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Τελετή απονομής του τίτλου  

του Επίτιμου Καθηγητή  στον πρώην 

Πρύτανη, Ομότιμο Καθηγητή  

Χρήστο Κίττα 

Αθήνα, 24/10/2022 

Προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Με ιδιαίτερη χαρά και εξαιρετική τιμή, εκ μέρους της 

Ακαδημαϊκής μας κοινότητας, αποδίδουμε σήμερα την 

ύψιστη ακαδημαϊκή διάκριση, τον τίτλο του Επίτιμου 

Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών στον πρώην Πρύτανη, Ομότιμο Καθηγητή κ. 

Χρήστο Κίττα. 
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Ο τίτλος του Επίτιμου Καθηγητή απονέμεται σε 

Ομότιμους Καθηγητές του Ιδρύματός μας που έχουν 

ιδιαιτέρως διακριθεί σε  διάφορους Τομείς και έχουν 

προσφέρει πολλαπλώς στην Επιστήμη, στην κοινωνία και 

στο Ίδρυμά μας. Ο Καθηγητής και Πρύτανης Χρήστος Κίττας 

πληροί με το παραπάνω αυτές τις προϋποθέσεις.  

Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1946 και σπούδασε ιατρική 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμπληρώνοντας τις σπουδές 

του στο εξωτερικό. Το 1975 έγινε διδάκτωρ της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1983 εξελέγη 

υφηγητής της Παθολογικής Ανατομικής στην Ιατρική Σχολή.  

Το 1983 εξελέγη επίκουρος καθηγητής, το 1990 

αναπληρωτής και το 1993 καθηγητής Ιστολογίας και 

Εμβρυολογίας.   

Από το 1993 έως το 2013 ήταν Διευθυντής του 

Εργαστηρίου Ιστολογίας και Εμβρυολογίας της Ιατρικής 

Σχολής με σημαντικό εκπαιδευτικό, διαγνωστικό και 

ερευνητικό έργο. 

Το διαγνωστικό του έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 

καλύπτει όλους τους Τομείς της παθολογικής ανατομικής με 

ιδιαίτερη επικέντρωση και αναγνώριση στην 

αιμοπαθολογοανατομία. Το ερευνητικό του έργο είναι 

σημαντικό και επεκτείνεσαι σε κλινικοεργαστηριακές 

μελέτες αλλά και σε μελέτες βασικής έρευνας εφόσον κατά 



 3 

την εικοσαετή διεύθυνση του Εργαστηρίου Ιστολογίας-

Εμβρυολογίας ανέδειξε πολύ δυνατή ομάδα στον τομέα αυτό.  

Υπό την καθοδήγησή του, το Εργαστήριο Ιστολογίας και  

Εμβρυολογίας αναδείχθηκε σε σημαντικό κέντρο βασικής 

έρευνας με διεθνή αναγνώριση και συνεργασίες. 

Ανατρέχοντας στη διεθνή βιβλιογραφία βρίσκει κανείς άνω 

των 260 εργασιών σε διεθνή περιοδικά με Impact Factor. Στο 

πλαίσιο συνεργασιών του Καθηγητή Χρήστου Κίττα 

διαπιστώνονται δημοσιεύσεις με σημαντικά εν ενεργεία ή 

αφυπηρετήσαντα στελέχη της Ιατρικής Σχολής μας όπως: 

Βασίλης Γοργούλης, Γεράσιμος Πάγκαλης, Θάνος Κοτσίνας,  

Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Μαρία Αγγελοπούλου, Μαρίνα 

Σιακαντάρη, Στάμος Θεοχάρης , Κωνσταντίνος Ευαγγέλου, 

Ευθυμία Κιτράκη, Υπατία Δούση-Αναγνωστοπούλου, Ντίνα 

Τηνιακού, Πένυ Κορκολοπούλου, Περικλής Φούκας, Μυρσίνη 

Κουλούκουσα, Νίκος Γούτας, Ασπασία Κυρούδη κ.α. Η 

Διεθνής αναγνώρισή του είναι σημαντική. 

 

Παράλληλα με το επιστημονικό έργο του, συμμετείχε 

ενεργά στη διοίκηση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Έχει 

διατελέσει, μεταξύ άλλων, Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του 

ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, Αντιπρόεδρος της Εφορείας της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας, Πρόεδρος του Κεντρικού 



 4 

Συμβουλίου Υγείας. Ο Χρήστος Κίττας ήταν Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού (2003-2006) και 

από το 2006 έως το 2009 ήταν Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Όλοι θυμόμαστε την ταραχώδη περίοδο 2008 και 

2009 κατά την οποία ο Πρύτανης Χρήστος Κίττας 

υπερασπίστηκε με σθένος και με προσωπικό κόστος τη 

λειτουργία και τις δομές του Πανεπιστημίου μας. 

Την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2012, κατά τον διορισμό 

της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης του Παναγιώτη Πικραμμένου, 

ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

ακόμα μια αναγνώριση του ευρύτατου κύρους του.   

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Κάθε πολίτης, όπως υπογραμμίζει ο Θουκυδίδης, 

προτιμάται στα δημόσια αξιώματα, όχι γιατί ανήκει σε 

ορισμένη κοινωνική τάξη, αλλά για την προσωπική του αξία. 

Και αυτό συνέβη με τον Χρήστο Κίττα. 

