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Σύνοψη:  

              Καθώς το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας Γ΄ Λυκείου αφιερώνει λίγες μόνο γραμμές 

στη μάχη της Κρήτης, προτείνεται εδώ η διδασκαλία της με την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε 2 

διδακτικές  ώρες,  ως  επιστέγασμα  της  παρουσίασης  των  πολεμικών  γεγονότων  της 

περιόδου  1940‐41.  Η  μάχη  για  τη  Μεγαλόνησο  ήταν  ένα  από  τα  εντυπωσιακότερα 

επεισόδια  του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου  και  μια από  τις  κορυφαίες  στιγμές  της  ελληνικής 

συμμετοχής στο συμμαχικό αγώνα.  

             Υπό αυτό το πρίσμα και δεδομένου του συνήθως περιορισμένου ενδιαφέροντος των 

μαθητών  της  Γ΄  Λυκείου  για  τα  μαθήματα  γενικής  παιδείας  –  καθώς  η  διδασκαλία  τους 

συχνά «συνθλίβεται» στις συμπληγάδες  των Πανελληνίων εξετάσεων και  των μαθημάτων 

κατεύθυνσης ‐ εκτιμάται ότι η προσέγγιση ορισμένων περιοχών της ιστορίας με τη βοήθεια 

των ΤΠΕ αναδεικνύει αποτελεσματικότερα την πραγματική διάσταση των γεγονότων αυτών 

και  κινητοποιεί  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών,  διευκολύνοντας  παράλληλα  το  έργο  του 

διδάσκοντος.  Επομένως  η  βιωματικότητα  και  η  δυνατότητα  εμπλοκής  των  μαθητών,  που 

προσφέρουν οι ΤΠΕ, μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο μάθημα με σκοπό τη 

διδακτική  ανάδειξη  ενός  γεγονότος,  η  εκτεταμένη  αναφορά  στο  οποίο  –  εύλογα  –  δεν 

«χώρεσε» στην αφήγηση του εγχειριδίου 

 

Σκοπός και μαθησιακοί στόχοι:  

 να γνωρίσουν οι μαθητές τη συγκλονιστική μάχη που δόθηκε για την υπεράσπιση 

του νησιού από τους Γερμανούς εισβολείς  

 να πληροφορηθούν για τη μοναδικότητα που κατέχει η μάχη αυτή στην Ιστορία του 

Β΄ Παγκοσμίου ‐ η έννοια του «λαϊκού αγώνα» (ή της «παλλαϊκής άμυνας) 
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 Να διεγερθεί εν τέλει το ενδιαφέρον των παιδιών για τον Β΄ ΠΠ και την πρόσφατη 

ιστορία μας  

Eπίσης:  

 να εξοικειωθούν με τη χρήση ειδικών ηλεκτρονικών εργαλείων και του Διαδικτύου 

στην αναζήτηση και αναπαράσταση πληροφοριών ιστορικού ενδιαφέροντος 

 να  εργαστούν  ομαδικά  και  να  καταστήσουν  εαυτούς  –  έστω  και  σε  πρωτογενές 

επίπεδο απλής πληροφορίας ‐ «ερευνητές» του πρόσφατου παρελθόντος1  

 

Ταυτότητα – Συνθήκες: 

 Γνωστικό/ά αντικείμενο: Ιστορία (Νεώτερη) 

 Τάξη: Γ΄ Λυκείου 

 Hλικία μαθητών: 16 ‐18 

 Περιοχή  του  αναλυτικού  προγράμματος  Ιστορία  Γενικής  Παιδείας  Γ΄  Λυκείου,  Β΄ 

Παγκόσμιος πόλεμος 

 Διδακτική ενότητα Η συμμετοχή  της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, η γερμανική 

εισβολή και η μάχη της Κρήτης 

 Λέξεις ‐ Κλειδιά: Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, αεραπόβαση, αλεξιπτωτιστές, Μάλεμε  

 Διάρκεια δραστηριότητας: 2 διδακτικές ώρες 

 Χώρος  και  συνθήκες  δραστηριοτήτων: Εργαστήριο πληροφορικής  (ει  δυνατόν  οι Η/Υ 

συνδεδεμένοι σε δίκτυο), με σύνδεση στο Διαδίκτυο και ψηφιακό προβολέα.  

