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Περίληψη:  Στα  πλαίσια  μιας  συνολικής  αποτίμησης  του  έργου  του  Παιδαγωγού
Μιχάλη Παπαμαύρου,  συζητιέται  στην παρούσα μελέτη διεξοδικά η ριζοσπαστική
παιδαγωγική  του  παρέμβαση  και  οι  βασικές  εκπαιδευτικές  αρχές  του  «Σχολείου
Εργασίας», όπως προκύπτουν από την αποδελτίωση της σχετικής βιβλιογραφίας και
των σημαντικότερων έργων του.

Summary:  In the framework of an overall  review of Michael Papamavros’ whole
work,  we  analytically  discuss  his  radical  pedagogical  intervention  and  the  basic
educational principles of the “Labor School”, as these emerged from the study of the
relevant bibliography and his most important publications.
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1. Η ζωή του Μ. Παπαμαύρου1

Ο Μιχάλης Παπαμαύρος καταγόταν από τον Βολισσό της Χίου. Γεννήθηκε το 1891.
Ήταν  παιδί,  όχι  φτωχής  αλλά  ούτε  και  ευκατάστατης,  αγροτικής  οικογένειας.
Αρίστευσε  στο  σχολείο  και  με  υποτροφία  μέσω  του  Πρώειου  κληροδοτήματος
επέλεξε  τη  Γερμανία  για  Παιδαγωγικές  σπουδές.  Ωστόσο,  η  θέρμη  του  στα
πατριωτικά ζητήματα τον οδήγησε να αναστείλει τις σπουδές του και να καταταγεί
εθελοντικά στο απελευθερωτικό κίνημα για την απελευθέρωση και την ένωση της
Χίου με την Ελλάδα. Μετά την ευτυχή κατάληξη του αγώνα, παρέμεινε στη Χίο κι
εργάστηκε ως δάσκαλος για λίγο διάστημα. Το 1913 μεταβαίνει τελικά στη Γερμανία
για σπουδές. Εκεί  εκπόνησε και κατοχύρωσε τρεις  διδακτορικές διατριβές σε τρία
διαφορετικά  ονομαστά  Πανεπιστήμια.  Στο  Πανεπιστήμιο  της  Ιένας  πάνω  στα
Παιδαγωγικά, της Λειψίας στη φιλοσοφία και του Βερολίνου στην αρχαία φιλολογία.
Στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ιένας υποβάλλει και υποστηρίζει την
πρώτη  διατριβή  του  το  1917  με  θέμα:  «Προτάσεις  για  μια  Μεταρρύθμιση  στη

1 Για την οικονομία της συζήτησης και προκειμένου να αποφευχθούν επανειλημμένες παραπομπές σε
πολύ συγκεκριμένες πηγές, αναφέρουμε άπαξ ότι όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη βιογραφία
του Μιχάλη Παπαμαύρου και συνθέτουν την παρούσα ενότητα, έχουν αντληθεί κυρίως από το έργο
του κατ’ εξοχήν βιογράφου του Χάρη Σακελλαρίου (1985) και, συμπληρωματικά, από τις μελέτες του
Καλαντζή (1985, σ. 163-202), των Χαρίτου κ.ά. (2002, σ. 195-224) και της Μαρτίνου-Κανάκη (2009,
σ. 104-111). 
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Διοίκηση της  Ελληνικής  Εκπαίδευσης» και  χρήζεται,  μετ’  επαίνου,  διδάκτωρ  της
Φιλοσοφίας στον κλάδο της Παιδαγωγικής. Κατά τις Παιδαγωγικές σπουδές του είχε
καθηγητή τον περίφημο τότε «γόη του ερβαρτιανισμού και μαθητή του Έρβαρτου,
Wilhelm Rein. Η επίδραση του Rein, δε στάθηκε ωστόσο δυνατό να αποτρέψει την
επαφή  του  και  τη  μελέτη  του  έργου  και  άλλων  Παιδαγωγών,  εντελώς  αντίθετης
κατεύθυνσης,  στη  βάση  των  απόψεων  των  οποίων  διαμορφώθηκε  τελικά  η
Παιδαγωγική  σκέψη  του  Μιχάλη  Παπαμαύρου.  Γνώρισε,  λοιπόν,  το  έργο  του
Berthold Otto στο  ιδιωτικό  σχολείο  του  στο  Λιχτερφέλντε  του  Βερολίνου,  όπου
πειραματίζονταν πάνω σε επαναστατικά συστήματα διάταξης και συγκέντρωσης της
διδακτέας ύλης. Μαθήτευσε επίσης, κοντά στο μεγάλο Γερμανό Παιδαγωγό  Lietz,
τον  ιδρυτή  των  «Εξοχικών  Παιδαγωγείων»  και  των  «Σχολικών  Κοινοτήτων»,  τα
οποία  παρατήρησε  διά  ζώσης  και  κατέγραψε  λεπτομερώς  σε  συγγράμματά  του
αργότερα. Γνώρισε ακόμη και τον ονομαστό μαθητή του Lietz, τον Wyneken. Σε ένα
τέτοιο  Παιδαγωγείο,  εκείνο  της  Χαουμπίντα  με  διευθυντή  τον  ίδιο  το  Lietz,
εργάστηκε ο Παπαμαύρος ως καθηγητής.  Ήταν θέση με  προοπτικές  ακαδημαϊκής
εξέλιξης και καριέρας. Ωστόσο, η αγάπη του για την πατρίδα και η νοσταλγία του τον
έφεραν στην Ελλάδα. Η επιλογή του αυτή στάθηκε μοιραία για τη σταδιοδρομία και
ολόκληρη τη ζωή του. Ήταν κάτι, για το οποίο φαίνεται να μετάνιωσε πολλές φορές
αργότερα.  Κατά  την  παραμονή  του  στη  Γερμανία,  γνωρίστηκε  και  με  τη  Ρόζα
Ιμβριώτη,  που  σπούδαζε  Φιλοσοφία  και  Ψυχολογία,  και  με  παρότρυνσή  της
εργάστηκε  και  ως  καθηγητής  στο  σχολείο  “Pädagogium”  στην  πόλη  Waren του
Μεκλεμβούργου,  για  παιδιά  με  ειδικές  ανάγκες  και  προβλήματα  συμπεριφοράς.
Επίσης,  μυήθηκε  και  στις  σοσιαλιστικές  ιδέες  και  έγινε  μέλος  του σοσιαλιστικού
ομίλου  του  Πανεπιστημίου,  ενώ  έζησε  μετά  την  ήττα  της  Γερμανίας  όλη  την
επαναστατική ατμόσφαιρα και τις μεγάλες λαϊκές διαδηλώσεις και τα οδοφράγματα.

Όταν επέστρεψε  στην Ελλάδα,  ήταν πλήρως  έτοιμος  σε  επιστημονικό  και
ιδεολογικό επίπεδο να συμμετάσχει στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του κινήματος
του  Δημοτικισμού,  συνεργαζόμενος  με  το  Γληνό,  το  Δελμούζο  και  τους  λοιπούς
Δημοτικιστές.  Την  ίδια  εποχή  που  ο  Γληνός  ήταν  Γενικός  Γραμματέας  του
Υπουργείου Παιδείας, ο Παπαμαύρος διορίζεται Ανώτερος Επόπτης Παιδείας στην
Ανατολική Θράκη, με έδρα την Ανδριανούπολη, αφού πρώτα υπηρετεί ως διευθυντής
στο φιλανθρωπικό ίδρυμα για ορφανά παιδιά «Στέγη Μικρών Αδελφών» στο Παλιό
Φάληρο, ως καθηγητής της Παιδαγωγικής στο Διδασκαλείο Αρρένων Θεσσαλονίκης
για λίγους μόνο μήνες και ως διευθυντής του Αρσάκειου στη Λάρισα. Σε όλη του τη
σταδιοδρομία, τάχθηκε με συνέπεια στο πλευρό του «κάτω λαού», όπως συνήθιζε να
αποκαλεί  όλους  τους  κατατρεγμένους  από  τα  κατώτερα  λαϊκά  στρώματα.  Με  το
Γληνό  το  1923  εκδίδουν  το  περιοδικό  «Εργασία»,  του  οποίου  τη  διεύθυνση
αναλαμβάνει τελικά ο ίδιος και την υποδιεύθυνση ο Αγγελόπουλος, ένας δάσκαλος
των  προτύπων  του  Μαράσλειου  Διδασκαλείου.  Στο  περιοδικό,  ο  Παπαμαύρος
αρθρογραφεί  για  τις  «Σχολικές  Κοινότητες»,  το  «Σχολείο  Εργασίας»,  τη  μικτή
εκπαίδευση  και  έναν  αριθμό  από  ζητήματα  που  αφορούσαν  στην  εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση  που  οραματιζόταν.  Την  ίδια  χρονιά  ιδρύεται  το  Μαράσλειο
Διδασκαλείο  με  διευθυντή  τον  Αλέξανδρο  Δελμούζο.  Σε  αυτό  διορίζεται
υποδιευθυντής  ο  Μιχάλης  Παπαμαύρος  και  του  δίνεται  η  ευκαιρία  να  εφαρμόσει
στην πράξη όσα είχε εδραιώσει μέσα του σε θεωρητικό επίπεδο. 