Βεβαίως, δεν μπορεί κανείς που είχε την τύχη να βρεθεί 

κοντά του να παραβλέψει τον Άνθρωπο Χρήστο Κίττα: 

ιδιαίτερα ευαίσθητη και πολυεπίπεδη προσωπικότητα, είναι 

πάντα εργατικός και φιλομαθής, προσηνής και 

χαμογελαστός, πάντα αγαπητός σε φίλους, συναδέλφους, 

φοιτητές και ασθενείς.  



 5 

Μπορούσε ανά πάσα στιγμή να είναι ο κορυφαίος 

Επιστήμονας, ο Ηγέτης, αλλά συγχρόνως να είναι ο φίλος, 

δάσκαλος και συνοδοιπόρος, ο παθιασμένος φίλαθλος του 

Ολυμπιακού αλλά και της Εθνικής μας Ομάδας, όπως τότε 

που βρέθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από την Πρυτανεία του 

ΕΚΠΑ στην Ομόνοια για να χαρεί τη νίκη της Εθνικής μας 

Ομάδας Μπάσκετ στον ημιτελικό με τις ΗΠΑ, το 2006! 

Παράλληλα, υπήρξε πάντοτε πηγή έμπνευσης και 

καθοδήγησης με καίριες παρεμβάσεις. Έγραφε ο Χρήστος 

Κίττας το 2007 στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 

Ποια Παιδεία όμως θέλουμε; Επιτρέψτε μου 

να επικεντρωθώ στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Θεωρώ ότι η χώρα μας χρειάζεται ισχυρά,  καθολικά 

Πανεπιστήμια –αυτό που περιγράφεται με τον όρο 

universitas– με επαρκές Διδακτικό και Ερευνητικό 

Προσωπικό, άρτια ενημερωμένο, με ανανεωμένα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, κατάλληλες υποδομές 

σε κτήρια, Εργαστήρια και Αναγνωστήρια, με 

σύγχρονες και διαδικτυωμένες Κεντρικές 

Βιβλιοθήκες, με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα Πανεπιστήμιο 

κεντρικό μοχλό της βασικής και της εφαρμοσμένης 

έρευνας στη χώρα μας. Ένα Πανεπιστήμιο που θα 

συντηρεί και θα προάγει την πολιτιστική μας 
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οντότητα. Ένα Πανεπιστήμιο νησίδα αριστείας, 

που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, 

αποσκοπώντας στη συγκρότηση όχι ατόμων αλλά 

πολιτών, που θα εμφορούνται από δημοκρατικά 

ιδεώδη. Ένα Πανεπιστήμιο που θα στηρίζει 

ουσιαστικά τον φοιτητή με τις κατάλληλες 

υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, εκεί όπου υπάρχει 

ανάγκη. Ένα Πανεπιστήμιο αξιοκρατίας, 

διαφάνειας και λογοδοσίας, ανοικτό πάντα στην 

κοινωνία και της προκλήσεις της. 

Για αυτό το Πανεπιστήμιο, κυρίες και κύριοι, 

αγωνίστηκε ο Χρήστος Κίττας και πέτυχε πολλά.  

Αυτή είναι η παρακαταθήκη του που τιμούμε σήμερα 

όλοι: η πίστη του στις δυνατότητες και τις δυνάμεις του 

Δημόσιου Πανεπιστημίου, η πίστη του στις νέες και 

τους νέους. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Στις εξαιρετικά κρίσιμες περιόδους όπως αυτές που 

χαρακτηρίζουν την κοινωνία μας, όλοι έχουμε την ανάγκη 

του σθένους, του συναινετικού λόγου, της σοφίας και της 

εμπειρίας και του κύρους ενός "δασκάλου" που πάντοτε ήταν 

κοντά στους νέους και τους φοιτητές και προήγαγε την 
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εκπαίδευση αλλά ταυτοχρόνως τη Δημόσια Παιδεία και τη 

Δημόσια Υγεία. 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

αναγνωρίζοντας τη συνολική προσφορά του στην Ιατρική 

Επιστήμη, στη Διοίκηση του ΕΚΠΑ και στην Παιδεία, τιμά 

σήμερα τον Χρήστο Κίττα με τον τίτλο του Επίτιμου 

Καθηγητή του Ιδρύματος.  

Με το έργο του και τη λαμπρή και διακριτή 

επιστημονική διαδρομή του διαμόρφωσε ένα αξεπέραστο 

πρότυπο Επιστήμονα, Ακαδημαϊκού Δασκάλου και 

Ανθρώπου, το οποίο αποτελεί και θα αποτελεί σημείο 

αναφοράς για τους νεότερους, τιμώντας, παράλληλα, 

τη μεγάλη παράδοση προσφοράς των διακεκριμένων 

Πανεπιστημιακών Δασκάλων του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ο Χρήστος Κίττας αποτελεί πρότυπο Πανεπιστημιακού, 

ο οποίος διεκδίκησε και διακρίθηκε σε διοικητικές θέσεις 

έχοντας παράλληλα σημαντική και συνεχή αναγνώριση στο 

διαγνωστικό του έργο και δημιουργώντας ομάδα, αυτό που 

οι παλαιότεροι ονόμαζαν Σχολή. Αυτά πρέπει να είναι τα 

χαρακτηριστικά ατόμων που διεκδικούν ηγετικές θέσεις στο 

Πανεπιστήμιο.  

 

Αξιότιμε κ. Κίττα, 
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Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών θα ήθελα να σας 

ευχαριστήσω για το έργο σας και την προσφορά σας, τόσο 

στο Ίδρυμά μας, όσο και στη Δημόσια Υγεία και τη Δημόσια 

Παιδεία γενικότερα και να σας ευχηθώ υγεία και 

δημιουργικότητα. 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 

 


