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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

T
ην επιβράβευση των κόπων τους είδαν οι 
700 απόφοιτοι του Μητροπολιτικού Κολ-
λεγίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κατά 

τη διάρκεια δύο λαμπρών τελετών που φιλοξε-
νήθηκαν στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο και 
το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, αντίστοιχα. 
Υπό το συνεχές χειροκρότημα του κοινού, που 
αριθμούσε 3.500 άτομα, οι απόφοιτοι γιόρτα-
σαν την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών 
τους, πετώντας -ως είθισται- τα καπέλα τους 
ψηλά. Οι ίδιοι έχουν κάθε λόγο να αισθάνο-
νται ικανοποιημένοι, καθώς είναι πλέον κάτο-
χοι πτυχίου ενός από τα συνολικά 25 διαφορε-
τικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα σπουδών δύο διακεκριμένων βρετανικών 
πανεπιστημίων, του University of East London 
και του Queen Margaret University. Κεντρικός 
παρουσιαστής της εκδήλωσης στο ΟΑΚΑ ήταν 
ο εκδότης του Real Group Νίκος Χατζηνικο-
λάου, ο οποίος κήρυξε την έναρξη της τελετής, 
προσκαλώντας τους αποφοίτους και τους ακα-
δημαϊκούς να εισέλθουν στην αρένα του κατά-

μεστου Ολυμπιακού Ποδηλατοδρομίου, εν μέ-
σω ενός φαντασμαγορικού ποδηλατικού σόου. 
Πρώτος απηύθυνε χαιρετισμό ο Κωνσταντίνος 
Ροδόπουλος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Συγκι-
νημένος, συνεχάρη τους αποφοίτους και ευχα-
ρίστησε τις οικογένειές τους τόσο για την εμπι-
στοσύνη τους προς το Μητροπολιτικό Κολλέ-
γιο όσο και για τη στήριξή τους στην προσπά-
θεια που κατέβαλαν τα παιδιά τους κατά τη δι-
άρκεια των σπουδών τους. 

«Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα χρειαζό-
μαστε ολόκληρο το Ολυμπιακό Στάδιο για την 
τελετή αποφοίτησης. Αυτήν τη θεαματική πο-
ρεία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου την οφεί-
λουμε στους αποφοίτους και τους γονείς, που 
όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύονται την ποιοτική 
εκπαίδευση που προσφέρουμε. Την οφείλουμε 
και στις συνεργασίες μας με καταξιωμένα βρε-
τανικά πανεπιστήμια, που μας δίνουν τη δυνα-
τότητα να παρέχουμε τους τίτλους σπουδών αυ-
τών των ιδρυμάτων στους δικούς μας απόφοι-
τους. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την καλή 
δουλειά, γιατί έχουμε όραμα για μια καλύτερη 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα φανούμε αντάξι-
οι των προσδοκιών, γιατί οι απόφοιτοί μας απο-
τελούν την καταξίωσή μας», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Ροδόπουλος.

Βραβείο επιχειρηματικότητας
Στη συνέχεια, απονεμήθηκε το βραβείο «Εξω-
στρεφούς Επιχειρηματικότητας και Διεθνοποί-
ησης» στον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, διευθύ-
νοντα σύμβουλο της Chipita. Ο τελευταίος συ-
νεχάρη τους αποφοίτους του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου και τις οικογένειές τους για την επιτυ-
χή ολοκλήρωση των σπουδών τους και μοιρά-
στηκε συμβουλές με τους νέους ανθρώπους για 
το καινούργιο ξεκίνημα στη ζωή τους: «Μπαί-
νετε σε μία νέα φάση της ζωής σας, αυτήν του 
πλήρους ενηλίκου, με την έννοια ότι η ευθύνη 
της ζωής σας περνάει στα δικά σας χέρια κυρί-
ως. Το πρώτο και πιο βασικό είναι να ακολου-
θείτε την καρδιά σας. Βρείτε αυτό που σας εν-
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διαφέρει στη ζωή, αυτό που σας δίνει χαρά και κάντε το επάγγελμα. 
Ετσι, θα πετύχετε σίγουρα. Ποτέ μη δεχτείτε ότι δεν είστε αρκετά κα-
λοί. Μείνετε μακριά από ανθρώπους που περιορίζουν τις φιλοδοξί-
ες σας. Μην ξεχνάτε ότι την τύχη σας θα την καθορίσετε εσείς, μέ-
σα από τη σκληρή σας προσπάθεια. Τίποτα δεν επιτυγχάνεται στη 
ζωή χωρίς αγώνα και θυσίες». Την αποθέωση γνώρισε ο Δημήτρης 
Διαμαντίδης, ο οποίος βραβεύτηκε για το ήθος και τη συμβολή του 
στις επιτυχίες του ελληνικού μπάσκετ, έναν χρόνο μετά την αποχώ-
ρησή του από την ενεργό δράση. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, 
ο ίδιος έδωσε συγχαρητήρια στους αποφοίτους, στους οποίους ευ-
χήθηκε καλή σταδιοδρομία, ενώ τόνισε τον σημαντικό ρόλο του οι-
κογενειακού κύκλου, που με τη στήριξή του συνέβαλε στην επίτευ-
ξη των στόχων των παιδιών. 

Στη συμπρωτεύουσα 
Και στη Θεσσαλονίκη, σε μια λαμπρή τελετή, ακαδημαϊκά στελέ-
χη των συνεργαζόμενων βρετανικών πανεπιστημίων τίμησαν με 
την παρουσία τους την τελετή αποφοίτησης. Το University of East 
London εκπροσώπησε η καθηγήτρια Nora Ann Colton, deputy vice 
chancellor (academic) του Ιδρύματος. Η ίδια έδωσε τα εύσημά της 
σε όλους τους αποφοίτους λέγοντας: «Το University of East London 
και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεργάστηκαν στενά για να σας 
προσφέρουν μια σειρά καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών, με 
δυνατότητες αποκατάστασης στην αγορά εργασίας. Και είμαστε ιδι-
αίτερα υπερήφανοι για αυτή τη συνεργασία και τα υψηλού επιπέ-
δου αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία». Το «παρών» εκ 
μέρους του Queen Margaret University έδωσε ο Richard Butt, vice-
principal, ο οποίος απευθύνθηκε στους αποφοίτους λέγοντας χαρα-
κτηριστικά: «Η αποφοίτησή σας είναι μια ευκαιρία γιορτής για την 
επίτευξη των στόχων σας και η αρχή της επαγγελματικής σας ζω-
ής και ενός λαμπρού μέλλοντος. Το Πανεπιστήμιο Queen Margaret 
αισθάνεται υπερήφανο για τη μακροχρόνια συνεργασία του με το 
Μητροπολιτικό Κολλέγιο, που αριθμεί περίπου 20 χρόνια». Και οι 
δύο τελετές, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έκλεισαν με την απονομή 
του βραβείου «AMC Best Student Tudor Award» στον αριστούχο 
απόφοιτο κάθε πόλης. 
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