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1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης ονομάζονται ποικίλες εφαρμογές διαδικτύου που επιτρέπουν στους
χρήστες να δημιουργούν περιεχόμενο και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Είναι μέρος του
Παγκόσμιου Ιστού και έχει πολλές μορφές, συμπεριλαμβάνοντας τα ιστολόγια (μπλογκ), τους τόπους
δημόσιας συζήτησης (φόρουμ), τα δίκτυα επιχειρήσεων, τις πλατφόρμες ανταλλαγής φωτογραφιών,
τα κοινωνικά παιχνίδια, τις εφαρμογές συνομιλίας, και τέλος, τα κοινωνικά δίκτυα.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μία τεχνολογία που βασίζεται στον υπολογιστή και διευκολύνει
την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών, καθώς επίσης και την οικοδόμηση εικονικών δικτύων και
κοινοτήτων1. Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να συνδεθούν με τους φίλους και
την οικογένειά τους. Οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν και να μοιράζονται φωτογραφίες και
βίντεο, να δημιουργούν τα δικά τους ιστολόγια (μπλογκ), να παίζουν παιχνίδια με ανθρώπους που
βρίσκονται αλλού στον κόσμο, να στέλνουν μηνύματα, κ.λπ. Είναι επίσης πολύ σημαντικά για τις
επιχειρήσεις, προκειμένου να απευθύνονται σε νέους πελάτες και συνεργάτες.

Χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διατηρούμε επαφή με φίλους και την
εκτεταμένη οικογένεια, για να οικοδομούμε ένα δίκτυο ευκαιριών καριέρας, για να βρίσκουμε
ανθρώπους από όλο τον κόσμο με τους οποίους έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, να μοιραζόμαστε το
περιεχόμενο που δημιουργούμε και πολλά άλλα. Όσοι ασχολούνται με τις παραπάνω
δραστηριότητες, αποτελούν μέρος ενός εικονικού κοινωνικού δικτύου. Για τις επιχειρήσεις, τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα εργαλείο για την εύρεση και την ενασχόληση με τους πελάτες, τις
πωλήσεις, τη διαφήμιση και την προώθηση, τη μέτρηση των τάσεων και την παροχή εξυπηρέτησης
πελατών.

Παραδείγματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης
1. Facebook
2. YouTube
3. WhatsApp

4. Facebook Messenger
5. Instagram
6. Twitter

7. Skype
8. Viber

Προκειμένου οι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να
δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ.
Ένα προφίλ είναι απαραίτητο για την εκπροσώπηση ενός ατόμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα
κοινωνικά προφίλ μπορούν να αποκαλύψουν πληροφορίες σχετικά με το άτομο, όπως φωτογραφία
προφίλ, βιογραφικά δεδομένα, πρόσφατη δραστηριότητα, ενδιαφέροντα, φωτογραφίες, ροή πρόσφατων
αναρτήσεων, κ.λπ.

1.1 Τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εν συντομία ημέιλ, είναι μία υπηρεσία που μας επιτρέπει να στέλνουμε ένα
ψηφιακό μήνυμα μέσω του Διαδικτύου. Είναι δυνατή η αποστολή διαφόρων αρχείων, εικόνων,
εγγράφων, ταινιών μικρού μήκους, προγράμματα και πολλά άλλα. Ουσιαστικά, είναι ένα
αποτελεσματικός, γρήγορος και φθηνός τρόπος/μέσο διανομής πληροφοριών μεταξύ των ανθρώπων.

Κάθε χρήστης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει μια διεύθυνση ημέιλ. Αυτό είναι ένα μοναδικό όνομα για
τον λογαριασμό ημέιλ του, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων. Επίσης,
έχοντας ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι δυνατή η εγγραφή σε διάφορες ιστοσελίδες
και εφαρμογές, καθώς και οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, κ.λπ.

Μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει 3 μέρη: ένα προσαρμοσμένο όνομα χρήστη, αρχικά,
ακολουθούμενο από ένα σύμβολο @ και τέλος, το όνομα του τομέα. Μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει
αριθμούς, κεφαλαία και μικρά γράμματα. Για παράδειγμα: name@gmail.com

Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Gmail
Υπάρχουν πολλοί δωρεάν πάροχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε.
Το Gmail είναι ένας πάροχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανήκει στην Google. Είναι απλό, μοντέρνο,
φιλικό προς τον χρήστη και ένας από τους πιο δημοφιλείς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για
αυτό το λόγο, επιλέξαμε αυτόν τον πάροχο για σκοπούς επίδειξης.
Για να ανοίξετε ένα Gmail χρειάζεστε έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και ένα πρόγραμμα
περιήγησης ιστού, εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
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Δημιουργία λογαριασμού στο Gmail από έναν υπολογιστή
ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε το φυλλομετρητή που είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας και
πληκτρολογήστε gmail.com στην γραμμή διευθύνσεων.
ΒΗΜΑ 2: Πατήστε στο Δημιουργία λογαριασμού

Εικόνα 1: Δημιουργία ενός λογαριασμού

ΒΗΜΑ 3: Εισάγετε το όνομά σας (το όνομα και το επώνυμο – η χρήση ψευδωνύμου είναι μία
επιλογή, αλλά αν χρησιμοποιήσετε αυτό το ημέιλ για εκπροσωπήσετε τον εαυτό σας ως δημόσιο
πρόσωπο, θα ήταν καλύτερο να γράψετε το πραγματικό σας όνομα). Στη συνέχεια, εισάγετε ένα όνομα
χρήστη που θα εμφανίζεται σε όλους όσους λαμβάνουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από
εσάς και θα χρησιμοποιηθεί ως η διεύθυνση ημέιλ σας (αυτό το όνομα χρήστη μπορεί να περιλαμβάνει
γράμματα, αριθμούς και κενά). Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας (πρέπει να εισάγετε το κωδικό
πρόσβασης 2 φορές) – όπως φαίνεται στην εικόνα. Πατήστε στο πλήκτρο Επόμενο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό, βλέπε ενότητα Ασφάλεια, 3.3. Δημιουργία
ισχυρού κωδικού πρόσβασης.
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Εικόνα 2: Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής

ΒΗΜΑ 4: Τώρα πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σας (είναι προαιρετικό αλλά μπορεί να
βελτιώσει την ασφάλεια), μία άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (είναι επίσης προαιρετικό),
την ημερομηνία γέννησης (δε χρειάζεται να εισάγεται την πραγματική ημερομηνία γέννησής σας) και το
φύλο σας. Πατήστε Επόμενο.

Εικόνα 3: Εισάγεται πρόσθετες πληροφορίες
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ΒΗΜΑ 5: Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο προστασίας προσωπικών δεδομένων και όρων. Πρώτα
διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις, πριν μετακινηθείτε με το ποντίκι στο τέλος του πεδίου και
τσεκάρετε τα δύο πλαίσια.
ΒΗΜΑ 6: Πατήστε Δημιουργία Λογαριασμού.

Διεπαφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η διεπαφή περιλαμβάνει πολλούς φακέλους, όπως το φάκελο εισερχομένων, τα απεσταλμένα ημέιλ και
τον κάδο απορριμμάτων, καθώς και διάφορους πίνακες συμπεριλαμβανομένου του πίνακα μηνυμάτων
και της σύνθεσης ημέιλ. Κάθε πάροχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει διαφορετική διεπαφή άλλα οι
λειτουργίες είναι κατά βάση οι ίδιες. Εδώ, θα μιλήσουμε για τα μέρη του Gmail και πώς θα δουλέψουμε
με αυτά.

Συστατικά παραθύρου του Gmail

Εικόνα 4: Στοιχεία παραθύρου Gmail

Ένα πλαίσιο αναζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Πληκτρολογώντας το ημέιλ του ατόμου που σας έχει στείλει ένα μήνυμα, το Gmail, θα σας
δείξει όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αυτό το άτομο.

Εικόνα 5: Πλαίσιο αναζήτησης

Το αναπτυσσόμενο μενού Gmail σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στα μηνύματά σας, τις επαφές και τη
λίστα εργασιών.
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Εικόνα 6: Gmail drop down menu

Τα πλήκτρα ενεργειών βρίσκονται πάνω από τα εισερχόμενα μηνύματα.

Εικόνα 7: Action buttons

Το πλήκτρο Επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε εύκολα όλα ή κανένα από τα μηνύματα ή να
επιλέξετε όλα τα μηνύματα που έχουν ή δεν έχουν διαβαστεί. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο
βέλος του πλήκτρου Επιλογή, για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες επιλογής μηνυμάτων. 4 Για
να επιλέξετε όλα τα μηνύματα, κάντε κλικ στο κενό πλαίσιο ελέγχου του ίδιου πλήκτρου. Όταν εμφανιστεί
ένα «ν» το πλήκτρο Επιλογή, όλα τα μηνύματα είναι επιλεγμένα. Για να διαγράψετε την επιλογή όλων
των μηνυμάτων, πρέπει να κάνετε κλικ στο «ν» του πλήκτρου Επιλογή. Η επιλογή ενός μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδηλώνει ότι θέλετε να πραγματοποιήσετε περαιτέρω ενέργειες μόνο στο
επιλεγμένο μήνυμα.
Το πλήκτρο Αρχείο σας επιτρέπει να μεταφέρετε μηνύματα από τα εισερχόμενα σας στο
φάκελο Αρχείο για μελλοντική αναφορά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φάκελο
αρχειοθέτησης, κάντε κλικ εδώ.
Το πλήκτρο Ανεπιθύμητα σας επιτρέπει να αναφέρετε στο Google ένα μήνυμα που παραλάβατε
ως ανεπιθύμητο. Για να αναφέρετε ένα μήνυμα ως ανεπιθύμητο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου
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δίπλα στο ληφθέν μήνυμα στα εισερχόμενά σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ το πλήκτρο Ανεπιθύμητα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανεπιθύμητα μηνύματα και το φάκελο ανεπιθύμητων, κάντε
κλικ εδώ.

Εικόνα 8: Αφαίρεση μηνύματος από την ανεπιθύμητη αλληλογραφία
(Πηγή: https://www.howtogeek.com/school/gmail-guide/lesson1/)

Για να καταργήσετε το σήμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας από ένα μήνυμα, πατήστε την ετικέτα
Ανεπιθύμητα μηνύματα που εμφανίζεται στην αριστερή λίστα ετικετών. Επιλέξτε το μήνυμα και πατήστε
στο πλήκτρο Μη ανεπιθύμητα στη γραμμή εργαλείων (όπως φαίνεται στην εικόνα).
Το πλήκτρο Διαγραφή σας επιτρέπει να διαγράφετε μηνύματα. Όλα τα διαγραμμένα μηνύματα
μετακινούνται στον φάκελο Κάδος απορριμμάτων. Αν ένα μήνυμα διαγραφεί από τον Κάδο
απορριμμάτων δεν μπορεί να ανακτηθεί. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα του φακέλου Κάδος
απορριμμάτων, πατήστε στο πλήκτρο Άδειασμα Κάδου απορριμ. τώρα που είναι στην κορυφή της
λίστας. Αν θέλετε να επαναφέρετε ένα μήνυμα που έχετε διαγράψει, σύρετέ το στον φάκελο
Εισερχόμενα ή σε κάποια άλλη ετικέτα.
Το πλήκτρο Μετακίνηση σας επιτρέπει να μετακινήσετε ένα ή περισσότερα μηνύματα εκτός
του φακέλου Εισερχόμενα σε άλλη ετικέτα, όπως έναν φάκελο. Για να μετακινήσετε ένα
μήνυμα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, μετά πατήστε στο πλήκτρο Μετακίνηση και επιλέξτε μία ετικέτα
από το μενού Μετακίνηση (δείτε την παρακάτω εικόνα).
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Εικόνα 9: Πλήκτρο Μετακίνηση

Το πλήκτρο Ετικέτες σας επιτρέπει να οργανώνετε όλα τα μηνύματα σε κατηγορίες και μπορείτε να
προσθέσετε περισσότερες από μία ετικέτες σε ένα μήνυμα.4 Για να προσθέσετε μία ετικέτα επιλέξτε το
πλαίσιο ελέγχου του μηνύματος, μετά πατήστε στο πλήκτρο Ετικέτες και επιλέξτε μία ετικέτα από τη
λίστα. Οι ετικέτες που βάζετε σε ένα μήνυμα είναι ορατές μόνο από εσάς.

