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διαφοραὶ μέτρων 

1. [Plvt.] de metr. p. 467. 1 sqq. Bernardakis περὶ διαφορῶν τοῦ ἡρωικοῦ 
μέτρου. τοῦ ἡρωικοῦ μέτρου διαφοραἰ εἰσιν ἑπτά. κατ’ ἐνόπλιον, περιοδικόν, σα-
πφικόν, βουκολικόν, ὑπόρρυθμνον, τέλειον, πολιτικόν. κατ’ ἐνόπλιον ἐστι δύο 
δακτύλοι καὶ σπονδεῖος, οἷον. ([Hom.] Il. I 1) 

μῆνιν ἄειδε, θέα, Πηληιάδεω Ἀχιλῆος.
<περιοδικόν ***>. σαπφικόν ἐστιν οἷον τὸ ἄρχον ἀπὸ σπονδείου καὶ λῆγον εἰς 
σπονδεῖον, οἷον. ([Hom.] Il. I 1)

ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταί.
βουκολικόν ἐστι τὸ μετὰ τρεῖς πόδας ἀπαρτίζον εἰς μέρος λόγου, οἷον. ([Hom.] 
Il. X 475)

ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι  δέδεντο.
ὑπόρρυθμόν ἐστι τὸ καθ’ ἕκαστον πόδα εἰς μέρος λόγου ἀπαρτίζον, οἷον. 
([Hom.] Il. I 214)

ὕβριος εἵνεκα τῆσδε. σὺ δ’ ἴσχεο, πείθεο δ’ ἡμῖν.
τέλειόν ἐστι τὸ ἔχον τὰ ὀκτὼ μέρη τοῦ λόγου. ([Hom.] Il. XXII 59)

πρὸς δ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ’ ἐλέησον.
πολιτικὸν δέ ἐστι τὸ ἄνευ πάθους ἢ τροπῆς γινόμενον, οἷον. ([Hom.] Il. XI 680)

ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκάτον καὶ πεντήκοντα.
[Hephaest.] 5 (p. 44) τούτου δὲ τοῦ μέτρου (scil. τοῦ ἡρωικοῦ) διαφοραί 

εἰσιν ἑπτά. κατενόπλιον, ὡς τό. ([Hom.] Il. I 357)
ὣς φάτο δακρυχέων, τοῦ δ’ ἔκλυε πότνια μήτηρ.

περιοδικόν, ὡς τό. ([Hom.] Il. I 2)
οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκε.

σαπφικόν, ὡς τό. ([Hom.] Il. II 1)
ἄλλοι μὲν ῥὰ θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταί.

βουκολικόν, ὡς τό. ([Hom.] Il. X 475)
ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο.

ὑπόρρυθμον, ὡς τό. ([Hom.] Il. I 214)
ὕβριος εἵνεκα τῆσδε, σὺ δ’ ἴσχεο, πείθεο δ’ ἡμῖν.

τέλειον, ὡς τό. ([Hom.] Il. XXII 59)
πρὸς δέ με τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ’ ἐλέησον.

πολιτικόν, ὡς τό. ([Hom.] Il. XI 680)
ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα.

ἐν τούτοις καὶ τὸ κλιμακωτόν, ὡς τό. ([Hom.] Il. III 182)
ὦ μάκαρ Ἀτρείδη, μοιρηγενές, ὀλβιόδαιμον.

[Hephaest.] 13 (p. 56) περὶ ἡρωικοῦ μέτρου. τοῦ ἡρωικοῦ μέτρου διαφοραὶ 
εἰσὶν ζ´. κατενόπλιον, περιοδικόν, σαπφικόν, βουκολικόν, ἀπόρυθμον, τέλειον, 
πολιτικόν. κατενόπλιον ἐστὶ δύο δάκτυλοι καὶ σπονδεῖος καὶ πάλιν δύο δάκτυλοι 
καὶ σπονδεῖος, οἷον. ([Hom.] Il. I 357)

ὣς φάτο δάκρυ χέων, τοῦ δ’ ἔκλυε πότνια μήτηρ.
περιοδικὸν δὲ δάκτυλος καὶ σπονδεῖος, οἷον. ([Hom.] Il. I 2)

οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκε.
σαπφικὸν δὲ τὸ ἄρχον ἀπὸ σπονδείου καὶ λῆγον εἰς σπονδεῖον, οἷον. ([Hom.] Il. II 1)
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ἄλλοι μὲν ῥὰ θεοί τε κὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταί.
βουκολικὸν δέ ἐστι τὸ μετὰ τρεῖς πόδας ἀπαρτίζον μέρος λόγου, οἷον. 
([Hom.] Il. X 475)

ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο.
ἀπόρυθμον ἐστὶ τὸ καθ’ ἕκαστον πόδα ἀπαρτίζον μέρος λόγου, οἷον. ([Hom.] 
Il. I 214)

ὕβριος εἵνεκα τῆσδε, σὺ δ’ ἴσχεο, πείθεο δ’ ἡμῖν.
τέλειον ἐστὶ τὸ ἔχον ὅλα τὰ μέρη τοῦ λόγου, οἷον. ([Hom.] Il. XXII 59)

πρὸς δέ με τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ’ ἐλέησον.
πολιτικόν ἐστι τὸ ἄνευ πάθους ἢ τρόπου γενόμενον, οἷον. ([Hom.] Il. XI 680)

ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα.
[Hephaest.] 29 (p. 87) περὶ διαφορᾶς τοῦ ἡρωικοῦ μέτρου. λέγεται γὰρ τὸ 

μὲν κατενόπλιον, τὸ δὲ περιοδικόν, βουκολικόν, σαπφικόν, ἀπόρυθμον, τέλειον 
καὶ πολιτικόν. ἔστι δὲ κατενόπλιον μὲν τὸ ἔχον δύο δακτύλους καὶ ἕνα σπον-
δεῖον, οἷον. ([Hom.] Il. I 357)

ὣς φάτο δακρυχέων, τοῦ δ’ ἔκλυε πότνια μήτηρ.
περιοδικὸν δὲ τὸ ἕνα ἔχον δάκτυλον καὶ ἕνα σπονδεῖον, ὡς τό. ([Hom.] Il. I 2)

οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκεν.
βουκολικὸν δὲ τὸ μετὰ τρεῖς πόδας ἀπαρτίζον εἰς μέρος λόγου, οἷον. ([Hom.] 
Il. X 475)

ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο.
σαπφικὸν δὲ τὸ ἀρχόμενον ἀπὸ σπονδείου καὶ λῆγον εἰς σπονδεῖον, οἷον. 
([Hom.] Il. II 1)

ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταί.
ἀπόρυθμον δὲ τὸ καθ’ ἕκαστον πόδα ἀπαρτίζον εἰς μέρος λόγου, οἷον. ([Hom.] 
Il. I 214)

ὕβριος εἵνεκα τῆσδε, σὺ δ’ ἴσχεο, <πείθεο> δ’ ἡμῖν.
τέλειον δὲ τὸ ἔχον πάντα τὰ μέρη τοῦ λόγου, οἷον. ([Hom.] Il. XXII 59)

πρὸς δέ με τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ’ ἐλέησον.
[περὶ πολιτικοῦ.] πολιτικὸν δὲ τὸ ἄνευ πάθους ἢ τρόπου, οἷον. ([Hom.] Il. XI 680)

ἵππους τε ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα.
τοσαῦτα καὶ περὶ μέτρων διαφορᾶς.

Nicet. de metr. 106 sq. περὶ τοῦ ἡρωικοῦ μέτρου ... εἰσὶ δὲ τούτου διαφοραὶ 
ἑπτά. κατενόπλιον, περιοδικόν, σαπφικόν, βουκολικόν, ὑπόρρυθμον, τέλειον, 
πολιτικόν. κατενόπλιον τοίνυν ἐστὶν ὁ στίχος ὁ ἔχων δακτύλους καὶ σπονδεί-
ους. περιοδικός ἐστιν ὁ στίχος ὁ ἔχων δακτύλους καὶ σπονδείους. σαπφικός 
ἐστιν ὁ ἄρχων καὶ λήγων εἰς αὐτόν. βουκολικός ἐστιν ὁ μετὰ τέσσαρας πόδας 
τέλειος στίχος. ὑπόρρυθμός ἐστιν ὁ καθ’ ἕκαστον πόδα ἀπαρτίζων μέρος λόγου. 

