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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

 «Ο ΑΡΔΗΤΤΟΣ» 

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο 2014-2015 

 
1.  

 
 

 

 

 
 

 

Αγγελόπουλος Γιώργος 
Γεννήθηκα το 1962 στην Αγία Κυριακή του Δήμου Αρχαίας 
Ολυμπίας.  
Από το 1974 έως και σήμερα κατοικώ στο Μετς. 
Μαθήτευσα σε μαρμαρογλυφείο της οδού Αναπαύσεως ενώ 
παράλληλα παρακολουθούσα μαθήματα νυχτερινού γυμνασίου.  
Από το 1987 εργάζομαι ως μαρμαρογλύπτης στα αναστηλωτικά 
έργα του Παρθενώνα και από το 2004 διατελώ χρέη εργοδηγού στο 
εργοτάξιο αυτό. 

 
2.  

 

 
 

 

Ανέστης Κώστας  
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ επί 40 έτη, τώρα ομότιμο μέλος του 
ΤΕΕ.- 
Γνώστης 3 ξένων γλωσσών. 
Οδηγός αυτοκίνητου και μοτοσυκλέτας επί 45 έτη.- 
Πατέρας 3 τέκνων, παντρεμένος με την Ειρήνη Τσιρωνη.- 
Παρ' ολίγον πτυχιούχος πιάνου του εθνικού Ωδείου, σήμερα μέλος 
μουσικής μπάντας με δημόσιες εμφανίσεις και 4φωνης χορωδίας.- 
Ερασιτέχνης αναγνώστης ποίησης, ιστορίας, αρχαιολογίας, ταξιδιών, 
περιπάτων κ.α. 
Βαθύς γνώστης των εξελίξεων της πληροφορικής και τέως 
προγραμματιστής Η/Υ.- 

 
 

3.  
  

 

 

Αντζουλάτου Ελένη            
Γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα.  
Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ – Τμήμα Γλωσσολογίας). Διετέλεσε μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών της σχολής της από 
το 1975 μέχρι το 1977. Στη Θεσσαλονίκη έζησε και εργάστηκε μετά 
το πέρας των σπουδών της, μέχρι το 1981.  
Το 1982 διορίστηκε στη Μέση Εκπαίδευση και εργάστηκε ως 
καθηγήτρια φιλόλογος. Διετέλεσε γραμματέας του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Α΄ Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 
Αθήνας από το 1988 μέχρι το 1995. Στο διάστημα από το 1996 μέχρι 
το 2000 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο (Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της 
Επιστήμης και Τεχνολογίας - Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης). 
Το 2001 επέστρεψε στη Μέση Εκπαίδευση και εργάστηκε μέχρι το 
2010 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε από το 2ο Πειραματικό Γενικό 
Λύκειο Αθήνας. 
Ζει στο Μετς από το 1999 και την προηγούμενη διετία ήταν μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του «Αρδηττού».  
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4.  

 
 

 

 

