
«Από την Κρήτη στη Διασπορά και στο διεθνές περιβάλλον»
από τον Ομότιμο Καθηγητή Χρήστο Σ. Ζερεφό, Ακαδημαϊκό

Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος της Διεθνούς Ενώσεως Ατμοσφαιρικών Ερευνών,  
του Διεθνούς Συμβουλίου Επιστημονικών Ενώσεων (ICSU)

Σύντομη περίληψη
H παρουσίαση  αφορά  στις  βιωματικές  εμπειρίες  και  αναμνήσεις  ενός  απογόνου 

Κρητών που ξεκίνησαν κατά την οικογενειακή παράδοση από τα Σφακιά και μέσω 

του Ηρακλείου μετανάστευσαν στα Κύθηρα, από τα Κύθηρα στην Αλεξάνδρεια, από 

την Αλεξάνδρεια στο Κάιρο, από το Κάιρο πίσω στην Ελλάδα και από την Ελλάδα σε 

μακρινές  χώρες  για  σπουδές  και  έρευνα.  Ο  ομιλητής  είναι  τρίτη  γενιά  Κρητών 

γεννημένων στην Αίγυπτο,  οι πρόγονοι του οποίου επί Τουρκοκρατίας της νήσου και 

μέσα  στην  ταραχώδη  περίοδο  του  τέλους  του  18ου αλλά  και  του  19ου αιώνα 

οδηγήθηκαν στη μετανάστευση πρώτα στα Κύθηρα, μετά στην Αλεξάνδρεια και από 

το 1900 περίπου στο Κάιρο. Στην ομιλία θα παρουσιασθούν αντίγραφα εγγράφων 

που  έχουν  σχέση  με  την  παραμονή  και  εξέλιξη  της  συγκεκριμένης  Κρητικής 

οικογένειας στην Αίγυπτο. 

Όταν  ο  Χρήστος  Ζερεφός  φοιτούσε  στην  Αμπέτειο  Σχολή  του  Καϊρου,  η 

ανθρωπότητα αγνοούσε τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο παγκόσμιο περιβάλλον 

που είχαν ήδη αρχίσει να εξελίσσονται. Όταν έφυγε από την Αίγυπτο για σπουδές 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είχαν αρχίσει ήδη δειλά-δειλά να σκιαγραφώνται οι  

επιστημονικές  ενδείξεις  ότι  ο  άνθρωπος  μπορεί  να  παρέμβει  στο  παγκόσμιο 

περιβάλλον.  Αυτό  έγινε  παρεμβαίνοντας  σε  χαρακτηριστικά  αέρια  που  όχι  μόνο 

καθορίζουν  την  ισορροπία  του  κλίματος  αλλά  και  σε  αέρια  τα  οποία  τον 

προστατεύουν από τις επικίνδυνες ακτινοβολίες του ήλιου. Αυτά όλα τοποθετήθηκαν 

στην πρώτη γραμμή έρευνας των ατμοσφαιρικών επιστημών τις οποίες ερευνά από 

τη  δεκαετία  του  70  και  εξής.  Οι  αλλαγές  που  έγιναν  στο  περιβάλλον  από  τον 

άνθρωπο μέσα στη μετά την Αμπέτειο εποχή, είναι ενδιαφέρουσες και τόσο μεγάλες 

ώστε δεν υπάρχει μέρα που να μην αναφερθούν από τα παγκόσμια μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Ο Χρήστος Ζερεφός είχε την τύχη να ασχοληθεί με τις ανθρωπογενείς 

και  φυσικές  μεταβολές  στο  παγκόσμιο  περιβάλλον  από  τότε  που  εκπόνησε  τη 

διδακτορική του διατριβή. Η ενασχόληση αυτή τον έφερε πολλές φορές στην πρώτη 

γραμμή των θεμάτων αυτών στην οποία συνεχίζει μαχόμενος μέχρι σήμερα. 


