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Αντί προλόγου. . .
Ο πρώτος τόμος από τα «Σαμιακά» και η «Λαογραφία» της Σάμου του Επαμεινώνδα Στα-

ματιάδη, στη μετάφραση του  των Ι. Ζαφείρη και Ν. Μύτικα, είναι τα πρώτα έργα που
ψηφιοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Ψηφιακής Τυπογραφίας και Μαθηματικών Εφαρμογών, του
Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Το εργαστήριο έχει πρόγραμμα ψηφιοποίησης σημαντικών για τη Σάμο έργων για τα οποία

μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα για την ψηφιακή έκδοση ή έργων τα πνευματικά
δικαιώματα των οποίων έχουν λήξει.
Η επιλογή των Σαμιακών και της Λαογραφίας, έγινε με το σκεπτικό ότι αυτά είναι και δυσεύ-

ρετα (ειδικά η Λαογραφία δεν υπάρχει πια στο εμπόριο) αλλά και ευρέως γνωστά ως έργα, τόσο
στους κατοίκους της Σάμου όσο και στους επιστήμονες Ιστορικούς, αφού αποτελούν μια από τις
συχνότερες (αν όχι τη συχνότερη) αναφορά στην βιβλιογραφία της Ιστορίας της Σάμου.
Από τη ϑέση του διευθυντή του εργαστηρίου ϑα ήθελα να ευχαριστήσω ϑερμά τον Ηλία Γιαννου-

λόπουλο για την ευγενική παραχώρηση της απαιτούμενης άδειας για τον Τόμο Α των «Σαμιακών»,
καθώς και τον Ανδρέα Ζαφείρη για την ευγενική παραχώρηση της απαιτούμενης άδειας για τον
τόμο της Λαογραφίας των «Σαμιακών».
Πιστεύω ότι με τέτοιες δράσεις, πέραν της προφανούς επιστημονικής τους αξίας, το Πανεπι-

στήμιο ενισχύει τους δεσμούς του με την τοπική κοινωνία αλλά και συνεισφέρει στη διάχυση της
γνώσης που σχετίζεται με τον τόπο. Ελπίζω η τοπική κοινωνία να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια
και να συνεισφέρει στην ανεύρεση σπάνιου υλικού για τη Σάμο, αλλά και για γειτονικά νησιά όπως
η Ικαρία.

Αντώνης Τσολομύτης, Σάμος .
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Άκτορας, 
Αλανοί, , 
Αλέα Αθηνά, 
Αλειπτικά συγγράμματα, 
Αλεξανδρίδης, 
Αλέξανδρος, –, , 
Αλέξανδρος Ισέου, 
Αλέξανδρος, ο Μέγας, 
Αλέξιος Κομνηνός, –, 
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Άσιος, , 
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Ατταλία, 
Άτταλος, 
Άτταλος ο Β´, 
Άτταλος ο Γ´, 
Αττήν, 
Αττική, 
Αττικός πάροικος, 
Αύγδαμης, 
Αύγουστος, , , 
Αύγουστος Οκτάβιος, 
Αυλάκια, 
αυλητής
Τηλεφάνης, 

αυλητρίδα
Αγαθόκλεια, 

Αυρήλιος, 

Αυρήλιος Ποισειδώνιος, παλαιστής,


Αυρήλιος, Μάρκος, , 
αυτοκράτειρα
Αικατερίνη, 
Ζωή, 

αυτοκράτειρα Θεοδώρα, 
αυτοκράτορας
Αλέξανδρος Σεβήρος, 
Αλέξιος Κομνηνός, –, 

Ανδρόνικος Κομνηνός, 
Αντωνείνος, 
Βαλδουΐνος, 
Γαλλιηνός, , 
Γέτας, 
Γορδιανός ο Αφρικανός, –


Γορδιανός Πίος, , 
∆ιαδουμενιανός, 
Ελεγάβαλος, 
Ερρίκος ο Β´ (Γερμανίας), 
Θεοδόσιος, 
Ιωάνης Παλαιολόγος, 
Ιωάννης Β´ Κομνηνός, 
Καρακάλλας, , 
Κόμμοδος, 
Κωνσταντίνος Η´ ο Μονομάχος,


Μακρείνος, , 
Μανουήλ Κομνηνός, , , 

Μαξιμείνος, 
Μάρκος Αυρήλιος, , 
Μιχαήλ Η´, 
Μιχαήλ Ραγκαβέ, 
Νικοφόρος Φωκάς, 
Ουαλεριανός, –, 
Πείος Αντωνείνος, , 
Σεπτίμος Σέβειρος, 
Τίτος, 
Τραϊανός ∆έκιος, 
Φίλιππος ο πρεσβύτερος, 

Αυτοκρατορία της Νικαίας, 
Αυτοκράτωρ, 
αυτός έφα, 
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Αφείδαντας, 
Αφροδισία, 
Αφροδίτη, , , , , , ,

, , –
ναός ∆εξικρέοντα, 

Αφροδίτης άστρο, 
Αχαιοί, , , 
Αχιλλέας, 
Αχίλλεια, 
Αχμέτ πασά, 
Αχρίδες, 
Αϊδήν, , 

Β
Βαβυλώνα, , 
Βαγιαζήτ, 
βαδίζειν Ηραίον εμπεμπλεγμένον, 

Βαθύλλος, 
Βάθυλλος, μουσικός, , 
Βακχίδα (Σαμία εταίρα), 
Βακχίδες, , 
Βακχικά, 
βακχικά έθιμα, 
Βακχίς, 
Βάκχος, 
Βαλδουΐνος, , 
Βαλδουΐνος (κόμης Φλάνδρας), 
Βαλκέντερος, 
Βαλοάς Κάρολος, 
Βαρ-Ρασήδ, 
Βαρθελεμής αββάς, 
Βαρθεμελής αββάς, 
Βαρθόλδος, , 
Βαρίδα της Νεαπόλεως, 
Βαρκαίοι, 
βασίλειο της Περγάμου, 
Βασίλειος Αργύρης, 
Βασίλειος ο Β´, 
Βασίλειος ο Μακεδόνας, 
βασιλιάς
Αγκαίος, 
Αλυάττης, , 
Αμφικράτης, 
Γουλιέλμος, 
Γουϊμάρ (Νορμανδών), 

∆ημοτέλης, 
Εριχθόνιος, 
Ευαγόρας, 
Εύρητος, 
Ηρώδης, 
Νουμάς, 
Προκλής, 
Ρογήρος, 
Ρογήρος ο Β´, 
Σκύθης (Ζαγκλαίων), 

βασίλισσα Αιγύπτου
Κλεοπάτρα, 

Βασσαριακά, 
Βάστα Κάρα, 
Βάστα Κάρας, 
Βατινήδα, 
Βατινήτιδα, , , , , ,


Βατινήτιδα χώρα, , , , ,


Βάττος, 
Βάυλος, 
Βεδρεδδίν, 
Βενέδικτος από τη Γένοβα, 
Βενέδικτος Βορδώνης, 
Βενζής (Φλωρεντινός χρονογράφος),


Βερενίκης κόμη, 
Βησάνθη, 
Βίαντας, , 
Βιέννη, 
Βιθυνία, , 
βίος Λυκούργου, 
Βιτάλη, 
Βιτέλλιος, 
Βιτέρβη, 
Βιτρούβιος, 
Βιττώ, εταίρα, 
Βίων Ζωίλου, , 
Βίωνας, 
Βλαδίμηρος, 
Βοασσάρδος, 
Βολούμνιος, 
Βορδώνης, , 
Βοσκίνης, 
Βοσκίνι Μάρκος, 
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Βουενδελεμόντης, 
Βουκολικά, 
Βουλαγόρας, 
Βουλευτήριο, , 
βουνό
Άκτο, 
Άμπελος, , 
Ασσωρό, 
Ασσωρόν, 
Καρβούνης, 
Κερκετέας, 
Κέρκης, 
Κώρυκας, 
Μανταλένα, 
Μάνταλο, 
Μερίδαλο, 
Μόργο, 
Νότα, 
Οίθη, 
Φλοιόν, 

Βουρνιάς, 
Βοχάρτιος, 
Βρογάνα, 
Βροκ, 
Βροντιανή, , 
Βροντίνος ο Κροτωνιάτης, 
Βρυτώ, 
Βυζαντινοί, 
Βυζάντιο, , , , 
Βύζας, κεραμουργός, 
βωμολόχος, 

Γ
Γάιος Λικίνιος Ουήρρος (ύπατος),


Γάιος Σάννιος Γαΐου, 
Γάλβας, 
Γαλερών λιμάνι (Μουλαβραΐμη), 

Γαληνός, , , 
Γαλλία, 
Γαλλιηνός, , , , 
Γαλλική Επανάσταση, 
Γάλλοι σταυροφόροι, 
Γαστίνης Άγγελος, 
Γαυλίτης, 

Γαϊδουρονήσι (Αγαθονήσι, Υετούσα),


Γέλα, 
Γέλιος Άουλους, 
Γελώος, , 
Γενική Σαμιακή Συνέλευση, , 
Γένοβα, 
Γενοβέζοι, , , –
Γερουσία, 
Γέτας, 
γεωγράφος
Αγαθαρχίδης, 
Αγαθοκλής, 
Αγάθων, 
Εδρισή, 
Νικάνωρ, 
Παυσίμαχος, 

Γεωμόροι, , , , 
Γεωργειρήνης Ιωσήφ, , , 
Γεώργιος ∆ημητριάδης, 
Γεώργιος Θεοδωρόκανος, 
Γεώργιος Κεδρηνός, 
Γεωφάνιον (πόλη), 
Γη, 
γη σαμιακή
αναβαλλαγόρας, 
αστήρ, 
κολλύριον, 
μήλινος λευκή, 
Σαμία λίθος, 

γιατρός
Ερασίστρατος, 
Μηνόκριτος, 

Γιγαρθώ (πηγή), 
Γίλλος, 
γιορτή
Απατούρια, 

γιός Πυθαγόρα
Αρίμνηστος, 
Μάμαρκος ή Μάμερκος, 
Μνήσαρχος, 
Τηλαύγης, 

Γιουναβέλης, 
Γιούρα Κυκλάδων, 
Γκερέν, , , , 
Γκουερτζίνος, ζωγράφος, 
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Γκρήνουιτς, 
Γλαύκη Μυκάλης, 
Γλαυκίας Αχαρνεύς, 
Γλαύκος, καλλιτέχνης, , 
Γλαύκου τέχνη, , 
Γλυκύς Αγκών, 
γλύπτης
Θεόδωρος του Ροίκου, –

Ροίκος, –
Τηλεκλής ή Τήλεκλος, 

Γλυφάδα, 
Γλώριππος, Πυθαγόρειος φιλόσοφος,


Γνάιος Μνάλιος, 
Γνωστικοί, 
Γονζάγος Φερδινάνδος, 
Γοργόνα, 
Γόργος, 
Γοργυία, 
Γοργυιέας ∆ιόνυσος, 
Γοργυιεύς ∆ιόνυσος, 
Γόργυρα, 
Γοργύρα (Καρλόβασι), , 
Γοργυρέας ∆ιόνυσος, 
Γοργυρεύς ∆ιόνυσος, 
Γόργυρος ∆ιόνυσος, 
Γορδιανός ο Αφρικανός, –
Γορδιανός Πίος, , 
Γότθοι, 
Γουλιέλμος, 
Γουλλιέλμος, αρχιεπίσκοπος Τύρου,


γουρού, 
Γουϊμάρ (βασιλιάς Νορμανδών), 

γραμματέας
Μένιππος, 

γραμματικός
Καλλίστρατος, , 
Λυγκεύς, 
Σιμμίας ή Σιμωνίδης, 
Φιλητάς του Τηλέφου, 

