Τπιανηαθύλλος Δςάγγελορ

Δκπαίδεςζη:


Γιδακηοπικό, ημήμα Φιλοζοθίαρ και Ιζηοπίαρ ηηρ Δπιζηήμηρ, ηηρ ζσολήρ Θεηικών Δπιζηημών
ηος Δθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών
o Τίηλορ Γιαηπιβήρ: «Λογική και Σημαζιολογία για γλώζζερ πος πεπιέσοςν αζαθείρ
εκθπάζειρ».



Μεηαπηςσιακό ζηην Ιζηοπία και Φιλοζοθία ηηρ Δπιζηήμηρ, ημήμα Φιλοζοθίαρ και Ιζηοπίαρ ηηρ
Δπιζηήμηρ ηηρ ζσολήρ Θεηικών Δπιζηημών ηος Δθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος
Αθηνών, ζσολή Δθαπμοζμένυν Μαθημαηικών και Φςζικών Δπιζηημών ηος Δθνικού
Μεηζόβιος Πολςηεσνείος
o Τίηλορ Γιπλυμαηικήρ: «Η ζςλλογιζηική ηος Απιζηοηέλη μέζα από ηο ππίζμα ηηρ
ζύγσπονηρ Λογικήρ».



Πηςσίο Μαθημαηικών. Τμήμα Μαθημαηικών ηος Πανεπιζηημίος Αθηνών

Υποηποθίερ:


Υποηποθία Γιδακηοπικών ζποςδών από ηο Ι.Κ.Υ

Γημοζιεύζειρ:


Τπιανηαθύλλος Δςάγγελορ, “Μια κπιηική διεπεύνηζη οπιζμένυν αληθοζςναπηηζιακών θευπιών
αζάθειαρ”, πεπιοδικό „Φιλοζοθία‟, ηος κένηπος επεύνηρ ηηρ ελληνικήρ θιλοζοθίαρ, ακαδημία
Αθηνών



Τπιανηαθύλλος Δςάγγελορ, “Οπιζμένερ παπαηηπήζειρ πάνυ ζηη λογική ηος Απιζηοηέλη”, ςπό
δημοζίεςζη, πεπιοδικό „Νεύζιρ‟

Δπγαζία εν εξελίξει:


“A non-transitive theory of vagueness”, άπθπο, ππορ ςποβολή για δημοζίεςζη, ζηο οποίο
αναπηύζζεηαι και μελεηάηαι ένα ζύζηημα μη κλαζικήρ λογικήρ για γλώζζερ πος πεπιέσοςν
αζαθείρ εκθπάζειρ



“Syllogistic Diagrams”, άπθπο, ππορ ςποβολή για δημοζίεςζη, ζηο οποίο αναπηύζζεηαι έναρ
αλγόπιθμορ απόθανζηρ για θευπίερ ζςλλογιζηικήρ

Ομιλίερ - Παποςζιάζειρ:


Πανεπιζηήμιο Ιυαννίνυν, ημήμα Φιλοζοθίαρ, «Βαζικέρ έννοιερ θιλοζοθικήρ λογικήρ»



4ο πανελλήνιο ζςνέδπιο Φιλοζοθίαρ ηηρ Δπιζηήμηρ, «Λογική και ζημαζιολογία για γλώζζερ
πος πεπιέσοςν αζαθή καηηγοπήμαηα»



Σεμινάπιο ηυν μελών ΓΔΠ ηος ημήμαηορ Ιζηοπίαρ και Φιλοζοθίαρ ηηρ Δπιζηήμηρ, «Μια θευπία
αζάθειαρ»



Δβδομαδιαίο ζεμινάπιο ηος κένηπος επεύνηρ ηηρ ελληνικήρ θιλοζοθίαρ ηηρ Ακαδημίαρ Αθηνών,
ομιλία με θέμα έναν αλγόπιθμο απόθανζηρ πος έσυ αναπηύξει για ηην θευπία ηηρ
ζςλλογιζηικήρ ηος Απιζηοηέλη

Γιδαζκαλία:


Πανεπιζηήμιο Ιυαννίνυν, ημήμα Φιλοζοθίαρ:
o Διζαγυγή ζηη θιλοζοθική λογική
o Ιζηοπία ηηρ λογικήρ Ι: Απσαία λογική
o Ιζηοπία ηηρ λογικήρ ΙΙ: Σύγσπονη θιλοζοθική λογική
o Ιζηοπία ηηρ λογικήρ ΙΙΙ: Γιαλεκηική λογική

Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα:



Το θαινόμενο ηηρ αζάθειαρ και ηα παπάδοξα ηύπος ζυπείηη



Η μη κλαζική λογική



Τα παπάδοξα ανώηεπηρ ηάξηρ και η ανηιμεηώπιζη ηοςρ



Η λογική ηος Απιζηοηέλη και ηα επμηνεςηικά πποβλήμαηα πος αναδύονηαι ζε ζσέζη με αςηήν,
ανάλςζη ηυν απότευν ηος Απιζηοηέλη πεπί λογικήρ βάζει μεθόδυν ηηρ ζύγσπονηρ Λογικήρ

E-mail: vantriant@uoi.gr

