ἕως ὅλων, ὡς συμβαίνειν τοὺς μέσους τῶν 
δύο τῆς τε στροφῆς καὶ τοὺς ἄκρους ἀλλήλοις ἀντιστρέφειν κατὰ τὴν πλοκὴν 
καὶ τὴν κατάληξιν.

Svda κ 2647 (III, p. 208. 1 sqq.) Adler κυκλίων τε χορῶν ᾀσματοκάμπας. 
Ἀριστοφάνης Νεφέλαις (v. 333). οἱ παλαιοὶ διαφορὰν τῆς μουσικῆς ἡγοῦντο 
εἶναι τοὺς διθυράμβους. καὶ καθάπτεται αὐτῶν λέγων, εἰ δέ τις αὐτῶν βωμο-
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λοχεύσαιτο ἢ κάμψειέ τινα καμπήν, οἵας οἱ νῦν ταύτας τὰς δυσκολοκάμπους, 
ἐπετρίβετο τυπτόμενος πολλάς, ὡς τὰς μούσας ἀφανίζων. καὶ Καλλίμαχος δὲ 
πρὸς αὐτοὺς ἀποτεινόμενος οὕτω πως αὐτῶν καθάπτεται. νόθαι δ’ ἤνθησαν 
ἀοιδαί. ἢ τοὺς περὶ Κινησίαν καὶ Κλεομένην καὶ Φιλόξενον αἰνίττεται, ὄντας 
διθυραμβοποιούς. σοφιστὰς δὲ εἶναι βούλεται καὶ τοὺς διθυραμβοποιούς. τῶν 
γὰρ κυκλίων χορῶν ἦσαν οὗτοι διδάσκαλοι. διὰ δὲ τὸ ἁρμονίᾳ μὴ ὑποπίπτειν 
αὐτῶν τὰ συγγράμματα, καμπὰς ἔχουσι πλείονας, ἃς οἱ μουσικοὶ καλοῦσι 
στροφὰς καὶ ἀντιστρόφους καὶ ἐπῳδούς. διὸ καὶ ἐν ταῖς τραγῳδίαις συνειστή-
κει τὰ χορικά.

Svda τ 943 (IV, p. 586. 22 sqq.) τρία Στησιχόρου. στροφήν, ἀντίστροφον, 
ἐπῳδόν. ἐπῳδικὴ γὰρ πᾶσα ἡ τοῦ Στησιχόρου ποίησις. καὶ τὸν τελέως ἄμουσόν 
τε καὶ ἀπαίδευτον λοιδοροῦντες ἔφασκον ἂν οὐδὲ τρία τὰ Στησιχόρου εἰδέναι.

Tzetz. in Aristoph. nub. arg. I a (p. 367. 12 sqq. Holwerda) ὁ χορὸς δὲ ὁ 
κωμικὸς εἰσήγετο ἐν τῇ ὀρχήστρᾳ τῷ νῦν λεγομένῳ λογείῳ. καὶ ὅτε μὲν πρὸς 
τοὺς ὑποκριτὰς διελέγετο, εἰς τὴν σκηνὴν ἑώρα. ὅτε δὲ ἀπελθόντων τῶν ὑπο-
κριτῶν τοὺς ἀναπαίστους διεξῄει, πρὸς τὸν δῆμον ἀπεστρέφετο, καὶ τοῦτο 
ἐκαλεῖτο στροφή, ἦν δὲ τὰ ἰαμβεῖα τετράμετρα. εἶτα τὴν ἀντίμετρον ἤγουν τὴν 
ἀντίστροφον προσᾴδοντες πάλιν τὰ τετράμετρα ἐπέλεγον, ἦν δὲ ἐπὶ πλεῖστον 
ιϛ´. ἐκαλεῖτο δὲ ταῦτα ἐπιρρήματα. ἡ δὲ ὅλη πάροδος τοῦ χοροῦ ἐκαλεῖτο πα-
ράβασις.

