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Αριστοτέλης

Προτομή του Αριστοτέλη
Λούβρο

Ο Αριστοτέλης ( 384 - 322 π.Χ. ) ήταν αρχαίος Έλληνας
φιλόσοφος. Μαζί με το δάσκαλό του Πλάτωνα αποτελεί σημαντική
μορφή της φιλοσοφικής σκέψης του αρχαίου κόσμου, και η
διδασκαλία του διαπερνούσε βαθύτατα τη δυτική φιλοσοφική και
επιστημονική σκέψη μέχρι και την Επιστημονική Επανάσταση του
17ου αιώνα. Υπήρξε φυσιοδίφης, φιλόσοφος, δημιουργός της
λογικής και ο σημαντικότερος από τους διαλεκτικούς της
αρχαιότητας.

Ζωή και δράση

Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του
έτους 384 π.Χ. στα Αρχαία Στάγειρα της Χαλκιδικής (σημερινή
ονομασία της περιοχής Λιοτόπι, μισό χιλιόμετρο νοτίως της
Ολυμπιάδας). Ο πατέρας του Νικόμαχος ήταν γιατρός του βασιλιά
της Μακεδονίας Αμύντα Γ΄, τον οποίο είχε πατέρα ο Φίλιππος. Ο
Νικόμαχος, που κατά το Σουίδα είχε γράψει έξι βιβλία ιατρικής και
ένα φυσικής, θεωρούσε πρόγονό του τον ομηρικό ήρωα και γιατρό
Μαχάονα, το γιο του Ασκληπιού. Πίστευαν ότι και της μητέρας του η καταγωγή ήταν θεϊκή. Ονομαζόταν
Φαιστίς, είχε έρθει με Χαλκιδείς αποίκους στα Στάγειρα και ανήκε στο γένος των Ασκληπιαδών.

Ο Αριστοτέλης πρόωρα ορφάνεψε από πατέρα και μητέρα και την κηδεμονία του ανέλαβε ο φίλος του πατέρα
του Πρόξενος, που ήταν εγκαταστημένος στον Αταρνέα της μικρασιατικής Αιολίδας, απέναντι από τη Λέσβο.
Ο Πρόξενος, που φρόντισε τον Αριστοτέλη σαν δικό του παιδί, τον έστειλε στην Αθήνα σε ηλικία 17 ετών (367
π.Χ.), για να γίνει μαθητής του Πλάτωνα. Πράγματι ο Αριστοτέλης σπούδασε στην Ακαδημία του Πλάτωνα επί
20 χρόνια (367 - 347), μέχρι τη χρονιά δηλ. που πέθανε ο δάσκαλός του. Στο περιβάλλον της Ακαδημίας άφηνε
κατάπληκτους όλους και τον ίδιο το δάσκαλό του, με την ευφυΐα και τη φιλοπονία του. Ο Πλάτωνας τον
ονόμαζε "νουν της διατριβής" και το σπίτι του "οίκον αναγνώστου".
Όταν το 347 π.Χ. πέθανε ο Πλάτωνας, προέκυψε θέμα διαδόχου στη διεύθυνση της σχολής. Επικρατέστεροι
για το αξίωμα ήταν οι τρεις καλύτεροι μαθητές του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης, ο Ξενοκράτης και ο Σπεύσιππος.
Ο Αριστοτέλης τότε μαζί με τον Ξενοκράτη εγκατέλειψε την Αθήνα και εγκαταστάθηκαν στην Άσσο, πόλη της
μικρασιατικής παραλίας, απέναντι από τη Λέσβο. Την Άσσο κυβερνούσαν τότε δύο πλατωνικοί φιλόσοφοι, ο
Έραστος και ο Κορίσκος, στους οποίους είχε χαρίσει την πόλη ο ηγεμόνας του Αταρνέα και παλιός μαθητής
του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, Ερμίας. Οι δύο φίλοι, κυβερνήτες της Άσσο, είχαν ιδρύσει εκεί μια
φιλοσοφική σχολή, ως παράρτημα της Ακαδημίας.
Στην Άσσο ο Αριστοτέλης δίδαξε τρία χρόνια και μαζί με τους φίλους του κατόρθωσε ό,τι δεν μπόρεσε ο
Πλάτωνας. Συνδέθηκαν στενά με τον Ερμία και τον επηρέασαν τόσο, ώστε η τυραννία του να καταστεί
πραότερη και δικαιότερη. Το τέλος του τυράννου όμως ήταν τραγικό. Επειδή προέβλεπε την εκστρατεία των
Μακεδόνων στην Ασία, συμμάχησε με το Φίλιππο. Γι' αυτό τον συνέλαβαν οι Πέρσες και τον θανάτωσαν με
μαρτυρικό σταυρικό θάνατο.
Το 345 π.Χ. ο Αριστοτέλης, ακολουθώντας τη συμβουλή του μαθητή του Θεόφραστου, πέρασε απέναντι στη 
Λέσβο και εγκαταστάθηκε στη Μυτιλήνη, όπου έμεινε και δίδαξε μέχρι το 342 π.Χ. Στο μεταξύ είχε παντρευτεί 
την ανιψιά και θετή κόρη του Ερμία, την Πυθιάδα, από την οποία απέκτησε κόρη, που πήρε το όνομα της 
μητέρας της. Μετά το θάνατο της πρώτης του συζύγου ο Αριστοτέλης συνδέθηκε αργότερα στην Αθήνα με τη
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Σταγειρίτισσα Ερπυλλίδα, από την οποία απέκτησε ένα γιο, το Νικόμαχο.

