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Ρέθυμνο, 10-11-2020 

Αρ. Πρωτ. 115 

Προς τους επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες  

των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής 

 
Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι της Φιλοσοφικής Σχολής, 

 
η υγειονομική κρίση δεν μας επιτρέπει δυστυχώς ούτε αυτή τη φορά να γιορτάσουμε από κοντά την 
αποφοίτησή σας. Θα γιορτάσουμε όμως διαδικτυακά με τρόπο αντάξιο της ημέρας αυτής. Η 
ορκωμοσία σας θα γίνει την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου με απευθείας μετάδοση, την οποία θα μπορέσουν 
να παρακολουθήσουν οι φίλοι και οι συγγενείς σας. 
 
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί ανά Τμήμα ως εξής: Τμήμα Φιλολογίας στις 10.00, Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας στις 11.00, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών στις 12.00. Η διαδικασία που 
θα ακολουθηθεί είναι η παρακάτω: 
 

1) Θα προσέλθετε στον διαδικτυακό χώρο με τη χρήση του υπολογιστή σας (που πρέπει να 
διαθέτει κάμερα και μικρόφωνο) 15 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της τελετής του κάθε 
Τμήματος. 

 
2) Θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός του Πρυτάνη, της Κοσμήτορος και του/της Προέδρου. 

 
3) Έπειτα θα κληθεί ο/η αριστεύσας/σασα του κάθε Τμήματος να εκφωνήσει τον νέο όρκο της 

Φιλοσοφικής Σχολής. Το σύνολο των αποφοίτων θα απαγγέλλει την κάθε φράση του όρκου 
μετά την εκφώνησή της από τον πρώτο εκφωνητή. 
Κατά τη διάρκεια της εκφώνησης του όρκου θα πρέπει να σηκωθείτε όρθιοι/ες. 

 
4) Μετά το πέρας των προγραμματισμένων χαιρετισμών και της εκφώνησης του όρκου, ο/η 

Πρόεδρος του κάθε Τμήματος θα εκφωνήσει τα ονόματα των πτυχιούχων πλέον φοιτητών και 
φοιτητριών. 

 
Οι οδηγίες σύνδεσης με το πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης θα σταλούν στο ιδρυματικό σας e-mail. Το 
κείμενο του όρκου βρίσκεται στον εξής σύνδεσμο: http://www.phl.uoc.gr/uploads/orkos.pdf και θα 
πρέπει να το τυπώσετε, ώστε να το διαβάσετε την ώρα της τελετής. 
 
Σας συγχαίρω για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σας και περιμένω με χαρά να σας συγχαρώ 
και στη διαδικτυακή τελετή μας.  

Η Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής 

 

 

Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη 
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