Steph. in Aristot. rhet. III 9. 1 (p. 318. 32 sqq. Rabe) στροφὴ καὶ ἀντίστρο-
φος καὶ ἐπῳδὸς παρὰ τοῖς λυρικοῖς λέγεται. ὀφείλει οὖν ἡ ἀντίστροφος ἢ ἐλάτ-
των εἶναι τῆς στροφῆς ἢ συντομωτέρα. οὕτω καὶ ὁ Ἑρμογένης (id. I 1) περὶ 
κώλων λέγων εἴρηκε.

Schol. vet. in Pind. praef. (III, p. 306. 16 sqq. Drachmann) ἰστέον ὅτι οἱ 
λυρικοὶ ἐν τοῖς ποιήμασιν αὐτῶν ἐχρῶντπ στροφῇ, ἀντιστρόφῳ καὶ ἐπῳδῷ ... 
(24 sqq.) ἐχρῶντο δὲ καὶ τριάσι καὶ δυάσιν, ὡς οὗτος [ὁ ποιητής], ἤγουν στρο-
φῇ, ἀντιστρόφῳ καὶ ἐπῳδῷ, ἢ στροφῇ μόνῃ καὶ ἀντιστρόφῳ. οἱ δ’ ἄλλοι καὶ 
τετράσιν καὶ πεντάσιν, ἤγουν στροφῇ, ἐπῳδῷ, ἀντιστρόφῳ καὶ πάλιν ἀνομοίῳ 
ἐπῳδῷ. πεντάσι δὲ, ἤγουν ἐπῳδῷ, στροφῇ, ἐπῳδῷ, ἀντιστρόφῳ, ἐπῳδῷ. ἅτινα 
ἐλέγοντο προῳδικὰ καὶ ἐπωδικὰ καὶ μεσῳδικὰ καὶ παλινῳδικά.

Schol. vet. in Pind. Ol. 1 (p. 1. 2 sq. Tessier) ἡ πρώτη στροφὴ καὶ ἀντί-
στροφος κώλων ιζʹ, ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων ιγʹ.

Schol. vet. in Pind. Ol. 2 (I, p. 73. 4 sqq. Drachmann) καὶ Ζεὺς πατήρ] 
τὸ κῶλον τοῦτο ἀθετεῖ Ἀριστοφάνης. περιττεύειν γὰρ αὐτό φησι πρὸς <τὰς> 
ἀντιστρόφους.

Schol. vet. in Pind. Ol. 2  (I, p. 73. 13 sqq. Drachmann) φιλέοντι δὲ 
Μοῖσαι] περισσόν ἐστι κῶλον ὡς πρὸς τὴν ἀντίστροφον. ὅθεν καὶ ὀβελίσκος 
αὐτῷ παράκειται.

Schol. vet. in Pind. Ol. 9 (I, p. 269. 12 sq. Drachmann) στροφῇ δὲ καὶ 
ἀντιστρόφῳ τὰ τῶν λυρικῶν σύγκειται ποιήματα.

Schol. vet. in Pind. Pyth. 2 (p. 15. 10 Tessier) τῆς δευτέρας ᾠδῆς ἡ μὲν 
στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ιεʹ.



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

ἀντίστροφος

Schol. vet. in Pind. Pyth. 6 (II, p. 192. 16 sqq. Drachmann) ἔστι δὲ ἡ ᾠδὴ 
μονόστροφος, αἱ δὲ μονόστροφοι ἀντιστρεφούσας ἔχουσι τὰς στροφὰς ἀλλή-
λαις, ὥστε ἴσα εἶναι τά τε τῆς στροφῆς καὶ ἀντιστρόφου καὶ ἐπῳδοῦ. διὸ οὐδὲ 
κορωνίσι χρῶνται ἐπ’ αὐτῶν διὰ μέσου. αἱ δὲ πρὸς τριάδα γεγραμμέναι ἴσας 
ἔχουσι τὰς στροφὰς καὶ ἀντιστρόφους, τὴν δὲ ἐπῳδὸν διαλλάσσουσαν τούτων.

