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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Τίτλος εισήγησης: 
Μιχάλης Παπαμαύρος (1891- 1963):
Ο Παιδαγωγός, ο Άνθρωπος, ο Οραματιστής  Εκπαίδευσης 
και Μάρτυρας της ιδεολογίας του.

Περίοδος που έδρασε ο Παιδαγωγός στον οποίο 
αναφέρεται η εισήγησή σας σύμφωνα με τις 5 
κατηγορίες που ορίζονται στην ανακοίνωση του 
Συνεδρίου: 

4η Περίοδος 1821- 1900

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέων, Ιδιότητα συγγραφέων:
1ος Εισηγήτρια:
Φορέας:

Βασιλική Τσαγκαρέλη, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου
Α/θμια Εκπ/ση Αργολίδας ,

2ος Εισηγητής
 Φορέας:

Αναστάσιος  Δρούγκας, επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος
  

3ος Εισηγητήτρια:
 Φορέας:

Βασιλική Σταματοπούλου , δασκάλα
Α/θμια Εκπ/ση Αργολίδας
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Κείμενο Περίληψης της Εισήγησης

O μεγάλος παιδαγωγός Μιχάλης Παπαμαύρος γεννήθηκε στη Βολισσό Χίου το
1891 και αφού τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές στο ένδοξο νησί του, αναχώρησε για
την Ιένα ή Γένα της Γερμανίας προκειμένου να διδαχθεί την παιδαγωγική επιστήμη,
που τόσο αγαπούσε και λάτρευε για χάρη του Παιδιού, της ελπίδας του Έθνους. Μετά
το πέρας των σπουδών του ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου της.

  Γεννημένος παιδαγωγός αφιερώθηκε με όλες του τις δυνάμεις στην αναβάθμιση
του  περιεχομένου  των  στόχων,  των  επιδιώξεων  και  των  αρχών  του  Σχολείου
Εργασίας, που άρχισε να μεσουρανεί στο παιδαγωγικό στερέωμα της Ευρώπης και
της Αμερικής.

  Σύντομα το σχολείο αυτό, θα αρχίσει να εκτοπίσει με τις καινοτόμες αρχές του,
τα σιδερόφραχτα και ανελαστικά συστήματα της Παλαιάς Αγωγής, που επικρατούσε
κατά το 19o αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου. 
      Ο Μιχάλης Παπαμαύρος καθώς και άλλοι παιδαγωγοί ευνοήθηκαν στην εξέλιξή
τους από δύο συγγενή ιδεολογικά ρεύματα, που σχεδόν δεν άργησαν να εμφανιστούν,
με μια μικρή διαφορά δεκατεσσάρων ετών:

 Το ρεύμα του Δημοτικισμού που ξεκίνησε συστηματικά από το 1888 με το
έργο του Γιάννη Ψυχάρη «Το ταξίδι μου», με στόχο τη χρήση της δημοτικής
γλώσσας τουλάχιστον στη λογοτεχνία και 

 Το ρεύμα του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού που ξεκίνησε κι αυτό από ένα
άλλο δυναμικό πρόσωπο του Φώτη Φωτιάδη με το έργο του: «Το γλωσσικόν
μας ζήτημα κ’ η εκπαιδευτική μας Αναγέννησις», Αθήνα 1902, με τολμηρό
στόχο τη χρήση της δημοτικής μας γλώσσας μέσα στην εκπαίδευση.

 Ο Μιχάλης Παπαμαύρος με  την παιδαγωγική του ευαισθησία, τη συναίσθηση του
χρέους απέναντι στη νεολαία καθώς και οι σταθερές πολιτικές του πεποιθήσεις, τον
κατέστησαν έναν λαϊκό πρωταγωνιστή για την επίλυση των λαϊκών προβλημάτων και
της νεολαίας μας και ιδιαίτερα των μαθητών του σχολείου.

 Ο  Μιχάλης  Παπαμαύρος  υπηρέτησε  διαδοχικά  ως  καθηγητής  στο  Αρσάκειο
Λάρισας,  ως  επόπτης  εκπαίδευσης  Θράκης  και  υποδιευθυντής  του  Μαρασλείου
Διδασκαλείου, όπου μαζί με το Διευθυντή του Αλέξανδρο Δελμούζο, εισηγήθηκαν το
θεσμό της μαθητικής κοινότητας ή μαθητικής αυτοδιοίκησης. Λίγο αργότερα με το
ξέσπασμα των Μαρασλειακών (1923-1926) απολύθηκαν. Με την ομαλοποίηση της
πολιτικής  κατάστασης  επανήλθε  ως  Διευθυντής  της  Παιδαγωγικής  Ακαδημίας
Λαμίας  (1928-1935).  Με την πολιτική  αλλαγή των ακραίων στοιχείων,  λόγω των
πολιτικών  φρονημάτων του,  απολύθηκε  και  διώχθηκε  αμείλικτα  από το  κυρίαρχο
καθεστώς και εξορίστηκε μέχρι το 1952.

Βιβλιογραφία:
Παπαμαύρος, Μ.,(1953) Διδακτικές αρχές του σχολείου εργασίας. Αθήνα
Παπάς, Ε.Α.,(1999) Η Αντιπαιδαγωγικότητα της Παιδαγωγικής. Αθήνα: Βιβλία για 
όλους
Παπάς, Ε.Α.,(1997)Το προφίλ του δασκάλου. Αθήνα
Παπάς, Ε.Α.,(1998) Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και διδακτική.  Αθήνα
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Μιχάλης Παπαμαύρος (1891- 1963):

Ο Παιδαγωγός, ο Άνθρωπος, ο Οραματιστής  Εκπαίδευσης

και Μάρτυρας της ιδεολογίας του

Ο Μιχάλης Παπαμαύρος καταγόταν από την Βολισσό Χίου και αφού τελείωσε τις

εγκύκλιες  σπουδές  στο  ένδοξο  νησί  του,  αναχώρησε  για  την  Γερμανία  που  τότε

αναγνωριζόταν  ως  η  Μέκκα  των  Επιστημών  και  ιδιαίτερα  της  Παιδαγωγικής.

Συγκεκριμένα  στην  Ιένα  (Γερμ:  Jena)  προκειμένου  να  διδαχτεί  την  Παιδαγωγική

επιστήμη,  η  οποία αποτελούσε γι’  αυτόν υπέρτατο σκοπό στη ζωή του.  Μετά το

πέρας των σπουδών του ανακηρύχτηκε Διδάκτορας.

Γεννημένος παιδαγωγός αφιερώθηκε με όλες του τις δυνάμεις στην αναβάθμιση

του  εκπαιδευτικού  περιεχομένου  της  Παιδαγωγικής,  των  στόχων  και  επιδιώξεων

καθώς και των διδαχτικών αρχών του Σχολείου Εργασίας, που μεσουρανούσε τότε

στο παιδαγωγικό στερέωμα κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα.

Σύντομα  το  Σχολείο  Εργασίας  εκτόπισε  με  τις  καινοτόμες  αρχές  του  τα

σιδερόφρακτα και ανελαστικά της Παλαιάς Παιδαγωγικής που επικρατούσαν σχεδόν

κατά τον 19ο αιώνα. 

Ο Μιχάλης Παπαμαύρος, καθώς και άλλοι παιδαγωγοί αρχαιότεροι ή νεώτεροι,

ευνοήθηκαν από δύο συγγενή ιδεολογικά ρεύματα:

 Το ρεύμα του Δημοτικισμού, που ξεκίνησε συστηματικά το έτος 1888, με το

έργο του Γιάννη Ψυχάρη: «Το Ταξίδι μου» και στη συνέχεια

 Το ρεύμα του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού, που ξεκίνησε με το έργο του Φώτη

Φωτιάδη: «Το γλωσσικόν ζήτημα κ’ η εκπαιδευτική μας Αναγέννησις», Αθήνα

1902.
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Και τα δύο αυτά ρεύματα προσπόρισαν στους δημιουργούς τους, τους τίτλους: στο

Γιάννη Ψυχάρη τον τίτλο του Γενάρχη του Δημοτικισμού και στον Φώτη Φωτιάδη

τον  τίτλο  του  Γενάρχη  του  Εκπαιδευτικού  Δημοτικισμού.Ήταν  ευτύχημα  για  την

Αναγέννηση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της γενικότερης παιδείας

του λαού μας  το γεγονός  ότι  τα δύο ρεύματα δημιουργήθηκαν γρήγορα,  μέσα σε

δεκατέσσερα χρόνια.

Η παιδαγωγική ευαισθησία του Μιχάλη Παπαμαύρου, η συναίσθηση του χρέους

απέναντι στη νεολαία μας και οι πολιτικές του πεποιθήσεις τον κατέστησαν λαϊκό

πρωταγωνιστή στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων της νεολαίας μας.

 Ο Μιχάλης Παπαμαύρος υπηρέτησε αρχικά ως καθηγητής στο Αρσάκειο Λάρισας

και  διαδοχικά στη συνέχεια  ως Επόπτης της Εκπαίδευσης Θράκης και ύστερα ως

Υποδιευθυντής  του  Μαρασλείου  Διδασκαλείου,  όπου  εισηγήθηκαν  μαζί  με  τον

Αλέξανδρο  Δελμούζο  το  θεσμό  της  Σχολικής  Κοινότητας  ή  της  Μαθητικής

Αυτοδιοίκησης. 

