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1. Γενικές επικοινωνιακές ικανότητες 

1.1. Κατανόηση της έννοιας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Προκειμένου να ξεκινήσουμε με διάφορες συμβουλές σχετικά με την απλή χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να υπάρχει μια κοινή αντίληψη σχετικά το νόημα των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Όσο περισσότερο κινούμαστε στον 21ο αιώνα, τόσο περισσότερο ακούμε και εφαρμόζουμε 

την έννοια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινή μας ζωή. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί 

για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μία από τις πιο απλές και πιο περιεκτικές σχετικά με αυτή την 

έννοια διατυπώνεται από τον Matthew Hudson (2018): "Τα κοινωνικά μέσα αναφέρονται σε 

ιστότοπους και εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται 

περιεχόμενο γρήγορα, αποτελεσματικά και σε πραγματικό χρόνο"- M. Hudson. 

 

Τα κοινωνικά μέσα έχουν αλλάξει 

τις καθημερινές συνήθειες των 

ανθρώπων. Για παράδειγμα, 

πολλές εφημερίδες και/ή 

περιοδικά έχουν γίνει 

αποκλειστικά ηλεκτρονικά λόγω 

των ψηφιακών συσκευών που 

προτιμώνται αντί των απτών 

μορφών χαρτιού. Μπορεί να έχετε 

παρατηρήσει ότι τα εγγόνια σας ή 

τα εγγόνια των φίλων σας δεν 

έχουν πολλές απτές φωτογραφίες, 

αλλά έχουν χιλιάδες φωτογραφίες 

στους υπολογιστές, στα τηλέφωνα 

και στα τάμπλετ τους. Τα βιβλία, τα 

περιοδικά, τα άρθρα, οι 

εφημερίδες, τα φόρουμ και οι 

δημόσιες συζητήσεις έχουν πάρει 

ψηφιακή μορφή. Η εικόνα 1 

συνοψίζει τις παγκόσμιες 

στατιστικές της χρήσης των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης ανά περιοχή 

(Ιανουάριος 2018), 

αποδεικνύοντας ότι αυτή η έννοια έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο. 

 

Εικόνα 1: Συνολικό ποσοστό διείσδυσης του κοινωνικού δικτύου από τον Ιανουάριο του 2018, ανά περιοχή 
(www.statista.com)  

http://www.statista.com/
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1.2.  Τύποι και πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Skype, 

Viber, WhatsApp) 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι και πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά σε αυτόν τον οδηγό θα 

επικεντρωθούμε σε αυτά που είναι πιο γνωστά, τα οποία είναι και αυτά που προσελκύουν ιδιαίτερη 

προσοχή από τους ηλικιωμένους στην έρευνα του προγράμματος «DIAL» που αφορά τους 

ηλικιωμένους. 

Τα μεγαλύτερα δίκτυα μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι το Facebook και το Twitter. Δημοφιλή μέσα 

ανταλλαγής μηνυμάτων και κοινή χρήση περιεχομένου είναι το Skype, το WhatsApp και το Viber. Όλα 

τους έχουν διαφορετικό στόχο, σκοπό και περιεχόμενο. Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται σε σύντομες, 

περιεκτικές και συνοπτικές εξηγήσεις σχετικά με τις κοινωνικές πλατφόρμες. 

Facebook:    

 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου μπορείτε να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας και να 

μοιραστείτε με τους φίλους σας (ή οποιονδήποτε άλλο θέλετε) τις φωτογραφίες σας, άρθρα 

στο διαδίκτυο, ειδήσεις σε διαδικτυακές εφημερίδες, βίντεο, ιστορίες (stories) και άλλες 

πληροφορίες. 

 Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να συμμετάσχετε σε μια ομάδα (όπως ένα φόρουμ), για να 

συζητήσετε με άλλους ανθρώπους τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε επίσης να 

ακολουθήσετε εικονικά τον αγαπημένο σας μουσικό, συγκρότημα, ηθοποιό, κατάστημα, 

βιβλίο, τηλεοπτικό αστέρα ή ακόμα και καφετέριες για να λάβετε τις πιο πρόσφατες 

ενημερωμένες πληροφορίες. Η εικόνα 2 είναι ένα παράδειγμα της ομάδας Facebook του 

προγράμματος DIAL. Μπορείτε να ακολουθήσετε αυτή τη σελίδα και να δείτε πώς εξελίσσεται 

το έργο, ποιες είναι οι ενημερώσεις και να διαβάσετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την 

τεχνολογία και τους ηλικιωμένους. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε σε μια 

συνομιλία. 
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Εικόνα 2: Παράδειγμα ομάδας Facebook: ομάδα Facebook του προγράμματος “DIAL” 

 Εάν έχετε ένα χόμπι, για παράδειγμα πλέξιμο πουλόβερ, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μικρή 

επαγγελματική ομάδα επιχειρήσεων και να πουλήσετε τα προϊόντα σας στο διαδίκτυο, να 

αναζητήσετε πελάτες και να επεκτείνετε την πελατειακή βάση σας (Σημείωση!: Εάν 

ενδιαφέρεστε για αυτή την επιλογή, πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε με την τοπική 

κυβέρνηση και να μάθετε όλες τις σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά 

τη δημιουργία μιας μικρής επιχείρησης). 

 Εκτός από την ανταλλαγή πληροφοριών, στο Facebook μπορείτε επίσης να παίξετε παιχνίδια, 

να αναζητήσετε ενδιαφέροντα γεγονότα κοντά σας ή κοντά στους φίλους σας. Μπορείτε να 

δείτε ποια γεγονότα ενδιαφέρουν τους φίλους σας. Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα στους 

φίλους και την οικογένειά σας. Αντί να στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

mails), μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή μηνυμάτων και να στείλετε γρήγορα μηνύματα σε 

οποιονδήποτε δωρεάν. Το καλύτερο για την ανταλλαγή μηνυμάτων είναι ότι μπορείτε να 

επικοινωνήσετε ακόμα και με την ομάδα Facebook της αγαπημένης σας καφετέριας και να τους 

ρωτήσετε διαδικτυακά αν θα παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή ή οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία. 

 Στην αρχή, το Facebook προοριζόταν για νέους και φοιτητές, αλλά στις μέρες μας η πλατφόρμα 

χρησιμοποιείται από ανθρώπους όλων των ηλικιών. Η πλατφόρμα αυτή έχει γίνει όχι μόνο ένα 

μέρος όπου τα άτομα μπορούν να μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και απόψεις, αλλά και ένα 

μέρος όπου οι εταιρείες προωθούν τις επιχειρηματικές τους κινήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για 

τον οποίο οι χρήστες του Facebook βλέπουν πολύ συχνά διαφημίσεις και γεγονότα που 

αφορούν εταιρείες. 

 

Twitter:  

 

 Ένας ηλεκτρονικός δικτυακός ιστότοπος όπου οι άνθρωποι γράφουν σύντομα μηνύματα στους 

ακόλουθους τους (followers). Αυτό το μήνυμα που δημιουργείται σε αυτήν την πλατφόρμα 

ονομάζεται tweet. Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό και τα δικά σας 

tweets, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε κάποιο tweet («τουιτάρετε»). Είναι δυνατό να 

έχετε λογαριασμό μόνο για να διαβάσετε τα tweets των άλλων ανθρώπων. Για παράδειγμα, 



 

7 | P a g e  
 

μπορείτε να ακολουθήσετε τον πρόεδρο της χώρας σας ή την αγαπημένη σας διασημότητα. Στο 

Σχήμα 3 μπορείτε να δείτε το λογαριασμό του πιο διάσημου ποδοσφαιριστή -του Ρονάλντο- 

στο Twitter. Περισσότεροι από 74 εκατομμύρια χρήστες του Twitter τον ακολουθούν για να 

διαβάσουν τα tweets του. 

