
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με μια εντυπωσιακή τελετή πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου campus του Μητροπολιτικού Κολλεγίου 
και της πρώτης ιδιωτικής Πολυτεχνικής Σχολής στην Ελλάδα

Σε  μια  πανηγυρική  ατμόσφαιρα  και  σε  μια  βραδιά  η  οποία  επεφύλασσε  πολλές  εκπλήξεις  για  τους  καλεσμένους,  
πραγματοποιήθηκαν  τα επίσημα εγκαίνια  του  νέου  campus του Μητροπολιτικού  Κολλεγίου  στο Μαρούσι,  βραδιά η  οποία 
σηματοδοτήθηκε από την αναγγελία έναρξης της πρώτης ιδιωτικής Πολυτεχνικής Σχολής στην χώρα μας.

Παρουσία χιλίων και πλέον ατόμων, μεταξύ των οποίων Υπουργοί, Βουλευτές, Επιχειρηματίες, άνθρωποι του πνεύματος, της 
Τέχνης και του Πολιτισμού, δημοσιογράφοι, φοιτητές και γονείς, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο γιόρτασε την έναρξη μιας νέας  
εποχής  για  την  ιδιωτική  εκπαίδευση,  ολοκληρώνοντας  ένα  μεγαλόπνοο  έργο  με  τη  συνεργασία  του  δημόσιου  βρετανικού 
πανεπιστημίου University of East London (Πανεπιστήμιο με ~ 30.000 φοιτητές).  Το νέο campus κατασκευάστηκε για να στεγάσει  
τα  τμήματα  Αρχιτεκτονικής,  Πολιτικών  Μηχανικών,  Διαχείρισης  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  και  Ηλεκτρολόγων  και  
Ηλεκτρονικών  Μηχανικών,  επαγγέλματα  που  μέχρι  σήμερα  συναντούσε  κανείς  αποκλειστικά  και  μόνο  στις  δημόσιες  
πολυτεχνικές  σχολές. Οι νέες πτέρυγες της  Πολυτεχνικής Σχολής αποτελούν μια μεγάλη επένδυση υψηλότατων standards,  η 
οποία μόλις ολοκληρώθηκε και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 για τους φοιτητές του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου. 

Παράλληλα με το νέο  campus,  το Μητροπολιτικό Κολλέγιο για μια  ακόμη φορά πρωτοπόρησε,  ανακοινώνοντας ένα ακόμη 
μεγάλο  βήμα  για  την  ιδιωτική  εκπαίδευση  -  αυτή  τη  φορά  στον  χώρο  του  Πολιτισμού  -  αναβαθμίζοντας  τις  σπουδές 
Κινηματογράφου, Θεάτρου και Τηλεόρασης, με επικεφαλής τον διεθνώς καταξιωμένο Έλληνα Σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή και 
διακεκριμένους συνεργάτες του οπτικοακουστικού κλάδου.

Παρουσιαστής της  βραδιάς  ήταν ο  κος  Νίκος  Χατζηνικολάου,  συνεργάτης-  στη σχολή  Δημοσιογραφίας -του  εκπαιδευτικού 
Ομίλου ΑΚΜΗ, ο οποίος συντόνισε τη ροή της βραδιάς.

Ο κος Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, Πρόεδρος του Ομίλου ΑΚΜΗ, στον εναρκτήριο λόγο του τόνισε ότι σε μια δύσκολη οικονομική 
περίοδο για τον τόπο μας, το Μητροπολιτικο Κολλέγιο επένδυσε σε ένα νέο όραμα με στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης  
στον τόπο μας. «Στόχος μας είναι το ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ να γίνει Μεσογειακό Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού», ανέφερε 
ο  κος  Ροδόπουλος.  Παράλληλα,  ανακοίνωσε  τη  θέσπιση  της  ετήσιας  υποτροφίας  «ΕΛΠΙΔΑ»,  προσφέροντας  τετραετείς  
Πανεπιστημιακές σπουδές αξίας 30.000€ για φοιτητή/τρια που θα επιλέξει ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ». Την  
υποτροφία  παρέλαβε από τον κ. Κωνσταντίνο Ροδόπουλο η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», κα 
Μαριάννα  Βαρδινογιάννη,  η  οποία  τόνισε  ότι  «συνεργαζόμαστε  με  το  ΙΕΚ  ΑΚΜΗ  και  το  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ γιατί  
διαχρονικά έχουν αποδείξει σε εμάς την κοινωνική τους ευαισθησία και είναι πάντα αρωγοί στο έργο της ΕΛΠΙΔΑΣ».