γραμμές, 
Γρηάς ποδιά, 
Γρηάς ποδιά (Ποσίδειον), 

Γρηγόριος Μελισσηνός, 
Γύγος, 
Γύθειο, 
Γύλλιος, , 
Γυμνάσιον, ναός ´Ερωτος, 
Γυρήνω, 
Γυρηνώ, 
Γυρίννη, 
Γυρινούντα, 
Γωμόροι, , 

∆
∆αλλαβάης, 
∆αλματία, 
∆αμασικλεύς, 
∆αμιανός, 
∆αμώ, κόρη Πυθαγόρα, , 
∆άμωνας, 
∆άμωνας, γιος Πυθαγόρα, 
∆ανιήλ, , 
∆άππερ, 
∆αρδανία, , , 
∆άρδανος, , 
∆αρείος, , –, , 
∆ασκαλειό, 
∆ασκύλειο, 
∆αυΐδ, 
∆αυνίας, 
δάφνη σαμιώτικη, 
δαχτυλίδι του Πολυκράτη, 
∆έθλιος, 
∆εικτήριο, , 
∆εινίας, , , 
∆ειπνητικές επιστολές, 
δέκα, 
∆έκιος Τραϊανός, 
∆ελαΜαντράη Α., 
∆ελλαουάης Ιάκωβος, 
∆ελφοί, , , , , , 
∆ελφοί, μαντείο, , 
∆εξικρέοντας, 
∆εξικρέων, πλοίαρχος, , 
∆εόνυσος (∆ιόνυσος), 
∆έπιγκ, 
∆ερβίλλιος, 
δερβισάδες, 
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∆ευτέρα Τυρινής (Σκυλοδευτέρα), 

∆ήλια, 
∆ήλος, , , , , , , ,

, 
∆ημαγόρας, συγγραφέας, 
∆ημάδης, 
∆ημαίνεπος ∆ημαινέπου, 
∆ημαίνετος ∆ημαινέτου, 
δημεγέρτες, 
∆ήμητρα, , , , 
Ελευσινία, 
Ενελυσκίδα, 

∆ημητριάδα, 
∆ημητριάδης Γιώργος, 
∆ημήτριος, , , 
Αιξωνεύς, 
Ανδρομάχου, 
∆ημοκράτους, 
Μάγνης, 
ο Φαληρεύς, 

∆ημήτριος του Αντιγόνου, 
∆ημήτρος Ιερόν, 
∆ημοκήδης (γιατρός), 
∆ημοκήδης ο Καλλιφώντος, 
∆ημοκρίνιος, 
∆ημόκριτος Αβδηρίτης, 
∆ημόνικος, ρήτορας, 
∆ημοσθένης, , , 
∆ημοτέλης, βασιλιάς Σάμου, , ,

, , 
∆ημώ, 
∆ημώνακτας, , 
∆ημώναχτας, 
∆ιαγόρας, 
∆ιαδουμενιανός, 
διαιτολόγιο αθλητών, 
διάλεκτος
Αιολική, 
∆ωρική, 
Ιωνική, 
Καρική, 

∆ιανυσόδωρος, 
∆ιαπόρι, 
∆ίας, , , , , , , ,

, , 

Ελευθέριος, 
Ελευθερωτής, 
Ολύμπιος, 
Πολιεύς, 

διασήμων ανδρών, περί, 
διαστάσεις ναού ´Ηρας Ιμβρασίδος,


∆ιασυρμός φιλοσόφων, 
∆ιβουτάδης ο Σικυώνιος, 
∆ιδυμέας Απόλλωνας, 
∆ίδυμος, 
∆ιηφόντης, 
∆ικαιαρχία, 
∆ικαίαρχος, 
∆ικτύναιο, 
∆ιογένης, 
∆ιογένης Αρχίνου, 
∆ιογένης Λαέρτιος, , –, ,

, , , , 
∆ιογένης του ∆ιογένους, 
∆ιόδοτος Θριάσιος, 
∆ιόδωρος ο Σικελιώτης, , , ,

, , , 
∆ιοκλής, , , 
∆ιομέδοντας, , 
∆ιονύσιος
Κολλυτεύς, 
ο Αλικαρνασεύς, 
ο Αλικαρνασσεύς, , 
ο Περιηγητής, 
ο Χαλκιδέας, 
του Αμινίου, 
του Ηρακλείτου, 
του Μητροδώρου, τριήραρχος,


του Μουσωνίου, ιστορικός, 
τύραννος, 
τύραννος Σικελίας, 
τύραννος Συρακουσών, , 

∆ιονυσίου στέφανον, 
∆ιονυσόδωρος Φηγούσιος, 
∆ιόνυσος, , , , , ,


Γοργυιέας, 
Γοργυιεύς, 
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Γοργυρέας, 
Γοργυρεύς, 
Γόργυρος, 
Ενόρχης, 
Κεχηνότος, 

∆ιόνυσος (σαμιακή προφορά: ∆εό-
νυσος), 

∆ιόξενος Ερεχθείδος, 
∆ιοσκορίδης, καλλιτέχνης, , 
∆ιοσκουρίδης, , , 
∆ιοσκουρίδης, ποιητής λυρικός, 
∆ιότιμος Αχαρνεύς, 
∆ιοφάνης, 
∆ιόφαντος, 
διπλοί, 
διφθέρα, 
∆ιφίλας, 
∆ιώρυγα Κρυπτή, 
δόγης ∆ομίνικος Μικέλλης, 
∆ογλιόνης Ιωάννης, 
∆ολαβέλλας, 
∆ομίνικος Μικέλλης (δόγης), 
∆ομιτία, 
∆ομιτιανός, , 
∆όμνα, Ιουλία, 
∆ομούζ-βορνού, 
∆ομούζ-βουρνού, , 
∆ον Ιωάννης ο Αυστριακός, 
∆όρυσσα, 
∆οσίθεος, 
∆οσίθεος ∆οσιθέου Αλεξανδρεύς, 

∆ούκαινα Άννα, 
∆ούκας Ιωάννης, 
∆ουμούζ-βορνού, 
∆ουμούζ-βουρνού, , 
∆ούρις, , 
∆ούρις ο Σάμιος, 
∆ούρις, ιστοριογράφος και τύραν-

νος, , 
∆ράκων, 
∆ράκων ∆ράκοντος, 
δραχμές, , 
δρόμονες, 
∆ρύαντας, 
∆ρυν (το περί ∆ρυν σκότος), 

∆ρύοπες, 
∆ρυούσα, , , , 
δυάδα, 
∆υονυσιακά, 
∆υονύσιος (στρατηγός), 
∆ωδώνη, 
∆ωριέας, 
∆ωρικός ρυθμός, 

Ε
εβζέτ, 
Εγέρτιλος, 
Εγέρτιος, 
Εδρισή, 
Εθνικά, 
είλωτες, 
Ειρεσιώνη, , 
Ειρήνη, 
ειρήνη
Ανταλκίδεια, 

Εκαταίος, 
εκστρατεία κατά της Κρήτης, 
εκστρατεία του Ιμερίου, 
Εκφαντίδης, 
Ελαία, 
ελαιόφυτον, Σάμος, 
Ελάτεια, 
Ελεγάβαλος, , 
Ελεγειακά, 
´Ελει (εν), ναός Αφροδίτης, 
Ελευθέρια, 
Ελευθέριος ∆ίας, 
Ελευθέριου ∆ιός ναός, 
Ελευθερναίοι, 
Ελεύθεροι Κτίστες, 
ελίκων, περί, 
Ελισσά, 
Ελληνική Επανάσταση, 
ελληνικό αλφάβητο (προέλευση), ,


Ελλήνιον ιερό, 
Ελληνοταμίες, 
Ελλήσποντος, , , , , ,

, , 
Ελπινίκη, 
´Ελπις ο Σάμιος, 
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´Ελπις, ϑαλασσοπόρος, 
´Ελωρις, φιλόσοφος Πυθαγόρειος και

ποιητής, 
εμίρης Σαήτ, 
Εμμανουήλ Κρητικίδης, 
Εμπεδοκλής, 
έμπορος
Ξάνθος, 

εν ´Ελει ναός Αφροδίτης, , 
εν Καλάμοις ναός Αφροδίτης, 
Ενελισκύδα ∆ήμητρα, 
Ενετική δημοκρατία, , 
Ενετοί, , , , 
Ενόρχης ∆ιόνυσος, 
Ενούδος, 
εξ’ αμάξης, 
εξέστι τοις Σαμίοις σαλαΐζειν, 
εορτή των Μουσών, 
Επαίνετος, 
Επακταίος Ποσειδώνας, 
Επακταίου Ποσειδώνος ναός, 
Επαμεινώνδας, 
Επαμεινώνδας Σταματιάδης, 
επανάσταση των δούλων, 
επανάσταση των Ιώνων, 
´Επανδρος ∆ιογένου, 
Επαρχία της Ασίας, 
Επαρχία των Νήσων, 
επί των όπλων ακκίζεσθαι, 
Επίγονος Επιγόνου, 
Επιγράμματα, 
Επιδαύριοι, 
Επίδαυρος, , , 
Επικά, 
Επίκουρος, 
Επιμενίδης ο Μέγας, 
επιμηλίδα, 
επίπεδα σχήματα, 
επιστημονικό όργανο
σκαφίον, 

Επιστολάς ∆ειπνητικάς, 
επιστολές προς Ιππόλυτο, 
επιστολή Πυθαγόρα
προς Αναξιμένη, 
προς Ιέρωνα, 
προς Τηλαύγη, 

επιτάφιος Περικλή, 
επόπτης
Άνδροκλος, 

´Εποχος, 
Επταστάδιος πορθμός, 
Επταστάδιος πορθμός (Νταρ-Μπογάζ),


επτάχορδο, 
επωστρίδες, 
Ερασινίδης, 
Ερασιστρατείς, 
Ερασιστράτιος, 
Ερασίστρατος, γιατρός, 
Ερατοσθένης, 
έργα Αρίσταρχου
Περί μεγεθών και αποστημά-
των Ηλίου και Σελήνης, 

Περί συστήματος Κόσμου, 
έργα Πυθαγόρα
Ιερός Λόγος, 
Μαγικά φυτά, 
Μυστικός Λόγος, 
Παιδευτικό, 
Περί βολβών, 
Περί ενεργειών, 
Περί ευσεβείας, 
Περί κράμβης, 
Περί Σκίλλης, 
Περί του όλου, 
Περί ψυχής, 
Πολιτιστικό, 
Φυσικό, 
Χρυσά ´Επη, 

Εργάνη Αθηνά, 
Εργάτιδα Αθηνά, 
Ερέτρια, , 
Ερετριείς, , , 
´Εριδα, 
Εριχθόνιος, βασιλιάς Αθηνών, 
Ερμαίο, ακρωτήριο, 
´Ερμαννος, 
Ερμείας, φιλόσοφος, 
Ερμής, , , , , , ,


Χαριτόδοτος, 
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Ερμιονείς, 
´Ερμιππος, 
Ερμοδάμαντας, 
Ερμοδάμας, δάσκαλος Πυθαγόρα, 

Ερμόδωρος, 
Ερμοκράτης, 
´Ερμονας, 
Ερμότιμος, 
Ερμόφαντος, 
Ερρίκος Βρέβης, 
Ερρίκος ο Β´, 
Ερύθεια, 
Ερυθραίοι, 
Ερυθραίς, 
Ερυθρές, , , 
ερυθροκόμοι, 
´Ερωτας, 
Ερώτι, 
ερωτικές ωδές, 
´Εσπερο (άστρο Αφροδίτης), 
Εσσαίοι, 
εσσαμά, 
εταίρα
Βιττώ, 
Κερκούριον, 
Λαμπιτώ, 
Μυρίνη, 
Νάννιον, , 