 

Εικόνα 3: Παράδειγμα ενός λογαριασμού στο Twitter – Ο λογαριασμός Twitter του Cristiano Ronaldo, ο οποίος 
ακολουθείται από 74 εκατομμύρια χρήστες στο Twitter. 

 Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το twitter για να εξερευνήσουν και να ακολουθήσουν 

ενδιαφέρουσες εταιρείες.  

 "Οι άνθρωποι στέλνουν tweets για διάφορους λόγους: ματαιοδοξία, προσοχή, ξεδιάντροπη 

αυτοπροβολή των ιστοσελίδων τους, πλήξη. Η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών Twitter κάνουν 

αυτό το microblogging («μικρομπλογκάρισμα») ως ψυχαγωγικό πράγμα, μια ευκαιρία να 

φωνάξουν στον κόσμο και να απολαύσουν το πόσα άτομα επιλέγουν να διαβάσουν τα 

πράγματα σας. "- Paul Gil. 

  Δεδομένου ότι υπάρχουν διασημότητες και εταιρείες που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν, το 

Twitter εξακολουθεί να είναι δημοφιλές, αλλά σε ορισμένες χώρες η ιδέα και το κοινό του 

έχουν αλλάξει. Παρατηρείται ότι τώρα είναι μια πλατφόρμα πιο επιχειρηματικά 

προσανατολισμένη, είναι ένας τόπος όπου δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι 

πολιτικοί και οι ακτιβιστές εκφράζονται για τα επίκαιρα ζητήματα. 

Skype (Αναφορά. Αρχική σελίδα Skype):   

 Εκατομμύρια άτομα και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Skype για να κάνουν δωρεάν κλήσεις 

βίντεο και φωνής ένας προς ένας ή και ομαδικά, να στέλνουν άμεσα μηνύματα και να 

μοιράζονται αρχεία με άλλα άτομα στο Skype. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Skype σε ό, τι 

σας βολεύει καλύτερα - στο κινητό σας τηλέφωνο, στον υπολογιστή σας ή στο tablet σας. 

 Το Skype είναι ελεύθερο για λήψη (download) και εύκολο στη χρήση. 

http://www.skype.com/go/download
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 Αν πληρώσετε λίγο, μπορείτε να κάνετε περισσότερα - όπως τηλεφωνικές κλήσεις και 

αποστολή μηνυμάτων SMS. Μπορείτε να πληρώσετε στην πορεία ή να αγοράσετε μια 

συνδρομή, οτιδήποτε σας βολεύει. Και στον κόσμο των επιχειρήσεων, αυτό σημαίνει ότι 

μπορείτε να φέρετε μαζί ολόκληρο δίκτυο των εργαζομένων σας, των συνεργατών και των 

πελατών σας για να κάνετε κάποια πράγματα. 

 Το Skype είναι μια πλατφόρμα για όλους, το κοινό του δεν άλλαξε δραματικά κατά τα χρόνια 

της ύπαρξής του. 

Viber (Αναφορά. Αρχική σελίδα Viber):   

 Το Viber είναι μια εφαρμογή κλήσεων και μηνυμάτων που συνδέει άτομα - ανεξάρτητα από το 

ποιοι είναι ή από πού κατάγονται. 

 Μπορείτε να μοιραστείτε βίντεο, φωτογραφίες και συνδέσμους (links). Μπορείτε επίσης να 

κάνετε δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις, βιντεοκλήσεις και να στέλνετε μηνύματα δωρεάν. 

 Η εφαρμογή είναι δημοφιλής στην Ανατολική Ευρώπη, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία και την 

Ουκρανία. 

 Η εφαρμογή προορίζεται για όλους όσους θέλουν να συνομιλήσουν, να στείλουν μηνύματα και 

βίντεο στους φίλους και τις οικογένειές τους. 

WhatsApp:    

 Η εφαρμογή αυτή δεν διαφέρει πολύ από το Viber. Είναι επίσης μια δωρεάν εφαρμογή που 

χρησιμοποιείται για ανταλλαγή μηνυμάτων, κοινή χρήση αρχείων, φωνητικά μηνύματα, 

βιντεοκλήσεις και ομαδικές συνομιλίες. 