Λίγο  αργότερα  όμως,  με  το  ξέσπασμα  των  Μαρασλειακών  (1923-1926),  με

ανυπόστατες  και  ψευδείς  καταγγελίες  από  τους  δασκάλους  του  Μαρασλείου

Διδασκαλείου Γεννηματά και άλλους,  κατηγορήθηκε για αθεΐα και  για αντιλήψεις

κατά  της  άρχουσας  τάξης,  με  την  υποστήριξη  του  αλλοπρόσαλλου  δικτάτορα

Θεόδωρου  Πάγκαλου.  Οι  κατηγορίες  που  προαναφέραμε  στηρίχτηκαν  κατά  το

προηγούμενο περιστατικό του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου του Βόλου, με

υποκινητή δήθεν τον Αλέξανδρο Δελμούζο και άλλους, που έπειτα από μακροχρόνιες

ποινικές δικαστικές διαδικασίες αθωώθηκαν στο Εφετείο Ναυπλίου το 1914 όλοι οι

κατηγορούμενοι.  Και  αυτή  τη  φορά  ο  Αλέξανδρος  Δελμούζος  και  ο  Μιχάλης

Παπαμαύρος  απολύονται  λίγο-πολύ  πάνω  στον  καμβά  στο  ίδιο  κατηγορητήριο

(αθεΐα,  αναρχία,  ανηθικότητα,  έλλειμμα  πατριωτικού  φρονήματος,  καθώς  και

διάβρωση και διάλυση του οικογενειακού και κοινωνικού ιστού).

Η  ομάδα  της  εισήγησης,  πιστεύει  ότι  εκείνο  που  ενόχλησε  ιδιαίτερα  ήταν  η

απόπειρα  της  εισαγωγής  του  θεσμού  της  αυτοδιοίκησης  στο  σχολείο,  ώστε  να
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αποφευχθεί η δημιουργία φυτωρίου από τη μαθητική ηλικία για την αποδοχή των

νέων υλιστικών θεωριών (κολεκτιβισμός, κ.ά.) μετά την επανάσταση του Λένιν το

1017 στη Ρωσία. 

Η  ομάδα  μας  δίνει  μια  εξήγηση  στη  στάση  του  Μιχάλη  Παπαμαύρου  όπου

απασχολεί ακόμα και σήμερα τους μελετητές της εκπαίδευσης για ποιο λόγο άραγε

τάχθηκε με  την ομάδα του Δελμούζου το 1927 στη διάσπαση του Εκπαιδευτικού

Ομίλου και όχι με αυτήν του Δημήτρη Γληνού. Πιστεύουμε ότι η κοινή προσπάθεια

που κατέβαλαν για τις καινοτομίες τους στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, καθώς και η

από κοινού απόλυσή τους, τους συνέδεσε με μια αλληλοεκτίμηση για τις προσπάθειες

που κατέβαλαν.

Ο Μιχάλης Παπαμαύρος ταλαιπωρήθηκε αρκετά μετά την απόλυσή του το 1935

από  την  Διεύθυνση  της  Παιδαγωγικής  Ακαδημίας  της  Λαμίας.  Σήμερα  ένας

αντικειμενικός κριτής , ακόμα και πολιτικός αντίπαλος δεν μπορεί παρά να βεβαιώσει

ότι κάτω από άλλες συνθήκες, ήπιες για την παιδεία, τους μαθητές και τα παιδιά του

ελληνικού λαού, θα μπορούσε να προσφέρει πολύ περισσότερες υπηρεσίες από αυτές

που περίμεναν οι Έλληνες Παιδαγωγοί.

Έχουμε την πεποίθηση ότι ο Μιχάλης Παπαμαύρος με τις αμέτρητες καινοτομίες

του  θα  λειτουργούσε  τις  ελεύθερες  ώρες  στα  σχολεία  των  αναλφάβητων.  Ήταν

βλέπετε μεταπολεμικές εποχές όπου η έλλειψη δασκάλων στερούσε στους  μαθητές

χιλιάδων  μικρών  χωριών  απομονωμένων  την  πρόσβαση  στην  εκπαίδευση.  Θα

επιδίωκε  αργότερα  την  παρότρυνση  των  αγροτών,  κτηνοτρόφων,  υλοτόμων  και

άλλων εργαζόμενων στη σύσταση συνεταιρισμών για μια δικαιότερη κατανομή του

εισοδήματός τους και την προστασία στους από άπληστους και άρπαγες μεσάζοντες.

Ακόμα πιστεύουμε ότι θα εφάρμοζε και θα συμβούλευε εκεί  που επέτρεπε την

αλλαγή  καλλιεργειών  στα  φυτά  και  τα  δέντρα,  που  σπάνια  παρουσιάζονται  στην

αγορά  καθώς  και  την  αντικατάσταση  της  ράτσας  των  ζώων  προς  όφελος  των

Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων.
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Κανείς  δεν μπορεί  ακόμα και  σήμερα να αντιληφθεί  την πλήρη προσφορά του

προς τον ελληνικό λαό. Το όλο του έργο καταδεικνύει την σπουδαία ικανότητά του,

το εξαίρετο έργο του και τις καινοτόμες δράσεις του. Όσα και να γράψουμε δεν θα

μπορέσουμε ποτέ με τα λόγια μας να επαινέσουμε τον υπέροχο αυτό παιδαγωγό, που

μαρτύρησε πάρα πολλά για την ιδεολογία του.
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