Isaac Mon. 183. 1 sqq. περὶ διαφορῶν τοῦ αὐτοῦ μέτρου (scil. τοῦ ἡρωι-
κοῦ). διαφοραὶ δὲ εἴσι τοῦ αὐτοῦ μέτρου ἑπτά. κατενόπλιον, περιοδικόν, βου-
κολικόν, σαπφικόν, ὑπόρρυθμον, τέλειον καὶ πολιτικόν. κατενόπλιον μὲν οὖν 
ἐστι, τὸ ἔχον δύο δακτύλους καὶ ἕνα σπονδεῖον, οἷον. ([Hom.] Il. I 357)

ὡς φάτο δακρυχέων, τοῦδ’ ἔκλυε πότνια μήτηρ.
περιοδικὸν δέ ἐστι, τὸ ἔχον ἕνα δάκτυλον καὶ ἕνα σπονδεῖον, οἷον. ([Hom.] Il. I 2)
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οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκεν.
βουκολικόν, τὸ μετὰ τρεῖς πόδας ἀπαρτίζον εἰς μέρος λόγου, οἷον. ([Hom.] Il. 
I 204)

ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω τόδε, καὶ τελέεσθαι ὀΐω.
σαπφικὸν δέ, τὸ ἀρχόμενον ἀπὸ σπονδείου καὶ λῆγον εἰς σπονδεῖον, ὡς τό. 
([Hom.] Il. I 521)

νεικεῖ, καί τέ μέ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν.
ὑπόρρυθμον δ’ ἔστι τὸ καθ’ ἕκαστον πόδα ἀπαρτίζον μέρος λόγου, οἷον. 
([Hom.] Il. I 214)

ὕβριος εἵνεκα τῆσδε, σὺ δ’ ἴσχεο, πείθεο δ’ ἡμῖν.
τέλειον δ’ ἔστι, τὸ ἔχον πάντα τὰ μέρη τοῦ λόγου, οἷον. ([Hom.] Il. XXII 59)

πρὸς δέ με τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ’ ἐλέαιρε.
πολιτικὸν δὲ τὸ ἄνευ πάθους λέξεως ἢ τρόπου γινόμενον ποιητικοῦ, οἷον. 
([Hom.] Il. XI 680)

ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα. 
τούτοις προστιθέασί τινες καὶ τὸ λεγόμενον κλιμακωτόν, καθ’ ἕκαστον μέ-
ρος λόγου τῶν ἐν τῷ στίχῳ συλλαβῶν ἀπὸ μιᾶς εἰς αὔξησιν προιουσῶν, ὡς τό. 
([Hom.] Il. III 182)

ὦ μάκαρ Ἀτρείδη, μοιρηγενές, ὀλβιόδαιμον.
Anecd. Chis. 16a (p. 28 Mangelsdorf) περὶ διαφορῶν τοῦ ἡροικοῦ μέτρου. 

τοῦ ἡροικοῦ μέτρου διαφοραὶ ζ´. κατενόπλιον, περιοδικόν, σαπφικόν, βουκο-
λικόν, ὑπόρρυθμον, τέλειον, πολιτικόν ... τινὲς δὲ καὶ ὄγδοον προστιθέασι τὸ 
προβάθμιον, ὅπερ ἀρετὴ ἂν εἴη ἡ καλλίστη ἐν μέτρῳ, ὃ καὶ ἀπὸ μιᾶς συλλαβῆς 
ἀρχόμενον μίαν μέχρι τέλους προστίθησι συλλαβήν, ὡς τό. ([Hom.] Il. III 182)

ὦ μάκαρ Ἀτρείδη μοιρηγενὲς ὀλβιόδαιμον.
ἔχει δὲ καὶ ἄλλην ἀρετὴν οὗτος ὁ στίχος, ὅλος ὢν κλητικός, ὥσπερ τὸ ἥρως 
Ἀτρείδης Ἀγαμέμνων ἐσθ’ ὅλος. 

