
Φύλλο εργασίας ντοκιμαντέρ: Animated Φιλόσοφοι-Αριστοτέλης 

1. Αντιστοιχίστε τα δεδομένα της Α στήλης με εκείνα της Β στήλης 

 Α’ στήλη  Β’ στήλη 

Α. Η ουσία των πραγμάτων βρίσκεται μέσα στην παρούσα ζωή και 

δεν υπάρχει κάποια δεύτερη, αόρατη πραγματικότητα. Αυτό που 

υπάρχει είναι ο φυσικός κόσμος, η γη, όπως τη βλέπουμε και όχι 

κάποιες ουράνιες ιδέες.  

1. Πλάτωνας 

Β. Η ουσία της πραγματικότητας βρίσκεται σε έναν αόρατο κι 

επουράνιο κόσμο που προσεγγίζουμε μόνο μέσω της λογικής και 

όχι των αισθήσεων που μας ξεγελούν. Αυτός καθορίζει την 

καθημερινότητά μας και σε αυτόν τον κόσμο θα επιστρέψουμε 

μετά το θάνατό μας. 

2. Αριστοτέλης  

 

2. Δηλώστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) 

1. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα οι ιδέες δεν προέρχονται από άλλο επίπεδο πραγματικότητας αλλά 

γεννιούνται από την εμπειρία μας στη γη.  

2. Οι αριστοτελιστές ενδιαφέρονται για κάτι που είναι υπερβατό, πέρα από τις ανθρώπινες 

αισθήσεις, για οντότητες που υπάρχουν αλλά δεν υπάρχουν στο φυσικό χώρο, υπάρχουν κάπου 

αλλού.  

3. Ο αριστοτελιστής  θεωρεί ότι κέντρο της ανθρώπινης γνώσης είναι η εμπειρία. Είναι ένας 

εμπειριστής, ένας ρεαλιστής θα λέγαμε, που πιστεύει πως πρέπει πάντα να ξεκινάμε βλέποντας 

γύρω μας τον φυσικό κόσμο.  

4. Όσοι ασχολούνται με τις αριστοτελικές και πλατωνικές σπουδές προσπαθούν να δουν τη συνέχεια 

που υπάρχει ανάμεσα στον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα.  

5. Όσοι ασχολούνται με τις αριστοτελικές σπουδές ψάχνουν ουσιαστικά να βρουν τα σπέρματα της 

φιλοσοφίας του Αριστοτέλη ή πώς τα προβλήματα που θέτει ο Πλάτων εξελίσσονται στον 

Αριστοτέλη. 

6. Όσοι ψάχνουν στα βιβλία του Αριστοτέλη προσπαθούν να δουν αυτά ως απάντηση σε 

προβλήματα που ήδη είχε θέση ο Πλάτων.  

7. Ο Αριστοτέλης υποστήριζε πως η ψυχή είναι αθάνατη. 

8. Ο Πλάτων υποστήριζε πως η ψυχή γεννιέται και πεθαίνει με το σώμα.  

9. Το σύμπαν είναι πεπερασμένο, έλεγε ο Αριστοτέλης 

10. Το σύμπαν είναι άπειρο, έλεγε ο Πλάτων 

11. Τα γραπτά του Πλάτωνα είναι ξερά και μοιάζουν με σύγχρονη επιστημονική πραγματεία. 

12. Ο Αριστοτέλης είναι πολύ καλός μυθοπλάστης και λογοτέχνης. 

13. Η ιδέα ότι κάθε επιστήμη έχει τα δικά της κριτήρια και τη δική της μέθοδο ανήκει στον 

Αριστοτέλη.  

14. Ο Ανδρόνικος ο Ρόδιος ονόμασε ένα έργο του Αριστοτέλη «Πρώτη Φιλοσοφία» 

15. Η «Μεταφυσική» είναι βιβλία του Αριστοτέλη που γράφτηκαν μετά τα Φυσικά.  

16. Η Μεταφυσική ασχολείται με τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες στηρίζεται η πραγματικότητα.  

17. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα η κίνηση είναι η βάση της ζωής. 

18. Ο θεός, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι μια οντότητα απαλλαγμένη από την ύλη και την 

κίνηση, αλλά είναι η πηγή κάθε κίνησης.  

19. Υπάρχει ένας σκοπός σε κάθε πράγμα. Κάθε πράγμα, δηλ., είναι φτιαγμένο έτσι ώστε σε 

κατάλληλες συνθήκες να πραγματώσει στο μέγιστο όλες τις δυνατότητές του. 

20. Ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε με πολλά πράγματα εκτός από την Ποίηση.  

 


