
Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γύρω από το θάνατο του Δημήτρη Γληνού

και τη διαχείριση της μνήμης του

Γιώργος Δ. Μπουμπούς

Αν ο Δημήτρης Γληνός δεν πέθαινε στις 26 Δεκεμβρίου 1943, η χρονιά που ερχόταν

και δε γνώρισε θα ήταν ασφαλώς το τέταρτο σημαντικό σημείο της ζωής του. Όπως

είναι γνωστό, ο Γληνός θεωρούσε πως τρεις υπήρξαν οι πιο σπουδαίοι από τους

σταθμούς της ζωής του: πρώτα το 1917, η Θεσσαλονίκη και η δημοτική γλώσσα.

έπειτα, το 1927 και η διάσπαση του Εκπαιδευτικού Ομίλου και, τέλος, το 1936 και η

κομμουνιστική δράση.

Το Μάιο του  1917 ο Γληνός, ως πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της

βενιζελικής Προσωρινής Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης, είχε κατορθώσει να

εγκριθεί το ιστορικό διάταγμα που προέβλεπε τη διδασκαλεία των παιδιών των

τεσσάρων πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου στη δημοτική γλώσσα. Το 1927

διασπάσθηκε ο Εκπαιδευτικός Όμιλος, που με αδιαμφισβήτητο πλέον ηγέτη, έπειτα

από την αποχώρηση του Αλ. Δελμούζου, το Γληνό έγινε πιο πολιτικός και στράφηκε

ανοικτά προς το σοσιαλισμό. Η εξέλιξη αυτή, βέβαια, ήρθε αμέσως μετά την

απόσυρση του Γληνού από τα δημόσια αξιώματα, με το σκεπτικό πως μέσω του

κράτους δεν ήταν πια δυνατό να επιτευχθούν οι στόχοι μιας ριζικής εκπαιδευτικής

αναμόρφωσης, παρά μόνο ανεξάρτητα και ενάντια σε αυτό. Η απόφαση αυτή του

1926 συνιστά μια σημαντική τομή στη διαδρομή της ζωής του, σηματοδοτώντας –

όπως και ο ίδιος θεωρούσε- την έναρξη μιας «πορείας προς τ’ αριστερά».1

1   Βλ. στο χειρόγραφο εργογραφικό διάγραμμα και το σχέδιο της ύλης (1935-36) για την έκδοση μιας
συλλογής μελετών και άρθρων «από τα 1926 και δώθε», στο: Αρχείο Δημήτρη Γληνού [στο εξής:
ΑΔΓ]  (Ίδρυμα Γληνού), φάκ. Κ/154 και Κ/157. πρβ. το σχόλιο του Γ.Δ. Ζιούτου στο: Δημ. Γληνού, Τα
σημερινά προβλήματα του ελληνισμού, 2η έκδ., Αθήνα: Τα Νέα Βιβλία, 1945, «Εισαγωγή», σ. 11.



2

Η τελική αδυναμία επιβίωσης του διασπασμένου Εκπαιδευτικού Ομίλου έβγαλε

το Γληνό από το χώρο της πολιτικής δράσης. Θα επέστρεφε σ’ αυτήν έπειτα από μια

δεκαετία, με φορέα πλέον το ΚΚΕ: στις εκλογές του Ιανουαρίου του 1936 εκλέχτηκε

βουλευτής του Παλαϊκού Μετώπου στην Αθήνα.

Η ενεργός πολιτική παρουσία του Γληνού διακόπηκε απότομα με την επικράτηση

της 4ης Αυγούστου: εξορία στην Ανάφη, φυλάκιση στην Ακροναυπλία, μεταφορά στη

Σαντορίνη και, τέλος, κατ’ οίκον περιορισμός στην Αθήνα. Ήταν η εποχή του

στοχασμού, των συγγραφικών και μεταφραστικών σχεδιών, της οδυνηρής

απομόνωσης της Σαντορίνης, αλλά και της συγκλονιστικής γνωριμίας με το

συνεξόριστο προλεταριάτο, τον συγκρατούμενο  λαό, στην εξορία της Ανάφης και

στο στρατόπεδο της Ακροναυπλίας. Η ανάπτυξη της εαμικής αντίστασης πρόσφερε

στον, από μια άποψη αδρανοποιημένο, Γληνό την ευκαιρία για δράση, που τόσο

λαχταρούσε.

Μολονότι, όπως εκτιμά και ο Γ.Δ. Ζιούτος, «[ο] φιλόσοφος Γληνός δεν

ξεχώρισε ποτέ από τον πολεμιστή Γληνό»,2 η πραγματικότητα της Κατοχής έσπρωχνε

τον «πολεμιστή» όλο και πιο μπροστά: συμμετοχή στις προπαρασκευαστικές

ενέργειες για την ίδρυση του ΕΑΜ,3 του οποίου άλλωστε θα συντάξει και το

ιδεολογικοπολιτικό μανιφέστο (το περίφημο Τί είναι και τί θέλει το Εθνικό

Απελευθερωτικό Μέτωπο, 1η έκδ. 1942), συμβολή στην οργάνωση της ΕΠΟΝ, εκλογή

στην Κεντρική Επιτροπή και στο Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΕ. Τη στιγμή του θανάτου

του, ο Γληνός προετοίμαζε την εισήγησή του στην 10η Ολομέλεια του ΚΚ,4 ενώ η

ηγεσία του ΕΑΜ τον προόριζε για την προεδρία της κυβέρνησης της Ελεύθερης

Ελλάδας, της ΠΕΕΑ.

Προκειμένου να ασκήσει ανεμπόδιστα τα καθήκοντά του στο βουνό, ο Γληνός

αποφάσισε να απαλλαγεί από το πρόβλημα υγείας που τον βασάνιζε. Εισήχθη το

2   Ζιούτος, «Εισαγωγή», σ. 10.

3   Ίσως η σύλληψή του από τους Ιταλούς την 1η Ιουλίου 1941 σχετιζόταν με υποψίες των κατακτητών
γι’ αυτές τις ενέργειες. Κρατήθηκε στην Ειδική Ασφάλεια έως τις 27 Αυγούστου, οπότε και
μεταφέρθηκε φρουρούμενος από 5 χωροφύλακες στο Δημοτικό Νοσοκομείο (στην πανεπιστημιακή
κλινική του καθ. Αραβαντινού), διότι είχε προβλήματα με το συκώτι του. βλ. το ιδιόχειρο σημείωμα
του Γληνού, «Η νέα περιπέτεια», ΑΔΓ, φάκ. ΙΣΤ/109. Ο Γληνός παρέμεινε στο νοσοκομείο για ένα
περίπου εξάμηνο.

4   Βλ. σχετική μνεία του Γ. Ζέβγου, ο οποίος τον αντικατέστησε ως εισηγητής, στον τόμο: Δέκα χρόνια
αγώνες, 1935-1945, Αθήνα: Έκδοση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, 1945, σ. 184 (ανατύπωση:
Αθήνα: Πορεία,, 1977). Το σχέδιο του εισηγητικού κειμένου του Γληνού δημοσιεύθηκε ως παράρτημα
στα Σημερινά προβλήματα του ελληνισμού, σσ. 36 κ.εξ.
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Δεκέμβριο του 1943 στην Κλινική Σμπαρούνη για εγχείρηση. Δεν ήταν γραφτό του

να ξαναβγεί από εκεί ζωντανός. πέθανε από τις επιπλοκές της εγχείρησης στις 26 του

μηνός, ημέρα Κυριακή.

