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Άστρον

Κλαύδιος Πτολεμαίος «Γεωγραφική Υφήγησις» Βιβλίο Γ:
«Πελοποννήσου θέσις.
Ἡ Πελοπόννησος περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῷ τε Κορινθιακῷ κόλπῳ καὶ τῷ ἰσθμῷ καὶ τῷ ἐφεξῆς Κρητικῷ πελάγει, ἀπὸ δὲ δυσμῶν καὶ μεσημβρίας τῷ Ἀδριατικῷ
πελά-γει, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ Κρητικῷ πελάγει.
Καί ἐστιν ἡ παράλιος αὐτῆς τὴν περιγραφὴν ἔχουσα οὕτως·
Μετὰ τὰς ἐν Μεγαρίδι Πηγὰς, αἵτι-νες εἴρηνται ἐν τῷ Κορινθιακῷ κόλπῳ τῆς Ἀχαΐας
ἐπέχουσαι μοίρας να γ ιβ λζ γ ιβ
Κορινθίας ἱερὸν Ἥρας Κορινθίας να δ λζ δ Λέχαιον ἐπίνειον να γ λζ Ἀσωποῦ
ποταμοῦ ἐκβολαί να ιβ λζ ιβ
Σικυωνίας Συὸς ποταμοῦ ἐκβολαί ν γο λζ
τῆς ἰδίως καλουμένης Ἀχαΐας Αἴγειρα ν δ λ _γ ιβ Αἴγιον μθ _δ λ _γ ιβ Ἐρινεὸς λιμήν
μθ _ λ _γ ιβ Ῥίον ἄκρον τὸ καὶ Δρέπανον μθ γ λζ Ποσειδῶνος ἱερόν μθ δ λζ Πάτραι
μθ λ _γ Ὤλενος μη _γ λ _δ Δύμη μη γο λ γο Ἄραξος ἄκρα μη _ λ _δ
Ἠλείας Κυλλήνη ἐπίνειον μη _ λ _ Πηνειοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί μη γ λ _ Χελωνῖτις
ἄκρα μη λ γ Χελωνίτης κόλπος μη γ λ δ Ἰχθὺς ἄκρα μη ιβ λ Ἀλφειοῦ ποτ. ἐκβολαί μη
γ λε _γ ιβ ἡ ἀρχὴ τοῦ ποταμοῦ μθ _γ λ _
Μεσσηνίας Κυπαρισσία πόλις. μη _ιβ λε _δ Κυπαρίσσιον ἄκρον μη γ ιβ λε γο Σέλα
ποταμοῦ ἐκβολαί μη _ λε _ιβ Πύλος μη _ιβ λε _ Κορυφάσιον ἄκρα μη _ λε γ ιβ
Μοθώνη μη _ιβ λε γ Κολώνη μη _δ λε δ Ἀκρίτας ἄκρα μη _δ λε ἐν δὲ τῷ
Μεσσηνιακῷ κόλπῳ Ἀσίνη μη _γ λε Κορώνη μθ λε ιβ Μεσσήνη μθ δ λε δ Παμίσου
ποτ. ἐκβολαί μθ γ λε δ ἡ πρὸς τὸν Ἀλφειὸν πο-ταμὸν αὐτοῦ συναφή μθ λε _γ ιβ Φεραί
μθ _ λ δ Ἄβεα μθ _δ λε
Λακωνίας Λεῦκτρον μθ _γ ιβ λδ γο Ταιναρία ἄκρα ν λδ γ καὶ ἐν τῷ Λακωνικῷ κόλπῳ
Ταινάριον ν λδ _δ Καινή ν ιβ λδ _γ Τευθρώνη ν λδ _γ ιβ Λᾶς ν δ λε Γύθιον ν γ λε ιβ
Τρινασὸς ἐπίνειον ν γ ιβ λε Εὐρώτα ποτ. ἐκβολαί ν _ λε ἡ ἀρχὴ τοῦ ποταμοῦ ν _ λε _δ
Ἄκρεια ν _ιβ λε Βιάνδυνα ν _δ λε Ἀσωπός ν _γ λε ιβ Ὄνου Γνάθος ἄκρα να λε Βοιαί
να ιβ λε ιβ Μαλέα ἄκρα να γ λε καὶ ἐν τῷ Ἀργολικῷ κόλπῳ ἔτι Λακωνικῆς Μινώα
λιμήν να λε Διὸς Σωτῆρος λιμήν να λε δ Ἐπίδαυρος να ιβ λε _ Ζάρηξ να λε γο
Κύφαντα λιμήν να λε _δ Πρασιά να γ λε _γ
Ἀργείας Ἄστρον να _ λε _δ Ἰνάχου ποτ. ἐκβολαί να _ λε _γ ἡ ἀρχὴ τοῦ ποταμοῦ
να λ _ Ναυπλία ἐπίνειον να _ιβ λ Φλιοῦς να _δ λε _γ ιβ Ἑρμιόνη νβ λ Σκύλλαιον
ἄκρον νβ _ λ ιβ ἐν τῷ Σαρωνικῷ κόλπῳ ἔτι Ἀργείας Τροιζήν νβ γ λ ιβ Μεθώνη
χερσόνησος νβ λ γ Ἐπίδαυρος να _γ λ γ ιβ Σπείραιον ἄκρον να _δ λ _ιβ Ἀθηναίων
λιμήν να _ λ _ιβ Βουκέφαλος λιμήν να γ ιβ λ _δ
Κορινθίας Κεγχρεαὶ ἐπίνειον να γ ιβ λ _γ ιβ Σχοινοῦς λιμήν να γο λζ»