O Αριστοτέλης διδάσκει τον Αλέξανδρο.

Το 342 π.Χ. τον προσκάλεσε ο Φίλιππος στη Μακεδονία, για να
αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση του γιου του Αλέξανδρου, που
ήταν τότε μόλις 13 χρονών. Ο Αριστοτέλης άρχισε με προθυμία
το έργο της αγωγής του νεαρού διαδόχου. Φρόντισε να του
μεταδώσει το πανελλήνιο πνεύμα και χρησιμοποίησε ως
παιδευτικό όργανο τα ομηρικά έπη. Η εκπαίδευση του
Αλέξανδρου γινόταν άλλοτε στην Πέλλα και άλλοτε στη Μίεζα,
μια κωμόπολη της οποίας τα ερείπια έφερε στο φως η
αρχαιολογική σκαπάνη· βρισκόταν στους πρόποδες του βουνού
πάνω στο οποίο είναι χτισμένη η σημερινή Νάουσα της Μακεδονίας. Εκεί το 341 π.Χ. πληροφορήθηκε το
θάνατο του Ερμία.

Ο Αριστοτέλης έμεινε στη μακεδονική αυλή έξι χρόνια. Όταν ο Αλέξανδρος συνέτριψε την αντίσταση των
Θηβαίων και αποκατέστησε την ησυχία στη νότια Ελλάδα, ο Αριστοτέλης πήγε στην Αθήνα (335 π.Χ.) και
ίδρυσε δική του φιλοσοφική σχολή. Για να εγκαταστήσει τη σχολή του διάλεξε το Γυμνάσιο, που λεγόταν και
Λύκειο, ανάμεσα στο Λυκαβηττό και τον Ιλισό, κοντά στην πύλη του Διοχάρη.Ο χώρος του Γυμνασίου βρέθηκε
πρόσφατα στις ανασκαφές,για την ανέγερση του νέου Μουσείου Γουλανδρή,πίσω από το Βυζαντινό Μουσείο
Αθηνών, στην οδό Ρηγίλλης. Ο ιστορικός αυτός αρχαιολογικός χώρος διασκευάζεται έτσι ώστε να γίνει
επισκέψιμος. Εκεί υπήρχε άλσος αφιερωμένο στον Απόλλωνα και τις Μούσες. Με χρήματα που του έδωσε
άφθονα ο Αλέξανδρος, ο Αριστοτέλης έχτισε μεγαλόπρεπα οικήματα και στοές, που ονομάζονταν "περίπατοι".
Ίσως γι' αυτό η σχολή του ονομάστηκε Περιπατητική και οι μαθητές του περιπατητικοί φιλόσοφοι.
Η οργάνωση της σχολής είχε γίνει κατά τα πρότυπα της Πλατωνικής Ακαδημίας. Τα μαθήματα για τους
προχωρημένους μαθητές γίνονταν το πρωί ("εωθινός περίπατος") και για τους αρχάριους το απόγευμα ("περί
το δειλινόν", "δειλινός περίπατος"). Η πρωινή διδασκαλία ήταν καθαρά φιλοσοφική ("ακροαματική"). Η
απογευματινή "ρητορική" και "εξωτερική".
Η σχολή είχε μεγάλη βιβλιοθήκη και τόσο καλά οργανωμένη, ώστε αργότερα χρησίμευσε ως πρότυπο για την
ίδρυση των βιβλιοθηκών της Αλεξάνδρειας και της Περγάμου. Ο Αριστοτέλης μάζεψε χάρτες και όργανα
χρήσιμα για τη διδασκαλία των φυσικών μαθημάτων. Έτσι σύντομα η σχολή έγινε περίφημο κέντρο
επιστημονικής έρευνας. Στα δεκατρία χρόνια που έμεινε ο Αριστοτέλης στην Αθήνα δημιούργησε το
μεγαλύτερο μέρος του έργου του, που προκαλεί το θαυμασμό μας με τον όγκο και την ποιοτική του αξία. Γιατί
είναι άξιο απορίας, πώς ένας άνθρωπος σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα συγκέντρωσε και κατέγραψε τόσες
πολλές πληροφορίες.
Το 323 π.Χ. με την είδηση του θανάτου του Μ. Αλεξάνδρου οι οπαδοί του αντιμακεδονικού κόμματος νόμισαν
ότι βρήκαν την ευκαιρία να εκδικηθούν τους Μακεδόνες στο πρόσωπο του Αριστοτέλη. Το ιερατείο, με
εκπρόσωπό του τον ιεροφάντη της Ελευσίνιας Δήμητρας Ευρυμέδοντα, και η σχολή του Ισοκράτη, με το
Δημόφιλο, κατηγόρησαν τον Αριστοτέλη για ασέβεια ("γραφή ασεβείας"), επειδή είχε ιδρύσει βωμό στον
Ερμία, είχε γράψει τον ύμνο στην Αρετή και το επίγραμμα στον ανδριάντα του Ερμία, στους Δελφούς. Ο
Αριστοτέλης όμως, επειδή κατάλαβε τα πραγματικά κίνητρα και τις αληθινές προθέσεις των μηνυτών του,
έφυγε για τη Χαλκίδα, προτού γίνει η δίκη του (323 π.Χ.). Εκεί έμεινε, στο σπίτι που είχε από τη μητέρα του,
μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του την Ερπυλλίδα και με τα δύο του παιδιά, το Νικόμαχο και την Πυθιάδα.
Ο Αριστοτέλης απεβίωσε μεταξύ πρώτης και εικοστής δευτέρας Οκτωβρίου του έτους 322 π.Χ. στη Χαλκίδα
από στομαχικό νόσημα, μέσα σε θλίψη και μελαγχολία. Το σώμα του μεταφέρθηκε στα Στάγειρα, όπου
θάφτηκε με εξαιρετικές τιμές. Οι συμπολίτες του τον ανακήρυξαν "οικιστή" της πόλης και έχτισαν βωμό πάνω
στον τάφο του. Στη μνήμη του καθιέρωσαν γιορτή, τα "Αριστοτέλεια", και ονόμασαν έναν από τους μήνες
"Αριστοτέλειο". Η πλατεία όπου θάφτηκε ορίστηκε ως τόπος των συνεδρίων της βουλής.