Anon. Harl. de hex. 351. 11 sqq. διαφοραὶ στίχων εἰσὶν ἐννέα. 1. κατε-
νόπλιον τὸ ἔχον ἐν τῷ στίχῳ δύο δακτύλους καὶ σπονδεῖον ὡς ἐπὶ τούτου. 
([Hom.] Il. I 1)

μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληιάδεω Ἀχιλῆος.
2. περιοδικὸν τὸ ἔχον ἐν ὅλῳ τῷ στίχῳ ἕνα δάκτυλον καὶ ἕνα σπονδεῖον. 
([Hom.] Il. I 2)

οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκεν.
3. σαπφικὸν τὸ ἔχον ἐν τῇ ἀρχῇ καὶ τῷ τέλει σπονδείους, τοὺς δὲ μέσους δα-
κτύλους. ([Hom.] Il. I 9)

Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός. ὃ γὰρ βασιλῇ χολωθείς.
4. βουκολικὸν τὸ μὴ ἐν τῷ μετρεῖσθαι λῆγον εἰς μέρος λόγου. ([Hom.] Il. X 475)

ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο.
5. ὑπόρρυθμον δὲ τὸ λῆγον εἰς μέρος λόγου ἐν τῷ μετρεῖσθαι, ὡς ἐπὶ τοῦ πα-
ρόντος ἔστιν ἰδεῖν. ([Hom.] Il. I 214)

ὕβριος εἵνεκα τῆσδε, σὺ δ’ ἴσχεο, πείθεο δ’ ἥμῖν.
6. τέλειον τὸ ἔχον ὅλα τὰ μέρη τοῦ λόγου. ([Hom.] Il. XXII 59)

πρὸς δέ με τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ’ ἐλέαιρε. 
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7. πολιτικὸν τὸ δημῶδες κατὰ τὴν φράσιν. ([Hom.] Il. XI 680)
ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα.

8. κλιμακωτόν, ἐν ᾧ προιὼν αὔξει τὰς συλλαβάς, οἷον. ([Hom.] Il. III 182)
ὦ μάκαρ’ Ἀτρείδη μοιρηγενὲς ὀλβιόδαιμον.

9. ἐμπερίβολον τὸ ἔχον τινὰ τῶν δέκα κατηγοριῶν καὶ τῶν ἓξ περιστατικῶν ὡς 
τό. ([Hom.] Il. I 3)

πολλὰς δ’ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄιδι προίαψεν.
ἔχει γὰρ οὗτος ὁ στίχος ποσόν, ποιόν, <οὐσίαν>, τόπον, χρόνον. 

Anon. Harl. 19. 12 sqq. εὕρηνται δὲ καὶ ἕτεραί τινες διαφοραὶ τοῦ ἡρω-
ικοῦ. εἰσὶ δὲ αὖται. κατενόπλιον τὸ ἔχον δύο δακτύλους καὶ ἕνα σπονδεῖον. 
([Hom.] Il. I 357)

ὥς φάτο δακρυχέων, τοῦ δ’ ἔκλυε πότνια μήτηρ.
περιοδικὸν τὸ ἔχον ἕνα δάκτυλον καὶ ἕνα σπονδεῖον. ([Hom.] Il. I 2)

οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκε.
βουκολικὸν τὸ μετὰ τρεῖς ἀπαρτίζον εἰς μέρος λόγου. ([Hom.] Il. X 475)

ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο.
σαπφικὸν τὸ ἀρχόμενον ἀπὸ σπονδείου καὶ λῆγον εἰς σπονδεῖον. ([Hom.] Il. II 1)

ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταί.
ὑπόρρυθμον τὸ καθ’ ἕκαστον πόδα ἀπαρτίζον εἰς μέρος λόγου. ([Hom.] Il. I 214)

ὕβριος εἵνεκα τῆσδε, σὺ δ’ ἴσχεο, πείθεο δ’ ἡμῖν.
τέλειον τὸ ἔχον πάντα τὰ μέρη τοῦ λόγου. ([Hom.] Il. XXII 59)

πρὸς δέ με τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ’ ἐλέησον.
πολιτικὸν δὲ τὸ ἄνευ πάθους ἢ τρόπου. ([Hom.] Il. XI 680)

ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα.
ἑλικοειδὲς τὸ καὶ προβάθμιον καὶ κλιμακωτόν, ὅπερ ἄρχεται μὲν ἐκ μονο-
συλλάβου λέξεως προιὸν δὲ αὔξει τὰς λέξεις μιᾷ συλλαβῇ θατέραν θατέρας. 
([Hom.] Il. III 182)