Εικόνα 10: Οργανώστε τα μηνύματα σε κατηγορίες

Αφού προσθέσετε μία ετικέτα σε ένα ή περισσότερα μηνύματα, αυτή η ετικέτα φαίνεται στη αρχή του
μηνύματος στο πλαίσιο μηνύματος και ένα παράθυρο διαλόγου θα εμφανιστεί στην κορυφή της οθόνης
του Gmail ενημερώνοντάς σας ότι η ετικέτα έχει προστεθεί. Παράδειγμα:

Εικόνα 11: Ειδοποίηση για την προσθήκη ετικέτας σε ένα μήνυμα

Σε περίπτωση που δεν έχετε επιλέξει ή ανοίξει ένα μήνυμα τα διαθέσιμα πλήκτρα θα είναι Επιλογή,
Ανανέωση και Περισσότερα (δείτε την παρακάτω εικόνα).

Εικόνα 12: "Select", "Refresh" and "More" buttons
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Το πλήκτρο Ανανέωση σας επιτρέπει να ελέγχετε για νέα μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Αν δεν έχετε επιλέξει κανένα μήνυμα το πλήκτρο Περισσότερα σας επιτρέπει να
επισημάνετε όλα τα μηνύματα ως αναγνωσμένα.
Το πλήκτρο Ρυθμίσεις σας βοηθάει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα πλήκτρα ενεργειών σας επιτρέπουν να επισημάνετε και να σημειώσετε μηνύματα ως ανεπιθύμητα. Τα
πλήκτρα Αρχειοθέτηση, Ανεπιθύμητα θα είναι διαθέσιμα όταν επιλέξετε ή ανοίξετε ένα μήνυμα. Αν δεν
είναι επιλεγμένο κανένα μήνυμα, οι διαθέσιμες επιλογές είναι Επιλογή και Ανανέωση.3
Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου του Gmail υπάρχει ένας αριστερός πίνακας μενού, που
περιλαμβάνει:
Εισερχόμενα – εδώ βλέπετε και διαχειρίζεστε όλα τα ληφθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Το όνομα του αποστολέα, το θέμα του μηνύματος και η ημερομηνία λήψης φαίνονται εδώ.
Απεσταλμένα – εδώ αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στείλατε σε
άλλους.
Πρόχειρα – Πρόχειρο είναι ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει συνταχθεί, αλλά δεν έχει
σταλεί. Όλα τα μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί θα αποθηκεύονται στο φάκελο Πρόχειρα.
Κάδος απορριμμάτων – Όλα τα διαγραμμένα μηνύματα μετακινούνται στο φάκελο Κάδος
απορριμμάτων. Αν ένα μήνυμα έχει διαγραφεί από το φάκελο Κάδος απορριμμάτων δεν μπορεί να
ανακτηθεί.
*Κάθε πρόσθετη ετικέτα που έχετε δημιουργήσει θα εμφανίζεται κάτω από το φάκελο Πρόχειρα. Για
παράδειγμα, δείτε την παρακάτω εικόνα:
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Εικόνα 13: Πίνακας μενού του Gmail – πρόσθετες ετικέτες εμφανίζονται κάτω από το φάκελο Πρόχειρα

Πώς να δημιουργήσετε μία νέα ετικέτα;
Οι ετικέτες σας βοηθούν να διατηρείτε τα Εισερχόμενά σας οργανωμένα.
ΒΗΜΑ 1: Για να δημιουργήσετε μία νέα ετικέτα πατήστε στο Περισσότερα που βρίσκεται στην
αριστερή πλευρά της οθόνης του Gmail.

Εικόνα 14: Πατήστε το πλήκτρο Περισσότερα

ΒΗΜΑ 2: Πατήστε στο σύνδεσμο Δημιουργία νέας ετικέτας.
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Εικόνα 15: Σύνδεσμος Δημιουργία νέας ετικέτας

ΒΗΜΑ 3: Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου. Εισάγετε το όνομα της ετικέτας στο πρώτο πλαίσιο,
με όνομα Εισαγάγετε ένα νέο όνομα ετικέτας και μετά πατήστε στο πλήκτρο Δημιουργία.
Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα εμφανιστούν στον πίνακα μηνυμάτων. Αν έχετε νέο ή
μη αναγνωσμένο ημέιλ μπορείτε να το ανοίξετε πατώντας πάνω του. Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα
εμφανίζονται με έντονο χρώμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Πριν ανοίξετε το ημέιλ μπορείτε να δείτε το όνομα του αποστολέα, το θέμα του μηνύματος, τις πρώτες
λέξεις του μηνύματος και την ημερομηνία λήψης του μηνύματος. Όταν πατήσετε πάνω σε ένα ημέιλ που
θέλετε να διαβάσετε θα ανοίξει στο ίδιο παράθυρο.

Εικόνα 16: Μη αναγνωσμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Για την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα
παρακάτω βήματα:
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε στο πλήκτρο Σύνταξη στον αριστερό πίνακα μενού
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Εικόνα 17: Πλήκτρο Σύνταξη

ΒΗΜΑ 2: Όταν πατήσετε το πλήκτρο Σύνταξη θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο μηνύματος στην κάτω
δεξιά γωνία της σελίδας. 5

Εικόνα 18: Πλαίσιο μηνύματος

ΒΗΜΑ 3: Τώρα, πρέπει να προσθέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρώτο
πεδίο Προς. Εάν θέλετε να στείλετε το ημέιλ σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πληκτρολογήστε
και πάλι όλες τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πεδίο Προς, διαχωρίζοντάς τες με
κόμματα. Τα πεδία Κοιν. και Κρυφή κοιν. μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή
αντιγράφων ενός ημέιλ σε επιπλέον άτομα. Αυτές οι δύο επιλογές εξηγούνται στο κεφάλαιο Πώς να
απαντήσετε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εικόνα 19: Πεδίο θέματος

ΒΗΜΑ 4: Πατήστε στο πεδίο Θέμα και πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Είναι σημαντικό να είναι σύντομο και ταυτόχρονα να δείχνει στον παραλήπτη σε τι
αναφέρεται το μήνυμα.
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ΒΗΜΑ 5: Γράψτε το μήνυμά σας στο πεδίο κειμένου όπως θα γράφατε ένα γράμμα και πατήστε
στο πλήκτρο Αποστολή για να στείλετε το μήνυμα.

Εικόνα 20: Πεδίο κειμένου

Προσθήκη συνημμένου σε ένα μήνυμα 7
Όταν γράφετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορείτε να στείλετε κάποιο αρχείο (ένα αρχείο,
μία φωτογραφία, ένα μικρό βίντεο) μαζί με το ημέιλ.
Εδώ, θα μάθετε πώς να επισυνάπτετε ένα αρχείο στο μήνυμά σας.
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε στο εικονίδιο του συνδετήρα στο κάτω μέρος του πλαισίου μηνύματος.7

Εικόνα 21: Εικονίδιο συνδετήρα

ΒΗΜΑ 2: Ένα πλαίσιο διαλόγου θα εμφανιστεί προκειμένου να ανεβάσετε ένα αρχείο στο μήνυμα.
Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να στείλετε από το φάκελο του υπολογιστή σας και πατήστε στο πλήκτρο
Άνοιγμα.
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Εικόνα 22: Ανεβάζοντας ένα αρχείο

ΒΗΜΑ 3: Το συνημμένο αρχείο θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος του πλαισίου μηνυμάτων.

Εικόνα 23: Συνημμένο αρχείο

ΒΗΜΑ 4: Για να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με το συνημμένο, πατήστε
στο πλήκτρο Αποστολή.
Μορφοποίηση κειμένου7
Όταν γράφετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα επιλογές
μορφοποίησης.
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε στο πλήκτρο Μορφοποίηση στο κάτω μέρος του πλαισίου μηνύματος και
διαφορές επιλογές μορφοποίησης θα εμφανιστούν.

Εικόνα 24: Πλήκτρο Μορφοποίηση

ΒΗΜΑ 2: Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση του κειμένου, πρέπει πρώτα να επιλέξετε ολόκληρο το
κείμενο ή το μέρος του κειμένου που θέλετε να αλλάξετε.

Αυτές είναι οι επιλογές που παρέχει το πλαίσιο:
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Πατώντας σε αυτό του πλήκτρο, μπορείτε να αλλάξετε το στυλ γραμματοσειράς. Η Google
σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλά στυλ γραμματοσειράς. Αν θέλετε να αλλάξετε το στυλ
γραμματοσειράς του κειμένου, επιλέξτε το κείμενο, μετά πατήστε στο πλήκτρο και επιλέξτε ένα στυλ.
Το πλήκτρο Μέγεθος σας επιτρέπει να αλλάζετε το μέγεθος του κειμένου.

Άλλες επιλογές μορφοποίησης:
Το πλήκτρο Ευθυγράμμιση σας επιτρέπει να αλλάξετε την ευθυγράμμιση του μηνύματος
κειμένου.

Το πλήκτρο Αριθμημένη Λίστα σας επιτρέπει να οργανώσετε το κείμενο σε μία λίστα,
χρησιμοποιώντας αριθμούς.

Το πλήκτρο Λίστα με κουκίδες σας επιτρέπει να οργανώσετε το κείμενο σε μία λίστα,
χρησιμοποιώντας κουκίδες.
ΒΗΜΑ 3:

Όταν ολοκληρώσετε τη μορφοποίηση κειμένου, πατήστε στο πλήκτρο Αποστολή για να

στείλετε το μήνυμα.

Πώς να απαντήσετε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Έχουμε ήδη αναφέρει ότι όταν λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πάει απευθείας στα
εισερχόμενά σας. Όταν θέλετε να απαντήσετε, πρώτα πρέπει να ανοίξετε αυτό το μήνυμα, πατώντας
πάνω του. Τώρα μπορείτε να κάνετε και άλλες ενέργειες για να απαντήσετε:
ΒΗΜΑ 1: Από το πλαίσιο μηνύματος, πατήστε πάνω το πλήκτρο Απάντηση στην πάνω δεξιά γωνία
του μηνύματος ή το πλήκτρο Απάντηση στο κάτω μέρος του πλαισίου μηνύματος.
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Εικόνα 25: Πλήκτρο Απάντηση

ΒΗΜΑ 2: Όταν πατήσετε το πλήκτρο Απάντηση ένα άλλο πλαίσιο μηνύματος θα ανοίξει κάτω από
το ανοιγμένο μήνυμα. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη θα εμφανιστεί αυτόματα
στο πεδίο Προς. Έτσι, δε θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
ατόμου.

Εικόνα 26: Εμφάνιση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη στο πεδίο Προς

ΒΗΜΑ 3: Εάν θέλετε να στείλετε ένα αντίγραφο αυτού του μηνύματος απάντησης σε άλλα άτομα,
πατήστε στο πλήκτρο Κοιν. στη δεξιά πλευρά του πεδίου Προς.

Εικόνα 27: Στέλνοντας ένα αντίγραφο του ημέιλ σε άλλους παραλήπτες

ΒΗΜΑ 4: Μπορείτε να στείλετε ένα αντίγραφο σε όσους παραλήπτες θέλετε, πληκτρολογώντας
όλες τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους σε αυτό το πεδίο, χωρίζοντάς τες με κόμματα.
Πατώντας το πλήκτρο Κοιν. όλοι οι παραλήπτες θα μπορούν να δουν σε ποιον έχετε στείλει αυτό το
ημέιλ.

Εικόνα 28: Αντιγράφοντας ένα ημέιλ σε άλλους παραλήπτες με τα πλήκτρα Κοιν. και Κρυφή Κοιν.

ΒΗΜΑ 5: Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε ένα κρυφό αντίγραφο του μηνύματος που
στέλνετε σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες, πατήστε στο πλήκτρο Κρυφή Κοιν., που βρίσκεται δίπλα
το πλήκτρο Κοιν..
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ΒΗΜΑ 6: Γράψτε το μήνυμα κειμένου σας στο πλαίσιο μηνύματος και πατήστε στο πλήκτρο
Αποστολή.

Πώς να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδερομείου
Η επιλογή προώθησης ημέιλ σας επιτρέπει να στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
λάβατε σε κάποιον που θα έπρεπε να το έχει λάβει αλλά δεν το έλαβε. Η προώθηση ενός ημέιλ
λειτουργεί όπως η απάντηση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – το αρχικό κείμενο του
μηνύματος θα εμφανιστεί ως απόσπασμα.
ΒΗΜΑ 1: Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα από

το πλαίσιο μηνυμάτων, πατήστε στο πλήκτρο

Προώθηση στο πάνω μέρος του μηνύματος.

Εικόνα 29: Πλήκτρο Προώθηση

ΒΗΜΑ 2: Γράψτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη στο πεδίο Προς.
ΒΗΜΑ 3: Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο πλαίσιο μηνύματος και πατήστε στο πλήκτρο
Αποστολή.
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Gmail πατήστε δείτε αυτό το
βίντεο.

