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Μήτικας Μανουήλ, 
Μητροφάνης, 
Μητροφών Αρχείτου, 
Μικρά Ασία, , 
Μιλήσιος παρ’ Αθηναίω, 
Μίλητος, 
Μίνως, , 
Μινώταυρος, 
Μισαήλ, αρχιεπίσκοπος, 
Μιτζάκης Κ., βουλευτής, 
Μιχαήλ Παλαιολόγος, 
Μολπικός Απελλά, 
μονή Θεολόγου, 
Μονοκάμπι, χωριό, 
Μοσάκης Ικάριος, 
Μούδια εριφή, οροπέδιο, 
μουχτάρης, 
Μπατέστος, , 
Μπαφυγάτα, χωριό, 
μπεγλέρι, σταφύλι, 
Μύκονος, 
Μυτιλήνη, 
Μυτιλήνης, 
Μωάμεθ Β, 
Μωλιπό, χωριό, 
Μωυσής, 

Ν
Να, χωριό, 
Νάξος, , 
Νέα ´Εφεσος, 
Νέα, χωριό, 
Νέγρης ∆ομίνικος, 
Νεόφυτος, , 
Νεόφυτος αρχιεπίσκοπος, 
Νεόφυτος, επίσκοπος Σάμου, 
νησί Καραβοστάσι, 

νησίδιο Κισσαριό, 
Νήφων, , , , , 
Νήφων, ιεράρχης, , 
Νίκανδρος, , 
Νικολαΐδης Σ., βουλευτής, 
Νίσιρις, 
Νίσσυρος, 
νομίσματα αρχαίας Ικαρίας, 
νόμος Λύγχειος, 
Ντρουζούλα, χωριό, 
Νύσα Αραβία, 

Ξ
Ξαβέριος Λάνδερερ, 

Ο
Οβίδιον, 
Οβίδιος, 
Οδύσσεια, 
Οιναίοι, 
Οινόη, 
Οινόη, πολίχνη, 
οίνος, 
αυστηρός, 
λάγκυρος, 
λάκυμος, 
μέλας, 
πράμνειος, , 

Οινούσες, , 
Ολιβιέρος Ιωάννης, 
´Ομηρος, , , 
ονόματα αστέρων, 
ονόματα Ικαρίας (αρχαία), 
Οξαί, χωριό, 
Οξαίς, χωριό, 
Οράτιος, 
ορθία Άρτεμις, 
όρμος
άγιος Μάρκος, 
Ιστοί, 
Καραβόσταμο, 
Κέραμοι, 

οροπέδιο
Ζητόκαμπος, 
Μούδια εριφή, 
Οτεαίς, 
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Παίζια, 
όρος
Ατζίδαις, 
Βωδεκεφάλα, 
∆ράκανον, 
Κακόν Καταιβασίδη, 
Κάψαλα, 
Κάψον, 
Κράμπη, 
Μεγαλόφως, 
Μέλισσα, 
Πάπας, 
Παχέα Κεφαλή, 
Πούντα του Κοσκινά, 
Πράμος, 
Πύργος, 
Σταυρός, 
Τριπύργια, 
Υψηλό βουνό, 
Υψών, 
Φυτρονόρος, 

Ορτέλιος, 
οσία Θεοκτίστη Λεσβία, 
Οτεαίς, οροπέδιο, 
Ουγγαρία, 
Ουνούφριος, άγιος, 
Ουρβανός Ε, πάπας, 

Π
Παίζια, οροπέδιο, 
Παΐσιος, παπάς, 
παιχνίδια Ικαρίων, 
Παλαιολόγος Ζαχαρίας, 
Παλαιολόγος Ιωάννης, αυτοκράτο-

ρας, 
Παλαιολόγος Μιχαήλ, 
Παλαιστίνη, 
Παναγία Ευαγγελίστρια, 
Παναγία Κοίμησις, χωριό, 
Παναγία, χωριό, 
Πάολος Αρνόλδος, 
Πάπα, ακρωτήρι, 
Πάπας, 
πάπας
Αγαπητός, 
Βιργίλιος, 