Οι συνθήκες της εποχής ήταν φυσικά τέτοιες που δεν επέτρεπαν ούτε πλατιά

δημοσιότητα στο θέμα, ούτε -πολύ περισσότερο- ελεύθερες αποτιμήσεις της ζωής και

του έργου του στον ελεγχόμενο από τους κατακτητές τύπο. Μόνη εξαίρεση η

εμπνευσμένη και εκτενής νεκρολογία του Κ.Δ. Γεωργούλη στη Νέα Εστία που, παρά

τις αναγκαστικά προσεκτικές διατυπώσεις, σκιαγραφούσε την ουσία της σκέψης και

της δράσης του εκλιπόντος. Ο συγγραφέας ανασύνθεσε με προσεκτικό και

υπαινικτικό λεξιλόγιο τις φιλοσοφικές απόψεις του ύστερου Γληνού, περιγράφοντάς

τες ως σύνθεση της διδασκαλίας του Ηράκλειτου (= διαλεκτική) και των αντιλήψεων

του Δημόκριτου (= υλισμός).5

Ο παράνομος κομμουνιστικός ή εαμικός τύπος ήταν ελεύθερος να αναφερθεί

ανοιχτά και χωρίς φραστικούς περιορισμούς στο χαμό του Γληνού ως ηγετικής

μορφής του ΚΚΕ και της αντίστασης. Ο Ριζοσπάστης και η επονίτικη Νέα Γενιά, λ.χ.,

φιλοξένησαν εκτενείς ανακοινώσεις των καθοδηγητικών οργάνων τους με αφορμή το

θάνατό του.6 Διοργάνωση όμως μιας μεγάλης δημόσιας εκδήλωσης στη μνήμη του

Γληνού ήταν ανέφικτη. Γι’ αυτό και η διοίκηση του ΚΚΕ υποσχέθηκε να μεριμνήσει

για το ζήτημα «εν καιρώ», σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις του εαμικού χώρου.

Στην Ελεύθερη Ελλάδα, ωστόσο, το Εθνικό Συμβούλιο οργάνωσε στη συνεδρίαση

της 21ης Μαϊου 1944 εκδήλωση στη μνήμη του. Μιλώντας για τον «υπέροχο

αγωνιστή» Δημήτρη Γληνό εκ μέρους του ΚΚΕ, ο Γιάννης Ζέβγος φιλοτέχνησε ένα

ζωηρό και γεμάτο πάθος πορτραίτο του μεγάλου ηγέτη και καθοδηγητή του

ελληνικού λαού, στην πάλη ενάντια στην «πλουτοκρατία» και τα συστήματά της.7

5   Βλ. Κ.Δ. Γεωργούλης, «Δημήτρης Γληνός», Νέα Εστία 398-399 (1-15 Ιαν. 1944), σσ. 106-110. Ο
Γεωργούλης, παλιό πνευματικό τέκνο του Γληνού, εκείνη την εποχή είχε δώσει δείγματα στροφής
προς συντηρητικές αντιλήψεις, μια πορεία που εκδηλώθηκε ανοιχτά μετά την απελευθέρωση.

6   «Δημήτρης Γληνός» [ανακοίνωση του Π.Γ. του ΚΚΕ], Ριζοσπάστης (30 Δεκ. 1943), σσ. 1-2. «Δημ.
Γληνός: καταλύτης και οικοδόμος», Νέα Γενιά [έκτακτη έκδ.] (18 Ιαν. 1944), σ. 1. Αφιέρωμα στο
Γληνό περιείχε και το τεύχος του Ιανουαρίου 1944 της Κομμουνιστικής Επιθεώρησης.

7   Βλ. αναλυτικά, «Λόγος του συν. Γ. Ζεύγου στο πολιτικό μνημόσυνο του Δημήτρη Γληνού στο
Εθνικό Συμβούλιο», στο Δ. Γληνού, Τί είναι και τί θέλει το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, πρόλογος:
Γ.Ζεύγος[sic], Αθήνα: Ο Ρήγας, 1944, σσ. 13-20.
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Η πρώτη επέτειος του θανάτου του Γληνού συνέπεσε με τα Δεκεμβριανά, οπότε

δε γινόταν λόγος για γιορτές και πολιτικά μνημόσυνα. Ένα χρόνο αργότερα τα

πράγματα ήταν πιο ήρεμα και στο ξενοδοχείο «Βρετάνια» έλαβε χώρα μεγάλη

εκδήλωση για να τιμηθεί η μνήμη του Γληνού8 (επρόκειτο για την «κεντρική»

