Απόδοςθ του τελετουργικοφ αναγόρευςθσ διδακτόρων

Η Πρόεδροσ (προσ το Τμιμα):
Οι κ.κ (υποψιφιοι διδάκτορεσ) ςυνζταξαν διατριβζσ, τισ οποίεσ θ εξεταςτικι επιτροπι διαπίςτωςε
ότι ετοιμάςτθκαν μεν με επιμζλεια, ςτθν δε ςυνζχεια εξετάςτθκαν με επιτυχία. Ερωτϊ λοιπόν το
Τμιμα, εάν τα κρίνει αυτά ωσ ικανά τεκμιρια για να τουσ κεωριςει δόκιμουσ να είναι διδάκτορεσ
του τμιματοσ Μακθματικϊν.
Η Πρόεδροσ (προσ τον Πρφτανθ):
Ερωτϊ τον Πρφτανθ εάν ςυμφωνεί με τθ γνϊμθ του τμιματοσ.
(Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ καλοφνται ςτο βιμα για τθν εκφϊνθςθ τθσ κακομολόγθςθσ.)
Οι Διδάκτορεσ
«Αφοφ το Τμιμα Μακθματικϊν τθσ Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν με τθν επιβεβαιωτικι ςυμφωνία
του Πρφτανθ μασ ζκρινε άξιουσ, μετά από εξζταςθ, να μασ κατατάξει ςτουσ διδάκτορζσ του, ςε αυτό
και ςτθν Πρυτανεία δίδουμε αυτι τθν ζνορκθ βεβαίωςθ:
«Τθν επιςτιμθ, όςο είναι δυνατό, κα προςπακιςουμε ςτθ ηωι μασ πάντοτε να καλλιεργιςουμε και
να λαμπρφνουμε και προσ το τελειότερο αυτιν να οδθγιςουμε, χωρίσ να αςκιςουμε αυτι για
κζρδοσ και κενοδοξία, αλλά με ςκοπό τθν πρόοδο τθσ γνϊςθσ για το κοινωνικό καλό. Με προκυμία
κα πράττουμε ό,τι πρόκειται να ςυντελζςει ςτθ βελτίωςθ των θκϊν και τθ ςεμνότθτα των
χαρακτιρων.
Δε κα προςβάλουμε το ζργο των άλλων με μωρό τρόπο προςπακϊντασ να το υποβακμίςουμε και
κα διδάςκουμε πάντα το αντικείμενο τθσ επιςτθμονικισ μασ γνϊςθσ και τα αποτελζςματα τθσ
ζρευνάσ μασ. Δε κα νοκεφςουμε τθν επιςτιμθ, οφτε κα ντροπιάςουμε το αξίωμα του κιαςϊτθ των
Μουςϊν με θκικι απρζπεια.
Σφμφωνα με αυτι τθν υπόςχεςθ είκε να είναι ςτθ ηωι μασ ο Θεόσ βοθκόσ.»
Η Πρόεδρος (Προσ τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ):
Επειδι, όχι μόνο ελεγχκικατε ςφμφωνα με τισ ςυνικεισ δοκιμαςίεσ τθσ επιςτιμθσ ςασ, αλλά και
προςκομίςατε ςτο Τμιμα Μακθματικϊν τισ διατριβζσ που φιλοπονιςατε, αξίηετε το αξίωμα του
διδάκτορα, και, επιπλζον, θ μεν εξεταςτικι επιτροπι ςασ εξζταςε ςφμφωνα με τον Νόμο, το δε
Τμιμα και ο Πρφτανθσ αποδζχονται το αποτζλεςμα τθσ δοκιμαςίασ, γι’ αυτό και εγϊ θ Πρόεδροσ
τοῦ Τμιματοσ Μακθματικῶν τῆσ Σχολῆσ Θετικῶν Ἐπιςτθμῶν, κάνοντασ χριςθ τθσ δφναμθσ που ζχω
από τουσ πανεπιςτθμιακοφσ νόμουσ και από το Τμιμα, εςάσ, τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ του
Τμιματοσ Μακθματικϊν, Σασ αναγορεφω δθμόςια διδάκτορεσ και ςασ απονζμω όλα τα προνόμια,
που ςυνεπάγεται αυτό το ακαδθμαϊκό αξίωμα, ςασ ονομάηω «ομότεχνους και συναδζλφους» και
ςασ προτρζπω να ακολουκείτε με φιλοτιμία τθν επιςτιμθ για όλθ τθν ηωι ςασ.