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CF%80%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%3AAlexander_and_Aristotle.jpg
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=342_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AF%CE%B5%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=341_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=335_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%84%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=323_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%B4%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=323_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=322_%CF%80.%CE%A7.


Αριστοτέλης 3

Φεύγοντας από την Αθήνα, διευθυντή της σχολής άφησε το μαθητή του Θεόφραστο, που τον έκρινε ως τον πιο
κατάλληλο. Έτσι το πνευματικό ίδρυμα του Αριστοτέλη εξακολούθησε να ακτινοβολεί και μετά το θάνατο του
μεγάλου δασκάλου.

Η προσωπικότητά του
Ο Αριστοτέλης ως άνθρωπος είχε πιστούς φίλους, αλλά και φοβερούς αντίπαλους (Τίμαιος, Ευβουλίδης κ.ά.),
οι οποίοι κάποιες φορές τον παρουσίαζαν ως φιλάργυρο, φιλήδονο, ραδιούργο, μηχανορράφο, ακόμα ως
οργανωτή δολοφονίας του Αλεξάνδρου κλπ.
Αντίθετα, από αξιόπιστες πηγές μαθαίνουμε ότι ο Αριστοτέλης υπήρξε η ενσάρκωση του ορθού μέτρου σ' όλες
τις εκδηλώσεις της ζωής του. Την έμφυτη ευγένεια και τρυφερότητα της ψυχής του τη βρίσκουμε διάχυτη μέσα
στη διαθήκη του. Μέσα σ' αυτή φροντίζει για τη μνήμη των γονέων και του αδερφού του και δε λησμονεί ούτε
την οικογένεια του πατρικού φίλου Πρόξενου, που τον ανέθρεψε. Φροντίζει για τη δεύτερη γυναίκα του την
Ερπυλλίδα και το γιο που απέκτησε μαζί της, το Νικόμαχο. Ακόμα για την κόρη του Πυθιάδα, καρπό του
πρώτου του γάμου. Η μεγάλη του όμως φιλανθρωπία φαίνεται στο σημείο εκείνο της διαθήκης, όπου ορίζει να
μην πουληθεί κανείς από τους δούλους που τον υπηρέτησαν, αλλά να ελευθερώνονται μόλις ενηλικιώνονται.

Ο γραπτός λόγος του Αριστοτέλη
Ο Αριστοτέλης δεν έδειξε ενδιαφέρον στη δημοσίευση των έργων του με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σήμερα
διαθέσιμα πολλά από αυτά. Ποτέ δε δημοσίευσε τα βιβλία του, εκτός από τους διαλόγους του. Η ιστορία των
πρωτότυπων συγγραμμάτων του περιγράφεται από τον Στράβωνα στην "Γεωγραφία" του και από τον
Πλούταρχο στο βιβλίο Βίοι Παράλληλοι, Σύλλας. Τα χειρόγραφα των παραδόσεων του Αριστοτέλη έμειναν στα
χέρια του μαθητή του Θεόφραστου. Ο Θεόφραστος τα άφησε στον Νηλέα από τη Σκήψη και από αυτόν
έμειναν στους κληρονόμους του. Οι απόγονοί τους τα πούλησαν στον Απελλικώνα από την Τηΐα/Τέω για ένα
μεγάλο ποσό. Ο Σύλλας μετά την κατάληψη των Αθηνών (86 π.Χ.) πήρε τη βιβλιοθήκη του Απελλικώνα και τα
μετέφερε στη Ρώμη. Εκεί πρωτοδημοσιεύτηκαν (60 π.Χ.) από τον Ίωνα φιλόλογο Τυραννίωνα από την Αμυσό
και στη συνέχεια από τον περιπατητικό φιλόσοφο Ανδρόνικο το Ρόδιο.

