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Ο Αλέξανδπορ-Φοίβορ Γ. Μοςπελάτορ είλαη Οκόηηκνο Καζεγεηήο Φηινζνθίαο θαη Κιαζηθώλ 

πνπδώλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Σέμαο, Ώζηελ, όπνπ ην 1967 πήξε ηελ πξωηνβνπιία γηα ίδξπζε, θαη 

αθνινύζωο ζε πεξίνδν δπν δεθαεηηώλ δηεύζπλε, εηδηθό πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ αξραίαο 

ειιεληθήο θηινζνθίαο, ην νπνίν ζηελ εμέιημή ηνπ αλαγλωξίζηεθε ωο έλα από ηα ηξία ή ηέζζεξα  πην 

δηαθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα απηήο ηεο εηδηθόηεηαο ζηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά.   

Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα θαη απεθνίηεζε από ην Κνιιέγην Αζελώλ ην 1955.   

Οη παλεπηζηεκηαθέο ηνπ ζπνπδέο ήηαλ εμ νινθιήξνπ ζηηο Η.Π.Α., ζην Παλεπηζηήκην Γαίει (Yale), ηεο 

πνιηηείαο Κνλέθηηθαη, όπνπ ην 1964 απέθηεζε ην πηπρίν δηδάθηνξνο ηεο θηινζνθίαο.   

Δύν επηζηεκνληθά ηνπ έξγα έρνπλ εθδνζεί θαη αγγιηθά θαη ειιεληθά: The Route of Parmenides (1970,  

2ε έθδνζε 2008), θαη ζε κεηάθξαζε πύξνπ Α. Μνζρνλά, Παλεπηζηεκηαθέο Εθδόζεηο Κξήηεο 2002· 

The Pre-Socratics:  A Collection of Critical Essays (1974, 2ε έθδνζε 1993), ειιεληθή έθδνζε 1998.  

Μειέηεο ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζηνπο ηνκείο θηινζνθίαο, θιαζηθώλ 

ζπνπδώλ, ηζηνξίαο ηωλ επηζηεκώλ, γιωζζνινγίαο, θαζώο θαη ζ᾽ εγθπθινπαίδεηεο θαη εηδηθά ιεμηθά.   

ε πεξίπνπ 160 πεξηζηάζεηο έρεη πξνζθιεζεί γηα δηαιέμεηο από αθαδεκαϊθνύο θνξείο ηωλ Η.Π.Α., 

Καλαδά, Μεμηθνύ, Αξγεληηλήο, Επξώπεο, Απζηξαιίαο, θαη Νέαο Ζειαλδίαο.  Σν Εζληθό θαη 

Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ηνπ απέλεηκε ηνλ ηίηιν επίηηκνπ δηδάθηνξνο ην 1994, θαη ε 

Αθαδεκία Αζελώλ ηελ ηδηόηεηα Αληεπηζηέιινληνο Μέινπο ην 2000.   

Ωο αλαγλώξηζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ έξεπλα ηεο θηινζνθίαο ηνπ Παξκελίδε θαζώο θαη ηνπ άιινπ 

θηινζόθνπ πνπ ζπλδέζεθε κε ηελ Ειεαηηθή ρνιή, ηνπ Ξελνθάλε, ν Δήκνο ηεο Αζζέα (ζηελ 

αξραηόηεηα Τέιε θαη Ειέα) ηνπ λνκνύ αιέξλν ηεο Θηαιίαο ηνπ απέλεηκε ηνλ ηίηιν επίηηκνπ δεκόηε ην 

2011.   Εθηόο ηεο κνλίκνπ έδξαο ηνπ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Σέμαο, έρεη δηδάμεη ζην Παλεπηζηήκην Γέηι, 

θαη ωο επηζθέπηεο θαζεγεηήο ζην Κνιιέγην Κάξιηνλ ηεο Μηλεζόηα, θαη θαηά ηξεηο πεξηόδνπο ζην 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ρέζπκλν.    

Έρεη επίζεο δηαηειέζεη θαηά πεξηόδνπο ωο πξνζθεθιεκέλνο επηζθέπηεο εξεπλεηήο ζε  ηδξύκαηα 

αλωηάηωλ ζπνπδώλ: ζην Παλεπηζηήκην ηεο Οπηζθόλζηλ, ζην Θλζηηηνύην Αλωηάηωλ πνπδώλ ζηελ Νέα 

Τεξζέε, ζην Κέληξν Ειιεληθώλ πνπδώλ ζηελ Οπάζηλγθηνλ, Π.Κ., ζην αγγιηθό Παλεπηζηήκην 

Κέκπξηηδ, θαη ζηελ Απζηξαιία, ζην Εζληθό Απζηξαιηαλό Παλεπηζηήκην. 