1.2 Εισαγωγή στο Facebook
Το FACEBOOK είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία κοινωνικού μέσου και κοινωνικού δικτύου, στην οποία
έχουμε πρόσβαση μέσω ενός ευρέος φάσματος φορητών υπολογιστών, ταμπλετών, ηλεκτρονικών
υπολογιστών και έξυπνων κινητών, μέσω του διαδικτύου και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Είναι ένας
δημοφιλής δωρεάν ιστότοπος που επιτρέπει στους εγγεγραμμένους χρήστες να δημιουργούν προφίλ, να
ανεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο, να στέλνουν μηνύματα και να κρατούν επαφή με τους φίλους, τους
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συγγενείς και τους συναδέλφους τους. Ο ιστότοπος, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε 37 διαφορετικές
γλώσσες, περιλαμβάνει δημόσιες λειτουργίες, όπως: ομάδες, εκδηλώσεις, σελίδες, κ.λπ.
Λειτουργίες στο Facebook:
Οι Ενημερώσεις παρέχουν διαρκώς μία λίστα με ιστορίες που εμφανίζονται στην αρχική σας σελίδα.
Περιλαμβάνουν φωτογραφίες, βίντεο, ενημερώσεις κατάστασης, συνδέσμους, αναρτήσεις των φίλων
σας, βασικά τη δραστηριότητα των ανθρώπων στο Facebook, των Σελίδων και των Ομάδων που
ακολουθείτε στο Facebook.
Οι Εκδηλώσεις είναι εικονικές προσκλήσεις για μία κοινωνική συγκέντρωση ή για επερχόμενες
εκδηλώσεις στο διαδίκτυο. Μπορεί να είναι ανοιχτές για τον οποιονδήποτε ή ιδιωτικές, στις οποίες μόνο
οι προσκεκλημένοι μπορούν να δουν την εκδήλωση.

Δημιουργία ενός λογαριασμού Facebook
ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και
πληκτρολογείστε www.facebook.com/r.php
ΒΗΜΑ 2: Πληκτρολογήστε το όνομά σας (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο ψευδώνυμο,
αλλά θυμηθείτε ότι αν θέλετε να εκπροσωπήσετε τον εαυτό σας ως δημόσιο πρόσωπο, είναι καλύτερο να
χρησιμοποιείτε το πραγματικό/επαγγελματικό σας όνομα), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σας ή τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, έναν κωδικό, την ημερομηνία γέννησής σας και το φύλο
σας (όπως φαίνεται στην εικόνα).

Εικόνα 30: Δημιουργία ενός λογαριασμού

ΒΗΜΑ 3: Πατήστε Εγγραφή.
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ΒΗΜΑ 4: Αφού πατήσετε στο Εγγραφή θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας
ενημερώνει ότι πρέπει να επιβεβαιώσετε το λογαριασμό. Το Facebook θα στείλει ένα μήνυμα, στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, το οποίο θα περιέχει ένα σύνδεσμο ζητώντας σας
να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Πατήστε στο σύνδεσμο για να δείτε
πώς να επιβεβαιώσετε το λογαριασμό σας.

Εικόνα 31: Επιβεβαίωση λογαριασμού

ΒΗΜΑ 5: Όταν επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το Facebook θα σας
συνδέσει και θα εμφανιστεί το ακόλουθο πλαίσιο μηνύματος:

Εικόνα 32: Πλαίσιο μηνύματος Λογαριασμός Επιβεβαιώθηκε

ΒΗΜΑ 6: Πατήστε Εντάξει.

Προφίλ στο Facebook
Τώρα, όταν συνδεθείτε στο Facebook θα πρέπει να συμπληρώσετε το δικό σας προφίλ πριν αρχίσετε να
συνδέεστε με τους φίλους και την οικογένειά σας. Αυτό εξηγείται λεπτομερώς παρακάτω.
Πατήστε στο πλαίσιο που εμφανίζει το όνομά σας στην πάνω αριστερή πλευρά της σελίδας Facebook.

Εικόνα 33: Συμπληρώστε το προφίλ σας στο Facebook

Το Facebook θα ανοίξει το προσωπικό σας προφίλ, που ονομάζεται Χρονολόγιο. Το Χρονολόγιο
παρουσιάζει την ιστορία της δραστηριότητάς σας στο Facebook, όπως τις φωτογραφίες και τα βίντεο που
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ανεβάζετε, τις δημοσιεύσεις που γράφετε, κ.λπ. Έχει τρεις περιοχές – μία μεγάλη οριζόντια φωτογραφία
στην κορυφή και δύο κάθετες στήλες παρακάτω. Η αριστερή στήλη δείχνει προσωπικές πληροφορίες για
εσάς και η δεύτερη στήλη στα δεξιά δείχνει χρονολογικά τη δραστηριότητά σας στο Facebook. 8
In order to make your profile more recognizable you can follow the ΒΗΜΑs below:

Εικόνα 34: Κάνοντας πιο αναγνωρίσιμο το προφίλ σας

Ανέβασμα μιας φωτογραφίας εξωφύλλου στο Χρονολόγιο του Facebook
Μία φωτογραφία εξωφύλλου είναι η μεγαλύτερη φωτογραφία στην κορυφή του προφίλ σας. Όπως και η
εικόνα προφίλ σας, οι φωτογραφίες εξωφύλλου είναι δημόσιες, που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε
επισκέπτεται το προφίλ σας θα μπορεί να τις δει.
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε στο Ενημέρωση φωτογραφίας εξωφύλλου στην πάνω αριστερή γωνία του
προφίλ σας στο Facebook και επιλέξτε Ανέβασμα φωτογραφίας από το αναπτυσσόμενο μενού.

Εικόνα 35: Πλήκτρο Ενημέρωση φωτογραφίας εξωφύλλου

ΒΗΜΑ 2: Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου και πρέπει να επιλέξετε μία φωτογραφία από
τον υπολογιστή σας.
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ΒΗΜΑ 3: Μπορείτε να επανατοποθετήσετε τη φωτογραφία στην επιθυμητή θέση, σύροντάς τη με
το ποντίκι.
ΒΗΜΑ 4: Πατήστε στο πλήκτρο Αποθήκευση αλλαγών στην κάτω δεξιά γωνία του πλαισίου
φωτογραφίας εξωφύλλου.

Ανέβασμα φωτογραφίας προφίλ10
Μία φωτογραφία προφίλ είναι η φωτογραφία που θα βλέπουν όλες οι συνδέσεις σας στο Facebook.
Είναι καλό η φωτογραφία προφίλ σας να είναι μία πραγματική φωτογραφία σας. Η εικόνα προφίλ
βρίσκεται ακριβώς από τη φωτογραφία εξωφύλλου σας, σε ένα μικρό τετράγωνο στην κάτω αριστερή
γωνία του πλαισίου φωτογραφίας εξωφύλλου (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα).
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε στο Ενημέρωση.
ΒΗΜΑ 2: Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου. Πατήστε στο Ανεβάστε φωτογραφία και
διαλέξτε μία φωτογραφία που θέλετε να ανεβάσετε από τον υπολογιστή σας.
ΒΗΜΑ 3: Όταν επιλέξετε τη φωτογραφία σας, ένα άλλο παράθυρο διαλόγου θα ανοίξει, που θα
σας δείχνει πώς θα φαίνεται η φωτογραφία σας και θα σας ζητάει να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.
ΒΗΜΑ 4: Πατήστε στο πλήκτρο Αποθήκευση όταν τελειώσετε.

Προσθήκη προσωπικών πληροφοριών
Το Facebook σας επιτρέπει να προσθέσετε προσωπικές σας πληροφορίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να
προσθέσετε τα γενέθλιά σας, πληροφορίες επικοινωνίας, διεύθυνση, εκπαίδευση, εργασία, μέρη που
έχετε ζήσει, οικογένεια και σχέσεις, περισσότερες πληροφορίες για εσάς, χόμπι, αγαπημένες ταινίες,
βιβλία, αθλήματα, κ.λπ. Παρακαλώ, προσέξτε τι είδους πληροφορίες βάζετε στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε στο πλήκτρο Πληροφορίες ακριβώς κάτω από τη Φωτογραφία εξωφύλλου.
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Εικόνα 36: Πλήκτρο Πληροφορίες

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε το τμήμα που θέλετε να αλλάξετε στο αριστερό μενού και πατήστε πάνω του.
ΒΗΜΑ 3: Όταν επιλέγετε την ενότητα, ένα νέο παράθυρο ανοίγει στα αριστερά. Πατήστε στο
πεδίο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε πληροφορίες και προσθέστε το.
ΒΗΜΑ 4: Όταν τελειώσετε, από τον επιλογέα κοινού μπορείτε να επιλέξετε ποιος μπορεί να δει
αυτές τις πληροφορίες – δημόσια, φίλοι ή μόνο εσείς.
ΒΗΜΑ 5: Πατήστε στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.
Δίπλα το πλήκτρο Πληροφορίες έχετε άλλες επιλογές: Φίλοι, Περισσότερα, Φωτογραφίες.

Εικόνα 37: Πλήκτρα Φίλοι, Περισσότερα και Φωτογραφίες

Το πλήκτρο Φίλοι σας επιτρέπει να βλέπετε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους είστε συνδεδεμένοι
– φίλους, μέλη οικογένειας, συναδέλφους, κ.λπ. Όταν πατήσετε το πλήκτρο Φωτογραφίες θα δείτε όλες
τις εικόνες που έχετε ανεβάσει στο προφίλ σας. Το πλήκτρο Περισσότερα είναι μία άλλη επιλογή που σας
επιτρέπει να προσθέτετε πληροφορίες σχετικά με το τι σας αρέσει, ταινίες, βίντεο, αθλήματα,
εκδηλώσεις, βιβλία, ομάδες στο Facebook που σας αρέσουν, κ.λπ.

Κάνοντας φίλους στο Facebook
Για να βρείτε ένα φίλο στο Facebook θα πρέπει να στείλετε ένα αίτημα φιλίας σε αυτό το άτομο. Για να το
κάνετε αυτό, αυτό το άτομο θα πρέπει να έχει προφίλ στο Facebook.
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Προσθήκη ενός φίλου στο Facebook11
ΒΗΜΑ 1: Μεταβείτε στη γραμμή Αναζήτηση στην κορυφή του Facebook.

Εικόνα 38: Γραμμή Αναζήτηση

ΒΗΜΑ 2: Πληκτρολογήστε το όνομα του φίλου σας (σιγουρευτείτε ότι γράφετε σωστά το όνομα)
και πατήστε Enter. Εάν δείτε το όνομα του φίλου σας, πατήστε πάνω του. Σε περίπτωση που δεν βλέπετε
το φίλο σας, πατήστε στο Άτομα στο κάτω μέρος του αναπτυσσόμενου μενού.
ΒΗΜΑ 3: Το Facebook θα σας δείξει όλες τις προτάσεις για άτομα με το ίδιο όνομα.
ΒΗΜΑ 4: Για να στείλετε ένα αίτημα φιλίας, πατήστε στο πλήκτρο Προσθήκη στους φίλους δίπλα
από τη φωτογραφία προφίλ τους.
Αν το άτομο αποδεχτεί το αίτημα φιλίας σας, θα λάβετε μία ειδοποίηση και αυτόματα θα ακολουθείτε
αυτό το άτομο. Αυτό σημαίνει ότι θα βλέπετε ο ένας τη δραστηριότητα του άλλου – είτε το ανέβασμα
φωτογραφιών, βίντεο, κ.λπ.

Αποδοχή ενός αιτήματος φιλίας
Εάν κάποιος σας στείλει ένα αίτημα φιλίας θα λάβετε μία ειδοποίηση για αυτό στην πάνω δεξιά γωνία
της μπάρας αναζήτησης.
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε στο πλήκτρο Αιτήματα φιλίας και το αναπτυσσόμενο μενού θα σας δείξει τους
ανθρώπους που σας έχουν στείλει αίτημα φιλίας. Θα μπορείτε να δείτε την εικόνα προφίλ και το όνομά
τους.
ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Επιβεβαίωση αν θέλετε να αποδεχθείτε το αίτημα φιλίας ή Διαγραφή σε
περίπτωση που δε θέλετε να το αποδεχθείτε.

27 | P a g e

Εικόνα 39: Εικονίδιο Αιτήματα φιλίας

Αποστολή μηνύματος στο Facebook 12
Η αποστολή ενός μηνύματος στο Facebook σας επιτρέπει να προσεγγίζετε άμεσα ανθρώπους. Μπορείτε
να τους στείλετε ένα μήνυμα, φωτογραφίες, συνημμένα – αρχεία, βίντεο, αυτοκόλλητα, κ.λπ.
Χρησιμοποιώντας το Facebook από τον υπολογιστή σας.

Αποστολή μηνύματος από το Τσατ του Facebook
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε στο πλήκτρο Μηνύματα στην πάνω δεξιά μπάρα του Facebook.