 Παιδαγωγικές  αρχές  &  μέθοδοι:  εποπτική  ‐  βιωματική  μάθηση,  χρήση  ΤΠΕ, 

ομαδοσυνεργατική προσέγγιση 

 

Προετοιμασία: 

 Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών Οι μαθητές πρέπει  να είναι  εξοικειωμένοι με  τα 

γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και να γνωρίζουν αδρομερώς όσα προηγήθηκαν 

στο ελληνικό θέατρο επιχειρήσεων, πριν το Μάιο του 1941.  

 Προετοιμασία  καθηγητή:  To  προτεινόμενο  μάθημα  βασίζεται  στη  χρήση  του 

λογισμικού ««Περιπλάνηση στο Χωροχρόνο»  (έκδοση για  το Λύκειο)  της ΤALENT A.E., 

καθώς και στην αξιοποίηση του Διαδικτύου. Ο διδάσκων πρέπει να είναι εξοικειωμένος 

                                                           
1 Είναι ανάγκη να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό ότι το Διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα για γρήγορη, 
πολλαπλή και άμεση αλλά μάλλον «ρηχή» άντληση υλικού σε επίπεδο βασικής πληροφορίας. 
Επομένως η χρήση του όρου «ερευνητές» για μαθητές που αναζητούν ιστορικό υλικό στο Διαδίκτυο 
είναι σχηματική και αναφέρεται αποκλειστικά στη μετάλλαξη του μαθητή από παθητικό δέκτη μιας 
«μετωπικής» ιστορικής αφήγησης σε δρων υποκείμενο που αναζητεί, καταγράφει και συναρμόττει 
πολυτροπικού τύπου ιστορικό υλικό.   
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με τις βασικές λειτουργίες του εν λόγω λογισμικού και να έχει αφιερώσει λίγο χρόνο για 

την εξοικείωση και των μαθητών με αυτό.  

Πορεία της δραστηριότητας: 

Η δραστηριότητα ακολουθεί σε αδρές γραμμές τα ακόλουθα βήματα:  

I. Οι  μαθητές  κάθονται  σε  ομάδες  των  2‐3  στους  Η/Υ  και  ο  διδάσκων  ξεκινά 

συνδέοντας  την  αφήγησή  του  με  όσα  προηγήθηκαν  της  επίμαχης  περιόδου 

(ελληνοϊταλικός πόλεμος, σχέδιο Marita κλπ.).  

II. Στη συνέχεια ζητεί από τα παιδιά να βρουν στο YouTube το βίντεο με τίτλο «Η 

μάχη της Κρήτης, http://www.youtube.com/watch?v=9o8e1XCCjFg. Πρόκειται 

για 7λεπτη συνοπτική και ιδιαίτερα κατατοπιστική παρουσίαση των σχετικών 

γεγονότων με προβολή αξιόλογου αρχειακού υλικού.  

III. Οι μαθητές ενεργοποιούν το λογισμικό «Περιπλάνηση στο χωροχρόνο» και με 

την καθοδήγηση του διδάσκοντος εργάζονται, ώστε να: 

‐ επισημάνουν σημεία εκκίνησης των αεραγημάτων εισβολής (αεροδρόμια 

Ελευσίνας, Τανάγρας, κλπ.)  

‐ επισημάνουν τα λιμάνια Τομπρούκ και Βεγγάζης στη Βόρειο Αφρική, για να 

διαφανεί η στρατηγική σημασία της Κρήτης σε σχέση με τα κύρια σημεία στήριξης 

και ανεφοδιασμού του γερμανικού εκστρατευτικού σώματος στην Αφρική  

‐ εντοπίσουν τα σημεία ρίψης (Μάλεμε, Ρέθυμνο, Ηράκλειο) με ενεργοποίηση των 

αντίστοιχων «θερμών» λέξεων 

‐ «χαράξουν» τη διαδρομή των εισβολέων  

IV. Η δραστηριότητα συνεχίζεται με τη δραστηριοποίηση των μαθητών σε δύο 

ευρύτερες ομάδες, κάθε μια από τις οποίες αναζητεί στο διαδίκτυο 

πληροφορίες για τα ακόλουθα δύο ερωτήματα:  

α) Ποιοι ήταν οι εισβολείς (αναζήτηση για αλεξιπτωτιστές της Luftwaffe, ποιοι 

κατατάσσονταν σε αυτούς, το ιδεολογικό τους στίγμα, Kurt Student, αριθμητικά 

δεδομένα κλπ.) 