Το 1924 έρχεται η δικτατορία του Πάγκαλου, ξεσπούν τα «Μαρασλειακά» και
οι  Δελμούζος,  Ιμβριώτη  και  Παπαμαύρος  διώκονται  για  αθεΐα,  ανηθικότητα  και
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κομμουνισμό. Παρά το αθωωτικό πόρισμα του Αρεοπαγίτη ανακριτή Αντωνακάκη, οι
Δελμούζος και Παπαμαύρος απολύονται και η διεύθυνση του Μαράσλειου ανατίθεται
στο συντηρητικό Εκπαιδευτικό Σύμβουλο Παναγιωτίδη, επί των ημερών του οποίου
το Διδασκαλείο «(...)εγνώρισε τας πλέον ακάρπους ημέρας» (σύμφωνα με το Λέφα,
στον Καλαντζή, ό.π., σ. 169) και, μεταξύ άλλων, δεν ξαναείδε δικό του περιοδικό,
παρά  μόνον  πολλές  δεκαετίες  αργότερα.  Όλες  οι  πρωτοποριακές  παιδαγωγικές
εφαρμογές  των  Δελμούζου  και  Παπαμαύρου,  στα  πρότυπα  των  γερμανικών
Παιδαγωγείων, προσαρμοσμένων όμως στις ελληνικές συνθήκες, διακόπηκαν. 

Μετά την απόλυσή του ο Παπαμαύρος δραστηριοποιείται στον Εκπαιδευτικό
Όμιλο, του οποίου η διάσπαση τον βρίσκει με την ομάδα Δελμούζου. Το 1928, επί
πρωθυπουργίας Βενιζέλου και με Υπουργό Παιδείας το Γ. Παπανδρέου επανέρχεται
στη  δημόσια  εκπαίδευση  και  διορίζεται  Διευθυντής  στο  Διδασκαλείο  Λαμίας
(προαγωγή  και  προσπάθεια  μαζί  απομάκρυνσής  του  από  το  επίκεντρο  των
γεγονότων), στο οποίο Διδασκαλείο εφαρμόζει και τελειοποιεί όλα τα στοιχεία του
«Σχολείου  Εργασίας»  και  των  «Σχολικών  Κοινοτήτων»,  εκδίδει  το  περιοδικό
«Εργασία  και  Ζωή»,  στα  πρότυπα  του  περιοδικού  στο  Μαράσλειο,  οργανώνει
εκδρομές και συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις από τους ίδιους τους φοιτούντες
στο Διδασκαλείο, παίρνοντας με το μέρος του σπουδαστές, συναδέλφους και γονείς,
αλλά και  μεγάλο  μέρος  της  ντόπιας  κοινωνίας.  Η φήμη του Διδασκαλείου  και  η
προσωπική  φήμη  του  Παπαμαύρου  ξεπέρασε  τα  στενά  όρια  της  Λαμίας  και
συχνότατες αναφορές στη δουλειά που γινόταν εκεί πρόβαλλαν από όλες τις γωνιές
της  χώρας.  Ωστόσο,  ο  πόλεμος  ήταν  αμείλικτος  από  μια  σκοταδιστική,  άκρως
συντηρητική, υπερεθνικόφρονη και προοδόφοβη μερίδα της ντόπιας κοινωνίας, των
τοπικών αρχόντων και του τοπικού τύπου. Αντίπαλοί του στάθηκαν άνθρωποι όπως ο
Λούβαρης, ο μετέπειτα Υπουργός Παιδείας στην προδοτική κατοχική κυβέρνηση και
ο  μεγάλος  διώκτης  του  Δημοτικισμού  Τουρκοβασίλης.  Κατηγορήθηκε  για  αθεΐα,
έκλυση ηθών, αντεθνική διδασκαλία. Η συνεκπαίδευση των δύο φύλων εξέγειρε τα
ήθη της ντόπιας κοινωνίας.  Ανόητες  κατηγορίες  διατυπώθηκαν εις  βάρος του στο
δικαστήριο, όπως για παράδειγμα εκείνη που τον θεωρούσε υπεύθυνο για την κοινή
διαμονή αγοριών και κοριτσιών στο ίδιο ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια εκδρομής στη
Λάρισα. Κατηγορήθηκε ακόμη και για προσπάθεια κατάργησης του μαθήματος των
Θρησκευτικών και των σχολικών εορτών, που ωστόσο ήταν άκρως αβάσιμες, αφού
τις  σχολικές  γιορτές  τις  τοποθετούσε  σε  εξέχουσα  θέση  για  την  εδραίωση  της
σχολικής ζωής, ενώ τα Θρησκευτικά θεωρούσε ότι έπρεπε να μεταδίνουν στους νέους
ανθρώπους το θρησκευτικό συναίσθημα και η διδασκαλία τους να είναι βιωματική
και όχι να σπέρνουν το φόβο προς το θείο ή να παρέχουν ποσότητες άγονων γνώσεων
από  την  Παλαιά  Διαθήκη,  το  βαθμό  κατάκτησης  των  οποίων  καλούνταν  να
εξετάσουν στο τέλος της διαδικασίας. Με άλλα λόγια, ο Παπαμαύρος ζητούσε την
κατάργηση  του  τυπικού  μαθήματος  των  Θρησκευτικών  και  όχι  της  πραγματικής
θρησκευτικής αγωγής. Άλλωστε, ο ίδιος περηφανευόταν ότι καθιέρωσε την πρωινή
προσευχή στο σχολείο και τα δικά του αναγνωστικά, που συνέγραψε σε διάφορες
στιγμές του βίου του, έβριθαν αναφορών από την ελληνική εκκλησιαστική παράδοση
και θρησκευτική ζωή. Ο ίδιος διαβεβαίωσε δημόσια με τρία του γράμματα, πως κάθε
άλλο παρά άθεος  υπήρξε  στη ζωή του.  Άλλωστε,  αυτός  ήταν ένας  από τους  δύο
βασικούς λόγους που δεν ακολούθησε το Γληνό μετά τη διάλυση του Εκπαιδευτικού
Ομίλου  και  παρέμεινε  με  το  Δελμούζο.  Ο  άλλος  λόγος  ήταν  ότι  έδινε  μεγάλη
βαρύτητα  στην  πατριωτική  διαπαιδαγώγηση  των  νέων,  που  βέβαια  δεν  την
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οραματιζόταν να καλλιεργεί το σωβινισμό και τη μισαλλοδοξία, δεν την ήθελε να
ταυτίζεται ως έννοια με τα συμφέροντα της αστικής τάξης, δεν επιθυμούσε η αγάπη
για την πατρίδα να δημιουργεί εμπόδια στη συμφιλίωση μεταξύ των λαών. Παρόλο
τον έωλο χαρακτήρα των ψευδομαρτυριών και συκοφαντιών προς το πρόσωπό του, ο
ανακριτής εξέδωσε αρνητικό πόρισμα και ο Παπαμαύρος καταδικάστηκε με οριστική
απόλυση το 1933 και με συνοπτικές διαδικασίες, όπως γίνεται συνήθως σε περιόδους
δίωξης  των  προοδευτικών  δυνάμεων.  Πρόταση  για  εξάμηνη  διαθεσιμότητά  του
απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, μιας και το σύστημα ήθελε να απαλλαγεί μια και καλή
από τον επαναστάτη Παιδαγωγό. Όσο για το Διδασκαλείο Λαμίας, γνώρισε κι αυτό
με  τη  σειρά  του,  όπως  παλιότερα  το  Μαράσλειο,  στιγμές  απείρου  κάλλους  και
φαιδρότητας,  υπό  τη  διεύθυνση  του  γραφικού  και  προβληματικού,  παιδαγωγικά
ακατάρτιστου και διοικητικά ανίκανου Γαρδίκα. 

