Ως Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πάτρας είμαστε υπερήφανοι να είμαστε στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη βράβευση της αριστούχου απόφοιτής μας Άρτεμις Αυγέρου με
την ιδιαίτερα ανταγωνιστική και τιμητική υποτροφία του Mansion House Scholarship Scheme. Η
υποτροφία αυτή (http://www.mansionhousescholars.org.uk/) απονέμεται, κάθε χρόνο, με απόφαση του
ίδιου του Lord Mayor του City του Λονδίνου, μετά από κρίση υποψηφίων που έχουν γίνει αποδεκτοί για
μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα της οικονομίας αλλά και συναφών τομέων
και που προέρχονται από χώρες τις οποίες ο Lord Mayor έχει πρόσφατα επισκεφτεί.
Η βράβευσή της κ Αυγέρου, καθώς και άλλων επτά υποτρόφων από διάφορες χώρες του κόσμου,
πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016, σε μία λαμπρή δεξίωση που προσέφερε ο Lord Mayor στο
Mansion House του City, όπου είναι και η επίσημη κατοικία του. Εκεί παρευρέθηκαν, ανάμεσα σε 300
επίσημους καλεσμένους, κορυφαία πολιτειακά στελέχη που ρυθμίζουν την οικονομία του Ηνωμένου
Βασιλείου καθώς και τον τραπεζικό τομέα, όπως οι Chief Executive Officers του Prudential Regulation
Authority και του Financial Conduct Authority, προς τιμή των οποίων δόθηκε η δεξίωση, καθώς και οι δύο
City Sheriffs, Alderman Peter Estlin και Alderman William Russell. Επίσης, παρευρέθηκαν και
υψηλόβαθμα στελέχη του επενδυτικού τραπεζικού τομέα του City στο Λονδίνο. Την απονομή των
πιστοποιητικών της υποτροφίας πραγματοποίησε ο ίδιος ο Lord Mayor of the City of London, Alderman
Lord Jeffry Mountevan ο οποίος, μαζί με τη Βασίλισσα και τον Πρωθυπουργό, είναι τρεις παράγοντες με
σημαντική επιρροή στα τεκταινόμενα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για τη διεκδίκηση της υποτροφίας στη χώρα μας, υποβλήθηκαν στην Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα
περισσότερες από 50 αιτήσεις υποψηφίων που είχαν καταθέσει αιτήσεις για πραγματοποίηση
μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα της οικονομίας αλλά και συναφών τομέων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μετά από μία ιδιαίτερα αυστηρή διαδικασία επιλογής στηριγμένης μόνο σε ακαδημαϊκά επιτεύγματα,
όπως αποτυπώνονταν στα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, επιλέχθηκαν έξι υποψήφιοι για τη
διαδικασία της συνέντευξης σε τριμελή επιτροπή αξιολόγησης της Βρετανικής Πρεσβίας στην Αγγλική
γλώσσα. Τα κριτήρια για την τελική επιλογή των υποψήφιων, μέσα από αυτή τη συνέντευξη, ήταν κυρίως
η προσωπικότητά τους αλλά και το πόσο καλά συγκροτημένα ήταν τα σχέδιά τους για το μέλλον.
Τελικά επιλέχθηκαν δύο υποψήφιοι, των οποίων τα ονόματα στάλθηκαν στον Lord Mayor, ο οποίος και
επέλεξε την Άρτεμη Αυγέρου για να λάβει αυτήν την υποτροφία. Ήταν η δεύτερη φορά που Ελληνικής

καταγωγής υποψήφιος γίνεται παραλήπτης της τιμητικής αυτής υποτροφίας από το 1998. Εκτός από το
χρηματικό έπαθλο των 7500 Λιρών, η κ. Αυγέρου θα έχει την τιμή να έρθει σε επαφή με την κουλτούρα
αλλά και τις οικονομικές δραστηριότητες του κορυφαίου οικονομικού κέντρου στον κόσμο στο City του
Λονδίνου, μέσα από επαφές που θα έχει τους επόμενους μήνες. Θα της δοθεί η ευκαιρία για περεταίρω
γνωριμίες ενώ έχει προσκληθεί και στο επίσημο ετήσιο δείπνο του International Bankers’ Livery
Company, στο Guildhall του Λονδίνου, όπου θα παρευρεθούν κορυφαία στελέχη οργανισμών που
δραστηριοποιούντα στον χώρο της οικονομίας και της συμβουλευτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πιο
σημαντικό, όμως, όφελος για την Άρτεμη είναι ο ορισμός ενός μεγαλόβαθμου στελέχους επενδυτικής
τράπεζας ως σύμβουλου (mentor) ο οποίος θα την συμβουλεύει και θα την καθοδηγεί στα
επαγγελματικά της βήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Επικοινωνήσαμε με την Άρτεμη η οποία δήλωσε τα πιο κάτω, στο ερώτημα πού οφείλεται η μεγάλη αυτή
επιτυχία της:
Σίγουρα οφείλεται στο πείσμα, το ελληνικό πείσμα, που κρύβουμε όλοι οι Έλληνες μέσα μας όταν
βάζουμε υψηλούς στόχους καθώς και προσήλωση στους στόχους μου. Επιπλέον, είμαι σίγουρη ότι
σημαντικό ρόλο έπαιξε και το ότι έγινα αποδεκτή σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, το
Imperial College καθώς, επίσης, και το ότι διακρίθηκα φοιτώντας σε ένα από τα πιο υψηλά ευρισκόμενα
ελληνικά πανεπιστήμια στις διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων, το Πανεπιστήμιο Πατρών. Όμως το
σημαντικότερο κίνητρο της προσπάθειάς μου να λάβω την υποτροφία αυτή ήταν να εκπέμψω μια θετική
εικόνα της Ελλάδας, αυτής της Ελλάδας της προσπάθειας και της αριστείας, προς στο εξωτερικό και να
αποδείξω ότι οι Έλληνες, μέσα στις τόσο αντίξοες συνθήκες της οικονομικής κρίσης, του δραματικού
brain-drain, αλλά και της αβεβαιότητας για το μέλλον που βιώνουν, μπορούν να καταφέρουν κάθε στόχο
που θα θέσουν υπερνικώντας κάθε δυσκολία. Πάνω από όλα, ήθελα να βγει προς τα έξω η θετική πλευρά
της Ελλάδας στην ακαδημαϊκή αριστεία και, έτσι, να συνεισφέρω κι εγώ από την μεριά μου στην εξάλειψη
της διαστρεβλωμένης αντιληψης που έχει επικρατήσει διεθνώς για τη χώρα μας καθώς και της, πολλές
φορές άδικης, επιθετικής κριτικής που έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια από τον διεθνή τύπο.
Όσον αφορά για τα σχέδιά της για το μέλλον, μας είπε τα εξής:
Όσο για το μέλλον, κύριος στόχος μου ειναι να ολοκληρώσω με επιτυχία τις μεταπτυχιακές μου σπουδές
σε ενα ακρως ενδιαφέρον πρόγρραμμα, το Στρατηγικό Μαρκετινγκ, που είναι άμεσα συνδεδεμενο με την
σύγχρονη ψηφιακή οικονομία. Επειτα, φιλοδοξώ να κάνω τα πρώτα μου βήματα στον τομέα του
Consulting. Όταν θα έχω αποκτήσει αρκετή εμπειρία στον τομέα αυτό και μπορώ να σταθώ, πλέον, μόνη
μου, έχω ως στόχο να επεκτείνω τις δραστηριότητες των οικογενειακών μας επιχειρήσεων στον
εξαγωγικό τομέα έτσι ώστε να ενισχυθεί η παρουσία τους στην διεθνή αγορά των αγροδιατροφικών
προϊόντων.

 Η Άρτεμις Αυγέρου του Δημητρίου, 23 ετών, αποφοίτησε το 2015 από το

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πάτρας ενώ είχε
φοιτήσει και στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και Οικονομίας της
Βουδαπέστης το εαρινό εξάμηνο του 2014 μέσω του προγράμματος
ανταλλαγών φοιτητών ERASMUS. Πριν το Πανεπιστήμιο, η Άρτεμις είχε
αποφοιτήσει το 2011 με «Άριστα» από το Γενικό Λύκειο Κάτω Αχαΐας. Καθ’
όλη τη διάρκεια των σπουδών της η Άρτεμις λάμβανε υποτροφίες
αριστείας επιδόσεων από το ΙΚΥ. Η Άρτεμις αποφοίτησε πρώτη στην
χρονιά της, με «Άριστα», εκφωνώντας τον όρκο κατά την τελετή
αποφοίτησης. Τιμήθηκε, επίσης, τον Ιανουάριο του 2016 σε τελετή
βράβευσης αριστούχων αποφοίτων από τις πρυτανικές αρχές του
Πανεπιστήμιου Πάτρας. Σήμερα είναι φοιτήτρια στο MSc πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών Strategic Marketing στο Business School του
Ιmperial College London καθώς με υποτροφία Mansion House. Παράλληλα
με τις προπτυχιακές της σπουδές, εργαζόταν στις δύο οικογενειακές
επιχειρήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα. Κατά τη διάρκεια των
προπτυχιακών της σποδών δημοσίευσε τέσσερις ερευνητικές εργασίες σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στις περιοχές της
διάχυσης καινοτομιών, του Internet of Things (IoT) και των δυνατοτήτων
του για καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες, καθώς και στο Ψηφιακό
Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Επίσης, έχει συμμετάσχει και
συνεισφέρει σε πολλές εκδηλώσεις γύρω από το χώρο των επιχειρήσεων
καθώς και σε θερινά σχολεία με θέμα την επιχειρηματικότητα και τις νέες
τεχνολογίες. Επίσης, είναι ambassador του οργανισμού Reload Greece
στην Αγγλία και μέλος του Imperial College Entrepreneurship Club.
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