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AF%CE%BF%CE%B9_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=86_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=60_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82


Αριστοτέλης 4

Συγγραφικό έργο

Το έργο του Αριστοτέλη "Ηθικά Νικομάχεια"
μεταφρασμένο στα Λατινικά

Oι Αλεξανδρινοί υπολόγιζαν ότι ο Αριστοτέλης έγραψε 400
περίπου συνολικά βιβλία. Ο Διογένης ο Λαέρτιος υπολόγισε το έργο
του σε στίχους και βρήκε ότι έφταναν τις 44 μυριάδες, δηλ.
440.000. Μεγάλο μέρος από το έργο του αυτό χάθηκε. Ανήκε στην
κατηγορία των δημόσιων ή "εξωτερικών" μαθημάτων και ήταν
γραμμένα σε μορφή διαλογική. Από αυτά σώθηκε μόνο η
"Αθηναίων Πολιτεία", σ' έναν πάπυρο που βρέθηκε στην Αίγυπτο.
Τα σωζόμενα σήμερα έργα του αντιστοιχούν στη διδασκαλία που ο
Αριστοτέλης έκανε στους προχωρημένους μαθητές του και που
λέγονται "ακροαματικές ή εσωτερικές". Γι' αυτό και είναι
γραμμένα σε συνεχή λόγο και όχι σε διάλογο. Αρκετά από τα βιβλία
του έχουν υποστεί επεμβάσεις και επεξεργασίες και γενικά η
κατάστασή τους δεν είναι καλή. Από το τεράστιο έργο του τελικά
σώθηκαν 47 βιβλία και μερικά αποσπάσματα από τα άλλα. Δε
θεωρούνται όμως όλα γνήσια. Η συνηθέστερη κατάταξή τους είναι
η ακόλουθη:

Λογικά ή Όργανον

Αποτελούν πραγματείες χρήσιμες για τη γνώση και είναι οι εξής έξι:
•• "Περί Ερμηνείας"
•• "Κατηγορίαι"
• "Αναλυτικά Πρότερα"[1]

•• "Αναλυτικά Ύστερα"
•• "Τοπικοί και Σοφιστικοί Έλεγχοι"

Οι πραγματείες αυτές αποτελούν την αιώνια δόξα του φιλοσόφου, γιατί πρώτος αυτός διατύπωσε τους νόμους
της ανθρώπινης νόησης και τους τρόπους του συλλογισμού.

Φυσικά
Περιλαμβάνουν τις εξής πραγματείες:
• "Φυσική ακρόαση" (βιβλία 8)
• "Περί ουρανού" (βιβλία 4)
• "Περί γενέσεως και φθοράς" (βιβλία 3)
• "Μετεωρολογικά" (βιβλία 4)
• "Περί κόσμου" (ψευδεπίγραφο)

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%3AAristotelis_De_Moribus_ad_Nicomachum.jpg
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%9B%CE%B1%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF_%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D
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Βιολογικά
• "Περί ζώων ιστορίας" (βιβλία 10)
• "Περί ζώων μορίων" (βιβλία 4)
• "Περί ζώων πορείας" (1 βιβλίο)
•• "Περί ζώων κινήσεως"
• "Περί ζώων γενέσεως" (βιβλία 5)
• "Περί φυτών" (ψευδεπίγραφο)
Με τα έργα του αυτά έγινε ο δημιουργός της φυσικής επιστήμης, της ζωολογίας και της συγκριτικής
ανατομίας. Με τις πραγματείες αυτές έστρεψε ο Αριστοτέλης τη φιλοσοφική συζήτηση στο γόνιμο έδαφος του
αισθητού κόσμου.

Περί ψυχολογίας
• "Περί ψυχής" (βιβλία 3)
•• "Περί αισθήσεως και αισθητών"
•• "Περί μνήμης και αναμνήσεως"
•• "Περί ύπνου και εγρηγορήσεως"
•• "Περί ενυπνίων"
•• "Περί μαντικής της εν τοις ύπνοις"
•• "Περί μακροβιότητος και βραχυβιότητος"
•• "Περί ζωής και θανάτου"
•• "Περί αναπνοής"
•• "Περί πνεύματος" (ψευδεπίγραφο)

Εκτός από το πρώτο, τα υπόλοιπα της ομάδας αυτής είναι γνωστά με το κοινό όνομα "Μικρά φυσικά".