Ο Παπαμαύρος,  ωστόσο,  δεν  ξαναπροσλήφθηκε  στη  δημόσια  εκπαίδευση.
Όλο αυτό το διάστημα υπέφερε οικονομικά και για να ζήσει μετέφραζε άρθρα και
βιβλία από τη γερμανική έναντι πινακίου φακής, και συνέγραφε και πουλούσε μόνος
του τα βιβλία του. Έστειλε την κόρη του στη Γερμανία, προκειμένου να μειώσει τα
έξοδα της οικογένειας, μετανιώνοντας στη συνέχεια πικρά για την απόφασή του αυτή,
ενώ κράτησε κοντά του το γιο του, το Γιαννάκη. Στα τέλη του 1943 αποδέχθηκε την
κλήση  της  ΠΕΕΑ,  μετά  από  πρόταση  του  Γληνού,  ανέβηκε  στο  βουνό  με  τους
αντάρτες,  δίδαξε στην ελεύθερη Ελλάδα το 1944, στο Παιδαγωγικό Φροντιστήριο
Καρπενησίου,  συνέγραψε  το  Αναγνωστικό  της  Ε΄  και  ΣΤ΄  τάξης  «Ελεύθερη
Ελλάδα».  Μετά  τη  λήξη  του  εμφυλίου  ξαναγύρισε  στην  Αθήνα,  συνελήφθη  και
φυλακίστηκε στις  φυλακές  Χατζηκώστα, εξορίστηκε στη συνέχεια  στη Γυάρο και
τελικά στις φυλακές της Αίγινας. Εκεί συνέγραψε το Αναγνωστικό «Μεγάλα Χρόνια»
και  προσπάθησε  να  αλφαβητίσει  τους  αγράμματους  πολιτικούς  συγκρατούμενούς
του. Αποφυλακίστηκε τελικά από τις φυλακές Αβέρωφ μετά από 6,5 χρόνια. Η υγεία
του όμως, κλονίστηκε ανεπανόρθωτα μετά τους αλλεπάλληλους διωγμούς, συλλήψεις
φτώχειες και εξορίες και πέθανε μόνος του -αφού είχε χάσει τη γυναίκα του και τον
πολυαγαπημένο του γιο- και τελείως άπορος. Δεν κράτησε ωστόσο κακία σε κανέναν.
Ήταν κι ένιωθε βαθιά το ρόλο του ως δασκάλου όλων των ανθρώπων του λαού του.
Χαρακτηριστικά  έλεγε  για  τους  διώκτες  του:  «(...)αν  τους  μισώ  αυτούς  τους
ανθρώπους; Ποτέ μου δεν τους μίσησα. Ένα διάστημα τους περιφρονούσα, αηδίαζα.
Τώρα  τους  ευγνωμονώ.  Μ’  έκαναν  να  βρω  το  σωστό  δρόμο  σαν  πνευματικός
άνθρωπος, που ως τότε που με απέλυσαν δεν τον είχα βρει, έστω κι αν στο μεταξύ
έκλαψα  πολλές  φορές(...)»(βλ.  Καλαντζή,  ό.π.,  σ.  194).  Μετά  από  όλα  αυτά,  ο
Παπαμαύρος  πέθανε,  αφού έγινε  και  κομμουνιστής.  Έβαλε  υποψηφιότητα  με  την
ΕΔΑ στις βουλευτικές εκλογές του 1952 και το 1958, αλλά δεν εκλέχθηκε. Προτού
πεθάνει συνέγραψε το «κύκνειο άσμα του», την πρώτη ολοκληρωμένη Μαρξιστική
Παιδαγωγική  στη  χώρα  μας,  με  τίτλο:  «Σύστημα  Νέας  Παιδαγωγικής»,  που  του
κόστισε μία ακόμη, την τελευταία, φυλάκιση της ζωής του στις φυλακές Αγρινίου,
εξαιτίας  του,  φερόμενου  ως  ανατρεπτικού,  περιεχομένου  του  βιβλίου.  Το
καταδικαστικό πόρισμα ήταν τη φορά αυτή από τον ανακριτή Χρήστο Σαρτζετάκη,
μετέπειτα  Πρόεδρο  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας,  κατά  την  περίοδο  της
διακυβέρνησης  της  χώρας  από  τη  σοσιαλιστική  κυβέρνηση  του  ΠΑΣΟΚ.  Ο
Παπαμαύρος πέθανε το1963 στο Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών, το φτωχότερο της
πόλης, όπου και εισήχθη εσπευσμένα και δωρεάν ως άπορος. 
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2. Το έργο του Μ. Παπαμαύρου

2.1. Οι Σχολικές Κοινότητες

Κατά τον Παπαμαύρο, απαιτούνται αρετές για τη ζωή μέσα στην κοινωνία,
όπως  αλληλεγγύη,  κοινωνικό  συναίσθημα,  αίσθημα  ευθύνης  και  καθήκοντος
απέναντι  στους  συνανθρώπους,  αίσθημα  δικαίου.  Όλα  αυτά  τα  εξασφαλίζει  στην
κοινωνία το σχολείο, ως ύψιστος μορφωτικός παράγοντας, ανώτερος ακόμα και από
την οικογένεια. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω δεν πετυχαίνονται με τη διδασκαλία, δεν
είναι  πράγματα που πρέπει  το παιδί  να μάθει,  αλλά πρέπει  να τα ζήσει.  Έτσι,  το
σχολείο πρέπει να μετατραπεί σε μικρή κοινωνία, σε Σχολική Κοινότητα. Σε σχετικό
του έργο λοιπόν, ο Παπαμαύρος (1927) εκθέτει αναλυτικά τη δομή και την οργάνωση
μιας σχολικής κοινότητας στη βάση κάποιων γενικών παιδαγωγικών αρχών όπως οι
εξής: 
α)  Επιδίωξη  της  ανάπτυξης  πλούσιας  και  πολύπλευρης  παιδικής  ζωής.  Τα  παιδιά
έχουν το δικαίωμα να ζήσουν ελεύθερα τη δική τους ζωή και όχι να αντιμετωπίζονται
ως μικρομέγαλα ή να τους επιβάλλεται να μιμούνται συμπεριφορές των ενηλίκων,
προϊόντα  αμφότερα  μιας  λανθασμένης  αντίληψης  των  τελευταίων  περί
κατωτερότητας  και  ανωριμότητας  του  παιδιού,  που  τους  οδηγεί  στην  αυθαίρετη
αντιμετώπιση των πραγμάτων στη βάση της δικής τους οπτικής. Η παιδικότητα δεν
πρέπει να περιφρονείται, όπως γινόταν στο παλιό σχολείο και την οικογένεια, ούτε να
κατευθύνεται προς ενήλικα πρότυπα, ως επί το πλείστον γερασμένα, προσβλέποντας
στο μέλλον και ξεχνώντας το παιδικό παρόν (ό.π., σ. 16). 
β) Επειδή, ωστόσο, τα παιδιά δεν είναι άγγελοι χρειάζεται να περιοριστεί κάπως η
ελευθερία τους. Όχι όμως στα πρότυπα του παλιού σχολείου της βίας, όπου το παιδί
καταντούσε  δούλος  της  θέλησης  του  δασκάλου.  Το  σχολείο  δεν  είναι  στρατός  ή
αστυνομία και με τη βία δεν μπορούμε να μορφώσουμε ποτέ αληθινούς χαρακτήρες,
αφού ανάλογου τύπου αγωγή αρνιέται κάθε ανάπτυξη της ατομικής θέλησης. Βέβαια,
όπως η δέσμευση στην αγωγή είναι καταστροφική,  έτσι και η απόλυτη ελευθερία
είναι επίσης καταστροφική. Η ελευθερία δε χαρίζεται, αλλά την κατακτά κανείς με
τον αγώνα του και μόνον όταν αποδείξει ότι ξέρει να τη διαχειριστεί, ότι είναι άξιος
για αυτήν. Έτσι, η Σχολική Κοινότητα δεν παραχωρείται εξαρχής, αλλά μόνον μετά
από χρόνια δοκιμασίας των ανήλικων τροφίμων, οι οποίοι είναι αρχικά ανίκανοι να
διαχειριστούν την απόλυτη ελευθερία, αφού δεν την έχουν διδαχθεί (ό.π., σ. 20-21). 
Τα παιδιά πρέπει κατ’ αρχήν να νικήσουν τα πάθη τους. Μέσα στην Κοινότητα θα
πρέπει να υπερισχύσει το ομαδικό πνεύμα, ο καθένας θα πρέπει να αποτελεί μέρος
της  και  να  νιώθει  υπεύθυνος  γι’  αυτήν.  Υπάρχει,  ωστόσο,  πάντοτε  η  σοβαρή
πιθανότητα να δοκιμάσουμε πολλές απογοητεύσεις, που θα μας κάνουν να σκεφτούμε
σοβαρά το πισωγύρισμά μας στο παλιό σχολείο (ό.π., σ. 23).
γ) Άλλο ζήτημα που συζητά ο Παπαμαύρος είναι ποια θέση κατέχει ο κάθε μαθητής
στη Σχολική Κοινότητα, αν θα διατηρήσει την ατομικότητά του ή θα χαθεί μέσα στην
ομάδα. Ωστόσο, τέτοια διλήμματα είναι κατ’ αυτόν ψευδή, αφού η Παιδαγωγική είναι
μία και υπηρετεί και τις δύο πλευρές της ανθρώπινης ζωής –και την ατομική και την
κοινωνική. Τα άτομα δεν μπορούν να χαθούν μέσα στην ομάδα, γιατί τότε χάνεται
και η έννοια της Κοινότητας. Αυτή έχει ως σκοπό το σύνολο των επιμέρους σκοπών
των μελών της. Βέβαια, η μόρφωση είναι ατομική, αλλά οι σκοποί της αποβλέπουν
στην κοινωνία (ό.π., σ. 28-29). 
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δ) Άλλη παιδαγωγική αρχή της Κοινότητας είναι η αρχή της αυτενέργειας. Πρέπει τα
παιδιά  να  μάθουν  να  ζουν  μέσα  στην  Κοινότητα  αυτενεργώντας,  ώστε  η  ίδια  η
Κοινότητα να δημιουργεί τους όρους της ζωής της. Έτσι, θα εξελίσσεται αδιάκοπα,
μέσα από την πάλη με τον εαυτό της, στα πλαίσια της οποίας και τα ίδια τα άτομα θα
πρέπει  να  υποβάλλονται  σε  προσωπικές  θυσίες,  θα  πρέπει  να  αντιστέκονται  στις
εγωιστικές τους τάσεις, θα πρέπει να νικήσουν τον εαυτό τους, θα πρέπει να αρχίσουν
να αντιλαμβάνονται την εργασία τους όχι ως αγγαρεία, παρά σαν αξίωμα και τιμή,
πάντοτε  στη  βάση  της  καλής  λειτουργίας  της  τάξης  και  του  σχολείου.  Έτσι,  ο
καταμερισμός των εργασιών θα πρέπει να γίνεται αβίαστα από τα ίδια τα παιδιά. Ο
δάσκαλος θα πρέπει να βρίσκεται παντού και να παρατηρεί, να επιβλέπει, χωρίς να
παρεμβαίνει.  Όταν  ο  μαθητής  ξέρει  ότι  η  καλή  διατήρηση  του  σχολείου  του
εξαρτάται από τον ίδιο, τότε ενώνεται ψυχικά με αυτό. Ο δεσμός μεταξύ μαθητή και
σχολείου αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση κάθε παιδαγωγικής εργασίας του σχολείου
(ό.π., σ. 34-42). 