β) Ποιοι ήταν οι υπερασπιστές του νησιού (αναζήτηση για Β. Freyberg, ΑΝZAC, 

Νεοζηλανδοί ιθαγενείς Μαόρι, πολίτες της Κρήτης, έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες, 

ευέλπιδες, αριθμητικά δεδομένα κλπ.) 

 

Σημείωση:  

Η  αναζήτηση  πραγματοποιείται  με  τη  χρήση  των  ευρέως  χρησιμοποιούμενων  μηχανών 

αναζήτησης  βάσει  σχετικών  λέξεων  κλειδιών.  Τα  αναμενόμενα  αποτελέσματα  θα 
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προέρχονται  από  δικτυακούς  τόπους  όπως  η Wikipedia  και  ιστοτόπους  φορέων  τοπικής 

αυτοδιοίκησης,  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων κλπ. Οι  μαθητές  καταγράφουν με συντομία  τις 

ανακύπτουσες  πληροφορίες  και  τις  ανακοινώνουν  στην  τάξη.  Είναι  ανάγκη  να 

εφαρμόζονται  με  την  εποπτεία  του  διδάσκοντος  οι  κανόνες  αξιοπιστίας  των  δικτυακών 

πηγών,  καθώς  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  κάθε  είδους  πληροφορία  που  αντλείται  από  το 

Διαδίκτυο ούτε έγκυρη ούτε αξιοποιήσιμη.  

 

V. Ακολούθως, οι μαθητές, σε περισσότερες ομάδες πλέον, αναζητούν με σχετικές 

λέξεις – κλειδιά και καταγράφουν πληροφορίες  για θέματα όπως:  

α) Η αντίσταση του κρητικού λαού 

β) Σε ποια σημεία κρίθηκε η μάχη (Μάλεμε, ύψωμα 107 κλπ.) 

γ) Tι σήμαινε η κατοχή του νησιού για τον Άξονα.  

δ) Η απαγωγή του στρατηγού Kreippe  

ε) Εγκλήματα των στρατευμάτων κατοχής  

(Στο σημείο αυτό οι μαθητές επανέρχονται στο λογισμικό «Περιπλάνηση 

Χωροχρόνο» και τοποθετούν σχετική σήμανση σε χαρακτηριστικά τοπωνυμία, όπως  

Κάνδανος, Κοντομαρί, Αλικιανός, Βιάννου, Ιεράπετρα κλπ.  ‐ Αναζήτηση 

φωτογραφιών που τράβηξαν οι ίδιοι οι γερμανοί στο Κοντομαρί. 

στ) Η τύχη των διοικητών του φρουρίου «Κρήτη» (αναζήτηση για δίκες στην Αθήνα 

– το 1946 ‐ των Alexander Andrae, Bruno Bräuer και Friedrich Müller,  γνωστού και 

ως «χασάπη της Κρήτης»)  

 

Παράλληλα «πυροδοτούνται» σχετικές συζητήσεις με το συντονισμό του 

διδάσκοντος (π.χ. γιατί οι Γερμανοί δεν ξαναεπιχείρησαν άλλη αεραπόβαση, πώς 

μπορούν να ερμηνευθούν οι μαζικές εκτελέσεις και βιαιοπραγίες γερμανών σε 

βάρος του Κρητικού λαού, ποια ήταν μεταπολεμικά η στάση των κυβερνήσεων και 

δικαστικών αρχών για τα διαπραχθέντα εγκλήματα πολέμου και πώς κρίνεται, 

υπάρχει σήμερα ανάμνηση της μάχης της Κρήτης και πώς αυτή αποτυπώνεται κλπ. ) 
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Ερωτήσεις/θέματα για συζήτηση: 