Γεωργαντή-Λευκαδίτη Μαρίκα  
Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1951 στην Αθήνα, στο ίδιο σπίτι που μένει 
μέχρι σήμερα. Ίσως είναι από τους παλαιότερους κατοίκους του 
Μετς, μιάς και η οικογένειά της, παληά Αθηναική, βρίσκεται στην 
περιοχή περισσότερο από τριακόσια χρόνια πίσω. Φοίτησε στο Α΄ 
Λύκειο Θηλέων Αθηνών και μετά την μοναδική και αποτυχημένη της 
προσπάθεια να εισαχθεί στην Αρχιτεκτονική Σχολή, πέρασε κατόπιν 
 διαγωνισμού στην Τράπεζα της Ελλάδος όπου και την προσέλαβαν 
τον Σεπτέμβριο του 1971. Ήδη είναι συνταξιούχος εδώ και 17 
χρόνια.  Είναι παντρεμένη με τον Γρηγόρη Λευκαδίτη από το 1977 
και έχουν δυό γιούς 35 και 32 ετών.  
Αγαπά την γειτονιά μας και θεωρεί πως η απόδειξη ότι έχει ριζώσει 
σ΄αυτήν είναι πως όταν ανοικοδομήθηκε το πατρικό της και έγινε 
πολυκατοικία, βρέθηκε στα θεμέλιά του τμήμα του Αδριάνειου 
Υδραγωγείου. Σαν να επιβεβαιώθηκε λοιπόν, πως οι ρίζες της είναι 
βαθιές μέσα στον χρόνο και την Αθήνα μας. Και είναι περήφανη γι 
αυτό!  
Θέλει να προσφέρει ό,τι και όσο μπορεί στην καλή λειτουργία της 
γειτονιάς μας, και να βοηθήσει το έργο του Συλλόγου μας που 
αποδείχτηκε ότι λειτούργησε τόσο καλά κατά την διάρκεια των δύο 
προηγουμένων ετών.  
 

 
5.  

 

 
 

 

Γιαννακοπούλου Λήδα 
Γεννήθηκε στο Maryland (ΗΠΑ). 
Σπούδασε τοπογράφος μηχανικός  και εκπόνησε διδακτορικό στη 
χωροταξία. 
Εργάζεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 
Ήταν ενεργό μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του 
Συλλόγου 

 
6.  

 

 

 

Ιωαννίδης Αλέξανδρος  
 Είμαι μέλος του Συλλόγου από διετίας περίπου, κι έχω συμμετάσχει 

στις εργασίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος. 
Επίσης έχω λάβει ενεργό μέρος στην προετοιμασία διαφόρων 
εκδηλώσεων του Συλλόγου, αλλά και συμμετάσχει με χαρά σ' αυτές, 
καθώς και είχα συμμετοχή σε δράσεις όπως ο καθαρισμός του 
ρέμματος της Καλλιρρόης μέσα στο 2013, στον ευπρεπισμό κι 
οργάνωση του χώρου των γραφείων του Συλλόγου κλπ. 
Ειμαι πλέον από το τέλος του 2011 συνταξιούχος ιατρός, αφού 
εξάσκησα το επάγγελμα του Ψυχιάτρου, τόσο στον Δημόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα επί 39 χρόνια. 
Είμαι μόνιμος κάτοικος της περιοχής του Μέτς από το 1990. 
Πιστεύω πως είμαι εις θέσιν να προσφέρω από τον χρόνο  και την 
εμπειρία μου πολύτιμες υπηρεσίες στην πραγματοποίηση των 
στόχων και των σκοπών του Συλλόγου "Αρδηττός", κι ως προς τούτο 
καταθέτω την υποψηφιότητά μου γιά μέλος του νέου Δ.Σ. του 
Συλλόγου που θα προκύψει από τις εκλογές της 19ης Ιανουαρίου 
2014. 
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7.  

 

 

 

Κοβάνη Ειρήνη 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965 και μεγάλωσε στην Ηλιούπολη 
Αττικής. 
Αποφοίτησε από το Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και από το έτος 1992 έως και σήμερα ασκεί 
ενεργά το λειτούργημα του Δικηγόρου. Διατηρεί επί 22 συναπτά έτη 
Δικηγορικό Γραφείο στο Κολωνάκι και η ενεργή δράση της ως 
Δικηγόρος συμπληρώνεται από συστηματική συμμετοχή της σε 
ημερίδες και συνέδρια επιστημονικού περιεχομένου αλλά και σε 
ημερίδες και διαλέξεις με αντικείμενο τις διαπροσωπικές σχέσεις. 
Ζει στο Μέτς από το έτος 2000 με τον σύζυγό της Κων/νο Μοσχάκη 
και την κόρη τους Διώνη. 
Αν την τιμήσετε με την ψήφο σας ,θα της δοθεί η δυνατότητα να 
συμμετάσχει και αυτή με τις δικές της δυνάμεις στην ακόμη 
μεγαλύτερη προβολή του  ήδη σημαντικού έργου του Συλλόγου μας 
,στην προώθηση νέων ιδεών και νέων πρωτοβουλιών που στόχο θα 
έχουν όχι μόνο την συνέχιση της λειτουργίας του "ΑΡΔΗΤΤΟΥ" αλλά 
και ότι συμπεριλαμβάνει η λειτουργία αυτή [δημιουργία μιας 
"ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ" με ομοψυχία και αλληλεγγύη ,ανταλλαγή απόψεων , 
εύρεση και πραγματοποίηση εφικτών λύσεων για όλα τα θέματα που 
απασχολούν μια "ΓΕΙΤΟΝΙΑ" ,δημιουργία υγιούς ,σταθερού και 
ασφαλούς περιβάλλοντος για εμάς και τα παιδιά μας]. 
 