εκδήλωση αυτού του τύπου, καθόσον παρόμιες οργανώθηκαν σε  διάφορες άλλες

πόλεις της επαρχίας). Σημαντικές προσωπικότητες του επιστημονικού και

καλλιτεχινκού κόσμου της χώρας έδωσαν το παρόν. Ανάμεσά τους οι Νίκος

Κιτσίκης, Νίκος Βέης, Αβροτέλης Ελευθερόπουλος, Αλέξανδρος Σβώλος, Πέτρος

Κόκκαλης, Ρόζα Ιμβριώτη, Κώστας Βάρναλης και ο Άγγελος Σικελιανός, ο οποίος

ήταν και ο πρόεδρος της συγκέντρωσης. Την ίδια περίπου στιγμή, οι προσκείμενες

στο ΚΚΕ εκδόσεις Τα Νέα Βιβλία, που διηύθυνε ο Γ.Δ. Ζιούτος, τύπωσαν το

συλλογικό αφιερωματικό τόμο Στη μνήμη Δημήτρη Α. Γληνού: μελέτες για το έργο του

και ανέκδοτα κείμενά του (αρ. 4 στη σειρά Ιστορική Βιβλιοθήκη), ενώ τα Ελεύθερα

Γράμματα του Δημήτρη Φωτιάδη κυκλοφόρησαν με εκτενές αφιέρωμα στο

«Δάσκαλο» Γληνό.9

8   Οι πληροφορίες προέρχονται από την αυτοτελή έκδοση της ομιλίας του Πέτρου Ρούσου στην
εκδήλωση. βλ. Δημήτρης Γληνός: η πορεία του διανοητή αγωνιστή της νεοελληνικής αναγέννησης, ,
Αθήνα: έκδ. Ριζοσπάστη,  1946, σ. 4.

9   Το αφιέρωμα των Ελεύθερων Γραμμάτων (αρ. 32-33 [21 Δεκ. 1945]) ήταν εξαιρετικά πλούσιο και
φροντισμένο. Περιλάμβανε κυρίως αναμνήσεις από ανθρώπους που γνώρισαν το Γληνό, είχαν
συνεργαστεί ή ακόμη και ζήσει (στην εξορία) μαζί του, προδημοσιεύσεις υλικού από τον τόμο των
Νέων Βιβλίων, καθώς και το ανέκδοτο χειρόγραφο «Ο περίπατος του κ. Καθηγητή», από τους
«Μονολόγους του ερημίτη της Σαντορίνης».

Ο τόμος των Νέων Βιβλίων κυκλοφόρησε στις 30 Δεκεμβρίου 1945 (βλ. επιστολή της ίδιας
ημέρας του Ζιούτου προς τη χήρα του Δημ. Γληνού Άννα, ΑΔΓ, ΡΓ/535/α/7). Ξανατυπώθηκε το 1963
από το εκδοτικό του, παράνομου τότε, ΚΚΕ στο Βουκουρέστι, με τίτλο Δημήτρης Γληνός: μελέτες και
ομιλίες για τη ζωή και το έργο του. Στην έκδοση αυτή έχει μείνει έξω το αρχικό β’ μέρος, με τα
ανέκδοτα χειρόγραφα του Γληνού, τις επιστολές και τις αναδημοσιεύσεις. Παραλήφθηκε επίσης, από
το αρχικό κυρίως σώμα του βιβλίου, το βιωματικό κείμενο του Θ. Λυκογιάννη «Κοντά στο Δάσκαλο»,
επιλογή που αποτύπωνε μεταβολές στα εσωκομματικά δεδομένα του ΚΚΕ μετά το 1949. Ταυτόχρονα,
προστέθηκαν στη νέα έκδοση οι ομιλίες των Π. Ρούσου και Π. Κόκκαλη στην εκδήλωση στο
«Βρετάνια», καθώς και ένα άρθρο του Ζήση Ζωγράφου από την Κομμουνιστική Επιθεώρηση του 1945.

