
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΙΔΕΩΝ 
 

Έτος 8ο 
 

στο Καφέ Έναστρον, Σόλωνος 101, στις 7.30 μ.μ. 
 
 

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 
 

Η Ιστορία της (έννοιας της) κρίσης 
 

με τον 
 

Παντελή Μπασάκο 
(ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας του Πάντειου Πανεπιστημίου) 

 
 
Είτε ως ενέργημα του υποκειμένου, δηλαδή ως σύστοιχο του 'κρίνω', είτε ως βασική 
μονάδα της λογικής και της επιστημολογίας, δηλαδή ως 'πρόταση', η κρίση είναι στο 
κέντρο των συζητήσεων της νεότερης φιλοσοφίας. Το καρτεσιανό (ή καντιανό) 
υποκείμενο, όπως και η λογική, συνήθως τίθενται ως πράγματα άχρονα, δεν θέλουν 
να έχουν ιστορία. Όμως η κρίση έχει. Εμφανίστηκε, κάποια στιγμή, ως επινόηση, 
στον φιλοσοφικό ορίζοντα, μετασχηματίστηκε και ακόμα συνεχίζει. Αξίζει τον κόπο 
να ιχνογραφήσουμε μια τέτοια ιστορία, μας δείχνει ενδιαφέρουσες όψεις της 
διαμόρφωσης της νεότερης φιλοσοφικής παράδοσης, καθώς και το τι διακυβεύτηκε 
στην μεταμοντέρνα αμφισβήτησή της. 

 
Ο Παντελής Μπασάκος σπούδασε φιλοσοφία στην Αθήνα και το Παρίσι. Έχει 
δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες για τη φιλοσοφία της γλώσσας, τη ρητορική 
και την επιστημολογία. Δίδαξε φιλοσοφία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η έρευνά 
του στρέφεται στη φιλοσοφία της γλώσσας και στη θεωρία του επιχειρήματος. 
Είναι ο συγγραφέας των βιβλίων Επιχείρημα και κρίση (Νήσος, 1999) και 
Τρεις Γλώσσες. Αριστοτέλης, Χούσσερλ, Βιττγκενστάιν (Εστία, 2006) και ο 
μεταφραστής του Τέχνη Ρητορική (Νήσος, 2016) του Αριστοτέλη, με σχόλια 
και εισαγωγή δικά του. 
 
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΡΑΣΙΑ 
 

Υπεύθυνος Προγράμματος-Συντονιστής: Μίλτος Ν. Θεοδοσίου 
 

www.facebook.com/pages/Εργοτάξιο-Ιδεών/142090709238221 
 
 



Oι εισηγήσεις διαρκούν 30΄ και ακολουθεί συζήτηση με το συντονιστή και το 
κοινό. 

 
Για τη συμμετοχή/παρακολούθηση δεν απαιτείται εγγραφή. 

 
Δεν δίνονται βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά παρακολούθησης. 

 
Η συμμετοχή των Εκδόσεων στο εγχείρημα, όπως και των ομιλητών και του 

συντονιστή, γίνεται αφιλοκερδώς. 
 

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), 
γνωστό ως GDPR, σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση πρόκειται να βιντεοσκοπηθεί 
ενώ, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα ληφθούν και φωτογραφίες. Με τη συμμετοχή 
σας δηλώνετε ότι γνωρίζετε τη συλλογή και χρήση των δεδομένων εικόνας/ ήχου 
και συναινείτε σε αυτή. 
 
Διαθέσιμες βιντεοσκοπημένες συναντήσεις του Εργοταξίου Ιδεών στο κανάλι των 
Εκδόσεων Ευρασία στο YouTube 
 
https://www.youtube.com/channel/UCjuC9cB2ftOsFMUnbHC5xng 
 

https://www.youtube.com/channel/UCjuC9cB2ftOsFMUnbHC5xng�

