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Ρέθυμνο, 31 Μαρτίου 2020 

 

Ψήφισμα για το θάνατο του Μανώλη Γλέζου  

 

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο του Μανώλη 
Γλέζου, ενός εμβληματικού αγωνιστή και  ένθερμου υπερασπιστή της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η στοχαστική του ματιά στα 
μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας, ο λιτός τρόπος ζωής και η δυναμική και 
ακούραστη δράση του στους κοινωνικούς αγώνες του τόπου τον καθιστούν φωτεινό 
παράδειγμα του ενεργού πολίτη που τόσο έχει ανάγκη η σύγχρονη δημοκρατία και 
οι νέοι μας. Ο Μανώλης Γλέζος υπερασπίστηκε το όραμα μιας αμεσοδημοκρατικής, 
συμμετοχικής και αποκεντρωμένης κοινωνίας, καθιερώνοντας το θεσμό των λαϊκών 
συνελεύσεων και τις πρακτικές της κοινωνικής, συνεργατικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας στα χρόνια που ήταν Πρόεδρος στην Απείρανθο Νάξου, τον τόπο 
καταγωγής του. Σε αυτές τις ιδέες και πρακτικές μύησε τους φοιτητές του Τμήματος 
μας το 1994 σε εκπαιδευτική εκδρομή που οργανώθηκε στην Απείρανθο και σε 
αντίστοιχη επίσκεψη στην Κέφαλο της Κω το 1997. Η περιήγηση στον οραματικό 
κόσμο του Μανώλη Γλέζου συνεχίστηκε το 1996 στο Θερινό Σχολείο του Τμήματος 
Κοινωνιολογίας στα Ανώγεια και το 1999 όταν, ως προσκεκλημένος του Τμήματος, 
έδωσε σειρά διαλέξεων για την Εθνική Αντίσταση, την άμεση δημοκρατία, την 
κοινωνική οικολογία, και για ζητήματα γεωλογικού ενδιαφέροντος και κλιματικής 
αλλαγής. Ο Μανώλης Γλέζος δινόταν ψυχή τε και σώματι σε ότι έκανε, ήταν βαθιά 
δημοκράτης, ευθύς, ειλικρινής, λιτός, γενναιόδωρος και αθεράπευτα φιλομαθής. 
Έτοιμος και ανοικτός να μάθει από την ιστορία, ακόμη και να τροποποιήσει και να 
αλλάξει μεθόδους και μέσα, ποτέ όμως τον αντικειμενικό σκοπό, δηλαδή, την 
ελευθερία, την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την άρση της εκμετάλλευσης 
ανθρώπου από άνθρωπο και τη γνήσια δημοκρατία. Στη ζωή του πορεύτηκε με 
απέραντη αισιοδοξία, ασυνήθιστη αγωνιστικότητα, ζωντάνια και αντοχή, και μια 
βαθιά πίστη ότι κάποτε οι θυσίες, οι αγώνες, και οι ‘ρεαλιστικές ουτοπίες' θα βρουν 
δικαίωση. Για τον Μανώλη Γλέζο ένας άλλος κόσμος ήταν εφικτός. Σύσσωμη η 
ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος Κοινωνιολογίας τον αποχαιρετά με συγκίνηση 
και σεβασμό. 

Γιάννης Ζαϊμάκης 

Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης   
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