Επίσης,  ο  Παπαμαύρος  περιγράφει  με  λεπτομέρειες  τη  δομή  και  την
οργάνωση μιας τέτοιας Κοινότητας. Τη χωρίζει σε τάξεις με τις δικές τους αυτόνομες
επιτροπές αυτοοργάνωσης. Όλες τους μαζί θα αποτελούν μια Κοινότητα με πρόεδρο,
επιτροπές  αυτοδιοίκησης,  συνελεύσεις  και  καταστατικό  λειτουργίας,  όργανα  και
διαδικασίες  αυτοεπίλυσης διαφορών και  απόδοσης δικαιοσύνης,  ισοτιμία  ανάμεσα
στα μέλη, ανεξάρτητα από την ηλικία και την ιδιότητα (παιδιά ή δάσκαλοι) και μια
σειρά από θεσμούς  (όπως ταμεία,  ομάδες  εργασίας,  ποικίλοι  μαθητικοί  σύλλογοι,
θεσπισμένα  απογεύματα  εργασίας,  παιδικό  δικαστήριο).  Μια  Κοινότητα  που  θα
πλαταίνει  ολοένα  περισσότερο,  θα  αυτοδιοικείται  ολοένα  πληρέστερα  και,
προπάντων, δε θα περιορίζεται εντός του σχολείου, αλλά θα τηρεί επαφή με τα μέλη
της  και  μετά  την αποφοίτησή  τους  (μέσω ενός  γραφείου  αλληλογραφίας  και  της
κυκλοφορίας  περιοδικού)  και  θα  έχει  το  καθήκον  να  επιπλήττει,  ακόμη  και  να
αποκηρύσσει κάποια από αυτά, όταν πληροφορείται πράγματα που αντιβαίνουν στο
πνεύμα και τις αξίες της (ό.π., σ. 46-111). 

2.2. Το Σχολείο Εργασίας

Προφανώς,  όλα όσα περιγράφηκαν παραπάνω,  δεν  αποτελούν  τίποτε  άλλο
παρά  εφαρμογή  των  διδακτικών  αρχών  του  Σχολείου  Εργασίας,  τις  οποίες  ο
Παπαμαύρος δεν παρέλειψε να αναπτύξει λεπτομερώς σε 20 γράμματα, που εξέδωσε
προς  ενημέρωση  των  μάχιμων  εκπαιδευτικών  της  Δημοτικής  και  Μέσης
Εκπαίδευσης,  αντιπαραβάλλοντάς  τες  με  το  παρωχημένο  ερβαρτιανό  σχολείο
(Παπαμαύρος, 1930). 

Κατά τον Παπαμαύρο λοιπόν, δεν κάνουν οι θεωρητικές και επιστημονικές,
παιδαγωγικές γνώσεις το δάσκαλο. Υπάρχουν εξαιρετικοί επιστήμονες Παιδαγωγοί
που δεν τα καταφέρνουν στη διδασκαλία.  Ο Παιδαγωγός «κάνει» επιστήμη και ο
δάσκαλος  την  εφαρμόζει,  είναι  ο  ελεγκτής  του.  Πολλές  φορές  οι  θεωρίες  του
Παιδαγωγού είναι ανεφάρμοστες, όταν δεν προκύπτουν επαγωγικά από την εμπειρία
της παιδαγωγικής πράξης, αλλά αποκλειστικά από τη θεωρητική σκέψη. Ωστόσο και
ο δάσκαλος δεν μπορεί να περιορίζεται μόνον στον πρακτικό τομέα, αλλά θα πρέπει
να καταρτίζεται και θεωρητικά, προκειμένου να μπορεί να εκτιμά και να κατανοεί
την πράξη. Το σωστότερο είναι να δοθούν οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές της
εργασίας του βγαλμένες από την παιδαγωγική πράξη, με ένα γενικό οδηγό εφαρμογής
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τους στο επάγγελμά του. Η εργασία του δασκάλου αποβλέπει στη διδακτική εργασία
και την καλλιέργεια της σχολικής ζωής (ζωή του παιδιού μέσα στο σχολείο και έξω
από τη διδασκαλία), αφού μορφωτική αξία έχει καθετί, και η παραμικρή λεπτομέρεια
της  ζωής  μέσα  στο  σχολείο,  και  όχι  μόνον  η  διδασκαλία.  Συνήθως,  οι  δάσκαλοι
περιφρονούν  τη  σχολική  ζωή  (εκδρομές,  περιπάτους,  γιορτές,  σχολικούς  κήπους
κ.λπ.)  και  καλός  δάσκαλος  θεωρείται  εκείνος  που  έχει  πολλές  γνώσεις  («σοφός
δάσκαλος»),  εξίσου  μεγάλες  απαιτήσεις  από  τους  μαθητές  του,  μεγάλη
μεταδοτικότητα και όχι εκείνος που ξέρει να ζει και να έρχεται σε άμεση επαφή με τα
παιδιά.  Αντίστοιχα,  καλός  μαθητής  θεωρείται  συνήθως  εκείνος  που  ξέρει  και
μαθαίνει  πολλά («μικρός  σοφός») και  εύκολα από το βιβλίο ή από το στόμα του
δασκάλου. Το σχολείο καταλήγει έτσι, να είναι ίδρυμα μάθησης, όπου κυριαρχεί ο
διδακτικός ματεριαλισμός (πολλά γράμματα, πολύ υλικό) (ό.π., σ. 13-17). 

Επίσης, σύμφωνα με τον Παπαμαύρο το σχολείο εξελίσσεται, ακολουθώντας
την  εξέλιξη  της  ζωής  ενός  λαού  σε  κάθε  εποχή.  Αποτελεί  δηλαδή,  γέννημα  του
πνεύματος  της  εκάστοτε  εποχής.  Οι  κυρίαρχες  πνευματικές  ιδέες  κάθε  εποχής
εξουσιάζουν  και  το  σχολείο  και  προδιαγράφουν  τον  τρόπο  εργασίας  του  και  τα
εκάστοτε  επιδιωκόμενα  μορφωτικά  ιδανικά,  τα  οποία  και  αλλάζουν  καθόλη  την
ιστορία της  Παιδαγωγικής.  Ο Παπαμαύρος,  μελετώντας  την ιστορική  εξέλιξη  του
σχολείου, διακρίνει με τη σειρά που εμφανίστηκαν τους παρακάτω τύπους σχολείου: 
α) Το «Σχολείο των Λόγων» (βέρμπα-βερμπαλισμός) (Μεσαίωνας έως 16ος αιώνας):
Όπου  τα  παιδιά  αποστήθιζαν  μηχανικά  ποσότητες  λόγων  από  τα  βιβλία  κυρίως
θρησκευτικού περιεχομένου, που όντας ακατάληπτο για την παιδική ηλικία (αφού τα
παιδιά  τείνουν  πάντα  προς  το  συγκεκριμένο  και  όχι  προς  το  αφηρημένο)
προσφερόταν αποκλειστικά για απομνημόνευση. Άλλωστε, το πνεύμα του Μεσαίωνα
δεν ευνοούσε την κατανόηση, αφού ήταν κάτι αχρείαστο μπροστά στη γνώση της
μόνης, απόλυτης και επαρκούς αλήθειας του Θεού. β) Το «Σχολείο των Πραγμάτων»
(ρες-ρεαλισμός) (Νέα Εποχή, ως το τέλος του 19ου αιώνα): Από το βερμπαλισμό στο
ρεαλισμό,  τον πραγματισμό,  από τα αφηρημένα στα συγκεκριμένα.  Ανάδυση των
Φυσικών Επιστημών και προσπάθεια ερμηνείας του κόσμου μέσα από τη φύση (ό.π.,
σ. 25-34).
γ) Τρίτο και πιο σύγχρονο στάδιο εξέλιξης αποτελεί η στροφή στη δράση μέσω του
«Σχολείου της Δράσης», του «Σχολείου Εργασίας» (άλλοι το αποκαλούν «Σχολείο
της Θέλησης», «Σχολείο της Ζωής»). Ο όρος «Σχολείο Εργασίας» δόθηκε από τον
Κέρσενστάινερ  και  στηρίζεται  στη  δημιουργία  έργων.  Ο  μαθητής  δε  μαθαίνει
παθητικά, αλλά εργάζεται, μαθαίνει μέσω της δικής του εργασίας και ανακάλυψης.
Ωστόσο,  με  τον  όρο εργασία  δεν  εννοούμε  μόνον  τη  χειρωνακτική,  αλλά και  τη
θεωρητική.  Δεν  κάνει  το  «Σχολείο  Εργασίας»  καμία  διάκριση  ανάμεσα  στη
χειροτεχνική και  τη θεωρητική εργασία,  ούτε και  διδάσκει  την εργασία μέσα από
συγκεκριμένο μάθημα, αλλά την ενστερνίζεται ως γενική και θεμελιώδη αρχή που
διαπνέει το σύνολο της εκπαιδευτικής του διαδικασίας (ό.π., σ. 82-84).

Εισάγοντας, λοιπόν, ο Παπαμαύρος το «Σχολείο Εργασίας» στη νεοελληνική
πραγματικότητα  επεξεργάζεται  διάφορες  θεωρήσεις  σχετικά  με  το  σύνολο  της
σχολικής  διαδικασίας.  Αναφέρει  ότι  πολλοί  θεωρούν  λανθασμένα  ότι  η  μέθοδος
διδασκαλίας  αφορά  μονάχα  στο  πώς  γίνεται  η  διδασκαλία  (τον  τρόπο)  του  κάθε
μαθήματος,  την  ειδική  Διδακτική  του.  Ωστόσο,  σημαντικό  είναι  και  το  τι  θα
περιλαμβάνει αυτή, το υλικό της, το οποίο βέβαια το αντλεί αβασάνιστα ο δάσκαλος
από το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ωστόσο, το σχολείο (προπάντων το Δημοτικό)  θα
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πρέπει  να  στηρίζεται  στη  σύγχρονη  πραγματικότητα  του  λαού  μας,  δηλαδή  την
ελληνική  κοινωνία  και  την  ελληνική  φύση  (το  κοινωνικό  και  φυσικό  μας
περιβάλλον). Ο νεοελληνικός πολιτισμός θα πρέπει να αποτελεί πηγή της διδακτέας
ύλης.  Η  έκθεση  της  νεολαίας  σε  στοιχεία  ξένων  πολιτισμών  ή  σε  στοιχεία  του
ελληνικού  πολιτισμού  που  δεν  είναι  σύγχρονα,  σημαίνει  ανεδαφικότητα  του
σχολείου,  ενός  σχολείου  που  αντιστρατεύεται  τη  ζωή  (όπως  ήταν  το  παλιό
καθαρευουσιάνικο  σχολείο  με  το  κλασικιστικό  του  ιδανικό).  Κάθε  λαός,  σε κάθε
εποχή, καλλιεργεί τον ιδιαίτερό του πολιτισμό. Έτσι κι ο ελληνικός λαός σήμερα έχει
το  δικό  του  σύγχρονο  πολιτισμό  που,  μπορεί  να  μην  είναι  τόσο  υψηλός  όσο  ο
αρχαίος, ωστόσο είναι δικό μας δημιούργημα. Από αυτόν εμπνεόμαστε και η άρνησή
του μας οδηγεί στην αυτοπεριφρόνηση. Ο Παπαμαύρος προκρίνει  το Δημοτικισμό
έναντι του Κλασικισμού, αφού θεωρεί τον πρώτο ομαδική, αυθόρμητη έκφραση της
νεοελληνικής  ψυχής,  ενώ  τον  καθαρευουσιανισμό,  ξερό  διανοητικό  δημιούργημα
μερικών  κεφαλιών,  καθόλου  συμβατό  με  τη  λαϊκή  ψυχή.  Τα  κλασικά  κείμενα
προτείνει  να μελετώνται  στη γλώσσα του λαού,  ώστε  να καθίστανται  καταληπτά.
Αλλιώς, μιλούμε για ουτοπία ή λαϊκή προδοσία, αν επιμένουμε να μορφώσουμε το
λαό στη βάση πνευματικών ρευμάτων που δεν κατανοούνται  από αυτόν,  ούτε και
προκύπτουν από τη λαϊκή ψυχή (ό.π., σ. 99-110).

Οι  θεωρητικές  αρχές  του  «Σχολείου  Εργασίας»  τέθηκαν  σε  πολύχρονη
πειραματική εφαρμογή στην πράξη. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά του νέου από
το παλιό σχολείο.  Αντίθετα,  ο Έρβαρτος ήταν θεωρητικός  Παιδαγωγός,  αφού δεν
εργάστηκε ποτέ του ως δάσκαλος. Η πειραματική εφαρμογή στην πράξη χρειάζεται
πολύ χρόνο για να δώσει αποτελέσματα, γι’ αυτό και το «Σχολείο Εργασίας» δεν έχει
μια  σφιχτή  Διδακτική,  αλλά  έχει  να  παρουσιάσει  μόνο  γενικές  διδακτικές  αρχές
χρήσιμες στον κάθε δάσκαλο, ανάλογα με την ψυχοσύνθεση, την ικανότητα και τις
δεξιότητές  του.  Όμως,  επειδή  ακριβώς  λαμβάνει  υπόψη  την  ψυχοσύνθεση  του
δασκάλου, γι’ αυτό δεν πρόκειται να επιβάλει ποτέ μια αυστηρή διδακτική μέθοδο
που να τον καταργεί (ό.π., σ. 111-112). 

2.2.1. Διδακτικές αρχές του «Σχολείου Εργασίας»

Ο  Μιχάλης  Παπαμαύρος  εκθέτει  παρακάτω,  πολύ  αναλυτικά  τις  βασικές
διδακτικές αρχές του «σχολείου Εργασίας» που προτείνει. 
1  η   διδακτική αρχή: Το Σχολείο Εργασίας στηρίζεται στη θέληση και την καλλιεργεί
με την ελεύθερη ενέργεια του πνεύματος, την αυτενέργεια του μαθητή. Δεν εκτιμά
την ποσότητα των αποκτημένων γνώσεων, αλλά την ενέργεια που καταναλώνει το
παιδί, για να τις ανακαλύψει μόνο του. Η πνευματική δύναμη και όχι ο πλουτισμός
του μυαλού με γνώσεις αποτελεί το σκοπό της διδασκαλίας του συγκεκριμένου τύπου
σχολείου. Ο μαθητής του Σχολείου Εργασίας μπορεί να υπολείπεται σε γνώσεις, έχει
όμως το θάρρος να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του
δασκάλου, με ευκινησία κι ετοιμότητα πνεύματος, έχει κάθε στιγμή συνείδηση της
εργασίας του, του τι κάνει και προς ποιο σκοπό το κάνει. Οι ερβαρτιανοί μιλούν για
ειδική  διδακτική  του  κάθε  μαθήματος,  ωστόσο,  πρόκειται  για  την  ίδια  Γενική
Διδακτική,  τη  μέθοδο  σε  κάθε  μάθημα  ξεχωριστά.  Αντίθετα,  οι  θιασώτες  του
Σχολείου Εργασίας μιλούν για τεχνική της εργασίας σε κάθε μάθημα, εννοώντας τον
πρακτικό χειρισμό των ζητημάτων σε κάθε μάθημα, που στηρίζεται στη βασική αρχή
ότι  η  μέθοδος  εργασίας  στη  διδασκαλία  του  κάθε  μαθήματος  είναι  η  ίδια  με  τη
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μέθοδο της εργασίας που εφαρμόζεται στη σχετική επιστήμη. Ο μαθητής δηλαδή,
μεταβάλλεται  σε  μικρό  ερευνητή,  δε  μαθαίνει  έτοιμες  γνώσεις,  παρά  ερευνά
ζητήματα και τα ανακαλύπτει μόνος του (Παπαμαύρος, 1930, σ. 112-116).       
 2  η   διδακτική αρχή: Πρόκειται για την «αρχή της εργασίας» και ειδικότερα για την
αρχή της ομαδικής εργασίας, της συνεργασίας. Η τάξη σαν εργατική κοινότητα πλέον
και σαν μια ευρύτερη ομάδα εργασίας εργάζεται  και  εξετάζει  τα πράγματα με τη
συζήτηση.  Τη  συζήτηση  και  τον  ελεύθερο  διάλογο  και  όχι  τον  «αναπτύσσοντα
διάλογο» του Έρβαρτου, που ήταν στην ουσία ερωταποκρίσεις κατευθυντικού τύπου
από το δάσκαλο προς τους μαθητές. Στη συζήτηση υπάρχει η δυνατότητα διαφωνίας,
η  επιχειρηματολογία  στη  βάση  λογικών  επιχειρημάτων,  η  ελευθερία  σκέψης,  η
αμφισβήτηση  που,  βέβαια,  όλα  τους  στον  ερβαρτιανό  διάλογο  αποκλείονται.  Ο
δάσκαλος γίνεται κι αυτός ένας απλός συζητητής, που δεν επιβάλει τη γνώμη του,
αντιθέτως,  την  ανακοινώνει  ολοένα  σπανιότερα.  Το  θέμα  είναι  να  πάρουμε  τη
διδασκαλία από αυτόν και να τη βάλουμε στα χέρια των παιδιών (ό.π., σ. 132-136). 
3  η   διδακτική αρχή: Είναι  η «κατανομή και η συγκέντρωση της διδασκαλίας».  Με
άλλα λόγια, χωρίζεται η εργασία σε διάφορα τμήματα, ανάλογα με το είδος και το
περιεχόμενο του προβλήματος και ανατίθεται το κάθε τμήμα σε μια ομάδα παιδιών.
Αυτή εξετάζει από μόνη της το μέρος της εργασίας που ανέλαβε. Μετά το πέρας των
εργασιών, η κάθε ομάδα ανακοινώνει προφορικά ή γραπτά στο σύνολο της τάξης την
εργασία  που  ανέλαβε  και  τα  αποτελέσματά  της.  Τα  υπόλοιπα  μέλη  της  ομάδας
παρακολουθούν και δίνουν περαιτέρω εξηγήσεις, όταν ερωτηθούν. Έτσι, η εργασία
που είχε κατανεμηθεί αρχικά, συγκεντρώνεται σε δεύτερο χρόνο μέσα στην τάξη. Το
ίδιο γίνεται από όλες τις ομάδες, έτσι ώστε όλη η τάξη έχει μπροστά της τη συνολική
εργασία  που της είχε ανατεθεί κομματιασμένα στην αρχή (ό.π., σ. 139-142). 
4  η   διδακτική  αρχή:  Όσον αφορά το  υλικό  της  διδασκαλίας,  υπάρχει  η  αρχή της
συγκέντρωσής  του  γύρω  από  μεγάλες  ενότητες.  Πρόκειται  για  την  «ενιαία
συγκεντρωτική  διδασκαλία».  Στην  ερβαρτιανή  διδασκαλία  ένα  θέμα  μπορεί  να
εξεταστεί σε πολλά μαθήματα, που μπορεί να απέχουν μεταξύ τους μέχρι και μήνες.
Επικρατεί πλήρης τεμαχισμός των διδακτικών αντικειμένων. Αυτό οδήγησε κάποιους
προοδευτικούς  Παιδαγωγούς  στην  απόφαση  να  διδάσκουν  την  ύλη  σε  μεγάλες
ενότητες που εξαντλούν τις διάφορες πλευρές του ζητήματος (π.χ. η ενότητα «νερό»
εξετάζεται  μέρες  ή  και  βδομάδες  από  φυσική,  χημική,  γεωγραφική  κ.λπ.  άποψη,
μέχρις  εξαντλήσεώς  της  και  μετά  προχωράμε  σε  άλλη  ενότητα).  Οι  ερβαρτιανοί
θεωρούν ότι η αποτελεσματική διδασκαλία προχωρά από τα κοντινά στα μακρινά,
εννοώντας  με  αυτό,  όχι  τα  χρονικά  κοντινά  στην  εποχή  των  μαθητών,  αλλά  τα
ψυχολογικά κοντινά τους (π.χ. η μυθολογία διδάσκεται στις μικρές τάξεις, όχι γιατί
είναι χρονικά κοντινή με την εποχή των παιδιών, αλλά κοντινή με την ωριμότητα της
συγκεκριμένης  ηλικίας.  Ομοίως,  η  Γεωγραφία  της  Αφρικής  διδάσκεται  στα
μικρότερα, αφού ο πολιτισμός της θεωρείται πιο πρωτόγονος από της Ευρώπης και
άρα πιο κοντινός στο ψυχικό επίπεδο των μικρότερων παιδιών κ.λπ.). Στη βάση αυτής
της τακτικής λοιπόν, τυχαίνει να συμπίπτουν οι διδασκαλίες του ίδιου θέματος σε
διαφορετικές επιστήμες (δηλαδή, τυχαίνει  να διδάσκεται η Ασία τόσο γεωγραφικά
όσο και ιστορικά την ίδια χρονική περίοδο). Εκεί ακριβώς είναι που εφευρίσκουν οι
οπαδοί  του Έρβαρτου τη συγκέντρωση της ύλης.  Η συγκέντρωση όμως αυτή δεν
καταργεί τα χωριστά μαθήματα, αλλά προσπαθεί να πλησιάσει το υλικό διαφόρων
μαθημάτων χρονικά, να το διδάξει περίπου την ίδια χρονική περίοδο. Ωστόσο, με το
σημερινό σύστημα των χωριστών μαθημάτων σε κάθε ώρα διδασκαλίας, το μυαλό

9 ISSN 1790-8574 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12 Οκτωβρίου 2014 

των παιδιών ασχολείται με τελείως άσχετες μεταξύ τους παραστάσεις. Η μετάπτωση
δε από τον έναν κύκλο παραστάσεων στον άλλο γίνεται σε διάστημα 5-10 λεπτών,
γεγονός  που  επιφέρει  σύγχυση  και  αναστάτωση  στην  πνευματική  τους  ζωή,  ένα
κομμάτιασμα  της  ψυχής.  Γι’  αυτό  το  λόγο  η  συγκεντρωτική  διδασκαλία  που
αποφεύγει  αυτές  τις  μεταπτώσεις  είναι  παιδαγωγικότερη  και  ψυχολογικότερη.
Ωστόσο, στο Δημοτικό ο Παπαμαύρος θεωρεί ότι η συγκεντρωτική διδασκαλία είναι
η ιδανικότερη μόνον σε συνδυασμό με την καθημερινή ανάπτυξη των δεξιοτήτων της
ανάγνωσης,  γραφής και  αρίθμησης,  δεδομένου ότι  αυτές  αποτελούν  το κυριότερο
έργο στη συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
σημασία  και  στο  διδακτικό  εγχειρίδιο,  που  δεν  είναι  δυνατό  να  καταργηθεί  στη
συγκεκριμένη βαθμίδα, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να τροποποιηθεί. Θα πρέπει να
μην είναι ούτε συνεχούς ούτε εγκυκλοπαιδικής ύλης, αλλά γραμμένο σύμφωνα με την
αρχή  της  συγκεντρωτικής  διδασκαλίας.  Δηλαδή,  να  πραγματεύεται  λίγες  μόνο
μεγάλες  ενότητες,  ανάλογες  με  το  πνευματικό  επίπεδο  των  μαθητών,  που  να  τις
εξετάζει όμως από όλες τις απόψεις (ό.π., σ. 145-162). 