Schol. vet. in Pind. Nem. 1 (p. 21. 22 Tessier) τῆς πρώτης ᾠδῆς τῶν 
Νεμέων ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ιʹ.

Schol. vet. in Pind. Nem. 4 (p. 23. 17 sqq. Tessier) τὸ αʹ ὅμοιον τῇ στροφῇ 
καὶ ἀντιστρόφῳ. τὸ βʹ, τὸ γʹ, τὸ δʹ, τὸ εʹ, τὸ ϛʹ, τὸ ζʹ, τὸ ηʹ, τὸ θʹ, τὸ ιʹ, τὸ ιαʹ, τὸ 
ιβʹ, τὸ ιγʹ ὁμοίως τῇ στροφῇ καὶ ἀντιστρόφῳ.

Schol. vet. in Pind. Isthm. 4 (p. 30. 1 sq. Tessier) τοῦ τετάρτου εἴδους ἡ 
στροφὴ καὶ ἀντίστροφος καὶ ἡ ἐπῳδὸς ταὐτὸ μέτρον ἔχει τῷ τρίτῳ.

Schol. vet. in Pind. Isthm. 5 (III, p. 243. 15 sqq. Drachmann) γράφουσι δὲ 
ἔνιοι ‘τὸν ἄλπνιστον’, τουτέστι τὸν ἥδιστον καὶ προσηνέστατον. ταύτῃ δὲ τῇ 
γραφῇ καὶ τὰ τῆς ἀντιστρόφου φασὶ συνᾴδειν.

Schol. in Aesch. sept. 203-207b (II 2, p. 101. 16 sqq. Smith) ὦ φίλον 
Οἰδίπου] εἴσθεσις συνεχοῦς διπλῆς ἀντιστρόφους τὰς περιόδους ἔχουσα. εἰσὶ 
δὲ τὰ μὲν τοῦ χοροῦ <κῶλα> ἀντισπαστικά, τὰ δὲ τοῦ ὑποκριτοῦ ἰαμβικά. εἰσὶν 
οὖν τὰ τοῦ παρόντος χοροῦ κῶλα ἀντισπαστικὰ τρίμετρα βραχυκατάληκτα δʹ, 
τὸ δὲ εʹ δίμετρον βραχυκατάληκτον ἤτοι ἡμιόλιον. δέχονται δὲ πεντασυλλά-
βους πόδας καὶ ἑξασυλλάβους. ἔοικε δὲ στροφῇ. ἔχει γὰρ καὶ ἀντίστροφον τὰ 
ἑξῆς τοῦ χοροῦ κῶλα.

Schol. in Aristoph. prol. VII 1 sqq. (p. 17 Koster) ὁ χορὸς ὁ κωμικὸς εἰ-
σήγετο ἐν τῇ ὀρχήστρᾳ, τῷ νῦν λεγομένῳ λογείῳ. καὶ ὅτε μὲν πρῶτον πρὸς 
τοὺς ὑποκριτὰς διελέγετο, πρὸς τὴν σκηνὴν ἀφεώρα, ὅτε δὲ ἀπελθόντων τῶν 
ὑποκριτῶν τοὺς ἀναπαίστους διεξῄει, πρὸς τὸν δῆμον ἀπεστρέφετο, καὶ τοῦτο 
ἐκαλεῖτο στροφή. ἦν δὲ τὰ ἰαμβεῖα τετράμετρα. εἶτα τὴν ἀντίστροφον προσᾴ-
δοντες πάλιν τετράμετρα ἐπέλεγον ἴσων στίχων.