Εικόνα 40: Πλήκτρο Μηνύματα

ΒΗΜΑ 2: Ένα πλαίσιο μηνύματος θα εμφανιστεί. Πατήστε στο Νέο μήνυμα.

Εικόνα 41: Πατήστε στο Νεό μήνυμα

ΒΗΜΑ 3: Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο μηνύματος. Στο πεδίο Προς ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το
όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα. Τα ονόματα φίλων θα εμφανιστούν σε ένα
αναπτυσσόμενο μενού. Επιλέξτε το άτομο στο οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα.
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Εικόνα 42: Επιλέξτε το άτομο στο οποίο θα στείλετε το μήνυμα

ΒΗΜΑ 4: Στο πλαίσιο μηνύματος γράψτε το μήνυμα και πατήστε Enter στο πληκτρολόγιο.
Στοιχεία του πλαισίου μηνυμάτων
Αμέσως μετά το πλαίσιο μηνυμάτων υπάρχει μία μπάρα με πρόσθετες λειτουργίες, η οποία σας επιτρέπει
να στέλνετε φωτογραφίες, αυτοκόλλητα, γραφικές εικόνες (GIF), εικονίδια, αρχεία, να παίζετε παιχνίδια
με αυτό το άτομο και να κάνετε ένα πλάνο. Κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες έχει το δικό της πλήκτρο.

Εικόνα 43: Μπάρα πρόσθετων λειτουργιών

Αποστολή φωτογραφίας ή αρχείου στο Messenger
ΒΗΜΑ 1: Από το πλαίσιο μηνύματος πατήστε στο πρώτο εικονίδιο

.

ΒΗΜΑ 2: Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου. Επιλέξτε την εικόνα ή το αρχείο από τον
υπολογιστή σας (κάντε διπλό κλικ στη εικόνα) και πατήστε στο πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο.
ΒΗΜΑ 3: Οι παραλήπτες θα λάβουν το μήνυμά αμέσως και στο κάτω μέρος του μηνύματος θα
δείτε την ένδειξη ότι το μήνυμά σας έχει σταλεί και ληφθεί.
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Εικόνα 44: Ένδειξη για τα μηνυμάτων που έχουν σταλεί και ληφθεί

ΒΗΜΑ 4: Όταν ο παραλήπτης δει το μήνυμα σας, στο κάτω μέρος θα εμφανιστεί το μήνυμα
Διαβάστηκε.
Όταν ένας φίλος σας στείλει ένα μήνυμα στο Facebook, θα δείτε μία κόκκινη ετικέτα με έναν αριθμό
πάνω από το πλήκτρο Μηνύματα στη Γραμμή αναζήτησης. Για να δείτε ποιος σας έστειλε μήνυμα,
πατήστε στο εικονίδιο Μηνύματα και στο αναπτυσσόμενο μενού θα εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα
μηνύματα που έχετε λάβει μέχρι τώρα. Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα πάντοτε βρίσκονται στην κορυφή
αυτής της λίστας και είναι χρωματισμένα με ανοιχτό μπλε χρώμα. Πατήστε στο όνομα του ατόμου που
εμφανίζεται και θα ανοίξει η γραμμή μηνυμάτων.
Θα λάβετε μηνύματα από άτομα με τα οποία είστε φίλοι στο Facebook. Σε περίπτωση που λάβετε ένα
μήνυμα από κάποιον με τον οποίο δεν είστε φίλοι στο Facebook, για να διαβάσετε το μήνυμα πρώτα θα
λάβετε ένα αίτημα μηνύματος στο Τσατ του Facebook. Το αίτημα μηνύματος σας λέει ότι κάποιος με τον
οποίο δεν είστε φίλοι στο Facebook σας έστειλε ένα μήνυμα.

Εικόνα 45: Αιτήματα μηνυμάτων
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Βιντεοκλήση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger για να καλέσετε κάποιον με τον οποίο είστε φίλοι στο
Facebook. Αυτή η κλήση είναι δωρεάν και το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε καλή σύνδεση στο
Διαδίκτυο. Το Messenger σας επιτρέπει να κάνετε μία συνηθισμένη κλήση ή μια κλήση βίντεο (για αυτή
την επιλογή ο υπολογιστής ή το τηλέφωνό σας χρειάζεται μία κάμερα).
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε στο πλήκτρο Μηνύματα στην πάνω δεξιά γωνία της γραμμής αναζήτησης.
ΒΗΜΑ 2: Θα εμφανιστεί μία αναπτυσσόμενη λίστα με όλες τις συνομιλίες με τους φίλους σας.
Ανοίξτε τη συνομιλία με το άτομο που θέλετε να καλέσετε. Εάν δεν έχετε ήδη ανταλλάξει μηνύματα στο
messenger, ακολουθήστε τη διαδικασία αποστολής μηνυμάτων και καλέστε το άτομο που θέλετε,
ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.
ΒΗΜΑ 3: Για να πραγματοποιήσετε μία συνηθισμένη κλήση, πατήστε στο εικονίδιο του ακουστικού
στην πάνω δεξιά γωνία του πλαισίου μηνυμάτων (στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται με κόκκινο
τετράγωνο πλαίσιο). Για να πραγματοποιήσετε μία κλήση βίντεο, πατήστε στο εικονίδιο της κάμερας στην
πάνω δεξιά γωνία του πλαισίου μηνυμάτων, δίπλα στο εικονίδιο του ακουστικού (στην παρακάτω εικόνα
εμφανίζεται με κίτρινο τετράγωνο πλαίσιο).

Εικόνα 46: Κλήσης Φωνής και Βίντεο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μίας διαδικτυακής κάμερας, ανατρέξτε στο μάθημα
“Computer Basics and Problem Solving”, 1.3 Διαδικτυακές Κάμερες, σελ.36.
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Δημιουργία δημοσίευσης
Το Facebook σας επιτρέπει να μοιράζεστε τις σκέψεις σας, τα βίντεο σας, τις φωτογραφίες σας ή να
δημιουργείτε ένα άλμπουμ φωτογραφιών, κ.λπ.

Προσθήκη φωτογραφίας ή βίντεο στο Facebook από το σταθερό ή το φορητό σας υπολογιστή
ΒΗΜΑ 1: Από το Χρονολόγιό σας ή τις Ενημερώσεις, πατήστε στο πλήκτρο Φωτογραφία/Βίντεο
στο πάνω μέρος του πίνακα δημοσιεύσεων.

Εικόνα 47: Πλήκτρο Φωτογραφία/Βίντεο

ΒΗΜΑ 2: Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου. Επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να
προσθέσετε στο Facebook και πατήστε στο πλήκτρο Άνοιγμα.
ΒΗΜΑ 3: Θα εμφανιστεί ένα άλλο παράθυρο διαλόγου που θα σας δείξει την εικόνα / τις εικόνες
που θέλετε να προσθέσετε. Στην κορυφή των φωτογραφιών υπάρχει ένα πεδίο όπου μπορείτε να
γράψετε κάτι, για παράδειγμα: «Ταξίδι διακοπών στην Ιταλία». Κάτω από αυτά το Facebook σας δίνει
πολλές επιλογές για να επεξεργαστείτε αυτές τις εικόνες – να επισημάνετε έναν φίλο, να σας προσθέσει
την ακριβή τοποθεσία όπου τραβήχτηκαν αυτές οι φωτογραφίες, να πείτε πώς αισθάνεστε ή τι κάνετε με
τι χρήση εικονιδίων, κ.λπ. (δείτε την παρακάτω εικόνα).
ΒΗΜΑ 4: Από τον Επιλογέα κοινού μπορείτε να επιλέξετε ποιος μπορεί να δει αυτή τη
δημοσίευση – οι φίλοι σας στο Facebook, όλοι (οι φίλοι σας στο Facebook και όλοι όσοι είναι στο
Facebook και δε γνωρίζετε), μόνο εσείς, κ.λπ.
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Εικόνα 48: Επιλογέας κοινού

ΒΗΜΑ 5: Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε στην επιλογή Κοινοποίηση.
Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μία δημοσίευση κειμένου, μεταβείτε στο πλαίσιο Δημοσιεύσεων, πατήστε
το πλήκτρο Δημιουργία δημοσίευσης και πληκτρολογήστε το κείμενο. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε στο
πλήκτρο Κοινοποίηση. Μόλις προστεθούν οι φωτογραφίες σας, θα εμφανιστούν στο Χρονολόγιό σας και
στις Ενημερώσεις.

Μου αρέσει! / Σχόλιο / Κοινοποιήστε φωτογραφία ή δημοσίευση
Μπορείτε να επιλέξετε ότι σας αρέσουν ή να σχολιάσετε φωτογραφίες τις οποίες ένας φίλος σας στο
Facebook έχει προσθέσει στο προφίλ του. Όταν ο φίλος σας έχει προσθέσει νέες φωτογραφίες, θα
μπορείτε να τις δείτε στο Χρονολόγιό του/της και στις Ενημερώσεις. Για να επιλέξετε ότι σας αρέσουν ή
να τις σχολιάσετε θα πρέπει να:
ΒΗΜΑ 1: Κάτω από τις φωτογραφίες, υπάρχει ένα πλαίσιο με τρία πλήκτρα – Μου αρέσει!, Σχόλιο
και Κοινοποιήστε. Αν θέλετε να επιλέξετε ότι σας αρέσουν οι φωτογραφίες, πηγαίνετε το πλήκτρο Μου
αρέσει! και επιλέξτε ένα από τα εικονίδια που θα εμφανιστούν.
ΒΗΜΑ 2: Για να προσθέσετε ένα σχόλιο, μπορείτε να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο Σχόλιο και μετά
να πληκτρολογήσετε το σχόλιό σας ή μπορείτε να προσθέσετε το κείμενό σας κατευθείαν στη γραμμή
σχολίων (όπως φαίνεται στην εικόνα).
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Εικόνα 49: Προσθήκη σχολίου

ΒΗΜΑ 3: Για να κοινοποιήσετε μία εικόνα στο δικό σας Χρονολόγιο ή κάποιο άλλου πατήστε στο
πλήκτρο Κοινοποιήστε.

Δημιουργία σελίδων και ομάδων
Οι ΣΕΛΙΔΕΣ προορίζονται κατά κύριο λόγο για επιχειρήσεις, για εμπορικό σκοπό, για οργανισμούς και
δημόσια πρόσωπα, για να μοιράζονται πληροφορίες για τον εαυτό τους και να επικοινωνούν με τους
ανθρώπους. Όπως τα προφίλ, οι Σελίδες μπορούν να περιέχουν ιστορίες, φωτογραφίες, εκδηλώσεις και
άλλα.
Οι ΟΜΑΔΕΣ παρέχουν ένα χώρο επικοινωνίας για κοινά ενδιαφέροντα με συγκεκριμένα άτομα. Μπορείτε
να δημιουργήσετε μία ομάδα για οτιδήποτε – την οικογενειακή επανένωσή σας, την αθλητική ομάδα
μετά τη δουλεία σας, τη λέσχη βιβλίων σας – και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου της ομάδας
ανάλογα με το ποιος θέλετε να μπορεί να συμμετέχει και να βλέπει την ομάδα.

Δημιουργία μίας Σελίδας
ΒΗΜΑ 1: Μεταβείτε στη διεύθυνση facebook.com/pages/create ή πατήστε στο πλήκτρο
Δημιουργία Σελίδας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 50: Πλήκτρο Δημιουργία Σελίδας

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε μία κατηγορία Σελίδας και πατήστε στο Ας ξεκινήσουμε.
ΒΗΜΑ 3: Εισάγετε το όνομα της σελίδας σας και επιλέξτε μία πιο συγκεκριμένη κατηγορία από το
αναπτυσσόμενο μενού και συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες.
ΒΗΜΑ 4: Πατήστε στο πλήκτρο Συνέχεια και μετά μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να ανεβάσετε
μία εικόνα προφίλ και μία φωτογραφία εξωφύλλου.
Σημείωση: Όλοι μπορούν να δημιουργήσουν μία Σελίδα, αλλά μόνο οι επίσημοι αντιπρόσωποι μπορουν
να δημιουργήσουν μια Σελίδα για έναν οργανισμό, μία επιχείρηση, μία μάρκα ή ένα δημόσιο πρόσωπο.

Εικόνα 51: Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη

Δημιουργία μίας Ομάδας
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε στο πλήκτρο Δημιουργία στην πάνω δεξιά γωνία του Facebook και επιλέξτε
Δημιουργία ομάδας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε τις προτιμήσεις της ομάδας σας, εισάγετε το όνομά της, προσθέστε μέλη και,
στη συνέχεια, επιλέξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου για την ομάδα σας. Πατήστε Δημιουργία.
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Εικόνα 52: Δημιουργία ομάδας

Αφού δημιουργήσετε την ομάδα σας, μπορείτε να την προσαρμόσετε ανεβάζοντας μια φωτογραφία
εξωφύλλου και προσθέτοντας μία περιγραφή.