εταίροι, 
Ετρουσκίλλη, , 
Ευαγόρας, 
Ευάνθης, ιστοριογράφος, 
Εύβοια, , , 
Ευβουλίδης Αλαιεύς, 
Ευγαίων ο Σάμιος, 
Ευγαίων, συγγραφέας, 
Ευγέων ο Σάμιος, 
Ευγέων, συγγραφέας, 
Εύδαμος, 
Εύδηλος, 
Εύδημος, 
Ευδοκία, 
Ευδόκιμος, 
Ευηγέτης, 
Εύθυμος, 

Εύθυνος, αθλητής, 
Ευκλείδης, 
Ευκλείδης, άρχοντας, , 
Ευκλής, άρχοντας, 
Ευκράτης, 
Ευκτήμονας, 
Ευμένης, , 
Ευμόλπος Πυθαγόρου, 
Εύνομος, 
Ευνούχος Ιωάννης, 
Ευξάντιος, 
Εύξεινος Πόντος, 
Εύξενος Θορίκιος, 
Ευπαλίνος του Ναυστρόφου, 
Εύπομπος, 
Εύρητος, βασιλιάς, 
Ευριπίδης, , 
Ευριπίδου και Σοφοκλέους, περί, 

Ευρυκόοντας, 
Ευρυμένης, 
Ευρυνόμη, 
Ευρυπίδης, 
Ευρυσθέας, 
ΕΥρύφημος ο Συρακούσιος, 
Ευρώπη, 
Ευσέβιος, , , 
Ευστάθιος, , , 
Ευστάθιος πατρίκιος ο Χαρσιανί-

της, 
Ευτρόπιος, 
Εύφαντος, 
Εύφορβος, 
Ευφροσύνη, 
Ευφρώ, 
Εφεδέτες, 
Εφεσία, 
Εφέσιοι, , , , 
Εφεσίς, 
´Εφεσος, , , , , , ,

, , , , , ,
, , 

´Εφεσσος, 
Εφέτες, 
Εφημερίδες, 
´Εφοροι, , 
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´Εφορος, , 
Εχινάδες νήσοι, 

Ζ
Ζάγκλη, , –, 
Ζακυνθινοί, 
Ζάμολξις, 
Ζάρατος, 
Ζαχαρίας Κεντηρίωνας Β´, 
Ζαχαρίας ντε Κάστρο Μαρτίνος, 

Ζεύ φίλε, 
Ζεύς, , , , 
Ελευθέριος, 
Καπιτώλιος, 

Ζηνόβιος, 
Ζηνόδοτος, 
Ζήνωνας, , 
Ζήρυνθος, 
ζοφασάμ, 
ζωγραφικής, περί, 
ζωγράφος
Γκουερτζίνος, 
Θεόδωρος, 
Θεοφάνης, 
Θέων, 
Καλλιφών, 
Καλυφών, 
Νικασθένης, 
Τιμάνθης, , 

Ζωή (αυτοκράτειρα), 
Ζωΐλος, , 
Ζώιλος ∆ημητρίου, 
Ζώιλος Ζωίλου, , 
Ζωοδόχου Πηγής, 

Η
´Ηβη, 
Ηγήσανδρος, 
Ηγησίστρατος, , , 
Ηγίας Ελευσίνιος, 
ηγούμενος ∆ανιήλ, 
Ηδύλη, 
Ηδυλόγος, ιαμβογράφος, 
Ηδύλος ο Μελικέρτου, 
Ηδύλος, ιαμβογράφος, 

Ηλείοι, 
Ηλείος (μάντης), 
Ηλέκτρα, 
´Ηλιος, , 
ημερόεσσα, 
Ημικύκλιον Πυθαγόρου, , 
´Ηπειρος, , 
´Ηρα, , , , , , , ,

, , , , , , ,
, , , , , –
, , , , , ,
, , , , , ,
–, , 

γαμήλια, , , , –

Ιπνούντιδα, 
ορθία, 
Πελασγία, 
Τελεία, 

Ηραγόρας, 
Ηραία, , , 
Ηραίο, , , , , , , ,

, , , , , ,
, , , , –,
, 

Ηραίον ή ´Ηραιον Τείχος, 
Ηραΐτης όρμος, , , 
Ηράκλεια, , 
Ηράκλεια (Πέρινθος), 
Ηρακλείδες, 
Ηρακλείδης, , 
Ηρακλείδης Ηρακλείδου, 
Ηρακλείδης ο Ποντικός, , 
Ηράκλειες στήλες, , 
Ηράκλειτος, 
ολυμπιονίκης, 
του Θεοδώρου, 
φιλόσοφος, 

Ηρακλής, , , , , , ,
, 

´Ηρας
ναός, 
ξόανο, –
τέμενος, 

Ηρέννιος, 
Ηριφίλη, 
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Ηρόδοτος, , , , , , , –
, , , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
–

Ηρόδοτος Ζήνωνος, 
Ηρόδωρος Ηρακλεότης, 
Ηροφίλη, ποιήτρια, 
Ηρόφυτος, στρατηγός, 
Ηρώδης (βασιλιάς Ιουδαίων), 
Ηρώδης ο Αττικός, 
Ηρωδιανός, 
Ησίοδος, , 
Ησύχιος, , , , 
Ηφαιστιοπόλιδας, 
Ηφαιστίωνας, , , 
´Ηφαιστος, , , 

Θ
ϑαλασσοπόρος
´Ελπις, 
Κωλαίος, , 

Θαλής, 
Θαλής ο Μιλήσιος, 
Θαλίτης Σφασυδηίου, 
Θαλλός, 
Θαμύρας, λυριστής, 
ϑάνατος Αγκαίου, 
Θεά
Αθηνά, , , , , 
Άρτεμις, , , , , ,
, , , , , ,


Αφροδίτη, , , , –
, , –

∆ήμητρα, , , , , 
´Ηρα, , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , –
, , , , , ,
, , , , , ,
–, , , –

´Ισιδα, 
Κυβέλη, 
Σεράπιδα, 

Θεαγένης, 
Θεανώ, , , 
Θεανώ (σύζυγος Πυθαγόρα), 
Θεανώ, Πυθαγόρεια φιλόσοφος, σύ-

ζυγος Πυθαγόρα, 
Θεβενώ, 
ϑέματα, 
Θεμίσονας, 
Θεμιστόκλεια, 
Θεμιστοκλής, , 
Θεμιστοκλής, ανδριαντοποιός, 
Θεμίσων, ναύαρχος, 
Θεοδορόκανος Γεώργιος, 
Θεοδόσιος, 
Θεόδοτος, 
Θεόδοτος (σαμιακή προφορά: Θεύ-

δετος), 
Θεόδοτος του Ερμίππου, , 
Θεοδώρα αυτοκράτειρα, 
Θεοδωρομήδης, 
Θεόδωρος, , , 
ζωγράφος, 
Λάσκαρης, 
ο Ροίκου, Σάμιος, 
ο Τήλεκλος, 
Πωχοπρόδρομος, 
του ∆ιονυσίου, 
του Ροίκου, γλύπτης, –
του Τηλεκλή, 

Θεόδωρος του Τηλεκλή, 
Θεοκλής, 
Θεοκλής Αχαρνεύς, 
Θεόκριτος, 
Θεόκριτος Θεοκρίτου, 
Θεόκτιστος, 
Θεομήστορας, , , , 
Θεομήτωρ, 
Θεόξενος Ελευσίνιος, 
Θεόπομπος, , 
Θεός
Απόλλων, , , , , ,


∆ίας, , , , , , ,


∆ιόνυσος, , , , , ,
, 
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Ερμής, , , , 
´Ερωτας, 
Ζεύς, , , 
´Ηλιος, 
´Ηφαιστος, , , 
Ποσειδώνας, , , 

Θεοφάνης
ζωγράφος, 
Κοντινουάτος, 

Θεόφραστος, 
Θεόφραστος ο Εφέσιος, 
Θεόφραστος του Ερεσσίου, 
Θερμοπύλες, , 
Θέων, ζωγράφος, 
Θέωρος Ελευσίνιος, 
Θήβα, , , 
Θηβαίοι, 
Θήβες, 
Θήμενα (Κορσέοι), 
Θήρα, 
Θηραίοι, 
Θόρνακας, 
Θουκυδίδης, , –, , ,


Θούριοι, 
Θράκες, 
Θράκη, , , , 
Θράκη (νησί), 
Θρακία, 
Θράσιος του Χαριδήμου, 
Θρασυάνακτας, 
Θρασύβουλος, –, 
Θρασυκλής, , , 
Θράσυλλος, , , 
Θρησκεία Σαμίων, 
Θυάτειρα, 
Θωμάς Πορκακίου, 
Θώρακας, 

Ι
Ιαβάν, 
Ιάδμονας, μάντης, 
Ιάδμων, 
Ιάκωβος Β, 
Ιάμβλιχος, , , , 
ιαμβογράφος

Ηδυλόγος, 
Ηδύλος, 
Νικαίνετος, 

Ιασέοι, 
Ιάσονας, τύραννος Φερών, 
Ιασός, , , , 
Ιαφέθ, 
Ιβήττης, 
Ιβήττης ποταμός, 
´Ιβρασος, 
´Ιβυκος ο Ρηγίνος, 
Ιδαίο, 
Ιδαίοι ∆άκτυλοι, 
Ιδέα, νύμφη, 
´Ιδμων, 
Ιεζεκιήλ, 
Ιερή γεωγραφία, 
Ιερός Λόγος, 
Ιερός λόγος, 
ιεροφάντες, 
ιερών, περί, 
Ιησούς, 
Ιθαγένης, , 
Ικαρία, , , , , , 
Ικαριακό πέλαγος, 
Ικαρίας ∆ρέπανον, 
Ικάριο πέλαγος, , 
´Ιλιδα, 
Ιμβρασία, , 
Ιμβρασία Άρτεμις, 
´Ιμβρασος ποταμός, , , , 
Ιμβράσσιος, 
´Ιμβρος, 
Ιμέρα, 
Ιμέριο, 
´Ιναχος, 
Ινδοί, 
´Ινυκος, 
Ιόλη, 
Ιορνάνδος, 
´Ιος, 
Ιουλία, 
Ιουλία ∆όμνα, 
Ιουλιανός, 
Μισοπώγων, 

Ιουστινιάνες της Χίου, , 
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Ιουστινιάνος, Θωμάς Λόγγος, 
Ιουστίνος, 
Ιπνός, 
Ιπνούντιδα, 
Ιπνούς, 
Ιπνουσία, , , 
Ιππαρέτη, 
´Ιππαρχος, , 
´Ιππασος, , , , 
Ιππέας, 
Ιππεύς, στρατηγός, 
Ιππίας, καλλιτέχνης, 
Ιπποδάμαντας, 
Ιππόδαμος, μετεωρολόγος, 
Ιπποκράτης, 
Ιππόλυτος, 
Ιππόνικος, 
´Ιππων, Πυθαγόρειος φιλόσοφος, 

Ισαίος, 
´Ισιδα, 
Ισίδωρος, 
Ισοκράτης, , , , 
Ιστιαίος, , 
ιστορία

της Λιβύης, 
της Μακεδονίας, 

Ιστορίας (έργο ∆ουρίδος), 
ιστορικός
Αγαθοκλής, 
Αέθλιος, 
∆ιονύσιος του Μουσωνίου, 
Παυσίμαχος, 

ιστοριογράφος
∆ούρις, , 
Ευάνθης, 

Ιταλία, , 
Ιφιγένεια, 
Ιφικράτης, , 
´Ιφιτος, 
ιχθύων, περί, 
ιχώρα, 
Ιωάννης

Β´ Κομνηνός, 
Α´ του Τσιμισκή, 
Γ´ ο Βατατζής, 

∆ούκας, 
Νοτάριος, 
Παλαιολόγος, 

Ιωαννίκιος, 
´Ιωνες, , , , , , , ,

, , 
Ιωνία, , , , 
Ιωνικαί Αρχαιότητες, 
Ιώσηπος, 

Κ
Καβάσιλας Νικηφόρος, 
Κάβειροι, μυστήρια των, 
Κάβος Φονηάς (Αρήιον άκρον), 
Κάδμος, , , 
Καθηστός, 
Καίσαρ Μάρκος, 
Καίσαρας, 
Καισάριος ∆απόντες, 
Καλάμοις (εν), ναός Αφροδίτης, 