1. Ποια αναγκαιότητα οδήγησε τον Χίτλερ στη διαταγή κατάληψης της Κρήτης; 

2. Να σχολιάσετε το φρόνημα και τον ηρωισμό του τοπικού πληθυσμού. Προσπαθήστε 

να το ερμηνεύσετε. Υπάρχουν ανάλογα παραδείγματα στην πορεία της ελληνικής 

ιστορίας; (ή και στην ιστορία άλλων λαών) 

4. Να συζητήσετε τον τρόπο αντίδρασης των εισβολέων στην κρητική αντίσταση. Με 

βάση τις γνώσεις σας, επιχειρήστε να τον εξηγήσετε.  

3. Ποια ήταν η στρατηγική σημασία της αντίστασης στην Κρήτη για την μετέπειτα 

εξέλιξη του Β΄ παγκοσμίου πολέμου; 

 

Αξιολόγηση: 

 Αξιολόγηση μαθητών‐Αξιολόγηση μαθήματος: Το προτεινόμενο μάθημα ξεφεύγει από 

τα στενά όρια της «ύλης» και ενδείκνυται να παρουσιαστεί εφόσον υπάρχει διαθέσιμος 

χρόνος. Η προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς και η διάθεση για ανάληψη 

κάποιων προαιρετικών εργασιών είναι τα «μέτρα»  της αξιολόγησης τόσο των παιδιών 

όσο και του ίδιου του μαθήματος.  

 

Ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

Για τη μάχη της Κρήτης: 

- Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών τ. ΙΕ 
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	I. Οι μαθητές κάθονται σε ομάδες των 2-3 στους Η/Υ και ο διδάσκων ξεκινά συνδέοντας την αφήγησή του με όσα προηγήθηκαν της επίμαχης περιόδου (ελληνοϊταλικός πόλεμος, σχέδιο Marita κλπ.). 
	II. Στη συνέχεια ζητεί από τα παιδιά να βρουν στο YouTube το βίντεο με τίτλο «Η μάχη της Κρήτης, http://www.youtube.com/watch?v=9o8e1XCCjFg. Πρόκειται για 7λεπτη συνοπτική και ιδιαίτερα κατατοπιστική παρουσίαση των σχετικών γεγονότων με προβολή αξιόλογου αρχειακού υλικού. 
	III. Οι μαθητές ενεργοποιούν το λογισμικό «Περιπλάνηση στο χωροχρόνο» και με την καθοδήγηση του διδάσκοντος εργάζονται, ώστε να:
	- επισημάνουν σημεία εκκίνησης των αεραγημάτων εισβολής (αεροδρόμια Ελευσίνας, Τανάγρας, κλπ.) 
	- επισημάνουν τα λιμάνια Τομπρούκ και Βεγγάζης στη Βόρειο Αφρική, για να διαφανεί η στρατηγική σημασία της Κρήτης σε σχέση με τα κύρια σημεία στήριξης και ανεφοδιασμού του γερμανικού εκστρατευτικού σώματος στην Αφρική 
	- εντοπίσουν τα σημεία ρίψης (Μάλεμε, Ρέθυμνο, Ηράκλειο) με ενεργοποίηση των αντίστοιχων «θερμών» λέξεων
	- «χαράξουν» τη διαδρομή των εισβολέων 
	α) Ποιοι ήταν οι εισβολείς (αναζήτηση για αλεξιπτωτιστές της Luftwaffe, ποιοι κατατάσσονταν σε αυτούς, το ιδεολογικό τους στίγμα, Kurt Student, αριθμητικά δεδομένα κλπ.)
	β) Ποιοι ήταν οι υπερασπιστές του νησιού (αναζήτηση για Β. Freyberg, ΑΝZAC, Νεοζηλανδοί ιθαγενείς Μαόρι, πολίτες της Κρήτης, έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες, ευέλπιδες, αριθμητικά δεδομένα κλπ.)
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