Συμβάντα
Οι Εκδηλώσεις σας επιτρέπουν να διοργανώνετε και να ανταποκρίνεστε σε συγκεντρώσεις στον
πραγματικό κόσμο με τους ανθρώπους στο Facebook. Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να παρευρεθείτε σε
μία οποιαδήποτε εκδήλωση, από δείπνο γενεθλίων έως έναν σχολικό έρανο. Όταν δημιουργείτε μία
εκδήλωση, μπορείτε να ελέγξετε ποιος βλέπει ή μπορεί να συμμετάσχει στην εκδήλωσή σας.

Δημιουργία ιδιωτικής ή δημόσιας εκδήλωσης
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε Εκδηλώσεις στο αριστερό μενού Ενημερώσεων.
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Εικόνα 53: Πατήστε στις Εκδηλώσεις

ΒΗΜΑ 2: Πατήστε Δημιουργία εκδήλωσης και επιλέξτε ανάμεσα στην ιδιωτική ή τη δημόσια
εκδήλωση. Όταν επιλέγετε τη δημιουργία μιας δημόσιας εκδήλωσης, οποιοσδήποτε στο Facebook θα
μπορεί να δει την εκδήλωση. Εάν επιλέξετε τη δημιουργία μίας ιδιωτικής εκδήλωσης, αυτή θα είναι
ορατή μόνο στους προσκεκλημένους. Αν δημιουργείτε μία δημόσια εκδήλωση, μπορείτε να ορίσετε ως
διοργανωτή της εκδήλωσης τον εαυτό σας ή μια σελίδα που διαχειρίζεστε. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις απορρήτου άπαξ και δημιουργήσετε την εκδήλωση.

Εικόνα 54: Πατήστε στη Δημιουργία εκδήλωσης

ΒΗΜΑ 3: Συμπληρώστε το όνομα της εκδήλωσης, λεπτομέρειες, την τοποθεσία και την ώρα της
εκδήλωσης. Εάν δημιουργείτε μία δημόσια εκδήλωση, μπορείτε: να προσθέσετε πολλαπλές ημερομηνίες
και ώρες, να επιλέξετε κατηγορία για την εκδήλωσή σας ή να προσθέσετε λέξεις-κλειδιά για την
εκδήλωση, να προσθέσετε ένα σύνδεσμο με τον ιστότοπο έκδοσης εισιτηρίων για την εκδήλωσή σας.
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Εικόνα 54: Συμπλήρωση της εκδήλωσης

ΒΗΜΑ 4: Πατήστε Δημιουργία.
Το επόμενο παράθυρο σας επιτρέπει να προσκαλείτε επισκέπτες, να ανεβάζετε φωτογραφίες, να
διαμοιράζεστε δημοσιεύσεις και να επεξεργάζεστε τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης.
Σημείωση: Μόνο οι Σελίδες μπορούν να προσθέσουν πολλαπλές ημερομηνίες και ώρες σε μία εκδήλωση
τώρα. Για περισσότερες πληροφορίες για τη δημιουργία μίας εκδήλωσης πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, δείτε αυτό το βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=XoHNDmkotmI

1.3 Εισαγωγή στο Skype
Το Skype είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα, το οποίο σας επιτρέπει να μιλάτε σε ανθρώπους σε όλο τον
κόσμο, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας.13 Πολλοί άνθρωποι και
επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν το Skype για να διαμοιράζονται αρχεία, να πραγματοποιούν δωρεάν κλήσεις
βίντεο και φωνής, ομαδικές κλήσεις, για να στέλνουν άμεσα μηνύματα. Μπορείτε επίσης να καλέσετε
οποιονδήποτε αριθμό τηλεφώνου από τον υπολογιστή σας ή το κινητό σας, όταν πληρώνετε εκ των
προτέρων. Τα μηνύματα είναι δωρεάν. Θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό, προκειμένου να
χρησιμοποιήσετε το Skype.
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Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στον υπολογιστή και στο έξυπνο κινητό σας. Με αυτόν τον
τρόπο, μπορείτε να πραγματοποιείτε δωρεάν κλήσεις από το κινητό σας, χρησιμοποιώντας μία σύνδεση
στο Διαδίκτυο (WiFi ή δεδομένα κινητής τηλεφωνίας)

Δημιουργία λογαριασμού
ΒΗΜΑ 1: Μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.skype.com/el/ και πατήστε στην επιλογή Λήψη
του Skype.
ΒΗΜΑ 2: Όταν ολοκληρωθεί η λήψη και εγκατάσταση, θα εμφανιστεί μια οθόνη σύνδεσης.
Πατήστε Ας ξεκινήσουμε, στη συνέχεια Είσοδος ή δημιουργία και τέλος Δημιουργήστε έναν!. Το Skype
θα σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε αρχικά τον αριθμό του τηλεφώνου σας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας.
ΒΗΜΑ 3: Πατήστε στο Χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτετε, όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και έναν κωδικό
που θα χρησιμοποιείτε για το λογαριασμό σας στο Skype. Πατήστε στο πλήκτρο Επόμενο.

Εικόνα 56: Δημιουργία λογαριασμού

ΒΗΜΑ 4: Εισάγετε το όνομα και το επώνυμό σας. Αυτό το όνομα είναι αυτό που θέλετε να
βλέπουν οι φίλοι σας στο Skype και το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε το πραγματικό σας όνομα ή κάποιο άλλο.
ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε τη χώρα και την ημερομηνία γέννησής σας. Πατήστε στο πλήκτρο Επόμενο.
ΒΗΜΑ 6: Μόλις εισάγετε όλες τις πληροφορίες, το Skype θα σας στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου με έναν κωδικό επαλήθευσης για το λογαριασμό σας στο Skype. Πληκτρολογήστε αυτό τον
κωδικό στο Skype και πατήστε στο Επόμενο.
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Εικόνα 57: Επαλήθευση λογαριασμού Skype

Διεπαφή Skype
Μόλις συνδεθείτε, το Skype θα ελέγξει τις επιλογές ήχου και βίντεο (μικρόφωνο, ηχεία, κάμερα). Σε αυτό
το στάδιο, μπορείτε επίσης να προσθέσετε μία εικόνα προφίλ. Αφού ρυθμίσετε τα πάντα μπορείτε να
εξερευνήσετε τη διεπαφή του Skype. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ δείτε αυτή τη σελίδα.

Εικόνα 58: Διεπαφή του Skype

Το Skype έχει 2 ενεργά πλαίσια – το ένα στα αριστερά είναι το πλαίσιο με όλη τη δραστηριότητα και τις
επαφές, και στη δεξιά πλευρά είναι το πλαίσιο μηνυμάτων. Τώρα θα μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά
του Skype και τι επιλογές έχετε με αυτό. Στην παραπάνω εικόνα, κάτω από τον αριθμό 1 είναι η εικόνα
προφίλ και οι ρυθμίσεις λογαριασμού. Στον αριθμό 2 φαίνεται το ενεργό πλήκτρο που σας επιτρέπει να
ορίσετε την κατάσταση σύνδεσής σας σε Ενεργός, Λείπω, Μην ενοχλείτε και Αόρατος.
Μπάρα αναζήτησης – σας επιτρέπει να αναζητάτε στο Skype άτομα που ίσως γνωρίζετε ή υπάρχουσες
επαφές στη λίστα σας.
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Πλήκτρο Συνομιλιών – σας επιτρέπει να δείτε όλες τις συνομιλίες με τους φίλους σας σε
χρονολογική σειρά.

Πλήκτρο κλήσεων – σας δείχνει όλες τις κλήσεις Skype που έχετε κάνει και με ποιον.

Πλήκτρο Επαφών – σας δείχνει όλους τους φίλους με τους οποίους είστε συνδεδεμένοι στο
Skype.

Ενημέρωση του προφίλ σας
Για να γίνει πιο αναγνωρίσιμο το προφίλ σας, μπορείτε να ενημερώσετε και τις πρόσθετες πληροφορίες
για εσάς – όπως να ανεβάσετε μία εικόνα προφίλ.

Μεταμόρφωση μιας εικόνας προφίλ
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε στο πεδίο της εικόνας προφίλ στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης του Skype.

Εικόνα 59: Πεδίο εικόνας προφίλ

ΒΗΜΑ 2: Θα εμφανιστεί μία νέα οθόνη. Πατήστε στον μεγάλο κύκλο προκειμένου να ανεβάσετε
μία φωτογραφία (όπως φαίνεται στην εικόνα).
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Εικόνα 60: Μεταμόρφωση μίας εικόνας

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε μία φωτογραφία από τον υπολογιστή σας και πατήστε στο πλήκτρο Άνοιγμα.
Τώρα μπορείτε επίσης να αλλάξετε την κατάσταση σύνδεσής σας, τη γλώσσα, τις ρυθμίσεις εφαρμογής,
το θέμα, το χρώμα του παραθύρου του Skype. Κυλήστε απλά προς τα κάτω το μενού για να δείτε όλες τις
διαθέσιμες επιλογές.

Αλλαγή της γλώσσας του Skype
ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε την οθόνη του προφίλ (δείτε Εικόνα 61).
ΒΗΜΑ 2: Κυλήστε το μενού προς τα κάτω και πατήστε στο πλήκτρο Γλώσσα.
ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τη γλώσσα και πατήστε στο πλήκτρο Τέλος.
ΒΗΜΑ 4: Πατήστε στο βέλος στην πάνω δεξιά γωνία.
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Εικόνα 61: Αλλαγή της γλώσσας του Skype

Για να αποσυνδεθείτε από το Skype κυλήστε προς τα κάτω στο τέλος της οθόνης και πατήστε την
Αποσύνδεση.

Προσθήκη επαφών στο Skype
Για να προσθέσετε μία επαφή στο Skype, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το άτομο έχει λογαριασμό Skype.
Μόλις προσθέσετε φίλους στο Skype, θα αποθηκευτούν στο φάκελο Επαφές στον αριστερό πλαίσιο του
Skype.
Για να προσθέσετε μία επαφή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε στο πλήκτρο Επαφές στην κορυφή του αριστερού πλαισίου.
ΒΗΜΑ 2: Πατήστε στο πλήκτρο + Επαφή, πάνω από τα πλήκτρα του πλαισίου.

Εικόνα 62: Προσθήκη επαφών στο Skype
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ΒΗΜΑ 3: Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο. Πληκτρολογήστε το όνομα Skype ή τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε στις επαφές σας. Όταν αρχίσετε να
πληκτρολογείτε το όνομα, το Skype θα σας δείξει όλους τους ανθρώπους με κοινό όνομα Skype. Κυλήστε
προς τα κάτω στο αναπτυσσόμενο μενού, όσο βλέπετε το όνομα του/της φίλου/ης σας (εάν το προφίλ
του/της έχει εικόνα, θα μπορείτε να τη δείτε).

Εικόνα 63:
Εισάγετε το όνομα Skype ή τη διέυθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου

ΒΗΜΑ 4: Πατήστε στο πλήκτρο Προσθήκη, που βρίσκεται δεξιά του ονόματος. Πατώντας το
κουμπί Προσθήκη, αυτός/ή θα λάβει ένα μήνυμα στο Skype που θα λέει πως κάποιος θέλει να συνδεθεί
μαζί του/της. Μόλις η πρόσκλησή σας γίνει δεκτή, μπορείτε να του/της στείλετε μήνυμα ή να τον/την
καλέσετε.

Αποστολή μηνυμάτων στο Skype
Μπορείτε να στείλετε δωρεάν μηνύματα κειμένου στις επαφές σας στο Skype. Για να το κάνετε, θα
πρέπει να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο. Για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε κάποιον από τη λίστα επαφών
σας ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
ΒΗΜΑ 1: Βρείτε το άτομα από τη λίστα επαφών σας και πατήστε πάνω στο όνομά του/της.
ΒΗΜΑ 2: Στη δεξιά πλευρά εμφανίζεται ένα παράθυρο μηνύματος. Πληκτρολογήστε το μήνυμα
που θέλετε να στείλετε στο πεδίο που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλαισίου μηνύματος, όπως φαίνεται
στην εικόνα. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, πατήστε στο Enter. Ο φίλος σας θα λάβει το
μήνυμα αμέσως. Λάβετε υπόψη ότι αν ο φίλος σας δεν είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο, θα δει το
μήνυμα όταν συνδεθεί.
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Εικόνα 64: Αποστολή μηνύματος στο Skype

Το Skype σας επιτρέπει, επίσης, να στέλνετε εικόνες, αρχεία και εικονίδια σε άτομα της λίστα επαφών
σας:
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε στο όνομα του ατόμου και θα εμφανιστεί το παράθυρο μηνύματος (όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα).
ΒΗΜΑ 2: Πατήστε στο πλήκτρο

, στη δεξιά πλευρά της μπάρας μηνύματος. Ένα παράθυρο

διαλόγου, θα εμφανιστεί. Επιλέξτε την εικόνα/αρχείο που θέλετε να στείλετε από τον υπολογιστή σας.
ΒΗΜΑ 3: Πατήστε στο Άνοιγμα και το αρχείο σας θα ανέβει. Μόλις ανέβει, πατήστε στο πλήκτρο
“Enter” του πληκτρολογίου σας.

Πραγματοποίηση κλήσεων φωνής και βίντεο
Για να πραγματοποιήσετε μία κλήση φωνής ή βίντεο, θα χρειαστείτε ηχεία, μικρόφωνο και κάμερα (για
την κλήση βίντεο). Πολλοί σταθεροί και φορητοί υπολογιστές έχουν ενσωματωμένα ηχεία και μικρόφωνο.
Η κάμερα είναι προαιρετική – μερικοί υπολογιστές δε διαθέτουν κάμερα και θα χρειαστεί να αγοράσετε
μία και να τη συνδέσετε στον υπολογιστή σας. Για να πραγματοποιήσετε μία κλήση φωνής/βίντεο, θα
πρέπει:
ΒΗΜΑ 1: Βρείτε το άτομο από τη λίστα επαφών σας και πατήστε στο όνομά του/της.
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Εικόνα 65: Πραγματοποίηση κλήσης φωνής και βίντεο

ΒΗΜΑ 2: Ένα παράθυρο μηνύματος θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά. Στην κορυφή αυτού του
παραθύρου μηνύματος, μπορείτε να δείτε το όνομα Skype του/της φίλου/ης σας και αν είναι
συνδεδεμένος/η στο Διαδίκτυο. Στη δεξιά πλευρά, υπάρχουν 3 πλήκτρα δράσης. Το πρώτο πλήκτρο
είναι για κλήση βίντεο, το δεύτερο είναι για κλήση φωνής και το τρίτο πλήκτρο σας επιτρέπει να
πραγματοποιήσετε μια κλήση τηλεδιάσκεψης, καλώντας ταυτόχρονα πολλά άτομα.
ΒΗΜΑ 3: Πατήστε σε ένα από τα 3 πλήκτρα, ανάλογα με το πώς θέλετε να καλέσετε τον/την
φίλο/η σας. Πατώντας σε ένα από τα πλήκτρα, θα ακούσετε ένα κουδούνισμα, μέχρι να συνδεθείτε με
τον/την φίλο/η σας. Η κλήση βίντεο είναι διαθέσιμη μόνο όταν το άτομο που καλείτε είναι συνδεδεμένο
στο Διαδίκτυο και σας επιτρέπει να μιλήσετε με τον/την φίλο/η σας πρόσωπο με πρόσωπο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μίας διαδικτυακής κάμερας, ανατρέξτε στην ενότητα
Βασικές αρχές υπολογιστών και επίλυση προβλημάτων, 1.3. Διαδικτυακές κάμερες.

1.4 Εισαγωγή στο Viber
Το Viber είναι μία δωρεάν πλατφόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να
πραγματοποιούν κλήσεις φωνής και βίντεο, να στέλνουν μηνύματα κειμένου, φωνής και βίντεο. Η
εφαρμογή μπορεί να κατέβει σε οποιονδήποτε σταθερό, φορητό υπολογιστή και έξυπνο κινητό.

Δημιουργία λογαριασμού
Πρώτα, για να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο
Διαδίκτυο και να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε στο εικονίδιο του “Play Store”

στο κινητό σας τηλέφωνο.

ΒΗΜΑ 2: Θα ανοίξει μία εφαρμογή. Πληκτρολογήστε Viber, στη μπάρα αναζήτησης, στην κορυφή.
Όταν ξεκινήσετε να πληκτρολογείτε, θα εμφανιστεί ένα αναπτυσσόμενο μενού με προτάσεις. Στη
συνέχεια, επιλέξτε Viber Messenger.
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Εικόνα 66: Search bar

Εικόνα 67: Αναπτυσσόμενο μενού με προτάσεις

ΒΗΜΑ 3: Θα ανοίξει το παράθυρο εγκατάστασης του Viber. Πατήστε στο πλήκτρο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
ΒΗΜΑ 4: Αφού εγκατασταθεί η εφαρμογή Viber, μεταβείτε στην κύρια οθόνη και πατήστε στο
εικονίδιο του Viber, για να την εκκινήσετε.
ΒΗΜΑ 5: Αφού ανοίξετε την εφαρμογή, εισάγετε τη χώρα και τον αριθμό τηλεφώνου σας και στη
συνέχεια, πατήστε στο πλήκτρο ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
ΒΗΜΑ 6: Το Viber, θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Πατήστε
ΝΑΙ, εάν ο αριθμός είναι σωστός, διαφορετικά επιστρέψτε, πατώντας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και πληκτρολογήστε
ξανά τον αριθμό. Θα δεχθείτε μία εισερχομένη κλήση από το Viber (μην απαντήσετε την κλήση),
προκειμένου να λάβετε έναν κωδικό επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας. Ο κωδικός
θα ανιχνευθεί/συμπληρωθεί αυτόματα.

Εικόνα 68: Ενεργοποίηση του λογαριασμού

ΒΗΜΑ 7:

Τώρα θα πρέπει να εισάγετε τα γενέθλιά σας (είναι προαιρετικό). Μπορείτε να

πατήσετε στο πλήκτρο ΠΑΡΑΛΗΨΗ στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του Viber.
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Το Viber θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να συγχρονίσετε αυτόματα όλες τις επαφές από το κινητό σας
τηλέφωνο.

Ανέβασμα εικόνας προφίλ
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε στο πλήκτρο

στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης του Viber.

ΒΗΜΑ 2: Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο προφίλ.
ΒΗΜΑ 3: Πατήστε στο πλήκτρο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 69: Πλήκτρο Επεξεργασία

ΒΗΜΑ 4: Πατήστε στο πλήκτρο Αλλαγή. Ένα παράθυρο διαλόγου, θα εμφανιστεί, ζητώντας σας να
επιλέξετε από πού θέλετε να επιλέξετε τη φωτογραφία.
ΒΗΜΑ 5: Διαλέξτε μία από τις επιλογές και στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.
ΒΗΜΑ 6: Πατήστε Αποθήκ..

Προσθήκη επαφών στο Viber
Όλες οι επαφές του κινητού σας τηλεφώνου θα εμφανιστούν αυτόματα στο λογαριασμό σας στο
Viber, σε περίπτωση που επιτρέψατε το συγχρονισμό. Τα άτομα που έχουν λογαριασμό στο Viber, θα
έχουν το λογότυπο του Viber δίπλα στο όνομά τους.

Προσθήκη νέας επαφής από την οθόνη επαφών
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε στο πλήκτρο
στην κορυφή της οθόνης του Viber.
ΒΗΜΑ 2: Πατήστε στο πλήκτρο Προσθήκη επαφής στην πάνω δεξιά γωνία.
ΒΗΜΑ 3: Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε.
ΒΗΜΑ 4: Πατήστε στο πλήκτρο Συνέχεια.
ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε το σήμα ✓.
Προσθήκη επαφής από το μενού των Περισσότερων
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ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε την οθόνη των Περισσότερων

.

Εικόνα 70: Προσθήκη επαφής

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Προσθήκη επαφής, από το μενού.
ΒΗΜΑ 3: Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να προσθέσετε.
ΒΗΜΑ 4: Πατήστε στο πλήκτρο Συνέχεια.
ΒΗΜΑ 5: Πατήστε στο σήμα ✓ (Android) ή στο πλήκτρο Αποθήκευση (iPhone).

Αποστολή μηνυμάτων στο Viber
To Viber, σας επιτρέπει να στέλνετε μηνύματα στις επαφές σας, δωρεάν. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να
στείλετε μήνυμα μόνο σε άτομα που διαθέτουν λογαριασμό Viber. Για να στείλετε ένα μήνυμα,
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε το Viber και πατήστε στο πλήκτρο Συνομιλίες. Πατήστε στο πλήκτρο μηνύματος
στο κάτω μέρος της οθόνης, αν θέλετε να στείλετε σε κάποιον/α ένα μήνυμα για πρώτη φορά. Εάν
όχι, μπορείτε να βρείτε το άτομο στο οποίο θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα από τη λίστα.

Εικόνα 71: Πλήκτρο Συνομιλίες

ΒΗΜΑ 2: Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα, στο
πλαίσιο αναζήτησης, στο επάνω μέρος της οθόνης του Viber. Όταν αρχίσετε να πληκτρολογείτε το όνομα
Viber, θα εμφανιστούν όλες οι προτάσεις από τις επαφές σας, που αντιστοιχούν σε αυτό το όνομα.
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Εικόνα 72: Αναζήτηση επαφής

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε το όνομα της επαφής, για να ξεκινήσετε μία νέα συνομιλία. Θα ανοίξει μία
οθόνη μηνύματος. Πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου στο πλαίσιο και πατήστε στο πλήκτρο Αποστολή,
στο κάτω μέρος.

Εικόνα 73: Πλήκτρο Αποστολή

Όταν το μήνυμά σας σταλεί με επιτυχία, κάτω από τη φούσκα συνομιλίας, θα δείτε το κείμενο
Παραδόθηκε. Όταν ο/η φίλος/η σας ανοίξει το μήνυμα, θα εμφανιστεί το κείμενο Διαβάστηκε.

Εικόνα 74: Ένδειξη απεσταλμένων και ληφθέντων μηνυμάτων

Διαγραφή ενός μηνύματος
Μπορείτε να διαγράψετε ένα μήνυμα που στείλατε στο Viber. Λάβετε υπόψη ότι μετά τη διαγραφή του
μηνύματος δεν είναι δυνατή η ανάκτησή του. Μπορείτε να διαγράψετε μόνο τα μηνύματα που στείλατε
εσείς και όχι αυτά που λάβατε από άλλους. Για τη διαγραφή ενός μηνύματος, ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες:
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.
ΒΗΜΑ 2: Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου, δίνοντάς σας μερικές επιλογές: Απάντηση,
Αντιγραφή, Διαγραφή για τον εαυτό μου, Διαγραφή για όλους, Προώθηση μέσω Viber, Κοινοποίηση.
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Εικόνα 75: Διαγραφή ενός μηνύματος

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε Διαγραφή για όλους (εάν διαλέξετε αυτή την επιλογή, κανείς δε θα μπορεί να
δει το μήνυμα).

Στοιχεία οθόνης μηνυμάτων
Το Viber σας δίνει διάφορες επιλογές για την αποστολή εικόνων, αρχείων και βίντεο στις επαφές σας.
Μπορείτε να δείτε όλες αυτές τις επιλογές, μόλις ανοίξετε την οθόνη μηνυμάτων.
Στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, το Viber σας δείχνει το όνομα του ατόμου στο οποίο έχετε
στείλει το μήνυμα. Ακριβώς από κάτω, μπορείτε να δείτε πριν πόση ώρα ήταν συνδεδεμένο στο
Διαδίκτυο αυτό το άτομο.

Εικόνα 76: Οθόνη μηνυμάτων
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Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε μία εξερχόμενη κλήση με το Viber, να
δημιουργήσετε μία ομάδα, να επεξεργαστείτε μηνύματα, να ανοίξετε μια μυστική συνομιλία, να δείτε
τις πληροφορίες της συνομιλίας και να διαγράψετε μία συνομιλία.
Η μυστική συνομιλία είναι ένα μυστικό μήνυμα (κείμενο, φωτογραφία, βίντεο) που μπορείτε να στείλετε
και θα λήξει μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στην
εφαρμογή κινητού τηλεφώνου.
Αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση στο Viber.
Αυτό το πλήκτρο σα επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μία κλήση βίντεο στο Viber.
Για να στείλετε εικόνες, χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο.
Κάμερα - χρησιμοποιήστε κάμερα του Viber για να τραβήξετε άμεσα μία φωτογραφία και να τη
στείλετε, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον φάκελο Συλλογή του κινητού σας τηλεφώνου.
Το κουμπί GIF σας επιτρέπει να στέλνετε μηνύματα GIF (ένα αρχείο κινούμενης μορφής
ανταλλαγής γραφικών – GIF – είναι μία γραφική εικόνα σε μία ιστοσελίδα, η οποία κινείται - για
παράδειγμα, ένα περιστρεφόμενο εικονίδιο ή η εικόνα ενός χεριού που χαιρετάει ή γράμματα που
μεγαλώνουν ως δια μαγείας).
Κουπί Σχεδίου – χρησιμοποιώντας αυτό το πλήκτρο, από την οθόνη μηνυμάτων, μπορείτε να
σχεδιάσετε κάτι και να το στείλετε άμεσα.
Με αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να στείλετε ένα αρχείο, να μοιραστείτε μία
τοποθεσία ή μία επαφή. Διαλέξτε από τις παραπάνω επιλογές και επιλέξτε το αρχείο/την τοποθεσία που
θέλετε να στείλετε. Αν θέλετε να μοιραστείτε μία επαφή, πατήστε στο πλήκτρο Κοινή χρήση επαφής και
διαλέξτε την επαφή από τη λίστα επαφών του Viber.