Η τροπή που πήραν τα πράγματα στην Ελλάδα (Εμφύλιος, οικοδόμηση του «κράτους της
Δεξιάς») δεν επέτρεψε για πολλά χρόνια τη συνέχιση εκδοτικών πρωτοβουλιών, ανάλογων με εκείνη
των Νέων Βιβλίων. Μόλις το 1964, στη διάρκεια του κεντρώου διαλείμματος του Γ. Παπανδρέου, η
Επιθεώρηση Τέχνης κυκλοφόρησε ένα σημαντικό διπλό τεύχος (αρ. 119-120 [Νοέμβρ. – Δεκ. 1964])
για το Γληνό όπου, ανάμεσα στα άλλα, δημοσιευόταν και αρχειακό υλικό.

Μετά την πτώση της Απριλιανής δικτατορίας, με αφορμή τα εκατό χρόνια από τη γέννησή του,
το περιοδικό Διαβάζω κυκλοφόρησε ειδικό τεύχος (αρ. 61 [26 Ιαν. 1983]) αφιερωμένο στο Γληνό.
Επίσης, την  ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν τα υλικά δυο σχετικών συνεδρίων σε αντίστοιχους τόμους:
Φιλοσοφική Σχολή Παν/μίου Ιωαννίνων, Δημήτρης Γληνός: παιδαγωγός και φιλόσοφος (Αθήνα:
Gutenberg) και Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών (ΚΜΕ), Δημήτρης Γληνός: 100 χρόνια από τη γέννησή
του (Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή). Ανάλογος τόμος εκδόθηκε από το ΚΜΕ και στα πενηντάχρονα του
θανάτου του, με τίτλο Δημήτρης Γληνός: ο πνευματικός ταγός (Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1997). Το
2016 η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ) τύπωσε -με την οικονομική συνδρομή του Ιδρύματος
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Ο θάνατος βρήκε τον Γληνό τη στιγμή που ετοιμαζόταν να ανέβει στο βουνό και να

αναλάβει την προεδρεία της υπό διαμόρφωση εαμικής κυβέρνησης. Αυτή η εξέλιξη

θα ήταν ασφαλώς ο τέταρτος, ένας επιπλέον σημαντικός σταθμός στη ζωή του και όχι

ο τελευταίος. Ωστόσο ο θάνατος, από μιαν άποψη, δε στάθηκε διόλου αχάριστος με

το θύμα του, αφού προστάτεψε την μνήμη και την υστεροφημία του.

Ο Γληνός έφυγε από τη ζωή χωρίς να εκτεθεί στη δοκιμασία της πολιτικής

καθοδήγησης του εαμικού αγώνα και, πολύ περισσότερο, των Δεκεμβριανών, του

Εμφυλίου και της ήττας. Η χρονική στιγμή ήταν τέτοια που επέτρεψε να

δημιουργηθεί, όχι άδικα ή αβάσιμα, στον κόσμο της κομμουνιστικής αριστεράς η

εικόνα του παραδείγματος στράτευσης ενός διανοούμενου στην υπόθεση της

προλεταριακής επανάστασης. Ο Γληνός πέθανε άφθαρτος, κατά κάποιο τρόπο και

αδιάφθορος, και με αυτόν τον τρόπο η μορφή του αναγορεύθηκε χωρίς δυσκολία σε

«σύμβολο του πνευματικού χρέους», του αστού στοχαστή και μεταρρυθμιστή, που

ξεκίνησε με τις νεανικές ανησυχίες του για τη ζωή και τον κόσμο και ο οποίος αργά,

αλλά με σιγουριά, διάβηκε όλα τα ενδιάμεσα στάδια, ώσπου να φτάσει στην αλήθεια

και στη φωτιά του προλεταριακού αγώνα.10 Ειδικά όσον αφορά τον παιδαγωγό

Γληνό, οι ιδέες και το έργο του αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και οδηγό για τις

κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής δράσης της ΠΕΕΑ.11

Βέβαια, τουλάχιστον ένα τμήμα της μετεμφυλιακής ηγεσίας του ΚΚΕ δεν

ένοιωθε ιδιαίτερη άνεση ως κληρονόμος και διαχειρηστής της μνήμης του Δημήτρη

Γληνού.12 Ενδέχεται να ήταν απλώς τα συνηθισμένα αρνητικά ανακλαστικά τους

απέναντι στους διανοούμενους, και ιδίως σε εκείνους που δεν είχαν εργατική ταξική

καταγωγή.  Ίσως, πάλι, φοβούνταν πως η εξύμνηση του Γληνού ως προσώπου, της

σκέψης και της στάσης του, θα απέβαινε επιζήμια στην προσωπολατρεία που

Γληνού- σε ξεχωριστό τόμο τις εισηγήσεις συνεδρίου που είχε οργανώσει δυο χρόνια πριν στη μνήμη
του μεγάλου παιδαγωγού, με τίτλο Δημήτρης Γληνός. Αφιέρωμα (αρ. 16 στη σειρά Βιβλιοθήκη της
ΠΕΦ).

10  Βλ. ενδεικτικά Γιώργη Λαμπρινού, «Δημήτρης Γληνός: η μορφή του πνευματικού χρέους»,
Ελεύθερα Γράμματα 57 (15 Δεκ. 1946), σσ. 361-362, απ’ όπου και ο χαρακτηρισμός (η έμφαση στο
πρωτότυπο).. Πρβ. Ζεύγος, «Πρόλογος», στο: Δ. Γληνού, Τί είναι και τί θέλει το Εθνικό
Απελευθερωτικό Μέτωπο, σσ. 7-12.

11  Βλ. «Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΠΕΕΑ» [αρχειακό υλικό], Επιστημονική Σκέψη 17 (Ιαν.–
Φεβρ. 1984), σσ. 69-75, ιδιαίτερα την αναφορά του Πέτρου Κόκκαλη στη σ. 70.

12  Βλ. Παναγιώτης Νούτσος (επιμ.), Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα από το 1877 ως το 1974, τόμ.
Γ΄, Αθήνα: Γνώση, 1993, «Εισαγωγή», σ. 193.
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καλλιεργούσαν για τον «μεγάλο αρχηγό» Νίκο Ζαχαριάδη. Αυτοί  οι φόβοι

συντέλεσαν προφανώς στο ότι η ανώτατη σχολή των στελεχών του ΚΚΕ, στην οποία

είχε δοθεί το όνομα του Δημήτρη Γληνού, δε μακροημέρευσε με αυτήν την ονομασία.

Όσοι αισθάνονταν ότι υπήρχαν λόγοι οι οποίοι τους επέβαλλαν να είναι

επιφυλακτικοί όσον αφορά την ηρωοποίηση της μορφής του Γληνού, είχαν ασφαλώς

κατά νου το «αστικό» ή «ιδεαλιστικό» παρελθόν του. Ο Γληνός υπήρξε μια

προσωπικότητα σεβαστή από ένα ευρύ φάσμα διανοουμένων και πολιτικών του

καιρού του. Ήδη από τα τέλη τουλάχιστον της δεκαετίας του 1910 είχε αναδειχτεί de

facto ηγέτης, «τσάρος» σύμφωνα με μια εύστοχη ειρωνεία,13 του Εκπαιδευτικού

Ομίλου και κυρίαρχη φιγούρα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Πολλοί νέοι

διανοούμενοι και φερέλπιδες επιστήμονες της εποχής εκείνης αναγνώριζαν το Γληνό

ως πνευματικό δάσκάλο τους. Ο κύκλος των γνωριμιών του περιλάμβανε σπουδαίες

μορφές του νεοελληνικού βίου, ενώ στο στενότερο περιβάλλον του συγκαταλέγονταν

προσωπικότητες όπως οι Κώστας Βάρναλης, Νίκος Καζαντζάκης, ο Αλέξανδρος και

η Μαρία Σβώλου, ο Γεώργιος Χαριτάκης, το ζεύγος Θεοδωρόπουλου και ο

Χαράλαμπος Θεοδωρίδης.