 
8.  

 
 

 
 

 
Κόλλια Δήμητρα 
Σπουδές: Hλεκτρονικός 
Μεταπτυχιακό: MBA 
Eιδική εκπαίδευση: 
Video editing (12μηνης διάρκειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
ηλεκτρονικούς & σκηνοθέτες) Οργάνωση, Στρατηγική, Εταιρική 
Ταυτότητα (Idealogy)Marketing and Communication Management 
(Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο) 
Εργάστηκε ως video editor επί 10 χρόνια σε εταιρείες τηλεοπτικών 
παραγωγών (projects: documentary περιβαλλοντικά / κοινωνικά / 
πολιτικά, εκπομπές πολιτισμού & τεχνών,διαφημιστικά spot, 
τηλεπαιγνίδια, σήριαλ, κα).Από το 1998 συνιδρύτρια της εταιρείας 
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΧΥΖ (συνέχεια της ΚΟΛΛΙΑDESIGN) με αντκείμενο τον 
σχεδιασμό & την παραγωγή 2σδιάστατων (εταιρική ταυτότητα, site, 
έντυπα,αφίσες, εκδόσεις, κα) & 3σδιάστατων υλικών (συσκευασίες, 
stands, ειδικές κατασκευές) για την επικοινωνία & προβολή των 
υπηρεσιών & των προϊόντων εταιριών & οργανισμών, όπως: 
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Φεστιβάλ Κινηματογράφου, 
ΟΠΕ, ΑΣΔΑ, Πολυεθνικές εταιρείες, Ελληνικές εταιρείες παραγωγής 
προϊόντων διατροφής, κα). 
Από το 2011, που λειτούργησε εκ νέου ο Σύλλογος, συμμετείχε ως 
συντονίστρια στην επιτροπή καλών τεχνών & μουσικής. 
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9.  

 
 

 

Κουτρουφίνης Γιώργος  
Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Άργος Αργολίδας. 
Εργάστηκε στο νοσοκομείο Άργους, στο ακτινολογικό τμήμα, με 
συμβάσεις από το 1995 έως το 2000. Το 2000 διορίστηκε στην ΕΡΤ  
Α.Ε  στο τμήμα φορητών και κινητών μονάδων, όπου εργάζεται 
μέχρι σήμερα.  
Στο Μετς κατοικεί από το 2005. Είναι παντρεμένος με την Ελευθερία 
(Τέρη) Δούμα και έχει τρία παιδιά. 
kolesis2002@yahoo.gr (οδός Δέφνερ) 
Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του «Αρδηττού» τη διετία 2012-2013  
 
 
 
 

 
10.  