52 | P a g e

Εικόνα 77: Στείλτε ένα αρχείο, μία τοποθεσία ή μοιραστείτε μία επαφή

Αποστολή ενός αρχείου/μίας φωτογραφίας/ενός βίντεο στο Viber
Αποστολή ενός αρχείου
ΒΗΜΑ 1: Βρείτε το άτομο, στο οποίο θέλετε να στείλετε ένα αρχείο, από τη λίστα επαφών σας.
ΒΗΜΑ 2: Πατήστε στο όνομά του/της και θα ανοίξει η οθόνη μηνυμάτων.
ΒΗΜΑ 3: Πατήστε στο πλήκτρο Περισσότερα
και επιλέξτε Αποστολή αρχείου.
ΒΗΜΑ 4: Διαλέξτε ένα αρχείο από το κινητό σας τηλέφωνο. Το αρχείο θα σταλεί αυτόματα.
Αποστολή μίας φωτογραφίας/ενός βίντεο από τη συλλογή σας
ΒΗΜΑ 1: Βρείτε ένα άτομο, στο οποίο θέλετε να στείλετε μία φωτογραφία/ένα βίντεο, από τη
λίστα επαφών σας.
ΒΗΜΑ 2: Πατήστε στο όνομά του/της και θα ανοίξει η οθόνη μηνυμάτων.
ΒΗΜΑ 3: Πατήστε στο εικονίδιο εικόνας
τηλέφωνο.

και επιλέξτε μια φωτογραφία από το κινητό σας

Αποστολή μίας φωτογραφίας/βίντεο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κάμερας του Viber
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα του Viber για να τραβήξετε και να στείλετε μία φωτογραφία ή
βίντεο. Το βίντεο πρέπει να έχει διάρκεια μέχρι 3 λεπτά.
ΒΗΜΑ 1: Βρείτε ένα άτομο, στο οποίο θέλετε να στείλετε μία φωτογραφία/ένα βίντεο, από τη
λίστα επαφών σας.
ΒΗΜΑ 2: Πατήστε στο όνομά του/της και θα ανοίξει η οθόνη μηνυμάτων.
ΒΗΜΑ 3: Πατήστε στο εικονίδιο της κάμερας
.
ΒΗΜΑ 4: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να τραβήξετε μία φωτογραφία ή βίντεο.
ΒΗΜΑ 5: Όταν τελειώσετε, πατήστε στο πλήκτρο Αποστολή.

53 | P a g e

Πραγματοποίηση κλήσεων φωνής και βίντεο στο Viber
Το Viber σας επιτρέπει να κάνετε κλήσης φωνής και βίντεο με άτομα που έχετε στη λίστα επαφών σας στο
Viber.

Πραγματοποίηση μίας κλήσης φωνής
ΒΗΜΑ 1: Βρείτε το άτομο, το οποίο θέλετε να καλέσετε, από τη λίστα επαφών σας στο
Viber.
ΒΗΜΑ 2: Πατήστε στο όνομά του/της και θα ανοίξει η οθόνη μηνυμάτων.
ΒΗΜΑ 3: Πατήστε στο πλήκτρο κλήσης φωνής
μηνυμάτων.

στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Πραγματοποίηση μίας κλήσης βίντεο
ΒΗΜΑ 1: Βρείτε το άτομο, το οποίο θέλετε να καλέσετε, από τη λίστα επαφών σας στο
Viber.
ΒΗΜΑ 2: Πατήστε στο όνομά του/της και θα ανοίξει η οθόνη μηνυμάτων.
ΒΗΜΑ 3: Πατήστε στο πλήκτρο κλήσης βίντεο
μηνυμάτων.

στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης
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2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2.1 Βασική ορολογία – Εισαγωγή στην ηλεκτρονική πολιτική
Όλοι όσοι χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το πού είμαστε και τι κάνουμε, όταν είμαστε
συνδεδεμένοι, είμαστε όλοι ψηφιακοί πολίτες.

Ένας ψηφιακός πολίτης είναι ένα άτομο που έχει τις δεξιότητες και τη γνώση να χρησιμοποιήσει
αποτελεσματικά τις ψηφιακές τεχνολογίες, προκειμένου να συμμετάσχει στην κοινωνία, να
επικοινωνήσει με άλλους, να δημιουργήσει και να καταναλώσει ψηφιακό περιεχόμενο. Η Ηλεκτρονική
πολιτική, περιλαμβάνει την κατάλληλη ηλεκτρονική δεοντολογία, το γραμματισμό ως προς το πώς
λειτουργούν οι ψηφιακές τεχνολογίες και πώς τις χρησιμοποιούμε, την κατανόηση της ηθικής και της
σχετικής νομοθεσίας, τη γνώση του τρόπου με τον οποίο θα είμαστε ασφαλείς στο Διαδίκτυο και
συμβουλές σχετικές με θέματα υγείας και ασφάλειας, όπως είναι οι ψηφιακοί απατεώνες και η
μονιμότητα του Διαδικτύου (predators and the permanence of data) .1

Χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο, αφήνουμε ένα ψηφιακό αποτύπωμα, μία διαδικτυακή φωτογραφία, που
μας συστήνει στην ηλεκτρονική κοινότητα. Όλα όσα δημοσιεύουμε, ανεβάζουμε και κάνουμε στο
Διαδίκτυο, αποτελούν μέρος του ψηφιακού μας αποτυπώματος και κατά κάποιο τρόπο, μένουν για πάντα
εκεί. Αυτό σημαίνει ότι αν μοιραστείτε μία φωτογραφία στο Facebook, στείλετε ένα μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πραγματοποιήσετε μία κλήση μέσω Viber, δημιουργείτε ένα ηλεκτρονικό
αρχείο ιστορικού, το οποίο μπορεί να το δουν ή να το ανιχνεύσουν άλλοι άνθρωποι. Επομένως, είναι
σημαντικό να γνωρίζετε τι είδους δεδομένα αφήνετε πίσω και να συμπεριφέρεστε υπεύθυνα όταν είστε
συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.
Υπάρχουν τρεις βασικές αρχές που πρέπει να γνωρίζουν οι υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες:
 ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ορισμένα,
 ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ τον διαδικτυακό σας κόσμο,
 ΕΠΙΛΕΞΤΕ συνειδητά.2
1

https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/digital-citizenship
https://www.esafety.gov.au/education-resources/classroom-resources/digital-citizenship

2
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Συμμετέχετε ορισμένα
Σεβόμενοι τα δικαιώματα των άλλων, εφαρμόζοντας τα δικά μας δικαιώματα και τις ευθύνες μας,
δείχνουμε κατανόηση και ηθική συμπεριφορά στη διαδικτυακή μας κοινότητα και αποτρέπουμε
αρνητικές κοινωνικές συμπεριφορές, όπως ο εκφοβισμός, ο χλευασμός ή η βία.
Γνωρίζετε τον διαδικτυακό σας κόσμο
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε τις ψηφιακές συσκευές σας και ελέγχετε το
διαδικτυακό σας κόσμο, προστατεύοντας το ψηφιακό σας αποτύπωμα. Εκτός αυτού, θα πρέπει να
αναπτύξετε τις γνώσεις και ικανότητές σας, για να αναγνωρίζετε απειλές και κινδύνους, όπως και να
ενεργείτε με αυτοπεποίθηση.
Επιλέξτε συνειδητά
«Σκεφτείτε πριν μοιραστείτε» είναι ο κύριος κανόνας αυτής της αρχής. Σημαίνει ότι γνωρίζετε τι και με
ποιον μοιράζεστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Είστε σε θέση να πάρετε σωστές αποφάσεις διαδικτυακά
και να προστατέψετε τον εαυτό σας και τους φίλους σας, θέτοντας κατάλληλες ρυθμίσεις απορρήτου και
ασφαλείας.

2.2 Ακατάλληλη συμπεριφορά στο διαδίκτυο και πώς να την αντιμετωπίσετε
Όταν είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, επικοινωνούμε με τους φίλους μας και την οικογένειά μας,
γνωρίζουμε καινούριους ανθρώπους και δημιουργούμε νέες επαφές. Δυστυχώς, δεν έρχονται όλοι στο
Διαδίκτυο με καλές προθέσεις και μπορείτε εύκολα να γίνετε θύμα ακατάλληλης συμπεριφοράς.
Ταυτόχρονα, πρέπει να σέβεστε τα δικαιώματα των άλλων, να γνωρίζετε ποια είναι τα όρια και ποια
συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή στο Διαδίκτυο.
Γενικά, συναντάται ακατάλληλη συμπεριφορά στο Διαδίκτυο, όταν ένα άτομο δε σέβεται τη φυσική,
συναισθηματική και πνευματική ακεραιότητα, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των άλλων.
Ορισμένες συμπεριφορές στο Διδίκτυο περιλαμβάνουν:


Cyberbullying (Διαδικτυακό εκφοβισμό)



Sexting (Μηνύματα με ερωτικό περιεχόμενο)



Grooming (Σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών)



Cyberstalking (Διαδικτυακή παρενοχλητική παρακολούθηση)
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Προσβλητική, ασεβή, ρατσιστική ή επιθετική συμπεριφορά

 Cyberbullying (Διαδικτυακός εκφοβισμός)
Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι μία μορφή εκφοβισμού που εμφανίζεται στο Διαδίκτυο, όταν ένα
άτομο χρησιμοποιεί τις ψηφιακές συσκευές, το Διαδίκτυο ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να
παρενοχλήσει, να απειλήσει, να φέρει σε αμηχανία ένα άλλο άτομο δημοσιεύοντας, διαμοιράζοντας ή
στέλνοντας προσωπικές πληροφορίες για αυτό το άτομο, προκειμένου να του προκαλέσει αμηχανία ή
ταπείνωση. Η επιβλαβής συμπεριφορά εκφοβισμού μπορεί να περιλαμβάνει τη δημοσίευση φημών,
απειλών, σεξουαλικών παρατηρήσεων, την αποστολή επιθετικών μηνυμάτων, ντροπιαστικών εικόνων ή
υποτιμητικών επιγραφών.

 Sexting (Μηνύματα με ερωτικό περιεχόμενο)
To sexting είναι μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο. Στέλνονται συνήθως μέσω
άμεσων μηνυμάτων, κοινωνικών δικτύων ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

 Grooming (Σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών)
Το grooming είναι μία ακατάλληλη διαδικτυακή συμπεριφορά, στην οποία ένας ενήλικας προσπαθεί να
αναπτύξει στενή συναισθηματική σχέση με ένα παιδί, προκειμένου να το κακοποιήσει σεξουαλικά.

 Cyberstalking (Διαδικτυακή παρενοχλητική παρακολούθηση)
Παρόμοια με τον διαδικτυακό εκφοβισμό, στη διαδικτυακή παρενοχλητική παρακολούθηση
περιλαμβάνεται η χρήση της τεχνολογίας για να απειληθεί ή να παρενοχληθεί τα θύμα, αλλά επιπλέον
μπορεί να περιλαμβάνεται ο εντοπισμός των προσωπικών και ιδιωτικών δεδομένων του θύματος και η
χρήση τους για να αισθανθεί το τελευταίο ανασφάλεια και ότι παρακολουθείται. Η διαδικτυακή
παρενοχλητική παρακολούθηση ακολουθείται, συνήθως, από την παρενοχλητική παρακολούθηση στο
φυσικό κόσμο, η οποία μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή του θύματος.

 Προσβλητική, ασεβής, ρατσιστική ή επιθετική συμπεριφορά
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Αυτά τα είδη συμπεριφορών περιλαμβάνουν ακατάλληλα, προσβλητικά ή υβριστικά σχόλια προς άλλους
που είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Αυτές οι συμπεριφορές παρατηρούνται συχνά σε δημόσιες
συζητήσεις ή φόρουμ.