Schol. in Aristoph. prol. XIa, I 119 sqq. (p. 29 Koster) ὁ χορός, φασίν, ὁ κω-
μικὸς εἰσήγετο τῇ ὀρχήστρᾳ, ἣν καὶ λογεῖον καλοῦμεν, καὶ διαλεγόμενος μὲν 
τοῖς ὑποκριταῖς μέτροις ἑτέροις πρὸς τὴν σκηνὴν ἑώρα τῆς κωμῳδίας. ἀπελ-
θόντων δὲ τῶν ὑποκριτῶν πρὸς τὸν δῆμον ὁρῶν ἐκ τετραμέτρων ιϙʹ στίχους 
ἀναπαίστους ἐφθέγγετο, καὶ τοῦτο ἐκαλεῖτο στροφή. εἶτα ἑτέρους ἑκκαίδεκα 
τοιούτους ἐφθέγγετο, καὶ ἐκαλεῖτο τοῦτο ἀντίστροφος. ἅπερ ἀμφότερα οἱ πα-
λαιοὶ ἐπίρρημα ἔλεγον … 127 sqq. ὧν (scil. ὑποκριτῶν) ἐξελθόντων ὁ χορὸς 
ἑπτάκις στρεφόμενος πρὸς ἀμφότερα τὰ μέρη τοῦ δήμου ἑώρα. τὸ δ’ ἑπτά-
στροφον ὄρχημα τοῦτο παράβασις ἐκαλεῖτο τῷ γένει, καὶ ἡ πρώτη δὲ ὄρχη-
σις ὁμωνύμως τῷ γένει παράβασις, τὸ τρίτον μακρὸν καὶ πνῖγος, τὸ τέταρτον 
ᾠδὴ καὶ στροφή, τὸ πέμπτον ἐπίρρημα, τὸ ἕκτον ἅμα ἀντῳδὴ καὶ ἀντίστροφος, 
τὸ δ’ ἕβδομον ἀντεπίρρημα. ταυτὶ μὲν τῶν ἀνδρῶν εἰσιν, ὧνπερ ἔφημεν. κἄν-
περ ἡμεῖς συντόμως καὶ ταῦτα καὶ σαφεστέρως εἰρήκειμεν, τὸ ἀρνίον δὲ καὶ 
τραγίον σκοπεῖτε. τούτοις ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος ἀνωτέρω μὲν ἐπίρρημα 
ἐκαλεῖτο, νῦν δὲ ἡ ᾠδὴ καλεῖται καὶ στροφή, τὸ δὲ μετ’ αὐτὴν πέμπτον μέρος 
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ἐπίρρημα, ἡ ἀντῳδὴ δὲ καὶ ἀντίστροφος, ἀντεπίρρημα δὲ τὸ ἕβδομον μέρος, 
ὥστε συμβαίνειν τὸ ἐπίρρημα πεντώνυμον γίνεσθαι. ἔχειν μὲν τὴν ἑαυτοῦ κλῆ-
σιν, καλεῖσθαι δὲ καὶ στροφὴν καὶ ἀντίστροφον. ἡ δὲ ᾠδὴ κατ’ αὐτοὺς καλεῖται 
καὶ στροφή, ὡς ἡ ἀντῳδὴ καὶ ἀντίστροφος.

Schol. in Aristoph. prol. XIa, II 106 sqq. (p. 37 Koster) ταῦτα μὲν ἦσαν 
πρακτικὰ δʹ μέρη τοῦ δράματος. ἡ παράβασις, ἡ στροφή, ἡ ἀντίστροφος καὶ 
ἡ ἔξοδος. καὶ λογικὰ μέρη αὐτῆς δʹ. ἀντὶ παραβάσεως ἤγουν πρώτης βάσεως 
πρόλογος καὶ ἀντὶ τῆς στροφῆς καὶ τῆς ἀντιστρόφου λόγια, <ἃ> κἂν ᾠδὰς καὶ 
ἀντῳδὰς ἢ ἐπιρρήματα καὶ ἀντεπιρρήματα εἴποις, οὐ διαμάχομαι … 115 sqq. 
(p. 38) τῶν δὲ λυρικῶν συγγραμμάτων τρία ἦσαν τὰ μέρη. στροφικὸν καὶ ἀντι-
στροφικὸν λόγια, ἑκάτερον ἑκατέρῳ ἰσαρίθμους ἔχον τοὺς στίχους, καὶ μέτρων 
δὲ τῶν αὐτῶν. πρὸς τοῖς στροφικοῖς δὲ καὶ ἀντιστροφικοῖς τρίτον ἦν μέρος τὸ 
ἐπῳδικὸν λόγιον, ὁμωνύμως καὶ ταῦτα λεγόμενα τοῖς ἑαυτῶν πρακτικοῖς, τῇ 
τε στροφῇ καὶ ἀντιστρόφῳ καὶ ἐπῳδῷ ἤτοι ἐξόδῳ καὶ ἐξελεύσει καὶ ἐπιλόγῳ.