Μεταφυσικά
Από τα Μεταφυσικά ή πρώτη φιλοσοφία, όπως τα αποκαλούσε ο Αριστοτέλης προήλθε ο όρος "μεταφυσική"
των νεότερων χρόνων. Στα 12 βιβλία των Μεταφυσικών προσθέτουν συνήθως και τη διατριβή "Περί Μελίσσου,
Ξενοφάνους και Γοργίου" (πιθανώς ψευδεπίγραφο). Στην ομάδα αυτή των έργων του ο Αριστοτέλης εξετάζει
τις πρώτες αρχές όλων των όντων και των "κινουμένων" και των "ακινήτων".

Ηθικά
• "Ηθικά Ευδήμεια" (βιβλία 7)[2]

• "Ηθικά μεγάλα" (βιβλία 2)
• "Ηθικά Νικομάχεια" (βιβλία 10)
Αυτά ιδιαίτερα τα τίμησαν οι θεολόγοι.

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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Πολιτικά
• "Πολιτικά" (βιβλία 8)
•• "Αθηναίων Πολιτεία"
• "Οικονομικά" (βιβλία 2)
Αποτελούν, και σήμερα ακόμα, τη βάση των ερευνών για όσους ασχολούνται με τις πολιτικές επιστήμες.

Τεχνικά
• "Ρητορική" (βιβλία 3)
• "Ποιητική" (βιβλίο 1, με πιθανή ύπαρξη και δεύτερου βιβλίου που δεν διασώθηκε)

Προβλήματα
Περιέχουν προβλήματα από διάφορες περιοχές της γνώσης.
Στο σώμα των αριστοτελικών έργων έχουν συμπεριληφθεί και τα ακόλουθα ακόμα έργα, που δε θεωρούνται
γνήσια: Φυσιογνωμικά, Περί θαυμασίων ακουσμάτων, Περί χρωμάτων, Περί ατόμων γραμμών, Μηχανικά,
Ρητορική εις Αλέξανδρον και Περί ακουστών.

Η Φιλοσοφία του

O Πλάτωνας (αριστερά) και ο Αριστοτέλης
(δεξιά), λεπτομέρεια της Σχολής των Αθηνών

του Ραφαήλ. Η χειρονομία του Αριστοτέλη
προς τη γη αντιπροσωπεύει την αντίληψή του

σχετικά με την απόκτηση της γνώσης μέσω της
εμπειρικής παρατήρησης και των αισθήσεων.
Στον αντίποδα ο Πλάτωνας δείχνει προς τον
ουρανό, στον οποίο εδράζονται σύμφωνα με

τον ίδιο οι Ιδέες.

Εκτός από τη γνώμη του τη σχετική με τις "ιδέες" του Πλάτωνα ο
Αριστοτέλης υποστηρίζει και άλλες αρχές. Δεν αποκρούει την
ηδονή, αλλά προτιμά την πιο τέλεια, αυτή δηλ. που πηγάζει από τη
διάνοια. Ο σκοπός των ανθρώπινων ενεργειών, κατά τον
Αριστοτέλη, είναι η ευδαιμονία, την οποία ορίζει ως ενέργεια
σύμφωνη με την αρετή. Η αρετή, όταν κυριαρχεί στα πάθη και στις
ορμές, τα ρυθμίζει, παίζοντας το ρόλο του μέτρου ανάμεσα στις δύο
ακρότητες, δηλ. στην υπερβολή και την έλλειψη. Έτσι π.χ. η
"πραότης" είναι αρετή ως μεσότητα της οργής και της
αναισθησίας, η "ανδρεία", επειδή βρίσκεται ανάμεσα στη
θρασύτητα και στη δειλία, και η "αιδώς", επειδή κατέχει το μέσο
της αδιαντροπιάς και της κατάπληξης, που είναι ακρότητες.
Συμπλήρωμα της αρετής είναι και τα αγαθά του σώματος (δύναμη,
υγεία, ομορφιά) και τα αγαθά της τύχης (πλούτος, ευγενική
καταγωγή κλπ.). Σύμφωνα μ' αυτά, ευτυχισμένος είναι εκείνος που
ενεργεί κατά τις επιταγές της αρετής και συγχρόνως έχει μερίδιο
και στα άλλα αγαθά, τα "εκτός αγαθά", όπως τα ονομάζει.

Ο Αριστοτέλης ταλαντεύεται ανάμεσα στον ιδεαλισμό και τον
υλισμό. Κάθε πράγμα, κατ' αυτόν, αποτελείται από ύλη και πνεύμα,
που είναι μεταξύ τους αδιάσπαστα ενωμένα. Η ύλη είναι παθητική,
είναι η δυνατότητα του πράγματος, ενώ το πνεύμα ενεργητικό, δηλ.
η δύναμη που μεταβάλλει τη δυνατότητα σε πραγματικότητα.