Καλαμπάχτασι (Κανθάριον) (Καλι-
ϑέα), 

Καλαμπάχτιασι (Καλλιθέα), 
Καλαυρία, 
Καλή Ακτή, , 
Καλικίνης Υάκινθος, , 
Κάλιππος, χορευτής, 
Καλλιγούλας, 
Καλλιδάμας Φυλάκου, 
Καλλικάντζαροι, 
Καλλικράτης, 
Καλλιβίου, 
Καλλικράτους, 

Καλλικρατίδας, , 
Καλλίμαχος, , , , 
Αφιδναίος, 

Καλλίμαχος Αφιδναίος, 
Καλλίστρατος, γραμματικός, , 

Καλλιτέλης, 
καλλιτέχνης
Γλαύκος, , 
∆ιοσκορίδης, , 
Ιππίας, 
Κολώτης, 
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Καλλιφών, ζωγράφος, 
Καλογιάννης, 
Καλόν όρος, 
Καλυδώνα, 
Καλυδώνιος κάπρος, , , ,

, , 
καλυπτήρες (κεραμίδι), 
Καλυφών, ζωγράφος, 
Καμβύσης, , , , , 
Κάμινος, 
Κάνδαυλος, 
Κανθάριον (Καλαμπάχτασι) (Καλι-

ϑέα), 
Κάννες, 
καντήλι Κέρκη, 
Καπιτώλιο, 
Καπιτώλιος Ζεύς, 
Καπρέες, 
Καπροφάγος Άρτεμις, 
Καρ, 
Καρακάλλας, , 
Καράφας (καρδινάλιος), 
Καρβούνης, , , 
Κάρες, , , , , , , ,

, , , 
Καρία, 
Κάριο, , 
Καρκέσιος, 
Καρκησία, 
Καρλόβασι, , 
Καρλοβασίτικο ρέμμα, 
Καρμανιόλοι, 
Κάρολος ο Ανδεγαυηνός, 
Κάρπαθος, , , 
Καρυές, 
Καρυστίωνας, 
Καρχηδόνα, 
Κάσσιος Λογγίνος, 
Κασσονήσι, 
Καστρί, , 
Κάστρο
της Λουλούδας, 
του Λαζάρου, 
των Σαράντηδων, 

Κατάβασις εις Άδην, 
καταστροφή της Χίου, 

κατηγορίες μαθητών Πυθαγόρα
Ακουστικός, 
Μαθηματικός, 
Οικονόμος, 
Πολιτικός, 
Σεβαστικός, 
Φυσικός, 

Καύκασος, 
Καυλωνία, 
Καύνος Καρίας, 
Κάφυρος, 
Κέκροπας, 
κεντηνάρια, 
Κεντηρίωνας Β´ Ζαχαρίας, 
Κεραμεικός, 
Κεραμείς, 
κεραμουργός
Βύζας, 

κέρας της Αμάλθειας, , , ,
, , 

κεραυνία λίθος, 
Κερκετέας, , 
Κερκετεύς, 
Κέρκης, , , , , 
Κερκήτιος, 
Κερκήτιος ποταμός, 
Κερκούριον, εταίρα, 
Κέρκυρα, , 
Κέρκυραίοι, 
Κερκυραίοι, , 
Κεφαλληνία, , , , , 
κηρύκειο, 
κηρύκιο, 
Κηφισοκλής Μαραθώνιος, 
κιθάρα οκτάχορδη, 
Κικέρων, , , 
Κικέρωνας, , , 
Κιλικία, , 
Κιλίτζ-πασάς, 
Κιλλικώντας, 
Κιλώνιο, 
Κίμων, 
Κίμωνας, , , 
Κινύρας, 
Κίρκη, 
κισσός, , 
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Κλαζομενές, , , , 
Κλαμάδο, 
Κλάμαδον, 
Κλάρος, 
Κλεαρέτη, 
Κλέαρχος, , 
Κλειππίδης του ∆εινία, 
Κλείσοφος ο Σηλυμβριανός, 
Κλείτος, 
Κλεόβουλος, 
Κλεομένης, , , 
Κλεομήδης, , 
Κλεοπάτρα, 
Κλεοπάτρα (βασίλισσα Αιγύτπτου),


Κλέωνας, , , 
Κληΐδες, 
Κλημέντας ο ∆´, 
Κλήμης Αλεξανδρεύς, 
Κλύμενος, 
Κνίδιοι, , 
Κνίδος, , 
Κνώπος, 
Κνωσσός, 
Κόδρος, , 
Κοδρύλος, 
Κοίη, 
Κοίης, 
Κοΐντος Κούσιος, 
κόκκινος κύρηκας, 
κολλύριον (σαμιακή γη), 
Κολοφώνας, , , , 
Κολοφώνας (Σιγατζίκ), 
Κολοφώνιοι, 
κολπίσκος
Αγίας Παρασκευής, 
Ασπρόχορτου, 
Κασονησιού, 
Κυριακού, 
Λάκκου, 
Μακριάς Πούντας, 
Μολαβραΐμη, 
Σαϊτανιού, 
Τηγανίου, 

κολυμβητής
Ανάρμοστος, 

Κολχίδα, , 
Κολώνα, 
Κολώτης, καλλιτέχνης, 
κόμη της Βερενίκης, 
κομήτης (ο εν Σάμω), 
Κόμμοδος, , , 
Κοντακέικα, , 
Κοντολέων, 
Κόνων, μαθηματικός, αστρονόμος,


Κόνωνας, –, , , 
Κοπέρνικος, 
Κοραής, , 
Κορησσός, 
Κόρινθος, , , , , 
Κόρμιο, 
Κορνήλιος Νέπως, 
Κορονέλλης Π., 
Κορσέοι, 
Κορσοί ή Φούρνοι, 
Κορώβιος, 
κόσμος, 
Κοτρώνη, 
κοτσαμπάσης, 
Κότσικας, 
Κουζαίος Νικόλαος, 
Κούνχιος, 
Κούριο, 
κουροτρόφος, 
Κούρτιος Κάρολος, 
Κούσιος Κοΐντος, 
Κοϊόντος Κικέρων (ύπατος), 
Κραταιμένης, 
Κραταιμένης ο Σάμιος, 
Κραταιμένης, πειρατής, 
Κράτης ο Κωμικός, 
Κρεοφίλη, 
κρεωφαγία, αποχή Πυθαγόρεια, 

Κρεώφυλος, , 
Κρεώφυλος, ποιητής, 
Κρηθίς, 
κρησίπαιδα, 
Κρήτη, , , , , , , ,

, , 
Κρητικίδης Εμμανουήλ, 
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Κρητικοί, 
Κρίακος Ζεύς, 
Κριναγόρας, 
Κρισπείνη, 
Κριτόλεος του Ηροκρίτου, 
Κριτόλεως, 
Κροίσος, , , , 
Κρομμυόνιος Συς, 
Κρόνος, , 
Κρότωνας, , , , , 
Κροτωνιάτες, , 
Κρουσοί (Κορσέοι), 
Κρυπτή ∆ιώρυγα, 
Κτησικλείδης Ευωνυμεύς, 
Κτησικλής, αγαλματοποιός, 
Κτίσεις, 
Κυβέλη, 
Κυδία, 
Κυδρόλαος, , , 
Κυδωνία, , , 
Κυδωνία (μητέρα Κρήτης), 
Κυιντιλιανός, 
Κυιντιλλιανός, , 
Κυκλάδες, , , , 
Κύκλωπας, 
Κυλικέρονες, 
Κύλωνας, 
Κυμαία, , 
Κύμη, 
Κυμικοί, 
Κυνός κεφαλές, 
Κυπαρισσία, , 
Κυπρίδα (Αφροδίτη), 
Κυπρόθεμις, 
Κύπρος, , , , , , ,

, 
Κυρηναίοι, 
Κυρήνη, , , 
Κύρνος, 
Κύρος, , , , 
Κυψελίδες, 
Κωλαίος, ϑαλασσοπόρος, , ,

, , 
κωμικός
Μένανδρος, 
Πλαύτος, 

Κωνσταντίνεια Αγορά, 
Κωνσταντίνος ∆αλασσηνός, 
Κωνσταντίνος Η´ ο Μονομάχος, 
Κωνσταντίνος ο Πασπαλάς, 
Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος,

, 
Κωνσταντίνος Πασπαλάς, 
Κωνσταντινούπολη, , , , ,

, , , 
Κώρυκας, βουνό, 
Κως, , , , , , , ,

, 

Λ
Λαβόρδ
Αλέξανδρος, 
Λέοντας, 

Λαβύρινθος, , , 
Λάδη, –, , 
Λάζαρος, κάστρο του, 
Λαίλιος, 
Λακεδαιμονικά, 
Λακεδαιμόνιοι, , , , , –

, , , –, 
Λακροά Λουδοβίκος, 
Λακύδας, φιλόσοφος, 
Λάκων, φιλόσοφος Πυθαγόρειος, 

Λάκωνες, 
Λαμία, κόρη Ποσειδώνα, 
Λαμία, συμπόσιο εν, 
Λαμιακά, 
Λαμίσκη, 
Λαμίσκος, φιλόσοφος, 
λαμπαδάρχης
Αριστομένης, 

Λαμπιτώ, εταίρα, 
Λάμπονας, 
Λάμπρου, Παύλος, 
Λάμπων του Θρασυκλή, 
Λάμψακος, 
Λαντούλφος, 
Λαοδίκη, 
Σωκράτους, 

Λάσκαρης Θεόδωρος, 
Λατίνοι, , 
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Λαύρα, 
Λαύσου, 
Λάχερος, 
Λαχτάντιος, , 
Λέβεδος, , 
Λέιμπνιτς, 
Λειψία, 
Λειψός, 
λειψυδρία, 
Λέλεγες, , , , 
Λέμβιον, 
Λέοντας, , , , , 
ο ΣΤ´, 

Λέοντας ο ΣΤ´, 
Λεοντίσκος, 
Μινίνου, 

Λέοντος του Υψιθέμιδος, 
Λεόντυχος, 
Λέρος, , 
Λέσβιοι, , , , , , ,


Λέσβος, , , , , , , ,

, , , 
Λεύκιος Άννιος, 
Λεύκιος Τρεμήλιος Γναΐου Καμμε-

λίας, 
Λευκοθέα (πηγή), 
λευκοκόμοι, 
Λεωγόρας, –, , 
Λέων
Γραμματικός, 
του Λεοντίου, 

Λεωνίδας, 
Λεωτειχίδης, 
Λεωτυχίδης, –
Ληκ, 
Λήμνος, , , , , , 
Λιβεράλις Αντωνίνος, 
Λιβέρτος Φρομόνδιος, 
Λίβιος, , 
Λιβύη, , 
Λίθλιος ο Σάμιος, 
λιμάνι
Γαλερών, 
των Πυγέλων, 

λίτρα, 

λίτρες χρυσού, 
Λόγγος, Θωμάς Ιουστινιάνος, 
Λογοθέτης
Ιμέριος, 
Λυκούργος, 

Λόζυρος Σάνθου, 
Λοκροί, , 
Λουβαίνη, 
Λουδοβίκος
∆εσάγης, 
ΙΓ, 
ΙΣΤ, 

Λούκουλος, 
Λουλούδα, κάστρο της, 
Λυβικά, 
λυγαριά, , 
Λύγδαμις, τύραννος, , , 
Λυγκεύς, γραμματικός, 
Λύδες, 
Λυδία, , 
Λυδικός ρυθμός, 
Λυδών Άνθη, 
Λυκάονας Πελασγός, 
Λυκάρετος, 
Λυκάρητος, , 
Λυκάς, ακρωτήριο, 
Λυκάσπιδα, 
Λυκαών, μουσικός, 
Λυκία, 
Λύκιος, 
Λύκιος (δήμαρχος), 
Λυκομήδης, 
Λύκος ποταμός, 
Λυκούργος, , , 
Λυκούργου βίος, 
Λυκόφρονας, , , 
Λύκωπας, 
λυριστής
Θαμύρας, 