 

 

 
Κωνσταντόπουλος - Μεταλλίδης Χάρης 

Γεννήθηκε το 1962 και είχε την καλή τύχη να μεγαλώσει και να παίζει 
ακριβώς κάτω απ'τον λόφο του Φιλοππάπου. Το 1973 
ακολουθώντας τους γονείς του Γιάννη Κωνσταντόπουλο και Ελένη 
Μεταλλίδου (ως είθισται) άλλαξε τόπο κατοικίας και διέμεινε στο 
Βατραχονήσι έως το 1993,οπότε είχε την καλή επίσης τύχη να του 
προφερθεί από αδελφικό του φίλο,ως τόπος διαμονής,ένα 
διαμέρισμα στο υψηλότερο σημείο του λόφου του Αρδηττού 
(Κλειτομάχου και Ξενοφάνους) όπου διαμένει και τώρα. 
Είναι απόφοιτος Λυκείου.Έως το 1987 εργάστηκε στην οικογενειακή 
επιχείρηση (ανθοπωλείο) και κατόπιν στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. 
Όταν μονιμοποιήθηκε το 1992 παραιτήθηκε και εργάστηκε στον 
ιδιωτικό τομέα είτε ως επιχειρηματίας είτε ως μεσαίο στέλεχος σε 
εταιρείες του Λιανικού Εμπορίου. Από το 1977 έως και το 1980 ήταν 
μέλος της Πολιτιστικής Λέχης Παγκρατίου και μέλος της 
ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας της.Μετά την παύση λειτουργίας της 
δραστηριοποιήθηκε στην ερασιτεχνική ομάδα του Δημοτικού 
Θεάτρου Νέας Ιωνίας. 
Έχει διατελέσει μέλος συντακτικών επιτροπών βραχύβιων 
περιοδικών πολιτιστικού λογοτεχνικού και πολιτικού περιεχομένου 
(Μειοψηφία,Άτυπο,Άλλο Βλέμμα κ.λ.π.) 
Το 2012 η Ποιητική του Συλογή "Ασπόνδυλη Διαλεκτική" διακρίθηκε 
με έπαινο στον ετήσιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του Φιλολογικού 

Συλλόγου "Παρνασσός" harismetallidis.weebly.com 

Κλειτομάχου 16 και Ξενοφάνους 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kolesis2002@yahoo.gr
http://harismetallidis.weebly.com/


 5 

 
11.  

 

 
 
 

 
Μαυρίδου Αθηνά 
Είμαι βιολόγος και ερευνήτρια σε θέματα ποιότητας πόσιμου και 
νερού και νερών κολύμβησης. Διδάσκω αυτά τα θέματα στο Τμήμα 
Ιατρικών Εργαστηρίων τουΤΕΙ Αθήνας και συνεργάζομαι στενά με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Εχω οργανώσει σχετικά 
σεμινάρια και ερευνητικά προγράμματα σε πολλά μέρη του κόσμου 
μεταξύ των οποίων σε χώρες εκτός Ε.Ε. , όπως στην Αλγερία, την 
Μάλτα, το Ιράν και το Μαυροβούνιο.    
 Τα θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και  περιβάλλοντος με 
ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Θα ήθελα εμείς οι κάτοικοι του Μετς  μέσω 
του Συλλόγου να συνεχίσουμε να στηρίζουμε όπως μπορούμε   τους 
γείτονές μας στους δύσκολους αυτούς καιρούς. Επίσης θα 
επιθυμούσα  να ενημερώνουμε ο ένας τον άλλον και να 
οργανώνουμε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας της γειτονιάς και 
δημόσιας υγείας. Η δημιουργία λαχανόκηπου γειτονιάς, που 
ξεκινήσαμε από πέρσι και βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελεί για μένα 
έναν πολύ σημαντικό και ωραίο στόχο που συνδιάζει την 
αλληλεγγύη με το φιλικό περιβάλλον και  ελπίζω να 
πραγματοποιηθεί.  

 
 
 
 

12.   

 
 

 
Μαχά Μαρία 
Σπουδές: Πάντειο  Πανεπιστήμιο   
Εργάζεται στο Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Πρόνοιας.   
Ήταν συντονίστρια της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του 
Συλλόγου και μέλος  της Επιτροπής Περιβάλλοντος    
Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.  