Ο κόσμος, κατά τον Αριστοτέλη, είναι ενιαίος και αιώνιος, ενώ η οικουμένη έχει σχήμα σφαίρας με κέντρο τη
Γη. Με το να δέχεται την καταγωγή των γνώσεων από τις αισθήσεις, πλησιάζει πολύ τον υλισμό. Τέλος με την
τυπική λογική βλέπει την αντικειμενική πραγματικότητα "στατικά" και όχι μέσα στην αέναη μεταβολή και

κίνησή της. Ο Αριστοτέλης ήταν ο φιλόσοφος που διετύπωσε την θεωρία της ύπαρξης του πέμπτου στοιχείου 
της φύσης. Συγκεκριμένα οι Έλληνες φιλόσοφοι από την Ιωνία θεωρούσαν οτι στην φύση υπάρχουν τέσσερα

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%AE%CE%BB
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%3ASanzio_01_Plato_Aristotle.jpg
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE_%28%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B4%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B7
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στοιχεία ή ουσίες. Γή, ύδωρ, πύρ και αήρ. Ο Αριστοτέλης πρόσθεσε στην τετράδα τον αιθέρα ο οποίος θα
αποτελέσει την πέμπτη ουσία την πεμπτουσία. Το στοιχείο αυτό παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες, είναι
αγέννητο, αγήρατο, άφθαρτο, αϊδιο, αναυξές και αναλλοίωτο. Επιπλέον εντοπίζεται στον "άνω τόπο" όπου
κατοικεί η Θεότητα.
Σχετικά με την επιλογή προκειμένων[3]

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιλογή προκειμένων άμεσων (αυταπόδεικτων), γνωριμοτέρων του συμπεράσματος
και ουσιωδών αιτιών του. Αν πάρουμε τις έννοιες πλανήτης, ουράνιο σώμα που φωτίζει σταθερά (μη στίλβον)
και κοντινό (εγγύς) ουράνιο σώμα θα μπορούσαμε να φτιάξουμε τους 2 παρακάτω συλλογισμούς:
[Σ1] Τα μη στίλβοντα ουράνια σώματα είναι εγγύς ουράνια σώματα
Οι πλανήτες είναι μη στίλβοντα ουράνια σώματα
Οι πλανήτες είναι εγγύς ουράνια σώματα
[Σ2] Τα εγγύς ουράνια σώματα είναι μη στίλβοντα ουράνια σώματα
Οι πλανήτες είναι εγγύς ουράνια σώματα
Οι πλανήτες είναι μη στίλβοντα ουράνια σώματα
Ο Σ1 είναι συλλογισμός του ότι (του γεγονότος), ενώ ο Σ2 είναι συλλογισμός του διότι (του αιτιολογημένου
γεγονότος). Δηλαδή η προκείμενη «Τα εγγύς ουράνια σώματα είναι μη στίλβοντα ουράνια σώματα» είναι
ορθότερη από την προκείμενη «Τα μη στίλβοντα ουράνια σώματα είναι εγγύς ουράνια σώματα», καθόσον
επειδή είναι εγγύς δεν στίλβουν, και όχι επειδή δεν στίλβουν είναι εγγύς.
Σχετικά με την επιστημονική εξήγηση [4]

Σημαντικό ρόλο στην επιστημονική εξήγηση γεγονότων κατά τον Αριστοτέλη έχει η αγχίνοια (ευστροφία) ή
ευστοχία στην ανακάλυψη του μέσου όρου σε άσκεπτο χρόνο (ακαριαία), π.χ. βλέποντας ότι η σελήνη έχει
συνεχώς στραμμένη την ίδια φωτεινή πλευρά της προς τον ήλιο, και βάσει του ότι ο ήλιος φωτίζει), αποδίδει τη
φωτεινότητα της σελήνης στο φως του ήλιου.
Τυπική διατύπωση:
Προκείμενες
Αν ένα σώμα έχει στραμμένη μια πλευρά του σε μια φωτεινή πηγή (σε ένα αντικέιμενο που φωτίζει) τότε
φωτίζεται δανειζόμενη το φως της φωτεινής πηγής
Η σελήνη έχει συνεχώς στραμμένη την ίδια πλευρά της Α στον ήλιο
Ο ήλιος είναι φωτεινή πηγή
Συμπέρασμα
Η πλευρά Α της σελήνης φωτίζεται δανειζόμενη το φως του ήλιου

Παραπομπές
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(1986), 135-153.
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Εξωτερικές συνδέσεις
• Κείμενα του Αριστοτέλη στα Αρχαία Ελληνικά με δυνατότητα εμφάνισης μετάφρασης (http:/ / www.

greek-language. gr/ greekLang/ ancient_greek/ tools/ corpora/ anthology/ contents. html?author_id=4)
Greek-language.gr

• Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης - Η ζωή και το έργο του (http:/ / history-of-macedonia. com/ wordpress/ 2009/ 08/
06/ aristotle-stageira-life-works/ )

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/contents.html?author_id=4
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/contents.html?author_id=4
http://history-of-macedonia.com/wordpress/2009/08/06/aristotle-stageira-life-works/
http://history-of-macedonia.com/wordpress/2009/08/06/aristotle-stageira-life-works/
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• KIM, JOHANN, ΟΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Διδακτορική διατριβή,Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Φιλοσοφική, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας, Τομέας Φιλοσοφίας, 1998 (http:/ / thesis. ekt. gr/ thesisBookReader/ id/ 10376#page/ 1/ mode/
2up)

