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Απόδοση του οφειλόµενου χρέους από τον εκπαιδευτικό κόσµο στο µεγάλο ∆άσκαλο
∆ηµήτρη Γληνό ήταν η σεµνή εκδήλωση που οργάνωσαν οι εκπαιδευτικές οµοσπονδίες
∆ΟΕ και ΟΛΜΕ και τα αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα ΙΠΕΜ/∆ΟΕ και ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ
την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Η εκδήλωση, µε θέµα: ∆ηµήτρης Γληνός: Η
επικαιρότητα της σκέψης και του έργου του, πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή τα 60 χρόνια
από το θάνατο του στοχαστικού διανοητή, ρηξικέλευθου παιδαγωγού και συνεπή αγωνιστή. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε σε µια κατάµεστη αίθουσα µε παρουσίαση, από οµάδα εργασίας
εκπαιδευτικών, των σηµαντικών σταθµών στη ζωή και τη δράση του Γληνού. Η παρουσίαση
διανθίστηκε από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και συνοδεύτηκε από µουσική υπόκρουση,
χάρη στην ευγενική συµµετοχή του µουσικοσυνθέτη Νότη Μαυρουδή. Στη συνέχεια,
αναλύθηκε η επικαιρότητα της σκέψης και του έργου του και η σηµασία του στις σύγχρονες
συνθήκες. Η οµάδα εργασίας συγκροτήθηκε από τους εκπαιδευτικούς Γιώργο Ηρακλέους,
Κώστα Παπλωµατά, Χρήστο Ρουµπάνη και Παύλο Χαραµή. 

Πλευρές της ζωής και της δράσης του Γληνού παρουσίασαν οι πανεπιστηµιακοί και ειδικοί
ερευνητές Γιώργος Χουρµουζιάδης, Χαράλαµπος Μούτσος, Αλεξάνδρα Λαµπράκη-Παγανού
και Χάρης Αθανασιάδης. 

Ο Γιώργος Χουρµουζιάδης, καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και βουλευτής του
ΚΚΕ, κατέθεσε µια επίκαιρη ανάγνωση του έργου του Γληνού, δίνοντας έµφαση στη
συνέπεια λόγων και έργων, που χαρακτήρισε τη ζωή του. 

Ο Μπάµπης Νούτσος, καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, παρουσίασε την κριτική
του Γληνού στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929, δείχνοντας παράλληλα τη
διαχρονική αξία της σκέψης και των επιλογών του. 

Η Αλεξάνδρα Λαµπράκη-Παγανού, καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, φώτισε µια
ιδιαίτερη πτυχή της δράσης του Γληνού, τη σχετική µε τη µόρφωση των γυναικών, που
κορυφώθηκε µε την πρωτοβουλία του για την ίδρυση της Ανωτέρας Γυναικείας Σχολής. 

Τέλος, ο Χάρης Αθανασιάδης, διδάσκων στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, παρουσίασε και
ανέλυσε πτυχές της δραστηριότητας του Γληνού σε σχέση µε τη συνδικαλιστική
δραστηριότητα των δασκάλων την περίοδο του µεσοπολέµου. 

Την εκδήλωση άνοιξαν µε χαιρετισµούς ο πρόεδρος της ∆ΟΕ, ∆ηµήτρης Μπράτης, ο Γεν.
Γραµµατέας της ΟΛΜΕ Γρηγόρης Καλοµοίρης, ο αντιπρόεδρος του ΙΠΕΜ της ∆ΟΕ
Μιχάλης Χαζίρης και ο πρόεδρος του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ Παύλος Χαραµής. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν ο Θοδωρής Τζιατζής, µέλος του Π.Γ. της
Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε., και ο Μανόλης Γλέζος, υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας του
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Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. 

Παρεµβάσεις έκαναν, επίσης, οι εκπαιδευτικοί: Κική Μουζάκη, εκπρόσωπος της Κίνησης
Εκπαιδευτικών "∆. Γληνός", Άρης Αλεβίζος, µέλος της Αγ. Παρέµβασης - Κίνησης “∆.
Γληνός” της ΕΛΜΕ Πειραιά και Κώστας Θεριανός, εκπρόσωπος των Αγ. Παρεµβάσεων -
Συσπειρώσεων, ο οποίος κατέθεσε στα πρακτικά ιστορική εργασία για το έργο του ∆.
Γληνού. 

  

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2004

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια ∆ΟΕ, ΟΛΜΕ, ΙΠΕΜ, ΚΕΜΕΤΕ 
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