ὦ μάκαρ Ἀτρείδη μοιρηγενὲς ὀλβιόδαιμον.
ἐμπερίβολον τὸ ἔχον τινὰς τῶν δέκα κατηγοριῶν καὶ τῶν ἓξ περιστατικῶν. 
([Hom.] Il. I 3)

πολλὰς δ’ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψε.
Anon. Vrb. 64 sqq. διαφοραὶ δὲ τοῦ ἡρωικοῦ μέτρου εἰσὶν ἑπτά. κατενόπλι-

ον τὸ ἔχον δύο δακτύλους καὶ ἕνα σπονδεῖον, οἷον. ([Hom.] Il. I 357)
ὣς φάτο δακρυχέων, τοῦ δ’ ἔκλυε πότνια μήτηρ.

περιοδικὸν τὸ ἔχον ἕνα δάκτυλον καὶ ἕνα σπονδεῖον, οἷον. ([Hom.] Il. I 2)
οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε ἔθηκε.

βουκολικὸν τὸ μετὰ τέσσαρας πόδας ἀπαρτίζον εἰς μέρος λόγου, οἷον. ([Hom.] 
Il. X 475)

ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο.
σαπφικὸν τὸ ἀρχόμενον ἀπὸ σπονδείου καὶ λῆγον εἰς σπονδεῖον, οἷον. ([Hom.] 
Il. II 1)

ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταί.
ὑπόρρυθμον τὸ καθ’ ἕκαστον πόδα ἀπαρτίζον μέρος λόγου, οἷον. ([Hom.] Il. 
I 214)

ὕβριος εἵνεκα τῆσδε, σὺ δ’ ἴσχεο, πείθεο δ’ ἡμῖν.
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τέλειον τὸ ἔχον τὰ ὀκτὼ μέρη τοῦ λόγου, οἷον. ([Hom.] Il. XXII 59)
πρὸς δ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ’ ἐλέαιρε.

πολιτικὸν τὸ ἄνευ πάθους καὶ τρόπου γινόμενον. ([Hom.] Il. XI 680)
ἵππους τε ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα.

App. rhet. 340. 13 sqq. τοῦτου (scil. τοῦ ἡρωικοῦ ἑξαμέτρου) διαφοραὶ 
ἑπτά. α. κατενόπλιον, ὅ ἐστι δύο δάκτυλοι καὶ σπονδεῖος. ([Hom.] Il. I 357)

ὡς φάτο δακρυχέων, τοῦ δ’ ἔκλυε πότνια μήτηρ.
β. περιοδικόν, ὅπερ ἐστὶ δάκτυλος καὶ σπονδεῖος. ([Hom.] Il. I 2)

οὐλομένην, ἥ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκεν.
γ. σαπφικόν, ὅ ἐστιν ἄρχον ἀπὸ σπονδείου καὶ λῆγον εἰς σπονδεῖον. ([Hom.] 
Il. II 1)

ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταί.
δ. βουκολικόν, ὅ ἐστι † τὸ μετὰ τρεῖς πόδας ἀπαρτίζον <εἰς> μέρος λόγου. 
([Hom.] Il. X 475)

ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο.
ε. ὑπόρρυθμον, ὅ ἐστι τὸ καθ’ ἕκαστον πόδα ἀπαρτίζον <εἰς> μέρος λόγου. 
([Hom.] Il. I 214)

ὕβριος εἵνεκα τῆσδε, σὺ δ’ ἴσχεο, πείθεο δ’ ἡμῖν.
ϛ. τέλειον, ὅ ἐστι τὸ ἔχον ὅλα τὰ μέρη τοῦ λόγου. ([Hom.] Il. XXII 59)

πρὸς δ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ’ ἐλέησον.
ζ. πολιτικόν, ὅ ἐστι τὸ ἄνευ πάθους ἢ τρόπου γενόμενον. ([Hom.] Il. XI 680)

ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα.
Schol. B in Hephaest. 293. 2 sqq. περὶ διαφορῶν τοῦ ἡρωικοῦ. διαφοραὶ δὲ 

τῶν  ἡρωικῶν στίχων εἰσὶν ἑπτά· κατενόπλιον, περιοδικόν, βουκολικόν, σαπφι-
κόν, ὑπόρρυθμον, τέλειον καὶ πολιτικόν. κατενόπλιον μὲν οὖν ἐστι τὸ ἔχον δύο 
δακτύλους καὶ ἕνα σπονδεῖον, οἷον ([Hom.] Il. I 357)

ὣς φατο δακρυχέων, τοῦ δ’ ἔκλυε πότνια μήτηρ.
περιοδικὸν δέ ἐστι τὸ ἔχον ἕνα δάκτυλον καὶ ἕνα σπονδεῖον, οἷον ([Hom.] Il. I 2).

οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκεν.
βουκολικὸν δέ <ἐστι> τὸ † μετὰ τρεῖς πόδας ἀπαρτίζον εἰς μέρος λόγου, οἷον. 
([Hom.] Il. X 475)

ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο.
σαπφικὸν δέ ἐστι τὸ ἀρχόμενον ἀπὸ σπονδείου καὶ λῆγον εἰς σπονδεῖον, οἷον. 
([Hom.] Il. II 1)

ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταί.
ὑπόρρυθμόν δέ ἐστι τὸ καθ’ ἕκαστον πόδα ἀπαρτίζον εἰς μέρος λόγου, οἷον. 
([Hom.] Il. I 214)

ὕβριος εἵνεκα τῆσδε, σὺ δ’ ἴσχεο, πείθεο δ’ ἡμῖν.
τέλειον δέ ἐστι τὸ ἔχον πάντα τὰ μέρη τοῦ λόγου, οἷον ([Hom.] Il. XXII 59).

πρὸς δέ με τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ’ ἐλέαιρε.
πολιτικὸν δέ ἐστι τὸ ἄνευ πάθους ἢ τρόπου πεποιημένον, οἷον. ([Hom.] Il. XI 680)

ἵππους τε ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα.
ὅπερ ταὐτόν ἐστι τῷ λογοειδεῖ.

2. [Hephaest.] 43b (p. 83) εὕρηνται δὲ καὶ τούτου (scil. τοῦ ἡρωικοῦ μέ-
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τρου) διαφοραὶ τρεῖς. μία μέν, ἣν εἴπομεν, ἑτέρα δὲ ἡ τοῦ αἰολικοῦ λεγομένη, 
καὶ ἡ τοῦ λογαοιδικοῦ. 

Tzetz. de metr. 314. 23 sqq. περὶ τοῦ ἡρωικοῦ μέτρου. τὸ μέτρον τὸ δα-
κτυλικόν, ὅπερ ἐστῖν ἡρῶον, τρεῖς ἔχει τὰς διαφοράς. τρισσῶς γὰρ καλεῖται. 
δακτυλικόν, αἰολικόν, καὶ λογαοιδικόν τε.

Schol. B in Hephaest. 272. 4 sqq. ἔχει δὲ (scil. τὸ δακτυλικόν) διαφορὰς τρεῖς. 
τὸ μὲν γὰρ αὐτοῦ ἐστι κοινὸν δακτυλικόν, τὸ δὲ αἰολικόν, τὸ δὲ λογαοιδικόν. 

3. [Hephaest.] 40 (p. 79) τὸ ἰαμβικὸν μέτρον ἔστι μὲν ἑξάμετρον, ἔχει δὲ 
διαφορὰς δύο, τήν τε ἀρχαιοτέραν καὶ τὴν μεταγενεστέραν.

Anon. Harl. 15. 17 sq. τὸ ἰαμβικὸν μέτρον τρίμετρον μέν ἐστι, κέκτηται δὲ 
διαφορὰς δύο. τήν τε ἀρχαιοτέραν καὶ τὴν μεταγενεστέραν. ἐκαλεῖτο δὲ τὸ μὲν 
ἀρχαιότερον κωμικόν τε καὶ τραγικόν, ᾧ καὶ τῶν παλαιῶν οἱ πλείους ἐχρήσα-
ντο. τὸ δὲ νεώτερον καθαρόν τε καὶ τρίμετρον κυρίως διὰ τὸ τρεῖς πόδας δέ-
χεσθαι καθ’ ὑπαλλαγήν, ἴαμβον καὶ πυρρίχιον καὶ σπονδεῖον. τούτῳ δὲ ὀλίγοι 
τῶν ἀρχαίων ἐχρήσαντο.                                                                                     [F.R.]