 Η εφαρμογή προορίζεται για ‘‘έξυπνα τηλέφωνα’’ (Smartphones), αλλά μπορείτε επίσης να την 

χρησιμοποιήσετε στην επιφάνεια εργασίας του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή. 

 Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο διαδίκτυο (πρέπει να έχετε μία σύνδεση στο 

διαδίκτυο). 

 Η εφαρμογή προορίζεται για όλους όσους θέλουν να συνομιλήσουν, να στείλουν μηνύματα και 

βίντεο στους φίλους και τις οικογένειές τους. 

Η επικοινωνία σε αυτές τις πλατφόρμες είναι συνήθως άτυπη (μη επίσημη), καθώς η προσέγγιση 

κάποιου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θεωρείται μάλλον ανεπίσημος τρόπος επικοινωνίας. 

Μπορείτε να εκφράσετε τα συναισθήματά σας με τις λεγόμενες φατσούλες (emoji) ή μικρά κινούμενα 

σχέδια προσώπων, ζώων ή άλλων αντικειμένων που μπορείτε να προσθέσετε στη συνομιλία σας. Για 

παράδειγμα, μπορείτε να ευχηθείτε «Χρόνια Πολλά!» σε ένα μέλος της οικογένειάς σας και να 

προσθέστε ένα λουλούδι ή ένα χαμογελαστό πρόσωπο. Η Εικόνα 4 είναι ένα παράδειγμα αποστολής 

μιας ευχής γενεθλίων με φατσούλα (emoji) στο Facebook. 
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Εικόνα 4: Παράδειγμα χρήσης φατσούλας (emoji) σε ευχετήριο χαιρετισμό στο Facebook 

 

1.3. Δημιουργία και διαγραφή ενός λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Συνήθως η δημιουργία λογαριασμών σε κοινωνικά μέσα ή οπουδήποτε στο διαδίκτυο είναι μια απλή 

διαδικασία· χρειάζεστε μόνο μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όποτε ενδιαφέρεστε 

να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό στα κοινωνικά μέσα (για παράδειγμα στο Facebook), πρέπει 

να αναζητήσετε ενδείξεις όπως: 

 Δημιουργία νέου λογαριασμού (Create new account) 

 Εγγραφείτε εδώ (Register here) 

 Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα; Εγγραφείτε εδώ (Not registered yet? Register here) 

Αυτές οι ενδείξεις βρίσκονται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλες διαδικτυακές 

πλατφόρμες που επιτρέπουν την εγγραφή σε λειτουργία, επιτρέποντάς σας έτσι να γίνετε μέλος της 

κοινότητάς τους. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί εγγραφής (register), ο ιστότοπος θα ζητήσει το όνομα, το 

επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία γέννησής σας. Αυτή είναι η 

συνηθισμένη διαδικασία. Για να κατανοήσουμε πιο συγκεκριμένα τον τρόπο εγγραφής στο Facebook, 

το WhatsApp, το Twitter, το Skype και το Viber συνεχίστε να διαβάζετε αυτό το κεφάλαιο. 

Δημιουργία/Διαγραφή ενός λογαριασμού στο Facebook  

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε ένα παράθυρο ίντερνετ (internet window). Στην γραμμή διευθύνσεων 

πληκτρολογήστε: www.facebook.com. Θα εμφανιστεί η Αρχική σελίδα του Facebook. Προτού 

εγγραφείτε, πρέπει να γνωρίζετε ότι πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών (αυτό αναφέρεται στα 

εγγόνια σας). Η εγγραφή στο Facebook είναι δωρεάν. 
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Εικόνα 5: Στιγμιότυπο οθόνης της αρχικής σελίδας του Facebook και της γραμμής διευθύνσεων με τη σωστή 

διεύθυνση. 

ΒΗΜΑ 2: Στην αρχική σελίδα του Facebook, πληκτρολογήστε το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, τον κωδικό πρόσβασής σας, τα γενέθλια και το φύλο σας. Πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε το πραγματικό σας όνομα για το λογαριασμό σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Φόρμα αίτησης για εγγραφή στο Facebook.  

ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στο κουμπί "Εγγραφή". Αν όλες οι πληροφορίες σας είναι σωστές, θα σας 

αποσταλεί ένα μήνυμα επαλήθευσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Κάντε κλικ στο κουμπί εγγραφής, μετά την εισαγωγή όλων των παραπάνω δεδομένων. 

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στο κουμπί "Εγγραφή". Αν όλες οι πληροφορίες σας είναι σωστές, θα σας 

αποσταλεί ένα μήνυμα επαλήθευσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε. Τώρα 

πρέπει να επισκεφτείτε το ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείο (e-mail ) και να δείτε αν έχετε ένα νέο 

μήνυμα από το Facebook. Αν υπάρχει νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Facebook, κάντε 

κλικ για να το ανοίξετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στον μπλε σύνδεσμο που είναι γραμμένος από το 

Facebook. Αυτός είναι ο σύνδεσμος επαλήθευσης. Αφού κάνετε κλικ σε αυτό, μπορείτε τώρα να 

κλείσετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Επιστρέψτε στο πρώτο βήμα. 
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ΒΗΜΑ 5: Τώρα είστε στην αρχική σελίδα του Facebook και αυτή τη φορά δεν θα εγγραφείτε πια, αυτή 

τη φορά θα συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον 

κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε για το λογαριασμό σας στο Facebook. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Η αρχική σελίδα του Facebook. Ο κόκκινος κύκλος εξηγεί πού πρέπει να εισαχθούν τα δεδομένα 

καταγραφής. 

Έχετε ακολουθήσει 5 βήματα για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο Facebook. Ακριβώς όπως 

έχετε κάθε δικαίωμα δημιουργίας ενός λογαριασμού, έχετε επίσης δικαίωμα να τον διαγράψετε. 

Προκειμένου να διαγραφεί ο λογαριασμός, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο προφίλ σας. 

Για να διαγράψετε τη σελίδα σας στο Facebook, πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και να 

μεταβείτε στη σελίδα "Διαγραφή του λογαριασμού μου στο facebook.com/help/delete account και να 

κάνετε κλικ στο μεγάλο μπλε κουμπί. 

Η σελίδα βοήθειας Facebook λέει: «Όταν διαγράφετε το λογαριασμό σας, οι χρήστες δεν θα μπορούν 

να τον δουν στο Facebook. Ενδέχεται να χρειαστούν έως και 90 ημέρες για να διαγραφούν όλα τα 

στοιχεία που έχετε δημοσιεύσει, όπως φωτογραφίες, ενημερώσεις κατάστασης (status ) ή άλλα 

δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε συστήματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Ενώ 

διαγράφουμε αυτές τις πληροφορίες, είναι απροσπέλαστες σε άλλα άτομα που χρησιμοποιούν το 

Facebook.» Εάν αλλάξετε γνώμη και συνδεθείτε αργότερα, θα έχετε την ευκαιρία να ενεργοποιήσετε 

ξανά το λογαριασμό σας, αλλά ορισμένα ή όλα τα δεδομένα σας ίσως έχουν διαγραφεί. 

Δημιουργία ενός λογαριασμού στο Skype 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής Skype στον υπολογιστή σας (κατά πάσα 

πιθανότητα βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας). 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/help/delete_account
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Figure 9: Παράθυρο Skype – Το κουμπί Δημιουργία ενός λογαριασμού είναι στο κάτω μέρος.  

ΒΗΜΑ 2: Συμπληρώστε τη φόρμα σύμφωνα με τις απαιτούμενες πληροφορίες. Γράψτε το όνομά σας, 

το επώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου σας και δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης που θα θυμάστε. 