• SON, BYUNG-SEOK, Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Διδακτορική
διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Φιλοσοφική, Τμήμα
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, 1997 (http:/ / thesis. ekt. gr/ thesisBookReader/ id/ 10385#page/
1/ mode/ 2up)

Προτεινόμενη βιβλιογραφία
• Λαούρδας Βασίλης, Η 'Κρητική Πολιτεία' του Αριστοτέλους, Κρητικά Χρονικά, τομ. 2 (1948), σελ.387-415
•• Kullmann, Wolfgang, «Ὁ ρόλος τῆς τελολογίας στὴν ἀριστοτελικὴ ἐπιστήμη», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς

Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 26(1977-1978) , σσ. 135-156
•• Kullmann, Wolfgang, Ἡ πολιτικὴ σκέψη τοῦ Ἀριστοτέλη, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης,

1996
•• Gadamer, Hans-Georg, «Τὸ ἑρμηνευτικὸ πρόβλημα καὶ ἡ ἠθικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους » , Ἴνδικτος, 5 (1996), σσ.

222-239
•• Düring, Ingemar, Ὁ Ἀριστοτέλης. Παρουσίαση καὶ ἑρμηνεία τῆς σκέψης του, Τόμος Α΄,μτφρ.Κοτζιᾶ,

Παρασκευή Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1991
•• Berti, Enrico, «Ἡ ἐπικαιρότητα τῆς ἀριστοτελικῆς σκέψης», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ ἐπικαιρότητα τῆς

Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Ρέθυμνο, 1997, σσ. 306-316
•• Anton, John P., «Ἀριστοτελισμὸς καὶ σύγχρονη ἀμερικανικὴ φιλοσοφία » , Φιλόλογος, 100 (2000), σσ.

159-171
•• Anton, John P., «Ἡ ἐπίδραση τοῦ Ἀριστοτέλους στὴν ἀμερικανικὴ φιλοσοφία»,Πρακτικά της Ἀκαδημίας

Ἀθηνῶν, 61(1986) , σσ. 304-322
•• Ali, Hassanein Fouad, «Ὁ ἀραβικὸς πολιτισμὸς καὶ ὁ Ἀριστοτέλης » , Πλάτων (1955), σ. 317
•• Κουμάκης, Γεώργιος, «Οι απόψεις του Αριστοτέλη για την ιστορία». Ευθύνη 104 (1980), 443-445
• Γιώργος Ε. Καραμανώλης, H σχέση ηθικής αρετής και φρόνησης στην αριστοτελική ηθική”, Υπόμνημα 8

(2009) 51-79.
•• W.W.Windelband - H. Heimssoeth, Εγχειρίδιο Ιστορίας της Φιλοσοφίας, τομ.Α΄, μτφρ. Ν.Μ.

Σκουτερόπουλος, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1986, σελ.152-177
•• Ν.Βολιώτης, : «Θρησκευτικαί και μεταφυσικαί αναζητήσεις κατά τον Δ΄ π.Χ. αιώνα. Η θεολογία του

Πλάτωνος και του Αριστοτέλους εν συνδυασμώ προς την του Ισοκράτους». Πλάτων 32/33 (1980-81),
356-365

•• Ν.Γεωργόπουλος, «Η πλατωνική και αριστοτελική άποψη για την τραγωδία, τη μίμηση και την τέχνη». Στο:
Αφιέρωμα στον Παπανούτσο (1980), 211-212

•• Γρηγόριος Ζιάκας, «Ο Αριστοτέλης στην αραβική παράδοση». Αριστοτελικά, Θεσσαλονίκη 1980, 217-387
•• Ι.Μαντζαρίδης, «Αριστοτελική ηθική και Χριστιανισμός». Αριστοτελικά, Θεσσαλονίκη 1980, 159-174.
•• Κεσσίδης, Θεοχάρης, «Τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη», Φιλοσοφία 17-18 (1987-1988), 325-355.
•• Παπαδής Δημήτρης, «Σκιαγράφημα της ηθικής του Αριστοτέλη», Διαβάζω 135 (1986), 36-41.
•• Παπαδής Δημήτρης, «Ο κοινότατος λόγος της ψυχής κατά τον Αριστοτέλη», Ελληνική Φιλοσοφική

Επιθεώρηση 3 (1986), 3-14.
•• Παπαδημητρίου, Ευθύμης, «Οι ανθρωπολογικές απόψεις του Αριστοτέλη», Διαβάζω 135 (1986), 21-25.
•• Παναγιώτου, Π. Π, «Ο Αριστοτέλης περί εμβρυϊκής διαπλάσεως και κληρονομικότητος», Παρνασσός 28

(1986), 404-413.
•• Μποζώνης Γεώργιος, «Η κριτική των Πλατωνικών Ιδεών από τον Αριστοτέλη». Χρονικά Αισθητικής 25-26

(1986-1987), 181-188.