Λύσανδρος, –, 
Λύσιδα, 
Λυσίμαχος, , , , 
Λυσίμαχος του Αρτεμίδωρου, 
Λύσιππος, 
ο Σικυώνιος, 

Λύσις, , , 
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Λυσίωνας, 
Λύσσανδρος, 
Στειριεύς, 

Μ
μα τον αριθμό τέσσερα, 
μαγειρικής τέχνης, περί, 
Μαγικά φυτά, 
Μαγίστρος Κωνσταντίνος, του Αρ-

γυροπώλου, 
Μαγνησία, , , , , , ,


Μαγυλία, 
Μαθηματική Σύνταξη, , 
Μαθηματικοί, 
μαθηματικός
Αρχιμήδης, 
Κόνων, 

μαθητές Πυθαγόρα
Αριγνώτη, 
Αρίμνηστος, 
Αρχίππος, 
Γλώριππος, 
∆αμώ, 
´Ελωρις, 
Μέλισσα ή Μελίσσα, 
Μυρία ή Μυία, 

Μαιάνδριος, , , –, , 

ο Μιλήσιος, 
τύραννος, , 
Χάροπος, 

Μαίανδρος, , , , 
Μαίανδρος (ποταμός), 
Μαίση, , 
Μάκαρ, 
Μακαρέας, 
Μάκαρες, , 
Μακάριος, 
μάκαρος, 
Μακάρων νήσοι, 
Μακάρων νήσος, 
Μακεδόνες, –
Μακεδονία, 
ιστορία της, 

Μακρείνος, , 

Μακρόβιος, 
Μακρονήσι (Κορσέοι), 
Μαλαγάρι, , 
Μαλακός (ιστοριογράφος), 
Μαλτβούν, 
Μάμαρκος ή Μάμερκος, γιός Πυθα-

γόρα, 
Μαμέα, 
Μανδράβουλος, , 
Μανδράβουλου, επί τα, 
Μανδροκλής, , 
αρχιτέκτονας, 

Μανές, 
Μανουήλ
Κομνηνός, , , 
Πύργιος, 

Μανταλένα, 
Μάνταλο, 
μαντείο
∆ελφών, , , , , 
´Υβλα, 

μάντης
Ηλείος, 
Ιάδμονας, 
Πανύασις, 

μάντισσα
Φυτώ, , 

Μαξιμείνος, 
Μάξιμος, , 
Μάξιμος ο Τύριος, 
Μαονέοι, , 
Μαραθόκαμπος, , 
Μαραθονήσι, 
Μαραθώνας, 
Μαρδόνιος, , 
Μαρκελλίνος Αμμιανός, 
Μάρκος Αντώνιος, 
Μάρκος Ιούνιος Βρούτος, 
Μάρκος Καίσαρας, 
Μαρκύα, 
Μαρμαράς, 
μάρμαρο Σάμου, 
Μαρσιάλης, 
Μάρσυος, 
Μαρτίνος Ζαχαρίας ντε Κάστρο, 
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Μασσαγέτες, 
μαστίχα, 
μάχη Πλαταιών, 
μάχη της Χαιρώνειας, 
μάχη των Πλαταιών, , , 
Μαϊάδες, 
Μεγάβαζος, 
Μεγαβάτης, 
Μεγάβατος, 
μεγάλη Ελλάδα, 
Μεγάλη Παναγιά (επί ναού Αρτέ-

μιδος), 
Μέγαρα, 
Μεγαρείτης, 
Μεγαρίτες, , , 
Μέγας Αλέξανδρος, 
Μεγίστη, νησί, 
Μέγιστος, 
μέδιμνο, 
Μέδοντας, 
Μέδουσα, 
Μεθοδιστές, 
Μεθυμναίοι, 
Μεθύμνη, 
Μελάμφυλος, 
Μελάνθεμος, , 
Μελάνθιος, 
Μελέαγρος, , , , , ,

, , , , , ,


Μελέτιος, , , 
μέλη, 
Μελής, 
Μέλισσα (ή Μελίσσα), φιλόσοφος Πυ-

ϑαγόρεια, 
Μελισσηνοί, , , 
Μελισσηνός Θεόδωρος, 
Μέλισσος, 
Μέλισσος, στρατηγός, φιλόσοφος, 

Μέλισσος, φιλόσοφος, πολιτικός, στρα-
τιωτικός, 

Μελίτη, 
Μέλφης, 
Μέμαρκος, γιος Πυθαγόρα, 
Μένανδρος, 

κωμικός, 
Μενάνδρου, κριτική επί του, 
Μενεγάκι, 
Μενεκλής Φιλοκράτους, , 
Μενεκράτης, ποιητής, 
Μενέλαος, 
Μενεσθεύς Μενεσθέος, 
Μένιππος, γραμματέας, 
Μενοίτης του ∆ιοφανούς, πλοίαρ-

χος, 
Μεούρσιος, 
Μερίδαλο, 
Μεροπίδα, 
Μερτζίκι, 
μεσημβρινή Ιταλία, 
Μεσόκαμπος, 
μέσπιλο, 
Μεσσήνη (Ζάγκλη), 
Μεσσηνιακός κόλπος, 
Μεσσήνιοι, , , 
Μεσσραΐμ, 
μετά χελανδίων
ουσιακών, 
παμφύλων, 

Μεταπόντιο, , 
Μεταπόντιο Ιταλίας, 
Μέτελλος, 
μετεωρολόγος
Ιππόδαμος, 

μετόχι Αγ. Ιωάννου (ναός ΑΘηνάς),


Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω, 
Μήδες, 
Μήδοι, 
Μήθυμνα, 
μήλινος λευκή (σαμιακή γη), 
Μηλίσιοι, , , 
Μήλος, , 
Μηνιάδες, , 
Μηνόδοτος, , 
Μηνόδοτος ο Σάμιος, 
Μηνόδοτος, συγγραφέας, 
Μηνόκριτος, γιατρός, 
Μήσαρχος, γιός Πυθαγόρα, 
μητέρα Κρήτης (Κυδωνία), 
Μητροβάτης, 
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Μητρόδωρος Απολλοφάνους, 
μηχανικός
Αρτέμωνας, 

Μιθριδάτης, 
Μιθριδατικός πόλεμος, 
Μικρά Ασία, , , , , ,

, , 
μικρή Άρκτος, 
Μιλήσιοι, , , , , , ,


Μίλητος, , , , , , ,

, , , , , ,
, , , 

Μίλητος του Απόλλωνα, 
Μίλητος του Ευξαντίου και της Α-

ρείας, 
Μιλλίας ο Κροτωνιάτης, 
μίλτος, 
Μίλωνας ο Κροτωνιάτης (αθλητής),

, , 
Μίνδαρος, 
Μιννείς, 
Μιννίων, 
Μινύα, πόλη, 
Μινώα, , , 
Μίνωας, , , , 
Μισηνό, 
Μισώ, 
Μιχαήλ
Ανδρόνικος ο Α´, 
Γ´, 
Ε´ του Καλαφάτη, 
Η´, 
Ραγκαβέ, 

μνήμα Ραδίνης και Λεοντύχου, 
Μνήσαρχος, 
Μνήσαρχος, γιος Πυθαγόρα, 
Μνήσαρχος, πατέρας Πυθαγόρα, –

, , , , 
Μνησίλοχος του Νικοβούλου, 
Μνησίμβροτος, 
Μολοσσοί, 
μολυβδόβουλο, 
μονάδα, 
Μόργο (βουνό), 
Μοσχίνη, 

Μόσχος, 
Μοτζενίγος Πέτρος, 
Μουλαβραΐμη, 
Μουλαβραΐμη (Γαλερών λιμάνι), 

Μουράτ, , 
Μουράτ Α´, 
Μουσείον, 
Μούσες, 
μουσικός
Βάθυλλος, , 
Λυκάων, 
Στήσανδρος, 

Μουσταφάς Παρκλιτζία, 
Μπλουντ Αιμίλιος, 
Μποβέη, 
μπούκνες (αρμπουκούνες, ομομηλί-

δες), 
Μπρούνο Ιορδάνης, 
Μύγδονες, 
μυθοποιός
Αίσωπος, , 

Μυία (Μυρία), κόρη Πυθαγόρα, 
Μυία ή Μυρία, κόρη Πυθαγόρα, 

Μυκάλη, , , , , , ,


Μύκαλη, , , , 
Μύλλερ, 
Μύλοι, 
Μύνδος, , 
Μυνυία, 
Μυούσιοι, 
Μυρία (Μυία), κόρη Πυθαγόρα, 
Μυρία ή Μυία, κόρη Πυθαγόρα, 

Μύρινα, 
Μυρρίνη, εταίρα, 
Μύρσος, 
μυρτιά, 
Μύρτιλλος, 
Μύρωνας, 
Μυς, 
μυστήρια των Καβείρων, 
Μυστικός Λόγος, 
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Μυτιλήνη, , , –, , 

Μωαβιάχ, 
Μωάμεθ Α´, , 
Μωάμεθ Β´, , 
Μωχαμέτ Αβδαλλάχ, 

Ν
Νάγιδας, 
Ναζαράτος, 
Νάννιον, εταίρα, , 
Νάξιοι, 
Ναξιώτες, 
Νάξος, , , , , , 
ναός
Αθηνάς Εργάνης (μετόχι Αγ. Ιω-
άννου), 

Αθηνάς Εργάνης (Χώρα), 
Αρτέμιδος, , 
Αρτέμιδος (Μεγάλη Παναγιά),


Αρτέμιδος (Ταυροπόλιον), 
Αρτέμιδος στην ´Εφεσο, 
Αφροδίτης ∆εξικρέοντα, 
Αφροδίτης εν ´Ελει, 
Αφροδίτης εν Καλάμοις, 
Αφροδίτης, ∆εξικρεοντίου, 
Αφροδίτης, εν έλει, 
∆εξικρεοντείου Αφροδίτης, 

∆ικτύνης Αρτέμιδος, 
∆ιονύσου (Νέο Καρλόβασι), 

∆ιός Ελευθερίου, 
Ειρήνης, 
´Ερωτος Γυμνάσιον, 
´Ηρας, , , , , 
´Ηρας Ιμβρασίδος, 
´Ηρας Ιπνούντιδος, 
´Ηρας Ιπνουσίας, 
Κεχηνότος ∆ιονύσου, 
Ομόνοιας, 
Ποσειδώνα Επακταίου, 
Ποσειδώνα ´Υπαιθρον, 
Τύχης, 
Χαριτοδότου Ερμή, 

νάρθηκας (ιερό φυτό ∆ιονύσου), 

Ναρθηκίαι (Ναρθηκίδες) (νησάκι), 

Ναρθηκίδα, 
Ναρθηκίδες (Ναρθηκίαι) (νησάκι), 

Ναρκίοι, 
ναύαρχος
Ανταγόρας, 
Άρακος, 
Αστύοχος, 
Ερμοκράτης, 
Θεμίσων, 
Λέοντας, 
Λεωτειχίδης, 
Μεγαρείτης, 
Νικήτας Ωορύφας, 
Ουλιάδης, 
Παυσίμαχος, 
Πολυξενίδας, , , 
Στησαγόρας, 