Πώς να αντιμετωπίσετε την ακατάλληλη συμπεριφορά στο διαδίκτυο
Ο οποιοσδήποτε μπορεί να υπάρξει θύμα ακατάλληλης διαδικτυακής συμπεριφοράς. Είναι σημαντικό να
γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε και πώς να αντιδράσετε.
 Αρχικά, προσπαθήστε να παραμείνετε ψύχραιμος/η και μην αφήνετε ανθρώπους να σας
προκαλούν να συμμετάσχετε σε αντιπαραθέσεις ή επιθετικές συζητήσεις. Προσπαθήστε να
παρουσιάζεται τη γνώμη σας ευγενικά και με λογικά επιχειρήματα.
 Για να μη γίνετε θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού ή διαδικτυακής καταδίωξης, ενημερώνετε
συχνά τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού σας, προκειμένου να προστατέψετε τα
προσωπικά σας δεδομένα. Εάν χρησιμοποιείτε δημόσιο υπολογιστή ή δωρεάν δημόσια
σύνδεση στο Διαδίκτυο, μην αποθηκεύετε αυτόματα τους κωδικούς πρόσβασης.
 Όταν εγγράφεστε σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μην ξεχνάτε να διαβάζετε τους όρους
χρήσης και τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αναφοράς μίας ακατάλληλης συμπεριφοράς. Να
είστε προσεκτικοί και να μην αποδέχεστε αιτήματα φιλίας από ανθρώπους που δε γνωρίζετε.
Μάθετε να αναγνωρίζετε ψεύτικους λογαριασμούς.
 Σε περίπτωση που συναντήσετε επιβλαβή, πρόστυχα σχόλια, μην απαντήσετε και ελέγξετε πώς
μπορείτε να αναφέρετε ή να αποκλείσετε αυτό το άτομο. Μπορείτε, επίσης, να ψάξετε για το
πώς μπορείτε να αναφέρετε διαφόρων ειδών ακατάλληλες συμπεριφορές σε ιστοσελίδες,
ιστολόγια ή φόρουμ. Μη φοβάστε να μιλήσετε για τυχών διαδικτυακούς εκφοβισμούς που
δεχτήκατε – σε σοβαρές περιπτώσεις επικοινωνήστε με την αστυνομία. Για αυτόν τον λόγο,
συνίσταται, επίσης, η διατήρηση αποδείξεων, σχετικά με τη συμπεριφορά (αποθήκευση
μηνυμάτων ή ημέιλ, λήψη στιγμιοτύπων οθόνης ιστοτόπων κοινωνικών δικτύων).

Netiquette (Κώδικας δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο)
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Το netiquette είναι ένας όρος που περιλαμβάνει το συνδυασμό λέξεων δίκτυο (net) και δεοντολογία
(etiquette) και αναφέρεται στη δεοντολογία του Διαδικτύου. Η ανωνυμία της διαδικτυακής επικοινωνίας,
προκαλεί συχνά την εντύπωση, ότι δε χρειάζεται να συμπεριφερθούμε όπως στην πραγματική ζωή.
Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο διαδικτυακός κόσμος είναι απλώς μία διάσταση της κοινωνίας μας
και ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζουμε τους ίδιους κανόνες και αξίες όταν αλληλεπιδρούμε με
άλλους.

2.3 Κοινή χρήση πληροφοριών – Τι να μη δημοσιεύετε στο διαδίκτυο
Στον κόσμο που ζούμε σήμερα, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μας προσφέρουν
πολλά ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες, ανθρώπους, ιδέες, πόρους και ειδήσεις. Μας δίνεται,
επίσης, η ευκαιρία να συνδεθούμε με παλιούς και νέους φίλους και να κοινοποιήσουμε μία
φιλοφρόνηση, μία γνώμη, μία καταγγελία ή ακόμα και ένα αστείο σε χιλιάδες (αν όχι εκατομμύρια)
ανθρώπους, με την ευκολία του πατήματος ενός πλήκτρου.

Όλα όσα γράφουμε σε έναν υπολογιστή, ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο, μία ταμπλέτα ή κάποια άλλη
ηλεκτρονική συσκευή (ως μία ανάρτηση, ένα γραπτό μήνυμα, ένα ημέιλ, ένα σχόλιο, ένα προσωπικό
μήνυμα, κτλ.), θεωρείται δημόσιο. Είναι σαφές ότι μερικοί άνθρωποι μπαίνουν στον πειρασμό να
κοινοποιήσουν κάθε λεπτομέρεια της ζωής τους στο Διαδίκτυο. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα ο
εργοδότης σας, ο/η σύζυγός σας ή η οικογένειά σας να τα βλέπουν – μέσω κάποιου είδους
«αναδημοσίευσης». Γι’ αυτό θα πρέπει όλοι να αναρωτηθούν: Πρέπει πράγματι να το δημοσιεύσω;

Ρίξτε μία ματιά στα ακόλουθα παραδείγματα και σκεφτείτε ποια προσωπικά στοιχεία θέλετε να βλέπουν
όλοι, πριν δημοσιεύσετε κάτι στο Διαδίκτυο:

1. Διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου
Οι περισσότεροι από εμάς, δε δίνουμε τη διεύθυνσή μας σε ξένους στο Διαδίκτυο – και καλά κάνουμε. Το
να δίνετε τον προσωπικό σας αριθμό τηλεφώνου σε ανθρώπους που δεν ξέρετε ή σε εταιρείες που
μπορεί να μην εμπιστεύεστε δεν είναι καλή ιδέα, γιατί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να σας
στέλνουν ανεπιθύμητα μηνύματα ή να σας παρενοχλούν.
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2. Ταυτότητα, πιστωτικές κάρτες και τραπεζικές πληροφορίες
Δεν υπάρχει λόγος να δημοσιεύετε φωτογραφίες της ταυτότητάς σας, των πιστωτικών σας καρτών ή
προσωπικών τραπεζικών πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Εάν έχετε ένα βάσιμο λόγο για να κάνετε κάτι
τέτοιο, επεξεργαστείτε ή διαγράψτε όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες.

3.Εμπιστευτικές πληροφορίες
Οι εμπιστευτικές πληροφορίες, είτε προέρχονται από τη δουλειά σας είτε από την προσωπική σας ζωή,
δεν πρέπει να μοιράζονται με κανέναν. Μπορεί να φτάσουν σε λάθος χέρια και αυτό θα ήταν εξαιρετικά
επιζήμιο για την εταιρεία, τους συγγενείς ή τον εαυτό σας.

4. Προσβλητικά σχόλια ή αστεία
Να σκέφτεστε πάντα το σχεδιασμό και το σκοπό μίας διαδικτυακής πλατφόρμας και το κοινό που
προσπαθείτε να επηρεάσετε σε αυτή την πλατφόρμα. Κάτι που εσείς βρίσκετε αστείο μπορεί να
είναι προσβλητικό ή εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα για τις διαδικτυακές επαφές σας.

5. Κοινοποιώντας τα πάντα με όλους
●

Λεπτομέρειες των επερχόμενων διακοπών σας.

●

Πράγματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καριέρα σας.

●

Κοινοποιήσεις παρουσίας από κάθε μέρος που πηγαίνετε, καθιστώντας τον εαυτό σας εύκολα
ανιχνεύσιμο από ληστές και διώκτες.

●

Κοινοποίηση ακατάλληλων φωτογραφιών δικών σας ή/και άλλων χωρίς να το γνωρίζουν.

●

Συζήτηση προσωπικών προβλημάτων με φίλους ή αγνώστους μέσω δημόσιων δημοσιεύσεων ή
σχολίων. Θέλετε πράγματι ο κόσμος να γνωρίζει λεπτομέρειες της προσωπικής σας ζωής;
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2.4 Ασφάλεια κοινωνικών μέσων
Είναι σημαντικό να διατηρείτε ασφαλή το λογαριασμό των κοινωνικών σας μέσων, καθώς αποθηκεύει τα
προσωπικά σας δεδομένα και ευαίσθητες πληροφορίες. Προκειμένου να ρυθμίσετε την ασφάλεια και το
απόρρητο στο Facebook, πατήστε στο εικονίδιο

στην πάνω δεξιά γωνία και πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις.

Στο αριστερό μέρος, έχετε μία γραμμή μενού, όπου μπορείτε να βρείτε την επιλογή Ασφάλεια και
σύνδεση. Εκεί μπορείτε να επιλέξετε με ποιους φίλους θέλετε να επικοινωνήσετε εάν έχετε προβλήματα
με την πρόσβαση στο λογαριασμό σας, να δείτε από πού και σε ποιες συσκευές έχετε συνδεθεί, να
αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας, να ορίσετε έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων και άλλες
πρόσθετες επιλογές ασφαλείας.
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Εικόνα 1: Ρυθμίσεις ασφάλειας και σύνδεσης

Στην αριστερή γραμμή, έχετε επίσης την επιλογή Απόρρητο, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε το απόρρητο
του λογαριασμού σας. Μπορείτε να ελέγξετε ποιος μπορεί να δει τις μελλοντικές σας αναρτήσεις, να
διαχειριστείτε τις αναρτήσεις στις οποίες έχετε επισημανθεί, να ορίσετε το κοινό των δημοσιεύσεών σας,
να διαχειριστείτε αιτήματα φιλίας, ποιος μπορεί να δει τη λίστα των φίλων σας και πώς μπορούν να σας
βρουν οι χρήστες στο Facebook.

Εικόνα 2: Ρυθμίσεις απορρήτου
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Τι είναι το μπλοκάρισμα και πώς μπορώ να μπλοκάρω κάποιον;
Γενικά, το μπλοκάρισμα είναι μία επιλογή που περιορίζει την πρόσβαση κάποιου στο προφίλ σας και
επηρεάζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ σας. Υπάρχει μία τέτοια επιλογή σε κάθε μέσο κοινωνικής
δικτύωσης. Αν έχετε ήδη προσπαθήσει να αντιμετωπίσετε την αρνητική στάση ενός ατόμου με ευγενικό
τρόπο, αλλά εκείνος/η επιμένει σε κακοποιητική αντιμετώπιση, το μπλοκάρισμα θα ήταν μία λύση.

Μπορείτε να μπλοκάρετε κάποιον/α στο Facebook και αυτό θα τους εμποδίσει να βλέπουν όσα
δημοσιεύετε στο προφίλ σας, να ξεκινήσουν μία συνομιλία μαζί σας ή να σας προσθέσουν ως φίλο/η.

Για να μπλοκάρετε κάποιον, από τις Ρυθμίσεις, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε

στην πάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε Ρυθμίσεις.

ΒΗΜΑ 2: Στην αριστερή πλευρά του Facebook επιλέξτε Μπλοκάρισμα.
ΒΗΜΑ 4: Εισάγετε το όνομα του ατόμου που θέλετε να μπλοκάρετε και πατήστε στο πλήκτρο
Μπλοκάρισμα.
ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε το συγκεκριμένο άτομο που θέλετε να μπλοκάρετε από τη λίστα που
εμφανίζεται και πατήστε στο πλήκτρο Μπλοκάρισμα.
ΒΗΜΑ 6: Πατήστε στο πλήκτρο Μπλοκάρετε τον/την [όνομα].

Τα άτομα δε θα ειδοποιηθούν, εάν τα μπλοκάρετε.

Εάν δε θέλετε να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία, δοκιμάστε να μεταβείτε στο προφίλ του
ατόμου που θέλετε να μπλοκάρετε και επιλέξτε Μπλοκάρισμα από το μενού

πάνω στην εικόνα

εξωφύλλου του/της.

Εκτός από το μπλοκάρισμα, μπορείτε επίσης να προσθέσετε άτομα στη λίστα Περιορισμένοι. (Μπορεί να
θέλετε να προσθέσετε κάποιον σε αυτή τη λίστα, εάν για παράδειγμα εκείνος/η σας έστειλε αίτημα
φιλίας, εσείς το δεχτήκατε για να μην φανείτε αγενείς, αλλά δε θέλετε αυτό το άτομο να βλέπει τις
προσωπικές σας αναρτήσεις). Όταν προσθέτετε έναν φίλο στη λίστα των Περιορισμένων, δε θα μπορούν
να δουν αναρτήσεις που έχετε μοιραστεί μόνο με φίλους. Μπορεί να εξακολουθούν να βλέπουν δημόσιες
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αναρτήσεις σας ή αναρτήσεις σε κάποιον κοινό σας φίλο και αναρτήσεις στις οποίες αυτό το άτομο έχει
προστεθεί με ετικέτα.
Το Facebook δεν ειδοποιεί το άτομο ότι τον/την προσθέσατε στη λίστα των Περιορισμένων.

Εκεί μπορείτε, επίσης, να μπλοκάρετε μηνύματα, προσκλήσεις για εφαρμογές, προσκλήσεις σε
εκδηλώσεις και σελίδες.
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