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/10376#page/1/mode/2up
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/10376#page/1/mode/2up
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/10385#page/1/mode/2up
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/10385#page/1/mode/2up
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•• Μπενάκης Λίνος, «Ο Αριστοτέλης στο Βυζάντιο και στην Τουρκοκρατία. Η σύγχρονη έρευνα», Διαβάζω 135
(1986), 52-55.

•• Κύρκος Βασίλειος, «Η ρητορική τέχνη και η κοινωνική της λειτουργία κατά τον Αριστοτέλη». Διαβάζω 135
(1986), 42-47

•• Κουλουμπαρίτσης, Λάμπρος, «Η φυσική στον Αριστοτέλη». Διαβάζω 135 (1986), 17-20.
• Γιανναράς, Χρήστος, «Ο ‘αποφατικός’ Αριστοτέλης». Διαβάζω 135 (1986), 14-16
•• Βαρδάκης, Μάρκος, «Οι συλλογιστικοί τρόποι κατά τα Αναλυτικά πρότερα [του Αριστοτέλη], Ελληνική

Φιλοσοφική Επιθεώρηση 3 (1986), 135-153.
•• Παπαδής Δημήτρης, «Η ενότητα και η πολλότητα της ψυχής κατά Αριστοτέλη, Αλέξανδρο Αφροδισιέα και

Θωμά Ακινάτο». Φιλοσοφία 15-16 (1985-86), 298-315.
•• Κουμάκης Γιώργος,«Όνομα και πράγμα στον Αριστοτέλη», στο Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία: Γλώσσα και

πραγματικότητα στην ελληνική φιλοσοφία. Αθ. 1985,σελ.220-225
•• Κάσου, Μαίρη: «Η Αριστοτελική περιπέτεια. Μια ανάγνωση της Ποιητικής Ι1 1452a 22-29». Παρουσία 3

(1985), 49-59.
• Παπανούτσος Ευάγγελος, «Η ‘κάθαρση των παθών’ κατά τον Αριστοτέλη», Εποπτεία 70 (1982), 685-703
•• Κύρκος, Βασίλειος, «Ο Αριστοτέλης και οι Μεγαρικοί. Γνωσιοθεωρητικές αντιθέσεις». Πρακτικά

«Αριστοτέλης» Ι (1981), 253-256.
•• Κύρκος, Βασίλειος, «Ο ανθρωπολογικός χαρακτήρας της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη».

Επιστημονική επετηρίς Παντείου Α.Σ.Π.Ε., Αθ. 1981, 213-229.
• Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος, «Το κοινωνικό πρόβλημα κατ’ Αριστοτέλη». Επιστημονική επετηρίς

Παντείου Α.Σ.Π.Ε., Αθ. 1981, 93-108.
•• Düring, Ingemar, «Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Ἀριστοτέλους » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 107 (1952), σσ. 91-94
vep:Aristotel'

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Vep:Aristotel%27
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Πηγές άρθρων και Συνεισφέροντες
Αριστοτέλης  Πηγή: http://el.wikipedia.org/w/index.php?oldid=3121641  Συνεισφέροντες: 23x2, Alaniaris, Ank, Aphaia, Archelaos, Atlantia, Badseed, CES1596, Chggr, Dada, Dionysus,
Divineale, E2m, EleftheriosKosmas, Ferengi, FocalPoint, Geonikos, Geraki, Gf uip, Jorunn, KAKTOS, Kalogeropoulos, Katranid, Knop92, Kostisl, Kriton, Loveless, MARKELLOS, Mdendr,
Mits1986, Nataly8, Pumpie, Song1for, Sotkil, Stravon, Suisui, Templar52, Tony Esopi, Ttzavaras, Wutsje, Αριστοτελης, Γιάννης Κόλλιας, Δνόφος, Мико, 56 ανώνυμες επεξεργασίες

Πηγές Εικόνων, Άδειες και Συνεισφέροντες
Αρχείο:Aristoteles Louvre.jpg  Πηγή: http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αρχείο:Aristoteles_Louvre.jpg  Άδεια: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5  Συνεισφέροντες:
User:Sting, User:Sting
Αρχείο:Alexander and Aristotle.jpg  Πηγή: http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αρχείο:Alexander_and_Aristotle.jpg  Άδεια: Public Domain  Συνεισφέροντες: Damiens.rf, Grandiose,
Mattes, Shakko, Tomisti
Αρχείο:Aristotelis De Moribus ad Nicomachum.jpg  Πηγή: http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αρχείο:Aristotelis_De_Moribus_ad_Nicomachum.jpg  Άδεια: Public Domain
 Συνεισφέροντες: Aavindraa, Tomisti
Αρχείο:Sanzio 01 Plato Aristotle.jpg  Πηγή: http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αρχείο:Sanzio_01_Plato_Aristotle.jpg  Άδεια: Public Domain  Συνεισφέροντες: Beria, Bibi Saint-Pol,
G.dallorto, Jacobolus, Kentin, Mattes, MonteChristof, Sailko, Tomisti, Wutsje, 5 ανώνυμες επεξεργασίες
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