Στη παρέμβασή του, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κος Γιώργος Πατούλης ευχαρίστησε από καρδιάς το Μητροπολιτικό Κολλέγιο για 
την πολύτιμη συμβολή και συνεισφορά του στην προσπάθεια του Δήμου υπέρ των πολιτών και δημοτών του, προσφέροντας  
αφιλοκερδώς υπηρεσίες Λογοθεραπείας με τους έμπειρους λογοθεραπευτές της Σχολής Υγείας του κολλεγίου, στους δημότες οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.  Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο 
λειτουργεί παράλληλα και ως κέντρο λόγου, αντιμετωπίζοντας περιστατικά παιδιών αλλά και ενηλίκων.

Επίτιμος προσκεκλημένος της βραδιάς ήταν ο  Πρύτανης του δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου University of East London 
Professor Patrick McGhee, ο οποίος τόνισε πως στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο το University of East London βρήκε έναν άξιο και 
καταξιωμένο συνεργάτη, ικανό συνοδοιπόρο στο όραμα του βρετανικού ιδρύματος για μια δυναμική παρουσία στο ελληνικό  
εκπαιδευτικό στερέωμα. «Δεν κάναμε τυχαία αυτή τη συνεργασία. Κάναμε έρευνα και καταλήξαμε στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο» 
επισήμανε ο Πρύτανης. 



Τις ομιλίες της βραδιάς έκλεισε ο διακεκριμένος σκηνοθέτης κος Γιάννης Σμαραγδής, ο οποίος επικεντρώθηκε στον σημαντικό 
και καίριο ρόλο της εκπαίδευσης για παροχή οράματος και ελπίδας στους νέους της Ελλάδας, αλλά και στην επιθυμία του – με τη 
συνεργασία του  Μητροπολιτικού  Κολλεγίου  –  να  συμβάλλει  στην  αξιοποίηση  του  ταλέντου και  της  δημιουργικότητας  που 
διακρίνει  το  ελληνικό  πνεύμα.  Παράλληλα  ο  κ.  Σμαραγδής  ανακοίνωσε  την  έναρξη  λειτουργίας  της  πρώτης  ιδιωτικής 
Πανεπιστημιακής Σχολής Κινηματογράφου, Θεάτρου και Τηλεόρασης στον τόπο μας.

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν η απονομή τιμητικής πλακέτας στον διακεκριμένο καθηγητή Φυσικής 
Δημήτρη Νανόπουλο (CERN), με πρωτοβουλία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Την πλακέτα απένειμαν στον κο Νανόπουλο οι 
κ.κ. Πέτρος Γέμτος, τέως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Παναγιώτης Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας 
της Ε.Ε. στην Ελλάδα. Και οι δύο σημαντικές προσωπικότητες δεν παρέλειψαν να συγχαρούν τον διακεκριμένο Φυσικό για την  
πολύτιμη προσφορά του στην Επιστήμη και την Ελλάδα, ενώ το κοινό όρθιο χειροκρότησε θερμά τον κο Νανόπουλο.      
 
Μια  βραδιά  σαν  αυτή  δεν  θα  μπορούσε  να  κλείσει  με  συνηθισμένο  τρόπο.  Το  Μητροπολιτικό  Κολλέγιο  επεφύλασσε  μια 
μοναδική έκπληξη για τους καλεσμένους του, οι οποίοι ξαφνικά βρέθηκαν στο απόλυτο σκοτάδι. Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα 
αγωνίας, ξεκίνησε η προβολή ενός δυναμικού βίντεο show (projection mapping) πάνω στο νέο κτίριο του campus. Το Projection 
Mapping είναι ένα εντυπωσιακό θέαμα εικονικής πραγματικότητας, πλαισιωμένο με ήχο και φως, το οποίο έχει πραγματοποιηθεί 
στην χώρα μας ελάχιστες  φορές,  καθώς πρόκειται  για  πολυδάπανη  τεχνολογία τελευταίας  γενιάς στο  audiovisual,  η  οποία 
απαιτεί  υψηλή  επένδυση  σε  software,  τεχνική  υψηλών  απαιτήσεων  και  εξειδικευμένο  τεχνικό  προσωπικό.  Οι  θεατές 
εντυπωσιάστηκαν από μια πραγματικά αξέχαστη βραδιά, η οποία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και 
την ελληνική ιδιωτική εκπαίδευση.
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