Ναύκλος, 
Ναύκρατις, 
ναυμαχία
Άβυδου, 
Σαλαμίνας, , 
Συστού, 
της Λάδης, 

Ναυσιγένης, 
Ναϊάδες, 
Νεα ´Εφεσος (Κουσάντασι), 
Νέα Φώκαια, 
Νεάνθης, 
Νεάπολη, , , , , 
Νεάπολη Ιταλίας, 
Νείλος, 
Νέμεση, , , 
νεο-Πυθαγόρειοι, 
Νεοκλής (πατέρας Επίκουρου), 
νερό, 
Νέρων, , 
Νέρωνας, 
Νέσσος, 
Νεώ ποίησις, 
Νέων ∆ίωνος, , 
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Νηιάδες, 
Νηλέας, , , 
νησάκι
Τραγία, 

νησάκια της Σάμου, 
νησί
Μεγίστη, 
Ναρθηκίδα, 

νησιά
Μακάρων, 
του Κότσικα, 

νήσος
ελευθέρα, 
Μακάρων, 

Νίκαδρος, , 
Νικαίνετος (ποιητής), 
Νικαίνετος, ιαμβογράφος, 
Νίκανδρος, 
Νικάνορας ο Σταγειρίτης, 
Νίκαντρος, 
Νικάνωρ, γεωγράφος, 
Νίκαρχος, 
Νικήρατος ο Ηρακλειεύς, 
Νικήτας
Κασταμονίτης, 
Χωνιάτης, 
Ωορύφας, 

Νικηφόρος
Καβάσιλας, 
Μελισσηνός, 
Φωκάς, 

Νικόμαχος ο Γερασηνός, 
Νικομήδης, 
Νικοσθένης, ζωγράφος, 
Νικώ, 
Νίκων
Μηνοδότου, 
πλοίαρχος, 

Νίνωνας, 
νόμισμα
Σαμαίνη, 

νομίσματα, 
νομισματολόγος
Παύλος Λάμπρου, 

νομοί, 
νόμων, περί, 

Νότα, 
Νοτάριος Ιωάννης, 
Νουμάς, 
βασιλιάς, 

νούμια, , 
Νταρ-Μπογάζ (Επταστάδιος πορ-

ϑμός), 
ντε Κάστρο, 
Νυμφαία, 
Νύμφες, 
Νυμφέων άστυ, 
Νύμφη, 
Ιδέα, 

Νυμφηγέτης Απόλλων, 
Νυσσία, 
Νύχτα, 
Νώε, 

Ξ
Ξάνθη, , 
Ξάνθιππος, 
Ξάνθος, , 
έμπορος, 

Ξενοκράτης, 
Ξενοφάνης, 
Ξενοφάνης, φιλόσοφος, 
Ξέρξης, , , 
ξηράνθεμα, 
ξόανο ´Ηρας, –
ξύλινος λόχος, 

Ο
´Οασις, 
´Οθων, 
Οιάνθη, 
Οίθη, 
Οικονόμοι, 
Οινέας, , 
Οινιάδες, 
Οινούσες, , , 
Οινουφέας ο Ηλιουπολίτης, 
Οιχαλίας άλωσις, 
οιωνοματία, 
Οκταβία, 
Οκτάβιος, –
Αύγουστος, 
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Ολιβιέρος Ιωάννης, 
Ολυμπία, 
ολυμπιονίκης
Αίγλης, 
Ηράκλειτος, 

Ολύμπιχος, , 
´Ομβρος, 
´Ομηρος, , , , , , 
ομομηλίδα (μπούκνα), 
Ομόνοια, 
Ομούρ, 
Ονήσιλος ο Σαλαμίνιος, 
όνομα Σάμου
Ανθεμίδα, 
Ανθεμίς, 
Ανθεμούσα, , 
∆όρυσσα, 
∆ρυούσα, , 
Ιμβρασία, , 
´Ιμβρασσος, 
Κυπαρισσία, , 
Μελάμφυλος, 
Μελάνθεμος, , 
Παρθενία, , , 
Παρθενοαρούσα, , 
Σάμος, 
Στεφάνη, , 
Φυλλάς, 
Φυλλίδα, 
Φυλλίς, 

Ονομακλής, , 
ονόματα της Σάμου, 
Οξωνία, , , 
Οράτιος, 
´Οργια, , 
Ορέστης, , 
όρκος Πυθαγορείων, 
όρμος
Ηραΐτης, , 

Ορόδοκος, 
Οροίτης, –, 
Οροσάγγης, 
όρυγμα αμφίστομον, 
Ορφέας, 
Ορφικά μυστήρια, 
Οστρογότθοι, 

Οτάνης, , 
Ουαλέντας, 
Ουαλεντιανός, 
Ουαλεριανός, –, 
Ουαλέριος Μεσσαλίνας, 
Ουεσπεσιανός, 
Ουήρρος, 
Ουιλλίβαλδος, 
Ουλιάδης, 
Ουλιάδης, ναύαρχος, 
Ουμούρ, 
Ούνοι, 
Ουόσσιος, 
Ουρβανός Η´, 
Ουσεπεσιανός, 

Π
παγκρατιστής
Σώφιλος, 

Παγώνδας, 
παγώνι, 
παγώνια σαμιώτικα, 
Παιδευτικό, 
Παίονες, 
Πακουριανός, 
Παλαβιτζίνης Παρσεβάλιος, 
Παλαιολόγος Ιωάννης, 
παλαιστής
Αυρήλιος Ποισειδώνιος, 

Παλαιστίνη, , 
Παλαίφατος, 
Πάλιο χρονικό, 
παλμών, περί, 
Πάμφιλος, 
πάμφυλοι, 
Παναγία η Σαραντασκαλιώτισσα, 

Παναγία του Κακοπέρατου, , 
Παναθήναια, 
Πάναιμα, , 
Παναίτιος, 
Πανάρετος, 
Πανθόος, 
Πάνορμος, , 
Πανόφκας, , 
Θεόδωρος, 
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Παντάγνωτο, 
Παντάγνωτος, 
Πανύασις, 
ποιητής, μάντης, 

παραβολής τετραγωνισμού, περί, 

παραδόξων ερώτων, περί, 
Πάραλος, 
Παράμυθος Αλαιεύς, 
Παράσσιος ο Εφέσιος, 
Παρθένης, 
Παρθενία, , , , 
Παρθένιος, 
Παρθενοαρούσα, , 
Παρθενόπη, 
Παρθενώνας, 
Παρκλιτζία Μουσταφάς, , 
Παρμενίδης, φιλόσοφος, 
Παρμονίδης Τρικορύσιος, 
Πάρος, , , 
Παρσεβάλιος Παλαβιτζίνης, 
πασάς
Αχμέτ, 

Πασπαλάς Κωνσταντίνος, 
Πασσώβιος, 
παστέλια, 
Πατάβιος, 
Πατζινάκοι, , 
Πάτμος, , , 
Πατούσες, 
Πατροκλής, 
Πάτροκλος, , 
Πάτταρα, 
Παυρόλας, 
Παυσανίας, , , , , , ,

, , , , , ,
, , , , , ,
, 

Παυσίμαχος, , 
ιστορικός, γεωγράφος, 

Πάφος, 
Πεδάριτος, 
πέδες, 
Πεδήτης, , 
Πεζάρος Βενέδικτος, 
Πείος Αντωνείνος, , 

Πειραιάς, 
πειρατής
Κραταιμένης, 

Πείσανδρος, , 
Πεισίδας, 
Πεισιστρατίδες, , 
πέλαγος
Ικάριο, 

πελάργησις, 
Πελασγίδος έδρανον ´Ηρας, 
Πελασγοί, –
Πελλήνη, 
Πελλοπονήσιοι, 
Πελοποννησιακός πόλεμος, , ,

, , , 
Πελοποννήσιοι, , , 
Πελυσιών (αρχαίος μήνας), 
Πεντηκονθήμερον, 
Περγαμηνοί, 
Πέργαμος, –, 
Πέρδικας, 
Περδίκας, 
περί
Ασίας, 
αυταρκείας, 
Αφροδίτης, 
βολβών, 
γεωργίας, 
ενεργειών, 
ευσεβείας, 
κράμβης, 
μεγεθών και αποστημάτων Η-
λίου και Σελήνης, 

Σκίλλης, 
συστήματος Κόσμου, 
του όλου, 
ψυχής, 

περί λίθων, 
περί ποταμών, 
περί της ∆ήμητρος μυστηρίων, 
περί του κύκλου, συλλογή μύθων,


Περίανδρος, , 
Περιγένης Περιγένους, 
Περιηγητικά, 
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Περιήρης ο Χαλκιδέας, , , 

Περιθεώριο, , 
Περικλής, –, –, , 

Περικτυόνη, 
Περίλαο, 
Περίλαος, χαλκουργός, 
Περίνθιοι, 
Πέρινθος, , 
Περίπλους Ερυθράς ϑαλάσσης, 
περιττοί αριθμοί, 
περιφέρεια της Σάμου, 
Περπέννας, 
Περσέας, 
Πέρσες, , , , , , ,

, , , , 
Περσηΐς, 
Πέρσης, 
Περσία, , 
Περσικά, 
Περσικοί πόλεμοι, , 
Πετέλος, 
πέτρα Υαμπεία, 
Πέτρος Βελών, 
Πέτρος ο ερημίτης, 
Πετρωνάς, 
πηγή
Γιγαρθώ, 
Λευκοθέα, 
Μεσακής, 
Μυτιληνούς, 
Πλατάνου, 

Πηλέας, 
Πηλού Νησία, 
Πιασένζας, 
Πιθηκούσα, 
Πινακοθήκη, 
Πίος, 
Γορδιανός, 

Πίος, Γορδιανός, 
Πίσσα, 
Πισσαίοι, 
Πισσούθνης, , 
πιτά, 
Πιτάνη, 

πιττάκιο, 
Πιτυρέας, 
Πλαγγώνα, 
πλακούντες, Σάμου (τηγανίτες, ψαι-

στά), 
πλαστική, εφεύρεση τής, 
Πλαταιές, , 
Πλαταιών, μάχη, 
Πλάτανος, 
Πλατέα, 
Πλατεά, 
Πλάτωνας, , 
Πλαύτος, κωμικός, 
Πλίνιος, , , , , , , ,

, , , , , –


πλοίαρχος
∆εξικρέων, , 
Μανοίτης, 
Νίκων, 

Πλούταρχος, , , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
, 

Πλωτίνη, 
ποζουλάνα, 
ποιητής
Αγάθων, 
Αισχίων, 
Αισχρίων, 
Αρχέστρατος, 
Άσιος, , 
Ασκληπιάδης ο Σικελίδας, 
∆ιοσκουρίδης, 
´Ελωρις, 
Κρεώφυλος, 
Μενεκράτης, 
Νικαίνετος, 
Πανύασις, 
Πρόδικος, 
Σιμμίας ή Σιμωνίδης, 
Φιλητάς του Τηλέφου, 
Χοίριλος, , 
Χοιρίλος, 

ποιήτρια
Ηροφίλη, 
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Ποκόκκιος, 
Ποκώκ, 
Πολέμων, φιλόσοφος στωϊκός, 
πόλη
Αιγιαλός, 
Αρκεσίμη, 
Αστυπάλαια, , , 
Γεωφάνιον, 
Γοργυία, 
Γοργύρα, , 
Γόργυρα, 
∆εικτήριο, , 
Ιπνούντιδα, 
Ιπνούς, 
Ιπνουσία, , , 
Καρλόβασι, 
Κλαμάδο, 
Κλάμαδον, 
Μίλητος, 
Μινύα, 
Πάναιμα, , 
Σάμος, , 
Τηγάνι, , , 
Χησία, 
Χώρα, , 

Πολιεύς ∆ίας, 
πολιορκία Σάμου, 
Πολιτεία Σαμίων, 
Πολιτείαι, 
πολίτευμα Σαμίων, 
Πολιτικοί, 
πολιτικός
Μέλισσος, 