Schol. in Aristoph. prol. XIc. 74 sqq. (p. 46 Koster) ἀπελθόντων δὲ τῶν 
ὑποκριτῶν πρὸς ἀμφότερα τὰ μέρη τοῦ δήμου ὁρῶν ἐκ τετραμέτρων δεκαὲξ 
στίχους ἀναπαίστους ἐφθέγγετο, καὶ τοῦτο ἐκαλεῖτο στροφή. εἶτα ἑτέρους τοι-
ούτους ἐφθέγγετο, καὶ ἐκαλεῖτο ἀντίστροφος. ἅπερ ἀμφότερα οἱ παλαιοὶ ἐπίρ-
ρημα ἔλεγον. ὅλη δὲ ἡ πάροδος τοῦ χοροῦ ἐκαλεῖτο παράβασις. συμβαίνει δὴ 
τὸ ἐπίρρημα πέντε σημαίνειν. αὐτό τε τὸ οἰκεῖον σημαινόμενον, καὶ τὴν στρο-
φὴν καὶ ἀντίστροφον καὶ ᾠδὴν καὶ ἀντῳδήν, ἐπειδὴ ἡ μὲν στροφὴ τὴν ᾠδὴν 
σημαίνει, ἡ δὲ ἀντίστροφος τὴν ἀντῳδήν.  

Schol. in Aristoph. prol. XIc. 105 sqq. (p. 47 Koster) ἐξελθόντων δὲ τῶν 
ὑποκριτῶν πρὸς τὸ τοῦ δήμου μέρος ἐστρέφετο ἢ τὸ δεξιὸν ἢ τὸ ἀριστερόν. 
καὶ πάλιν ἀντεστρέφετο πρὸς τὸ ἕτερον καὶ ἔλεγέ τι ἑκατέροις τοῖς μέρεσιν. 
εἶτα ἐξήρχετο καὶ τέλος τὸ δράμα ἐλάμβανεν. ταῦτα μὲν οὖν ἦσαν πρακτικὰ 
τέσσαρα μέρη τοῦ δράματος. παράβασις, στροφή, ἀντίστροφος καὶ ἔξοδος. 
καὶ λογικὰ δὲ μέρη αὐτῆς τέσσαρα. ἀντὶ παραβάσεως ἤγουν πρώτης βάσεως 
πρόλογος, ἀντὶ δὲ στροφῆς καὶ ἀντιστρόφου ᾠδὴ καὶ ἀντῳδή, ἢ ἐπίρρημα καὶ 
ἀντεπίρρημα, ἀντὶ δὲ ἐξόδου ᾠδὴ καὶ ῥῆμα ἐξιτήριον. ταῦτα μὲν τὰ τέσσαρα 
μέρη πρακτικὰ καὶ λογικὰ τῶν δραματικῶν ποιημάτων ὑπῆρχε. τῶν δὲ λυρικῶν 
συγγραμμάτων τρία ἦσαν τὰ μέρη. στροφή, ἀντίστροφος, καὶ ἔξοδος ἢ ἐξέ-
λευσις, πρακτικά. λογικὰ δὲ ᾠδή, ἀντῳδὴ καὶ ἐπῳδός. ἡ οὖν ἀντῳδὴ τῆ ᾠδῇ 
ἰσαρίθμους ἔχει τοὺς στίχους καὶ τοῖς αὐτοῖς μέτροις ἑκατέρα χρῆται