Βονιφάτιος Ζ, 
Ιννοκέντιος Γ, 
Ιούλιος Β, 
Ουρβανός Ε, 

Πάπας, όρος, 
Παρθένιος Α, 
Παρθένιος Β, αρχιεπίσκοπος Σάμου,


Παρθένιος Γ, αρχιεπίσκοπος, 
παροιμίες Ικαρίων, 
Πάρος, , 
Πασιφάη, 
Πάτμος, , , , , , 
πατριάρχης
Αρσένιος, 
Θεόληπτος Β, 
Ιερεμίας Β, , 
Καλλίνικος, , 

Παύλος, απόστολος, 
Παυσανίας, , , 
Παχέα Κεφαλή, όρος, 
Παχώμιος εκ Λέσβου, 
Πέζη, 
πειρατές
Γασμούλοι, 
Γενουήνσιοι, 
´Ελληνες, 
Καταλωνοί, 
Λατίνοι, 
Λομβαρδοί, 
Πισσαίοι, 
Τούρκοι, 

πέλαγος
Αιγαίο, 
Ικάριο, , 

Περαμεριά, 
Περαμεριά, χωριό, , 
Πέργη, 
Περδίκη, 
Περδίκι, χωριό, , 
Πέρδιξ, , 
περίμετρος Ικαρίας, 
Περίχου, χωριό, 
Περσεφόνη, 
Πέτρος Βέμβος, 
Πετρούπολη, χωριό, 
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Πηγή, 
Πισσαίοι πειρατές, 
Πλάγια, χωριό, 
Πλατάνα, χωριό, 
Πλίνιος, , , , , , 
Πλουμάρα, χωριό, 
Πλωμάρι, χωριό, 
ποιητής Καλλίμαχος, 
πόλη
∆ιονυσιάς, 
∆ρακόντων, 
Οινόη, 
Ταυροπόλιον, 

πολίχνη
∆ιονυσιάς, 
Οινόη, 

Πολυδεύκης, 
Πομπηία, 
Πόντιος, 
πορφυρογέννητοι, 
Ποσειδών, 
Ποσειδώνας, 
ποταμός
Αλφειός, 
Γεμέλιος, 
Καρεών, 
Χάλαρης, 

Πούντα του Κοσκινά, όρος, 
πράμνειος οίνος, , 
Πράμος, όρος, 
Προκόνησος, 
πτερά ∆αίδαλου, 
Πτολεμαΐδα, 
Πτολεμαίος, 
Πύργος, όρος, 

Ρ
Ράμσεη Ουιλλιέλμος, 
Ράντη, 
Ραφαήλ Β, 
Ράχες, , , 
Ρικανέλλης, 
Ρόδος, , , 
Ροίχος Μανδροπότου, 
Ρωμυλία, ανατολική, 

Σ
Σάμος, , , , , , , , ,

, , , , , , ,
, , , 

Σάρδεις, 
Σάτυροι, 
Σάτυροι Ικάριοι, 
Σεμέλη, 
Σερβία, 
Σήμος ο ∆ήλιος, 
Σηπιάς, 
σιδηρούχα ύδατα, 
Σικκάρδιος Α, 
Σικκάρδος Β, 
Σικκάρδος Βεγιασσίαννος, 
Σικκάρδος Γ, 
Σισώης, , , , , 
Σκιάθος, , , , 
Σκυθία, 
Σμύρνη, , , 
Σμύρνη (άλωση), 
Σμύρνης, 
Σουίδας, , 
Σουκρή πασά, 
Σουλτάνης ∆ημήτριος, 
σουλτάνος, 
Σποράδες ανατολικές, 
Σταύλος, 
Σταυρός, όρος, 
Σταυρουδάς ∆ιονύσιος, 
σταφίδα, 
σταφύλι
μπεγλέρι, 
φωκιανό, 

Στέλι, χωριό, 
Στέφανος ο Βυζάντιος, , 
Στράβων, , , 
στρατηγός Χριστόφορος, 
στυπτηρυωρυχεία Φωκαία, 
σύγγραμμα περί Γυναικείων Νόσων,