  

Μπάλλιος Ηλίας 
Γεννήθηκε το 1978. 
Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο των 
Ιωαννίνων. Εργάζεται ως δημοσιογράφος. 
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14.  

 

 

 
Οικονόμου Γιώργος 
Γεννήθηκε το 1973  
Εκπαίδευση : Αρχιτεκτονική εσωτ. Χωρων ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ  
Απόφοιτος Ακαδημίας Καλών Τεχνών (Μιλάνο )  
Γνωρίζει αγγλικά και ιταλικά, Η/Υ  
Επάγγελμα : Αρχιτέκτονας Εσωτ. Χωρων . 
 
 
 
 
 
 

 
15.  

 

 

 

Παπαναστασάτος Γεράσιμος 
Κοινωνιολόγος – εγκληματολόγος, διδάκτορας Κοινωνιολογίας με 
μεταπτυχιακές σπουδές στον Τομέα Εγκληματολογίας, είναι  
Υπεύθυνος του Τομέα Έρευνας του ΚΕ.Θ.Ε.Α από το 1992. Από το 
1989 ασχολείται με το θέμα των εξαρτήσεων.  
Είναι μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών επιτροπών, ομάδων 
σύνταξης επιστημονικών περιοδικών, επιστημονικών επιτροπών 
συνεδρίων.  Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Τμήματος 
του Σωματείου Ευρωπαίων Λειτουργών για την Αντιμετώπιση των 
Ουσιοεξαρτήσεων “ITACA”, ειδικός γραμματέας του ΔΣ της 
Ελληνικής Εταιρίας Ανακουφιστικής Φροντίδας Παιδιών και Εφήβων 
και πρόεδρος του ΔΣ του 10ου Δ.Σ. Βύρωνα.   
Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του «Αρδηττού» από τις 16 Μαΐου 2013.  
 
 
 
 
 

 
16.  

 

 

 
Σουέμπελ Αρτέμης 

 
Ο Artemis  Schwebel: Ζωγράφος, συγγραφέας, σκηνοθέτης, 
blogger, του οποίου το βιβλίο The Self in New York, περιέχει 250 
έργα ζωγραφικής,12 ταινίες και 7 χειροποίητα ημερολόγια, και 
περιέχει το κεφάλαιο My Hellenic Self in New York το οποίο αποτελεί 
ένα έπος Ελληνισμού, δημιουργημένο στη Νεα Υόρκη και δειγµενο 
στις ανώτερες γκαλερί εκεί. Οι 2 σειρές ζωγραφικής ΟΔΥΣΣΕΑΣ, η 
πρώτη σειρά δηµιουργηµενη στη Νεα Υορκη, και η δεύτερη ειναι 
καµωµένη εδώ στο Αρδηττό, και συµπεριλαµβάνει και το 
Καλληµαρµαρο στη θεµατική του. Το προγράµµα αυτό είναι ιδέα και 
σκηνοθεσία του καλλιτέχνη. Το αυτογραφικό έπος του, ταινία, παλι 
µε τίτλο του ΟΔΥΣΣΕΑΣ  όπου συµπεριλαµβάνει τα ζωγραφικά αυτά 
έργα, ασχολείται µε την καταπάτηση των διεθνών ανθρωπίνων 
δικαιοµάτων και είναι έτοιµο να γυρισθεί. Το σενάριο Οδυσσέας εχει   
γραφτεί και υπάρχουν σκηνές στον Αρδηττό. 
 
Εργα του καλλιτέχνη στο www.artemis-schwebel.com 
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17.  

 
 

Φεράλδη Λίζα 

Γεννήθηκε  στη  Γαλλία όπου σπούδασε  Γραφικές  Τέχνες 
Γνωρίζει  γαλλικά και αγγλικά    
Ήταν ενεργό μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του 
Συλλόγου. 

 

 