Schol. in Aristoph. prol. XXIb. 21 sqq. (p. 95 Koster)
ὁ κωμικὸς χορὸς μὲν ὀρχήστρας τόποις,
τὴν ἣν λογεῖον νῦν καλοῦμεν, ἠγμένος,
ὑποκριταῖς μὲν προσλαλῶν ἄλλοις μέτροις
σκηνὴν πρὸς αὐτὴν ἦν ὁρῶν κωμῳδίας,
αὐτῶν ἀπελθόντων δὲ πρὸς δῆμον βλέπων,
ὃ καὶ στροφὴν ἔσχηκε τὴν κλῆσιν φέρειν.
ἐκ τετραμέτρων ἕξ τε καὶ δέκα στίχους,
ἀναπαιστικοὺς δὲ τοῖς μέτροις, ἐφθέγγετο,
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ἀντίστροφον δ’ ἔφασκεν εἶτα δευτέρως
τοιῷδε μέτρῳ καὶ ποσῷ τόσων στίχων.
τοὺς δ’ αὖ στροφῆς λόγους τε σὺν ἀντιστρόφῳ
ἅπας παλαιός πως ἐπίρρημα λέγει, 
ἡ πάροδος ὅλη χοροῦ δὲ καλεῖται παράβασις.

Schol. in Aristoph. Ach. 358c (p. 58. 5 sqq. Wilson) Tr εἴσθεσις χοροῦ 
προῳδικὴ στροφῆς λόγον ἔχουσα. ἔχει γὰρ καὶ ἀντίστροφον τὴν (v. 385) ‘τί 
ταῦτα στρέφεις’, καὶ ἔστιν ἐκ κώλων παιωνικῶν ϛʹ ἐπιμεμιγμένων κρητικοῖς καὶ 
βακχείοις.

Schol. in Aristoph. av. 343a. 1 sq. (p. 60. Holwerda) Tr εἴσθεσις χοροῦ 
ἑτέρα ἀντίστροφος τῆς ἤδη ῥηθείσης στροφῆς ἐκ κώλων ὁμοίων καὶ στίχων ηʹ.

Schol. in Aristoph. av. 451a. 1 sqq. (p. 77 Holwerda) Tr εἴσθεσις μέλους 
χοροῦ λόγον στροφῆς ἔχουσα — ἔχει γὰρ καὶ ἀντίστροφον τὴν (v. 539)

‘πολὺ δὴ πολὺ δή’,
ἔστι δὲ καὶ ἐπῳδικὴ μὲν διὰ τὸ μετὰ τὴν περίοδον τίθεσθαι, προῳδικὴ δὲ διὰ τὸ 
προτίθεσθαι ἑτέρας διπλῆς — κώλων καὶ στίχων θʹ.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 333c (p. 83. 19 sqq. Holwerda) καμπὰς ἔχουσι 
πλείονας, ἃς οἱ μουσικοὶ καλοῦσι στροφὰς καὶ ἀντιστρόφους καὶ ἐπῳδούς, δι’ 
ὧν καὶ ἐν ταῖς τραγῳδίας συνειστήκει τὰ χορικά VE.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 510a (p. 116. 16 sqq. Holwerda) τὰ δὲ κατὰ 
σχέσιν. στροφή, ἀντίστροφος, ἐπίρρημα, ἀντεπίρρημα. ἡ μὲν οὖν στροφὴ καὶ 
ἀντίστροφος συνεμπίπτουσι κατὰ τὸ μέτρον καὶ τὰ κῶλα.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 595e (p. 133. 5 sqq. Holwerda) ἔφαμεν γὰρ 
ἐν τοῖς χορικοῖς γίνεσθαι τὰς στροφὰς καὶ τὰς ἀντιστρόφους καὶ τὰς ἐπῳδούς, 
αἵτινες καλοῦνται ἐπιρρήματα. ὥσπερ οὖν καὶ ἐνταῦθα τὴν ἀντίστροφον ἐπή-
γαγεν ὁ ποιητὴς ἀναστρέφων ἐπὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς μέλος, ὅθενπερ ἐξετράπη εἰς τὸ 
ἐπίρρημα.

