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H Ζωή ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ σπούδασε πρώτα Κλασική Φιλολογία και αργότερα 
Αγγλική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου 
συνέχισε τις σπουδές της και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Κλασική Φιλολογία). Έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Νεοελληνική Φιλολογία από το Institut National des 
Langues et Civilisations Orientales στο Παρίσι και διδακτορικό στη Φιλοσοφία από 
το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει ως Collaboratrice Scientifique στο 
τμήμα Langues et Littératures Modernes του Université Libre de Bruxelles και σε 
θέση 407/1980 στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι 
πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και πιστοποιημένη 
διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 
Από το 2003 έως το 2018 υπηρέτησε ως Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Αχαΐας 
με έδρα το Αίγιο και από το 2018 υπηρετεί ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
ΠΕ02 Φιλολόγων στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας. 
Υπήρξε μέλος πολλών επιτροπών του Ι.Ε.Π., μεταξύ των οποίων: μέλος της 
επιτροπής αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων Αρχές Φιλοσοφίας της Β΄ Γ.Ε.Λ. και 
Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου), αξιολογήτρια 
προγράμματος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο Φιλοσοφία Β΄ Γ.Ε.Λ., υπεύθυνη 
επιστημονικής εποπτείας για την εκπόνηση προγράμματος σπουδών στο γνωστικό 
αντικείμενο Λογοτεχνία Α΄, Β΄, Γ΄ Γ.Ε.Λ., συντονίστρια για την αξιολόγηση του 
εκπ/κού υλικού στο γνωστικό αντικείμενο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄, Β΄, Γ΄ 
Γυμνασίου, ειδική επιστήμων/εμπειρογνώμων για την ανάπτυξη μεθοδολογίας και 
δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα Φιλοσοφία και Θεατρική 
Παιδεία.  
Έχουν εκδοθεί τρία βιβλία της με θέμα τη φιλοσοφία: Η πολιτική φιλοσοφία της 
αρχαιοελληνικής τέχνης («Νέα Σύνορα» - Α. Α. Λιβάνη, 2001), Από την αρχαία 
ελληνική πόλιν στη βυζαντινή οικουμένην (Αρμός, 2005) και www.platon.org. 
Οδηγός πλοήγησης στον κυβερνο-χώρο του Πλάτωνος (Αρμός, 2018). Επίσης, έχει 
μεταφράσει από τα γαλλικά: Clément Rosset, Το πραγματικό και το διπλό του 
(Αρμός, 2008) και Jean-François Mattéi, Η εσωτερική βαρβαρότητα (Αρμός, 2009). 
Φιλοσοφικά και παιδαγωγικά άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα 
επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε πολλές ημερίδες 
και συνέδρια.  