Αρκετοί από τους αρχικούς θαυμαστές του, φυσικά, κράτησαν αποστάσεις, ή

στράφηκαν ακόμα και εναντίον του, από τα 1927-29 και έπειτα, αφότου ο Γληνός

δημοσιοποίησε την πίστη του στο σοσιαλισμό. Ο ριζοσπάστης αστός Γληνός ήταν γι’

αυτούς πρότυπο. ο σοσιαλστής όχι. Ανάλογες συμπεριφορές, εντονότερες τούτη τη

φορά, όπως ήταν αναμενόμενο, παρατηρήθηκαν και αργότερα, όταν προσχώρησε

στην κομμουνιστική ιδεολογία και συντάχθηκε πολιτικά με το Κομμουνιστικό

Κόμμα. Ωστόσο και τότε, το κύρος του παρέμενε υψηλό, αφού όλοι σχεδόν

αναγνώριζαν τη συγκρότηση της σκέψης και την εμβρίθειά του.

Αυτό ακριβώς το ευρύ κύρος που απολάμβανε ο Γληνός, έκανε ορισμένους από

τους ηγέτες του μετεμφυλιακού ΚΚΕ να νοιώθουν αμήχανα απέναντι στο νεκρό

πλέον μέλος του Πολιτικού Γραφείου,14 μολονότι η σταθερότητα των επιλογών του

είχε αποδειχθεί έμπρακτα. Παραταύτα, ο Γληνός ποτέ δε θεωρήθηκε προδότης του

13   «Ομιλίαι: η χθεσινή του Εκπαιδευτικού Ομίλου», Ριζοσπάστης, 19 Μαΐου 1925, σ. 3.

14  Με την εκλογή του Δημ. Γληνού στο ΠΓ του ΚΚΕ, για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια, ένας
διανοούμενος μη εργατικής καταγωγής, με βεληνικές και αναγνώριση μέσα στην ελληνική κοινωνία
αντίστοιχου εύρους με εκείνων του Γιάννη Κορδάτου (και δευτερευόντως του Σεραφείμ Μάξιμου),
καταλάμβανε μια θέση στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος.
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αγώνα, όπως τόσοι άλλοι. Το όνομά του δε μετατράπηκε σε ξόρκι στα χείλη της

ζαχαριαδικής ηγετικής ομάδας του ηττημένου στον Εμφύλιο ΚΚΕ, που αναζητούσε

εξιλαστήρια θύματα για να αιτιολογήσει τόσο τις επιλογές του κόμματος από την

Κατοχή και ύστερα, όσο και την τελική δυσμενή κατάληξη των πραγμάτων το 1949.

Δε θα ήταν μάλλον ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο να υποθέταμε πως, αν ο Γληνός είχε

αναλάβει πρόεδρος της ΠΕΕΑ, το όνομά του ενδέχεται να στόλιζε τους καταλόγους

των τυχοδιωκτών, αλητίριων, λιπόψυχων, πραχτόρων της Ιντέλιτζενς Σέρβις κ.λπ.

στελεχών του ΚΚΕ που, συνήθως άκριτα και επιπόλαια, θεωρήθηκαν κατά καιρούς

υπεύθυνοι για τα πάντα.15 Ο θάνατος προφύλαξε το Γληνό από μια κακομεταχείρηση

αυτού του τύπου. Ευτυχώς ίσως γι’ αυτόν που ο τέταρτος σημαντικός σταθμός της

ζωής του υπήρξε και ο τελευταίος.

15 Βλ. χαρακτηριστικά Βασίλης Μπαρτζιώτας, «Η πολιτική μας των στελεχών στο ΚΚΕ τα τελευταία
δέκα χρόνια» [1950] στον τόμο: Προς την ΙΙΙη Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ, Αθήνα: Πορεία, 1978.