Schol. Ald. in Aristoph. nub. 518b (p. 270. 18 sqq. Koster) συνεμπίπτουσι 
γὰρ ἀλλήλοις κατὰ τὸ μέτρον καὶ τὰ κῶλα. ἡ γὰρ στροφὴ ἔχει ὁμοίαν ἑαυτῇ τὴν 
ἀντίστροφον, καὶ τὸ ἐπίρρημα ὡσαύτως τὸ ἀντεπίρρημα. τινὲς δὲ προστιθέασι 
καὶ ᾠδὴν καὶ ἀντῳδήν. ἔχουσι γὰρ καὶ ταῦτα σχέσιν πρὸς ἄλληλα.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 1024c. 1 sq. (p. 147 Koster) Tr2 ὦ καλλίπυρ-
γον σοφίαν: ἑτέρα εἴσθεσις μέλους χοροῦ μεσῳδικὴ καὶ ἀντίστροφος ὁμοία τῇ 
προρρηθείσῃ στροφῇ ἐκ κώλων χοριαμβικῶν ιʹ.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 1386a. 2 sqq. (p. 449 Koster) τὰ δ’ ἑξῆς ϛʹ 
κῶλα τοῦ χοροῦ ἀντίστροφά εἰσι τοῖς <τῆς> ὄπισθεν στροφῆς, τῆς (v. 1397) 
‘σὸν ἔργον, ὦ πρεσβῦτα’, καί εἰσιν ὅμοια κατὰ πάντα τοῖς κώλοις ἐκείνης.

Schol. in Aristoph. pac. 486a. 1 sq. (p. 80 Holwerda) vet δύο διπλαῖ] ἕπεται 
γὰρ ἡ ἀντίστροφος τῇ προτέρᾳ περικοπῇ ἀμοιβαία <ι>δʹ κώλων ἔχουσα καὶ 
τὴν εἰς τὰ πρόσωπα διαίρεσιν ὁμοίαν.

Schol. in Aristoph. pac. 797a. 3 sqq. (p. 125 Holwerda) vet Tr VΓLh ἴδω-
μεν οὖν τὴν στροφήν, τί ἐστι καὶ πῶς τὴν ἀντίστροφον ἐπήγαγεν. κἀν ταῖς 
Νεφέλαις δὲ εἶπον ὅτι δεῖ πάντως ἀνταποδίδοσθαι τῇ στροφῇ τὴν ἀντίστρο-
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φον, εἶτα ἀμφοτέραις ἐπαγαγεῖν τὴν ἐπῳδόν. ἐκ τούτων γὰρ τὰ χορικὰ συνε-
στάναι, στροφῆς, ἀντιστρόφου, ἐπῳδοῦ. VΓ ἀντίστροφος δὲ εἴρηται παρὰ τὸ 
ἀναστρέφειν ἐπὶ τὸν ἐξ ἀρχῆς νοῦν τοῦ λόγου μεταξὺ λεγομένων τῶν περιττῶν 
καὶ ὥσπερ ἐντεθειμένων καὶ δυναμένων ὑπεξαιρεῖσθαι, VΓLh καὶ VΓ οὐδὲν ἧτ-
τον τῆς ἀκολουθίας σωζομένης.

Schol. in Aristoph. pac. 856a. 4 sq. (p. 131 Holwerda) vet ταῦτα δύναται 
εἶναι στροφὴ καὶ ἀντίστροφος, τὰ δὲ ἑξῆς εἰς ἐπῳδόν.