Αντί του αριθμού και του ονόματος σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό σας 

ταχυδρομείο κάνοντας κλικ στο "Χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου". Στην αρχή, μπορείτε να 

γράψετε τον κωδικό πρόσβασης σε ένα κομμάτι χαρτί και να το βάλετε σε ένα ασφαλές σημείο, αλλά 

θα πρέπει πάντα να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης, τον οποίο θα μπορείτε να θυμάστε. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Δημιουργία λογαριασμού στο Skype – η φόρμα αίτησης.  

ΒΗΜΑ 3: Όταν έχετε συμπληρώσει τις πληροφορίες, κάντε κλικ στο μεγάλο μπλε κουμπί "ΕΠΟΜΕΝΟ" 

("NEXT"). Όταν θα κάνετε μερικά βήματα ακόμα, το Skype θα στείλει έναν κωδικό ασφαλείας στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Τώρα πηγαίνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-

mail), συνδεθείτε και θα πρέπει να έχετε ένα ολοκαίνουργιο μήνυμα από το Skype. Ανοίξτε το κάνοντας 

κλικ στο μήνυμα Skype και θα υπάρχει ένας κωδικός ασφαλείας, τον οποίο έχετε γράψει στη φόρμα 

αίτησης του Skype. Τώρα κοιτάξτε τον κωδικό, γράψτε τον κάπου και επιστρέψτε στο μητρώο Skype για 

να εισαγάγετε αυτόν τον κωδικό και κάντε κλικ στο "επόμενο". Το Skype θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να 

φορτώσει το λογαριασμό σας, οπότε παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί. Στη συνέχεια, ο νέος 

λογαριασμός σας θα είναι έτοιμος για να επικοινωνήσετε με τους αγαπημένους σας. 

Στα προηγούμενα βήματα μάθαμε ότι ένας λογαριασμός στο Facebook μπορεί να διαγραφεί. Για το 

Skype αυτό είναι λίγο πιο περίπλοκο, καθώς το Skype συνδέεται με τους λογαριασμούς σας της 

Microsoft και διαγράφοντας το λογαριασμό Skype, μπορεί να χάσετε όλες τις πληροφορίες σας. Έτσι, 

αν έχετε αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσετε το Skype πια, αλλάζετε το όνομα και το επώνυμό σας 

στις ρυθμίσεις του Skype έτσι ώστε οι άλλοι να μην μπορούν να σας βρουν πια. Διαφορετικά, η 

διαγραφή του λογαριασμού Skype δεν θεωρείται ως βασική γνώση ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Δημιουργία ενός λογαριασμού στο Twitter 
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ΒΗΜΑ 1: Πηγαίνετε διαδικτυακά στο www.twitter.com. Η Αρχική σελίδα του Twitter θα ανοίξει. Κάντε 

κλικ στο μεγάλο μπλε κουμπί "Εγγραφή". 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Το μεγάλο μπλε κουμπί "Εγγραφή" στο Twitter. 

ΒΗΜΑ 2: Αφού κάνετε κλικ στο μεγάλο μπλε κουμπί, το Twitter θα ανοίξει ένα παράθυρο ζητώντας το 

όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό σας 

ταχυδρομείο ακριβώς όπως κατά την εγγραφή σας στο Skype. Ας δοκιμάσουμε την εγγραφή 

τηλεφώνου αυτή τη φορά. Συμπληρώστε τις πληροφορίες και κάντε κλικ στο κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ (NEXT). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12: Φόρμα δημιουργίας λογαριασμού στο Twitter.  

ΒΗΜΑ 3: Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε με έναν αριθμό τηλεφώνου, το Twitter θα σας ζητήσει να 

τον επιβεβαιώσετε στέλνοντας σας ένα μήνυμα SMS με ένα κωδικό. Ρίξτε μια ματιά στο 

τηλέφωνό σας - υπάρχει ένα νέο μήνυμα από το Twitter με έναν κωδικό; Πληκτρολογήστε τον 

κωδικό στο έντυπο της εφαρμογής Twitter. Ακολουθήστε τα βήματα της εφαρμογής 

συμπληρώνοντας τις πληροφορίες και κάνοντας κλικ στο "Επόμενο".  

ΒