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Ανακοίνωση του ΙΚΙ για την απώλεια του Μανώλη Γλέζου
Μέσα στις δύσκολες ώρες και ημέρες που βιώνει η χώρα, η Ευρώπη και ο πλανήτης
από την πανδημία του κορονοϊού έφθασε και η είδηση του θανάτου του Μανώλη
Γλέζου, ο οποίος πέρασε στην ιστορία και τη συλλογική μνήμη μετά από μια μακρά
και πολυκύμαντη ζωή, πλούσια σε προσφορές και αγώνες για ειρήνη, ελευθερία,
δικαιοσύνη! Και με όποιο κόστος!
Το ΙΚΙ εκφράζει την ειλικρινή λύπη του για την απώλεια του πασίγνωστου στο
πανελλήνιο «πρώτου παρτιζάνου της Ευρώπης». Μιας ξεχωριστής και μοναδικής
προσωπικότητας της Ελλάδας που άφησε ανεξίτηλο ίχνος στην μεταπολεμική
ιστορία και έχαιρε διεθνούς αναγνώρισης και κύρους.
Αλλά ο Μανώλης Γλέζος εκτός από εθνικό σύμβολο της αντίστασης στη ναζιστική
κατοχή, εκτός από αγωνιστής της ειρήνης και της δημοκρατίας, υπήρξε και ένας
εκπληκτικός διανοούμενος και συγγραφέας με αξιόλογο συγγραφικό έργο που τον
κατέστησε και επίτιμο διδάκτορα σε πανεπιστήμια της χώρας. Βιβλία του όπως,
Η συνείδηση της πετραίας γης, Νέκυιαι Ωδαί, Ύδωρ αύρα νερό, Η εθνική αντίσταση
1940-1945 κ.ά. αποτελούν σημαντική συνεισφορά στον περιβαλλοντικό, κοινωνικό,
πολιτικό και πολιτιστικό προβληματισμό.
Ο Μανώλης Γλέζος επισκέφτηκε κατ’ επανάληψη την Κεφαλονιά μετά από
πρόσκληση του ΙΚΙ (ήδη από τη δεκαετία του ‘90) και έδωσε σημαντικές διαλέξεις
για το περιβάλλον (υδάτινοι πόροι) και την εθνική αντίσταση σε συνδυασμό με το
κίνημα για τις γερμανικές αποζημιώσεις, του οποίου υπήρξε πρωταγωνιστής.
Το ΙΚΙ θεωρεί ιδιαίτερη τιμή που συνεργάστηκε με τον μεγάλο Έλληνα πατριώτη και
αγωνιστή, γέννημα της νησιωτικής Ελλάδας και της πετραίας Ναξιώτικης γης.
Σε προσωπικό επίπεδο αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής που ο Μανώλης Γλέζος (τον
οποίο μου γνώρισε ο Αντώνης Τρίτσης) με τίμησε με τη φιλία του όπως και άλλους
συμπατριώτες μας. Παράλληλα τον ευχαριστώ για τη βοήθεια και συνεργασία του
στη Γ. Γραμματεία Δασών και ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά και στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
καθώς και για τα βιώματα και τις εμπειρίες του, που είχα την ευκαιρία να ακούσω
όταν ήταν κάποτε γείτονας μου στη Κυψέλη είτε ταξιδεύοντας μαζί του σε πολλές
γωνιές της πατρίδας μας, με αφορμή συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις.
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