Schol. in Aristoph. ran. 534 (p. 291b. 18 sqq. Dübner) ταῦτα μὲν πρὸς 
ἀνδρός ἐστιν] εἴσθεσις μέλους χοροῦ προῳδικὴ στροφῆς λόγον ἔχουσα (ἔχει 
γὰρ καὶ ἀντίστροφον, τὸ [v. 589] ‘νῦν σὸν ἔργον ἐστίν’) ἐκ κώλων τροχαικῶν ιʹ, 
ὧν τὰ γʹ, ϛʹ, θʹ, δίμετρα καταληκτικὰ, ἤτοι ἑφθημιμερῆ εὐριπίδεια, τὰ δὲ λοιπὰ 
ἀκατάληκτα.

Schol. in Hermog. inv. IV 4 (RhG VII 2, p. 819. 29 sqq. Walz) οἱ γὰρ ἀρ-
χαῖοι ἐποίουν στίχους ἢ ἕνα μέγαν ἢ ἕνα μικρόν. καὶ τὸν πρῶτον τῶν μεγάλων 
ὠνόμαζον στροφὴν, τὸν δὲ ἕτερον τὸν ἴσον ἀντίστροφον. τὸν δὲ βραχὺν ἐπῳ-
δὸν, καὶ γὰρ περὶ τοὺς βωμοὺς ἐν ταῖς ἑορταῖς χορεύοντες ἀπερχόμενοι μὲν 
πρὸς τὸν βωμὸν ἔλεγον στίχον, τὸν ὀνομαζόμενον στροφήν. εἶτα στρεφόμενοι 
ἀπὸ τῶν βωμῶν ἐναλλάξαντες κατὰ χορείαν τὰς χεῖρας ᾖδον ἕτερον στίχον 
τὸν ὀνομαζόμενον ἀντίστροφον, εἶτα ἱστάμενοι ἔλεγον τὸν βραχὺν στίχον, τὸν 
ὀνομαζόμενον ἐπῳδὸν, ἢ πολλάκις ἔλεγον τὸν ἕνα μακρὸν στίχον τὸν ὀνομα-
ζόμενον στροφὴν, εἶθ’ οὕτως τὸν ἐπῳδὸν, καὶ πάλιν τὸν ἕτερον μακρὸν στίχον 
ἤτοι τὸν ἀντίστροφον, καὶ εἶθ’ οὕτως τὸν ἐπῳδόν. καὶ ἡ μὲν στροφὴ ἦν κατὰ 
ἀναλογίαν τῆς ἀνωτάτω σφαίρας ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν ἐπὶ δύσιν κινουμένης, ὁ 
δὲ ἀντίστροφος ἀνάλογος ἦν τῇ κινουμένῃ σφαίρᾳ τῆς ἀποδύσεως ἐπὶ ἀνατο-
λὰς κινουμένη, ὁ δὲ ἐπῳδὸς ἢ ἡ ἐπῳδὸς ἢ τὸ ἐπῳδὸν, καὶ γὰρ καὶ ἀρσενικῶς 
καὶ θηλυκῶς καὶ οὐδετέρως λέγεται, κατὰ ἀναλογίαν τῆς γῆς. ἔστι δὲ ἀεὶ τὸ 
ἐπῳδὸν βραχύτερον τοῦ πρὸ αὐτοῦ στίχου συλλαβὰς τέσσαρας, οἷον στίχος 
μὲν ὁ πρῶτος, ἤγουν στροφὴ, ἤτοι κῶλον, οἷον. (Archil. 172. 1 West)

πάτερ Λυκάμβα, ποῖον ἐφράσω τόδε;
εἶτα τὸ ἐπῳδόν. (Archil. 172. 2. West)

τίς [τὰς] σὰς παρήειρε φρένας;
εἶτα ἀντίστροφος ἤτοι κῶλον. (Archil. 172. 3 West)

ἃς τὸ πρὶν ἠρήρεισθα, νῦν δὲ δὴ πολὺς
εἶτα πάλιν ἐπῳδόν. (Archil. 172. 4 West)

ἀστοῖσι φαίνεαι γέλως.                                                                                 [R.S.]