Πολιτιστικό, 
Πολύαινος, 
Πολύαρχος, 
Πολύβιος, 
Πολύγνωτος, 
Πολυδεύκης, 
Πολυκράτης, , , , , , ,

–, , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,


Πολυξενίδας, , 
Πολυξενίδας (ναύαρχος), 

Πολυσπέρχων, 
Πομπηΐα, 
Πομπήιος, , , 
Πόμπιλο, 
Πόμπιος, 
Πόντου περίπλους, 
πόπανα μέλιτος, 
Πόπλιος Ιούλιος Ρούφος, 
Πορθεσίλαος Κλεογένους, 
Πορκάκης, 
πορφύρα, 
Πορφύριος, , , , 
Πορφύριος από την Τύρο, 
Ποσείδιο, , 
Ποσειδώνας, , , , 
Επακταίος, 

Ποσειδώνιος Αυρήλιος, παλαιστής,


Ποσής, 
Ποσίδειον, 
Ποταμάκι, 
ποταμοί Αιγός, –, 
ποταμός
Αμφίλυσος, , 
Ιβήττης, 
´Ιμβρασος, , , , , 
Κερκήτιος, 
Λύκος, 
Μαίανδρος, 
Χήσιος, , 

Ποτάμων, 
Ποτίολοι, 
Ποτοκάκι, 
Πουζουλά, 
Πουλόζοι, 
Πραινεστός, 
Πραξιτέλης, 
Πρηίνιοι, 
Πρηξώ, 
Πρθενία Άρτεμις, 
Πρίαμος, 
Πριηνείς, , , , , , ,

, , , , , 
Πριήνη, , , 
Πρόδικος, ποιητής, 
Προκλής, , , , , 

381



Προκόνησος, , 
Προκόννησος, , 
πρόκριτος, 
Προμηθέας, 
προνοητής, 
Προποντίδα, , , , 
προς Ιέρωνα, 
προς Τηλαύγη, 
Προσελήνη, 
Προσονήσι, 
Προυσσία, 
προφορά σαμιακή, 
Προχόος, 
Προχύτη, 
Πρυτάνεις, 
Πτολεμαίος, , , , , ,

, , , 
ο Β´, 
ο Επιφανής, 
ο Φιλοπάτωρ, 
Φιλαδέλφου, 

Πυθαγόρας, , –, –, ,
, , , , , ,
, , , , 

αδριαντοποιός, 
πυγμάχος, 
του Ερατοκλή, 
του Κράτη, αθλητής, 

Πυθαγόρεια
Αίρεσις, 
αποχή κρεωφαγίας, 

Πυθαγόρεια μυστήρια, 
Πυθαγόρειος ∆εσμός, 
Πυθαγορικές παροιμίες, 
Πυθαγορισμός, 
Πυθαγόρου Ημικύκλιον, , 
Πυθαέας Απόλλων, 
Πυθαΐδα, , 
Πυθάνακτας, 
Πυθία, , 
Πύθια, 
Πυθίας Χολλείδης, 
Πύθιοι, 
Πύθιος Απόλλων, , 
Πυθογένης, 
Πυθοκλής, συγγραφέας, 

πυραμίδων της Αιγύπτου, περί, 

Πυρινώ, 
Πυροκλής, 
Πύρρος, 
Πώβιος, 

Ρ
Ραγκαβής, 
Ραδίνα (ποίημα), 
Ραδίνη, 
Ραδκέτερ, 
Ραιδεστός, 
Ρεκανέλλης Πέτρος, 
Ρεκενσέζ, 
ρεμλ, 
ρέμμα
Καρλοβασίτικο, , 
του Πύργου, 
των Μύλων, 
των Μυτιληνών, 
των Φούρνων, 
Φουρνιώτικο, 

Ρενουάρδος Γεώργιος, 
Ρηγίλλος, , 
Ρηγίνη, 
Ρήγιο, , , 
Ρηγνίδα, 
Ρήνεια, , 
Ρήνη, 
ρήτορας
∆ημόνικος, 

Ρίβα της Κολώνας, 
Ριεδέσελ, 
Ριχάρδος Ποκώκ, 
Ροβερβαλ, 
ρόγα, 
Ρογήρος, 
Ρογήρος ο Β´, 
Ρόδιοι, , , , 
Ρόδιος Μελιτεύς, 
Ρόδιος Μελιτέως, 
Ροδίτες, , 
Ροδόπη, 
Ρόδος, , , , , , , ,

, , , , , ,
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, , , , 
Ροιά, 
Ροίκος
γλύπτης, , 
ο Σάμιος, 
του Φιλέου, αδριαντοποιός και
αρχιτέκτονας, 

Ροίκος, γλύπτης, 
Ρος Λουδοβίκος, 
Ρόστης Παύλος, 
Ρουφίνος, 
Ροχέττιος, 
ρυθμός
∆ωρικός, 
Λυδικός, 

Ρυπαρά, 
Ρωμαίοι, , , , , ,


Ρωμανός, 
Ρώμη, , , , , , ,


Ρωξαλάνοι, 

Σ
Σαβελλικός (ενετός ιστοριογράφος),


Σαήτ (εμίρης), 
Σάιοι, 
σαλαΐζειν (εξέστι τοις Σαμίοις), 

Σαλαμίνα, , 
Κύπρου, 
μάχη της, 

Σαλονίνος, 
Σαλωνίνη, 
σαμά, 
σαμάγιρ, 
Σάμαινα (πλοίο), 
Σαμαίνη, νόμισμα, 
σάμεμρούμ, 
σάμεν, 
Σάμη, 
Σάμης, 
Σαμία λίθος (σαμιακή γη), 
Σάμιαι νήες, 
Σαμιακά, , , 

Σαμιακή Λαύρα, 
σαμιακή προφορά, 
Σαμιοπούλα (αρχαία Τραγία), , 

Σαμίων ´Ωρους, 
Σαμνιτικός πόλεμος, 
Σαμοθράκη, , , , , 
Σαμοθράκης Ιστορία, 
Σάμος, , , 
Σάμος (γιός Αγκαίου), 
Σάμος νήσος εν τω Νείλω, 
Σάνδλερ, 
Σάνδοκος, 
Σάνδυ, 
Σάος, 
Σαρακηνοί, –, 
Σαράντηδες, κάστρο των, 
Σάρδεις, , , , , , , 
Σαρουχάν, 
Σαρπηδόνας, 
Σαρπηδών (ακρωτήρι), 
σατράπης του ∆ασκυλείου, 
Σατύρη, , 
Σάτυρος, 
Σαύριος, τεχνίτης, 
Σαϊτάνι, 
Σεβαστικοί, 
Σεβήρος, Αλέξανδρος, 
Σελεύκεια, 
Σελήνη, , 
Σελίμ σουλτάνος, 
Σελτζουκίδης Σουλεϊμάν, 
Σεμέλη, 
Σενέκας, 
Σεπτίμος Σέβειρος, 
Σεράπιδα, 
Σέρβιος Τύλλιος, 
Σερούιος Φολούιος Κοΐντου, 
σεστέρτιο, 
Σεύθας ∆ιοξένου, 
Σεϊτάνι, 
σημεία, 
Σήσαμος, 
Σηστός, 
Σιβυλλικοί χρησμοί, 
σιδηροκόλληση, 
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Σιδώνα, 
Σικελία, , , , , , ,

, , 
Σικυωνία, 
Σιμάκων Σεύθου, 
Σιμαλέων του Ευφράνορα, 
Σιμάλη, 
Σιμμίας, 
ή Σιμωνίδης, γραμματικός, 

ο Αμοργού, 
Σιμωνίδης ή Σιμμίας, γραμματικός,


Σιρίτιδα χώρα, 
Σισμάν, 
Σιτάνιο, 
Σίφνος, , , 
Σκαλίγηρος, 
σκαφίον, 
σκηνογράφος
Αγάθαρχος, 

Σκιάς Λακεδαιμονίων, 
Σκίλλη, 
Σκιπίωνας, 
Σκίρωνας, 
σκιτσογραφία, 
σκιτσογράφος
Σαύριος, 

σκούδα, 
Σκουρίδος Σωφίλου του Επινίκου,


Σκύθες, , , 
Σκύθης (βασιλιάς Ζαγκλαίων), 
Σκυθικά, 
Σκύλακας, , 
ο Καρυανδεύς, 

Σκυλοδευτέρα (∆ευτέρα Τυρινής), 

Σκύμνος, , 
Σκύρος, , 
Σμέρδης, 
σμιλευτικής, περί, 
Σμίλιδας, 
Σμίλις, , 
Σμύρνη, , , 
Σοαιμία, 

Σολομώντας, 
Σολοσών, 
Σόλωνας, 
Σοννίνης, 
Σουαζέλ Γουφφιέ, 
Σουΐδας, , , , , , ,

, , , , , ,
, , 

Σουλεϊμάν Σελτζουκίδης, 
σουλτάνος
Μουράτ Α´, 
Μωάμεθ Α´, 
Μωάμεθ Β´, , 

Σούνιο, 
Σούσα, , 
Σοφοκλέους και Ευριπίδου, περί, 

Σοφοκλής, 
Σοφύς, 
Σπαθαραίοι, 
Σπάρτη, , , , , , ,


Σπαρτιάτες, 
σπήλαιο
Αγίας Τριάδας, 
Καντήλι, 
Κασόλη, 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 

σπήλαιο του Πυθαγόρα, 
Σποράδες, , , 
Σταματιάδης, 
σταυροφορικοί πολέμοι, 
σταυροφόροι, , , 
σταφυλή, Σαμία, 
στερεά σχήματα, 
στερεά σώματα, 
Στεφάνη, , 
στέφανον, ∆ιονυσίου, 
Στέφανος Βυζαντινός, 
Στέφανος Βυζάντιος, , , 
Στέφανος ο Βυζάντιος, 
στήλες του Ηρακλή, 
στηλοσκόπας, περιηγητής, 
Στησαγόρας, ναύαρχος, 
Στήσανδρος, μουσικός, 
Στησιγόρας, 
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Στησίχορος, 
Στοκώβιος, 
Στράβων, 
Στράβωνας, , , , , , ,

, , , , , ,


στρατηγός
Αγαθοκλής, 
Βαρ-Ρασήδ, 
Βασίλειος Αργύρης, 
Γεώργιος Θεοδωρόκανος, 
∆αυΐδ, 
∆ιφίλας, 
Ερασινίδης, 
Εύδαμος, 
Ευδόκιμος, 
Ευκτήμονας, 
Ευστάθιος πατρίκιος ο Χαρσια-
νίτης, 

Ηρόφυτος, 
Θεμίσονας, 
Θεόκτιστος, 
Ιππέας, 
Ιππεύς, 
Ιφικράτης, 
Κοντολέων, 
Κωνσταντίνος Μαγίστρος, 
Κωνσταντίνος ο Πασπαλάς, 

Κωνσταντίνος Πασπαλάς, 
Λέοντας, 
Λίβιος, 
Μέλισσος, 
Νικήτας Κασταμονίτης, 
Νικηφόρος Καβάσιλας, 
Ονομακλής, , 
Πεδάριτος, 
Περδίκας, 
Πετρωνάς, 
Πίος, 
Ρωμανός, 
Σκίρωνας, 
Στρομβιχίδης, , , 
Τελευτίας, 
Τιμόθεος, 
Φιλόδικος, 

Φρύνιχος, , , 
Φωτ, 
Χαβρίας, 
Χάρης, 
Χαρμίνος, , 

στρατιωτικός
Μέλισσος, 

Στρατονίκεια, 
Στρατονίκη, 
Στρομβιχίδης, , , , 
Στυησήνορας, 
στυλοβάτης, 
Στυμόνας, 
Σύβαρις, 
Συβαρίτες, 
Συβυλλικοί Λόγοι, 
συγγραφέας
∆ημαγόρας, 
Ευγαίων, 
Ευγέων, 
Μηνόδοτος, 
Πυθοκλής, 

σύζυγος Πυθαγόρα: Θεανώ, 
Σύλλας, 
Συλλογή αποφθεγμάτων και αξιο-

μνημόνευτων πράξεων, 

Συλοσών, –
Συλοσώντας, , , , , , ,


Συμεών Μάγιστρος, 
Σύνταξη, Μαθηματική, 
συός τόπος, 
Σύρα, 
Συρακούσιοι, 
Συρία, , 
σχήματα
επίπεδα, 
στερεά, 

σχολή Πυθαγόρα
∆ήμητρος Ιερόν, 
Ημικύκλιον, 

Σώγχηδας, 
Σωκράτης
Αιγιαλιεύς, 
ο μέγας, 
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Σωλίνος, 
Σώπατρος, 
Σώπατρος Στρατωνίδου, 
Σωσθένης
Ευωνυμεύς, , 

Σωσίβιος Φιλοξένου, 
Σωσικλής του Νικαρότα, 
Σωστράτη, 
Σώστρατος, 
Σωστράτου, 

Σώφιλος, παγκρατιστής, 

Τ
τα εξ’ αμάξης, 
Ταγγρίπερπος, 
Ταλλώτ, 
Ταμών, 
ταξίαρχος
Αγαθοκλής, 

Τάραντας, , , , 
Ταρκύνιος Σουπέρβος, 
Ταρραίος, 
Ταρτησσός, 
Τάρωνος, 
Ταυρομένιο Σικελίας, 
Ταυροπόλιον (ναός Αρτέμιδος), 

Ταυροπόλος Αρτέμιδα, 
Τεγέα, 
Τελεία ´Ηρα, 
Τελέσαρχος, , 
Τελετάς ∆ιονύσου, 
Τελευτίας, 
Τεμβρίων, , , 
Τεμβριών, 
Τέναγος, 
Τένεδος, , , 
Τερέντιος Ουάρρων, 
Τέρτυλλα, 
Τερτυλλιανός, 
τετραγωνισμός παραβολής, 
Τετρακτύς, 
Τέχνη οψωνητική, 
τεχνίτης
Σαύριος, 

Τέω, , 

Τέως, 
Τζακατζάς, 
Τζαχάς, 
Τζέτζης, , 
Τζουνεΐδ, 
Τηγάνι, , , , , , ,


τηγανίτες (ψαιστά), 
Τήιοι, 
Τηλαύγης
γιος του Πυθαγόρα, , 

Τηλαύγης, γιος Πυθαγόρα, 
Τηλεκλής, , , 
Τηλεκλής ή Τήλεκλος του Ροίκου,

γλύπτης, 
Τηλέμαχος του Μάτρωνα, 
Τηλεφάνης, αυλητής, 
Τήμενος, 
Τήνος, , 
Τιβέριος, 
Τίβουλος, 
Τιγράνης (Πέρσης ύπαρχος), 
τίγρεις, 
Τιείο, 
Τιμαίνετος Αιγιαλεύς, 
Τιμάνθης, ζωγράφος, , 
Τιμόθεος, , , , , 
Τιμόθεος του Κόνωνα, , 
Τιμοκλής, 
Τίμυχα, 
Τίμων, 
Τίμων του Αρχέλαου, , 
Τίμωνας, 
Τισσαφέρνης, , , , , 
Τίτος, 
Λίβιος, 

Τιτώ, 
Τίφυς, 
Τληπόλεμος, 
Τμώλος, 
Τόνεα, , 
Τόνον, 
Τοπικές ιστορίες, 
Τορλάκ ου κεμαλή, 
τορνευτικής, περί, 
Τούπιος, 
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Τουρκία, 
Τούρκοι, , , 
Τούρμας, 
Τουρνεφόρ, 
Τουρνεφόρτιος, , , , 
Τραγία (Σαμιοπούλα), , 
τραγωδίας, περί, 
Τράλλεις, 
Τρανκυλλίνη, 
Τραϊανός, , 
Τραϊανός ∆έκιος, 
τριακόσιοι Κερκυραίοι, 
Τριάντα τύραννοι, 
τριήραρχος
∆ιονύσιος του Μητροδώρου, 

Τριόπιο (ακρωτήρι Κνιδίας), 
Τρίπολη, 
Τρίτωνας, 
Τροία, , , , 
Τροιζήνιοι, 
Τρύπα του Πανάρετου, 
Τρωγύλιο (Σκιαδάκη), 
Τρωική, 
Τρωϊκός πόλεμος, 
Τσόπελα, 
Τυμβρίων, 
τύραννος
Αιάκης, 
Αναξίλαος (Ρηγίου), , 
∆ιονύσιος, , 
∆ούρις, 
Ιάσονας, 
Λύγδαμις, 
Μαιάνδριος, , 
Φάλαρις του Λεωδάμαντα, 

Τύριοι, 
Τύρος, , 
Τυρρηνία, 
Τυρρηνοί, 
Τυρρηνός, 
Τυρρηνούντας, 
Τυρρίνα, 
Τύρρινα, 
Τύρρος, 

Τύχη, –, , , , ,


ναός, 

Υ
Υάκινθος Καλικίνης, , 
Υαμπεία πέτρα, 
Υβήττης, 
Υβήττης ποταμός, 
´Υβλα (μαντείο), 
Υγεία, 
Υγίνος, 
´Υδρα, 
υδραγωγείο, , 
Ευπάλινου, 
του Βολουμνίου, 

υδρηλή, 
υδρυλή, 
Υδώλη, 
Υετούσα (Αγαθονήσι, Γαϊδουρονή-

σι), 
´Υπαιθρον, Ποσειδώνος ναός, 
Υπέρβολος, 
Υπερείδης, 
υπεριονίδα, 
υπέρπυρα, 
Υπέρων (ιερεύς ´Ισιδος), 
´Υστασπος, 
´Υψελα, 
ύψος
Αμπέλου, 
Καρβούνη, 

Φ
Φάβιος Μάξιμος, 
Φαιά, 
Φαίνιππος Κήττιος, 
Φάλαρις του Λεωδάμαντα, τύραν-

νος, 
Φαληνός, 
Φάλκος, 
Φαρνάβαζος, 
φατριά, 
Φαυστίνη, 
Φεγγάρι, 
Φειδιάδης Αιθαλίδης, 
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Φειδίας, 
Φερδινάνδος Γονζάγος, 
Φερεκύδης, , 
Φιλάγαθος, , 
Φιλαινίδα, 
Φιλαίνις, 
Φιλήμων, 
Φιλητάς του Τηλέφου, ποιητής και

γραμματικός, 
Φίλιππος, , , , , 
ηγεμόνας Τάραντα, 
ο Μακεδόνας, 
ο νεώτερος, 
ο πρεσβύτερος, 

Φιλίππου του βασιλέως, περί, 
Φιλόδημος, 
Φιλόδικος, 
Φιλοκλής Φρεάριος, 
Φιλοκτήτης, 
Φιλόλαος, 
Φιλοσοφικά, 
φιλόσοφος
Αρίστιππος, 
Γλώριππος, 
´Ελωρις, 
Επίκουρος, 
Ερμείας, 
Ηράκλειτος, 
´Ιππων, 
Λακίδας, 
Λάκων, 
Λαμίσκος, 
Μάρκος Αυρήλιος, , 
Μέλισσος, , , 
Μέλλισα (ή Μελίσσα), 
Ξενοφάνης, 
Πάμφιλος, 
Παρμενίδης, 
Πολέμων, 

Φιλόστρατος εξ Οίου, , 
Φιλόστρατος Κηφισιεύς, 
Φιλότεχνος του Ηρωΐδου, αδριαντο-

ποιός, 
Φίλτων Λαμπτρεύς, 
Φιλώτας, 
Φιντίας, 

Φλαβιανός Αντώνιος, , 
Φλάνδρα, 
Φλέβα του Αη Γιάννη, , 
Φλιούντα, 
Φλιούντας, 
Φλοιόν, 
Φλωρεντία, 
Φλώρος, 
Φοίνικας, 
Φοίνικες, , 
Φοίνισσες Ευριπίδη, 
Φολούιος Κοΐντου, 
Φόρβαντας, 
Φορνέτος
Θωμάς Ιουστινιάνης, 
Ραφαήλ, 

Φορνούτος, 
φόρος υποτελείας, 
Φόρυς Μελιτεύς, 
Φουζάνος Ανδρέας, 
Φουρνιώτικο ρέμμα, 
Φούρνοι, , 
Φούρνοι ή Κορσοί, 
Φράγκοι, 
φράτορας, 
Φρομόνδιος Λιβέρτος, 
φρούριο
Άναια, 
´Ηλιδας, 

Φρυγία, , , , 
Φρυγικά, 
Φρύνιχος, , , 
Φτεριά του Κέρκη, 
Φύλακος, 
Φύλακος του Ιστιαίου, 
φυλή Σαμίων
Αισχριωνία, , 
Αστυπάλαια, 
Χησία, 

Φυλλάς, , 
Φυλλίδα, 
Φυλλίς, 
Φυσικό, 
Φυσικοί, 
Φυτώ σίβυλλα, , 
Φυτώ, μάντισσα, , 

388



Φωκαείς, 
Φωκαία, , 
Φώκαια, , , , 
Φωκαιείς, 
Φωκάς Νικηφόρος, 
Φώκος, αστρολόγος, 
Φώκυλος, 
Φώσφορο (άστρο Αφροδίτης), 
Φωτ, 
φωτιά, 
Φώτιος, , , 

Χ
Χαβρίας, 
Χαιρέας του Αρχέστρατου, 
Χαιρεφάνης Αλαιεύς, 
Χαίρων Κικαννεύς, 
Χαιρώνεια, 
Χαλδαίοι, 
Χαλκηδόνα, , , 
Χαλκίδα, 
Χαλκιδέας, 
Χαλκιδέοι, 
χαλκουργός
Περίλαος, 

Χαμ, , 
Χαραδρούς, 
Χάρης, 
Χαρίας Ξυπεταιών, 
Χαρίκλεια, , 
Χαρίλαος, 
Χαριτόδοτος Ερμής, 
Χαρμίδης, 
Χαρμίνος, , 
Χαροπίνος, 
Χάρωντας, 
Χασάν-βέης στόλαρχος, 
Χεζάς, 
Χερρόνησος, 
Χερσόνησος Ελλησπόντου, 
Χηράμνη, 
Χησία, , , 
φυλή Σαμίων (περιοχή: πεδιά-
δα-Μεσόκαμπος-Μυτιληνιοί),


Χησιάδα, 

Χησιέοι, 
Χήσιος ποταμός, , 
Χίονις, αθλητής, 
Χίος, , , , , , , ,

, , , , , ,
, –, , , ,
, , , , , ,
, , 

Χιώτες, , , 
Χλαμύς Συλοσώντος, 
Χοίριλος
ποιητής, , 

Χοιρίλος, 
χορευτής
Κάλιππος, 

χορεύτρια
Αγαθόκλεια, 

χρησμοί, 
Συβυλλικοί, 

Χριστόδωρος ο Κοπτίτης, 
Χριστόφορος Βουενδελμόντης, 
Χρυσά ´Επη, 
Χρυσή Άμπελος, , 
Χρύσιππος, 
Χρυσόβουλλος Λόγος, 
Χρυσόχερος, 
χώμα, 
χώμα εν ϑαλάσση, 
Χώρα, , , 

Ψ
ψαιστά (τηγανίτες), 
Ψαμμήτιχος, 
ψετο-Ηρόδοτος, 
ψευτο-Πυθαγόρας, 

Ω
Ωδείο Σπάρτης, 
Ωκυρόη, , 
´Ωραι, 
Ωραίων Σαμίων, 
´Ωροι Σαμίων, 
´Ωρους Σαμίων, , 
Ωτακιλία, 
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