Ο  Παπαμαύρος  τέλος,  προτείνει  δύο  ακόμη  τρόπους  διδασκαλίας,  τους
οποίους, όμως, δεν υψώνει στο επίπεδο των διδακτικών αρχών, αφού δε θεωρεί ότι
μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις  περιπτώσεις.  Πρόκειται  για τη «διδασκαλία
ευκαιρίας»  και  τις  «σιωπηρές  εργασίες».  Όσον  αφορά  την  πρώτη,  ικανοποιεί  τις
διάφορες ανάγκες ή απορίες των παιδιών τη στιγμή που διατυπώνονται. Πρόκειται
για  την  πρακτική  του  Μπέρτολντ  Όττο,  περιορισμένη  ωστόσο  σε  κάποιες
περιπτώσεις,  χαρίζοντας  πρωτοτυπία  στη  διδασκαλία.  Όσον  αφορά  τις  σιωπηρές
εργασίες, προτείνεται να υιοθετούνται 1-2 ώρες τη βδομάδα σε όλα τα σχολεία. Κατά
τις ώρες αυτές,  τα παιδιά είναι εντελώς ελεύθερα να ασχοληθούν με οποιοδήποτε
θέμα επιθυμούν και  όχι  με  ανάθεση από το δάσκαλο.  Ακόμη και  να μην κάνουν
εντελώς τίποτε,  αρκεί να παραμένουν σιωπηλά και να μην ενοχλούν τους άλλους.
Αυτή είναι  και  η  διαφορά τους  από τις  σιωπηρές  εργασίες  πρακτικού  τύπου των
ολιγοθεσίων, αφού σε εκείνες το θέμα ανατίθεται από τον ίδιο το δάσκαλο στα παιδιά
κάποιων  τάξεων,  προκειμένου  να  μπορεί  αυτός  να  ασχοληθεί  με  τα  παιδιά  των
υπόλοιπων  τάξεων.  Οι  ωφέλειες  των  σιωπηρών,  κατά  τον  Παπαμαύρο,  εργασιών
είναι το ότι τα παιδιά συνηθίζουν να δουλεύουν χωρίς να μιλούν, να ασχολούνται με
μια  εργασία  όπως  θέλουν  αυτά  και  χωρίς  καμία  βοήθεια  και  να  ικανοποιούν  τη
συγκεκριμένη απαίτηση της ανθρώπινης ψυχής να μπορεί να αποσύρεται ενίοτε από
τους άλλους και να μένει μόνη με τις σκέψεις  της, να μπορεί να ρεμβάζει και να
ονειροπολεί (ό.π., σ. 163-166). 

2.2.2.  Κριτική του «ερβαρτιανού» μοντέλου διδασκαλίας

Το «Σχολείο  Εργασίας»  ξεκίνησε  και  για  πολλά  χρόνια  συνέχισε  να  είναι
ουσιαστικά  μια  αντίθεση  προς  την  ορθοδοξία  του  «ερβαρτιανού  σχολείου».  Ο
Παπαμαύρος ασκεί  κριτική στο «Σχολείο των Πραγμάτων» και  στα 4 στάδια της
ερβαρτιανής  διδασκαλίας.  Λέει  λοιπόν,  ότι  με  αυτά  χωρίζεται  η  κάθε  ενότητα
γνώσεων  σε  μικρά  επιμέρους  κομμάτια,  τα  οποία  αναλύονται  σχολαστικά  και
ξεχωριστά  το  ένα  από  το  άλλο.  Πρόκειται  για  ένα  ατέλειωτο  και  αυθαίρετο
κομμάτιασμα της ζωής. Αυθαίρετο,  γιατί η ζωή δε μας παρουσιάζει ξεχωριστά τα
μέρη ενός φαινομένου,  αλλά ολόκληρο και αυτοτελές το φαινόμενο.  Η απόσπαση
ενός μέρους από το όλο και η ξέχωρη μελέτη του αποτελεί πλαστογράφηση της ζωής
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και  παιδαγωγικό  σφάλμα.  Ακόμη,  η  ζωή  δεν  περιμένει  να  κατανοήσουμε  ένα
φαινόμενο και στη συνέχεια να μας παρουσιάσει ένα άλλο, όπως κάνουν τα στάδια,
αλλά  ολόκληρη  μας  παρουσιάζεται  ως  συνθέσεις,  ενότητες  και  συμπληρωμένα
φαινόμενα.  Επομένως,  μια  διδασκαλία  αποσπασματική  είναι  ενάντια  στην ίδια  τη
ζωή, αλλά και αντίθετη με την αντιληπτική λειτουργία της ανθρώπινης ψυχής, αφού
και η ψυχή έχει την ιδιότητα να βλέπει συμπληρωμένα φαινόμενα και ενότητες (π.χ.
βλέπει το δέντρο και όχι τους πόρους των φύλλων ή τα άνθη του). Η διδασκαλία των
σταδίων επιπλέον,  ξευτελίζει  δάσκαλο και  μαθητή.  Τον πρώτο επειδή τον θεωρεί
όργανο και σκλάβο της, ενώ το δεύτερο γιατί τον περιορίζει στο ρόλο του παθητικού
δέκτη,  ενός  άψυχου  πτώματος  πάνω  στο  οποίο  θα  ασκηθεί  ο  δάσκαλος  στην
εφαρμογή  της  μεθόδου  των  σταδίων.  Αποβλέπει  η  διδασκαλία  αυτή  μόνον  στο
διανοητικό επίπεδο και των δύο, ενώ παραβλέπει προκλητικά τον συναισθηματικό
και  βουλητικό  τομέα.  Ο  δάσκαλος  δε  δίνει  κάτι  από  την  ψυχή  του,  δεν
απελευθερώνεται,  μονάχα ενδιαφέρεται  για τη μέθοδο,  την οποία όμως του έχουν
επιβάλει  χωρίς  να τον ρωτήσουν.  Τα ίδια ισχύουν και  για  το παιδί.  Έτσι,  οι  δυο
σημαντικότεροι  παράγοντες  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  απονεκρώνονται.  Ο
εξευτελισμός δασκάλων και παιδιών από τη μέθοδο του Έρβαρτου έχει ιδεολογική,
βάση  την  ερβαρτιανή  (νοησιαρχική)  Ψυχολογία  που  προκρίνει  τις  παραστάσεις  –
δηλαδή τη νόηση- έναντι της θέλησης, την  οποία ωστόσο θέλει να υπηρετήσει, με
λανθασμένο βέβαια τρόπο. Για τον Έρβαρτο δεν υπάρχει ελεύθερη και ανεξάρτητη
θέληση, αλλά αυτή ριζώνεται μέσα στον παραστατικό κύκλο του ανθρώπου. Οπότε,
υπηρετείται  με  την  παροχή  όλο  και  περισσότερων  γνώσεων.  Δεν  υπάρχει  αγωγή
χωρίς  διδασκαλία,  ούτε  διδασκαλία  που  να  μην  παιδαγωγεί  (παιδαγωγούσα
διδασκαλία).  Αγνοείται  η  βουλησιαρχική  Ψυχολογία,  που  δέχεται  ως  πρωταρχικό
στοιχείο της ψυχικής ζωής τη θέληση, η οποία κινητοποιείται άμεσα με τη δράση, την
ορμή για δράση που έχει από τη φύση του ο κάθε άνθρωπος, και όχι έμμεσα με την
παροχή γνώσεων. Σήμερα τα στάδια έχουν μόνον ιστορική αξία και μάλιστα μεγάλη,
αφού έσπασαν το βερμπαλιστικό κατεστημένο που επικρατούσε πριν από αυτά στη
σχολική διαδικασία. Στη θέση του ανθρώπου με τα πολλά και κούφια λόγια, έβαλαν
εκείνον με τα πολλά πράγματα, στη θέση του βερμπαλισμού έβαλαν το ρεαλισμό.
Από την άποψη αυτή, η παιδαγωγική χρωστά χάρη στην Ερβαρτιανή Σχολή. Ωστόσο,
σήμερα είναι κι αυτή το ίδιο ασύγχρονη και βλαβερή όπως και η πριν από αυτή (για
όλα τα παραπάνω, βλ. Παπαμαύρο, 1930, σ. 74-81).

2.3. Η Νέα Σοσιαλιστική Παιδαγωγική

Ο  Παπαμαύρος  στη  ζωή  του  έκανε  υπερβάσεις.  Από  «Ερβαρτιανός»  και
«Ραϊνικός», έγινε οπαδός του «Σχολείου Εργασίας». Ωστόσο, όταν ανακάλυψε πώς
αλλοίωναν  το  χαρακτήρα  του  οι  διάφοροι  αστοί  Παιδαγωγοί  της  Δύσης  (Ντιούι,
Κέρσενστάινερ  κ.λπ.)  δε  δίστασε  να  τους  ασκήσει  αυστηρή  κριτική  και  να
μεταπηδήσει  σε  ένα  μοντέλο  «Σχολείου  Εργασίας»  με  κοινωνικό  χαρακτήρα  και
σοσιαλιστικό ιδεολογικό υπόβαθρο. Έτσι, από Δημοκράτης φιλελεύθερος οπαδός του
Δημοτικισμού  και  πολέμιος  του  καθαρευουσιανισμού,  μετακινείται  ιδεολογικά
αριστερότερα  και  γίνεται  κομμουνιστής.  Άλλαξε  ακόμη  και  τη  συνολικότερη
παιδαγωγική  του ματιά,  την  οποία  και  συμπυκνώνει  στα  τέλη  της  ζωής του,  στο
σύγγραμμά του «Σύστημα της Νέας Παιδαγωγικής», που αποτελεί το «κύκνειο άσμα»

