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Η συλλογή των αρχετύπων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αριθμεί 
συνολικά 6 τίτλους σε 7 αντίτυπα. 4 από τους τίτλους αυτούς σε 5 αντίτυπα 
βρίσκονται σήμερα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, ενώ τα άλλα δύο τεκμήρια 
βρίσκονται στο Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας (201) του 
Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
ΑΠΘ. Παρά τον μικρό αριθμό της συλλογής της, η βιβλιοθήκη του ΑΠΘ είναι σήμερα 
η εγκόσμια βιβλιοθήκη με τη μεγαλύτερη συλλογή αρχετύπων εκτός Αττικής. Κύριο 
χαρακτηριστικό της συλλογής αποτελεί το γεγονός πως τα περισσότερα από τα 
τεκμήριά της σχετίζονται με τους Έλληνες πρόσφυγες είτε αυτοί κατάγονται από 
περιοχές της σημερινής Τουρκίας είτε αυτοί ανήκαν στην κοινότητα των Αιγυπτιωτών 
Ελλήνων που εκδιώχθηκαν από την Αίγυπτο. Με εφαλτήριο τη συλλογή αρχετύπων 
του ΑΠΘ, η παρούσα εργασία στοχεύει να αναδείξει αυτήν τη σχέση του 
προσφυγικού Ελληνισμού με τεκμήρια όπως τα αρχέτυπα, μέσα από τις υλικές 
μαρτυρίες που αυτά μας προσφέρουν και το ιστορικό πλαίσιο που τα συνοδεύει. 
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The incunabula collection of Aristotle University of Thessaloniki consists of six editions 
in seven copies. Four editions in five copies are in the Central Library of the University 
and the other two books are in the Library of Classical Literature and Ancient History 
(201) of the Classics Department at the new building of the Faculty of Philosophy. 
Excepting the monastery libraries, the library of Aristotle University of Thessaloniki is 
the library with the biggest incunabula collection outside Attica, despite the small 
number of its books. The most distinctive feature of the collection is the fact that most 
of the books relate to Greek refugees, whether they come from parts of modern 
Turkey or they belonged to the Greek community of Egypt and they come from this 
African country. Based on the incunabula collection of Aristotle University of 
Thessaloniki, this paper aims to show the relation of the Greek refugees to this type 
of books through their material evidence and their historical background.  
 
 