Σύγκελος, 
Συρία, 
Σωλίνος, 
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Τ
τάγμα Βενεδικτίνων, 
τάγμα Ιεροσολυμητικό, 
Τάλων, 
ταμείο Αθηνάς, 
Ταυροπόλιο, 
Ταυροπόλιον, πόλη, 
Ταυροπόλος Άρτεμις, , 
Τεδίκιος, , 
τεκτονική, 
Τένεδος, , 
Τζάρας, 
τζέργα, 
τζικούρισμα, 
Τζουρέρο, χωριό, 
Τηλημονάρι, 
Τιμοκλής ο κωμικός, 
Τοκάι, 
Τούρκοι, 
Τουρνεφόρτιος, , , , , 
τραγούδια Ικαρίων, 
Τρεις Ιεράρχες, χωριό, 
Τρίπολη, 
Τριπύργια, όρος, 
τσαμπουνοφύλακας, 
Τυρρηνοί, 

Υ
Υψηλό βουνό, όρος, 
Υψών, όρος, 

Φ
Φαβρίκιος, , 
Φαβρίκιος ∆, 
Φανάρι, , , 
Φανάρι, ακρωτήρι, , 
Φάρδη, 
Φάσιος, 
Φιλάρετος, αρχιεπίσκοπος, 
Φίλιππος εκ Τάραντος, 
Φίλιππος, ηγεμόνας Ταράντου, 
Φιλοκλής, 
Φιλοκράτεα, 
Φοίνικες, 
Φοινίκη, 
Φοντριέ Αριστοτέλης, 

Φορνέτος Ραφαήλ, 
Φούρνοι, , 
Φραγκίσκος Α, 
Φραγκίσκος Β, 
Φραγκίσκος Β, κόμης Ικαρίας, 
Φράγκοι, , 
Φραγκόσκος ∆ονάτος, ∆όγης, 
Φραγκσίσκος Α, 
φράτορας Ιουρεφόρτης, , 
φρούτα, 
Φρυδάτο, 
Φυτρονόρος, όρος, 
Φωκαία, , 
Φώκαια, 
Φωκάς, άγιος, 
φωκιανό σταφύλι, 
Φωκούσαι, 

Χ
Χάλαρης, ποταμός, 
Χαναναίοι, 
Χαρίτων Κυδωνιάτης, 
Χαρίτων, Παμφύλης, 
Χατζή Σταμάτενα, 
Χατζή Σταμάτιος, 
Χατζιδάκης Γεώργιος, 
Χιόνα, 
Χίος, , , , , , , , , ,

, , , , , , 
Χόπφιος, μεσαιωνοδίφης, 
Χρθσόβουλλοι Λόγοι, 
Χριστός, χωριό, 
Χριστόφορος Σάμιος, αρχιεπίσκοπος,


Χριστόφορος, στρατηγός, 
Χρυσοβέργης Λουκάς, 
Χρυσόβουλλος λόγος, 
Χρυσόβουλος λόγος, 
χωριό
Άγιος Γρηγόριος, 
Άγιος Παντελεήμων, 
Ακαμάτρα, 
Αράθουσα, , 
Γέροντας, 
∆άφνη, 
Ευαγγελίστρια, 

171



Εύδηλος, 
Θέρμα, 
Κα, 
Καρυαί, 
Καταφύδι, , 
Καχωριά, 
Κισσιλόβο, 
Κοτζίκια, 
Κουντουρά, 
Κρατζάτοι, 
Λαγγάδα, 
Λακέδες, 
Μαρμάρια, 
Μαυράτο, 
Μεσαριά, –
Μονοκάμπι, 
Μπαφυγάτα, 
Μωλιπό, 
Να, 
Νέα, 
Ντρουζούλα, 
Οξαί, 
Οξαίς, 
Παναγία, 
Παναγία Κοίμησις, 
Περαμεριά, , 
Περδίκι, , 
Περίχου, 
Πετρούπολη, 
Πλάγια, 
Πλατάνα, 
Πλουμάρα, 
Πλωμάρι, 
Στέλι, 
Τζουρέρο, 
Τρεις Ιεράρχες, 
Χριστός, 

Ψ
Ψαλακάνθα, 
Ψαρά, , 
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