11 ISSN 1790-8574 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12 Οκτωβρίου 2014 

του. Εκεί συγκεντρώνει και επεξεργάζεται όλες τις παιδαγωγικές ιδέες και θεωρίες
που  τον  απασχόλησαν  σε  όλη  του  τη  ζωή.  Θα  μπορούσε  να  χρησιμέψει  και  ως
εισαγωγικό  εγχειρίδιο  «Γενικής  Παιδαγωγικής»,  ωστόσο  είναι  κάτι  διαφορετικό.
Πρόκειται  για  ένα εγχειρίδιο  «Σοσιαλιστικής  Παιδαγωγικής»,  στο οποίο κατέληξε
μετά από μελέτες και αγώνες μιας ολόκληρης ζωής και που προοριζόταν να διδαχθεί
στην  Ελλάδα,  όταν  θα  άλλαζε  το  κοινωνικοοικονομικό  σύστημα  οργάνωσής  της.
Γιατί  ο  Παπαμαύρος  πίστευε  ακράδαντα  ότι  και  στη  χώρα  μας  θα  έφθανε  το
σοσιαλιστικό σύστημα, αφού το θεωρούσε ως το τελειότερο σύστημα διακυβέρνησης
και τον τελευταίο σταθμό στην πορεία της εξέλιξης της οργάνωσης των ανθρώπινων
κοινωνιών. Σε μία τέτοια περίπτωση λοιπόν, σε μια σοσιαλιστική, πλήρως αταξική
κοινωνία, θα μπορούσε να μορφωθεί πραγματικά ο άνθρωπος και να εφαρμοστεί η
αληθινή επιστημονική Παιδαγωγική, η σοσιαλιστική Παιδαγωγική, μια Παιδαγωγική
βασισμένη στις αρχές του Επιστημονικού Διαλεκτικού Μαρξιστικού Υλισμού, την
οποία περιγράφει εκτενώς στο συγκεκριμένο βιβλίο του. Μια Παιδαγωγική που να
απαντά στις ανάγκες της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού, τόσο σε διανοητικό όσο
και σε συναισθηματικό, βουλητικό και σωματικό επίπεδο. Μια Παιδαγωγική που να
συνδέει ισότιμα την πνευματική/ακαδημαϊκή εργασία με τη χειρωνακτική/πρακτική
ολοκλήρωση  του  ανθρώπου,  που  να  αποβλέπει  στη  συνεργατική  μάθηση,  την
πολυτεχνική  μόρφωση  και  την  ηθική  καλλιέργεια  του  σοσιαλιστή  ανθρώπου,  ο
οποίος θα πρέπει να διαπαιδαγωγηθεί στις αρχές και τις αξίες του αλτρουισμού και
της αυταπάρνησης, του αισθήματος ευθύνης και του καθήκοντος για την υπηρέτηση
του  κοινωνικού  συνόλου  και  όχι  της  εξυπηρέτησης  ατομικών  συμφερόντων,  της
αλληλεγγύης και της αγάπης προς το συνάνθρωπο, της εμπιστοσύνης και ανάληψης
πρωτοβουλιών, της θυσίας των προσωπικών επιθυμιών στο βωμό των αποφάσεων της
κοινότητας, της αυτοπειθαρχίας και της διαρκούς προσπάθειας για αυτοβελτίωση με
απώτερο σκοπό το χτίσιμο  της  νέας  κοινωνίας.  Μια  Παιδαγωγική,  τέλος,  που να
εξασκεί  μεταξύ  άλλων  και  την  ατομική  και  κοινωνική  αισθητική,  αλλά  και  να
ενδιαφέρεται  για  τη  σωματική  υγιεινή  και  ευεξία  των  μελών  της  σοσιαλιστικής
κοινωνίας που θα καλείται να υπηρετεί. Για το Μιχάλη Παπαμαύρο πλέον, το σχολείο
θα πρέπει να πάψει να είναι ταξικό και να υπηρετεί τις δομικές κοινωνικές ανισότητες
της αστικής κοινωνίας, αλλά αντίθετα να αποβλέπει στη μόρφωση, διαπαιδαγώγηση
και  διδασκαλία  ενός  ομαδικού  –και  όχι  ατομιστή  και  ανταγωνιστικού-  τύπου
ανθρώπου για την Κοινωνία και μέσα σε αυτήν, ενός κριτικού, ενεργού υποκειμένου,
δημιουργού της ιστορίας του.  Αναδεικνύει  ο  μεγάλος  Παιδαγωγός τα γνωρίσματα
μιας άλλης ηθικής από την αστική, την οποία και αποκαλεί σοσιαλιστική, με βάση
της  την κοινωφελή και  δημιουργική-παραγωγική εργασία,  τον πατριωτισμό –αλλά
και διεθνισμό- το μίσος προς τους εκμεταλλευτές του λαού και την πλήρη αφοσίωση
στα  εργαζόμενα  λαϊκά  στρώματα,  την  πίστη  στην  κολεκτίβα  και  τη  συλλογική
προσπάθεια,  την  εμπειρική  και  πρακτική  τεκμηρίωση  της  θεωρίας,  καθώς  και  τη
θεωρητική  θεμελίωση  της  πράξης.  Επιμένει  στη  διάλυση  κάθε  είδους
ντετερμινιστικής ανάγνωσης της ιστορίας και μοιρολατρικής αντιμετώπισης της ζωής
και στην κατάργηση αντίστοιχων ιδεολογημάτων περί κληρονομικότητας και άλλων
αστικών εκλογικεύσεων. Δε διαπραγματεύεται τον ενιαίο και πραγματικά καθολικό
χαρακτήρα της εκπαίδευσης, ενώ αποβλέπει στη βαθύτατη πολιτική συνειδητοποίηση
των νέων ανθρώπων. Τέλος, ο Μ. Παπαμαύρος αμφισβητεί ακόμη και τον ίδιο του
τον εαυτό, αφού την αρχική του πεποίθηση ότι «όλα κινούνται γύρω από το παιδί»,
μετατρέπει  σε  βεβαιότητα  ότι  στο  κέντρο  της  διδασκαλίας  υπάρχει  πλέον  το
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διδακτικό  αντικείμενο  και  το  υλικό  της  διδασκαλίας  και  όχι  το  παιδί.  Τώρα  πια
πιστεύει  ότι  το  κάθε  γνωστικό  αντικείμενο  απαιτεί  μια  ιδιαίτερη  τεχνική  για  να
διδαχθεί  και  με  αυτήν θα  πρέπει  να εξοικειώνεται  ο  μαθητής.  Έτσι,  θα μάθει  να
προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης συνθήκης στο μέλλον,
ακόμη  και  όταν  θα  του  είναι  εντελώς  αποκρουστική,  ώστε  να  μπορεί  να
διεκπεραιώνει ό,τι του ζητηθεί και θεωρείται κοινωνικά ωφέλιμο.2 Έτσι, η μέθοδος
διδασκαλίας  κάθε  μαθήματος  στη  σοσιαλιστική  Παιδαγωγική  είναι  η  ίδια  με  τη
μέθοδο που εφαρμόζεται στην έρευνα της σχετικής Επιστήμης (για όλα τα παραπάνω,
βλ. Παπαμαύρο, 1961).

Κλείνοντας, αξίζει να αναφέρουμε ότι το κύριο σώμα όσων παρουσιάστηκαν
στο  παρόν  άρθρο,  αποτελούν  θέσεις  που,  λίγο  πολύ,  διαπραγματεύθηκε  ο
Παπαμαύρος σε πιο άμεσο και εκλαϊκευμένο λόγο σε σχετικό του σύγγραμμα που
απευθυνόταν  τη  φορά  αυτή  και  στους  γονείς.  Εκεί  επαναφέρει  τη  συζήτηση  σε
ζητήματα  αγωγής  και  εκπαίδευσης  με  σκοπό  την  ολόπλευρη  ανάπτυξη  της
προσωπικότητας των παιδιών τους, πάντα βέβαια στη βάση των αρχών μιας ανώτερης
ηθικής  που  πρέπει  να  χαρακτηρίζει  τις  πραγματικά  ανθρώπινες  και  δημιουργικές
κοινωνίες. Τη συζήτηση την εμπλουτίζει και με θέματα που απαντούν στις ανάγκες
καθημερινών  ζητημάτων  ανατροφής,  όπως  θέματα  σεξουαλικής  διαπαιδαγώγησης
των  παιδιών,  διαχείρισης  του  φόβου  και  του  εθισμού  τους  στο  ψέμα,  του
επαγγελματικού  προσανατολισμού  τους,  της  σωματικής  τους  υγιεινής  και  της
άσκησης των αισθήσεων και της φαντασίας τους. Μιλά, τέλος, και για τα παιδιά με
ψυχικά και πνευματικά προβλήματα, δίνοντάς μας μία ακόμη διάσταση της, ούτως ή
άλλως, πολυδιάστατης παιδαγωγικής του συγκρότησης (βλ. Παπαμαύρο, 1959).     
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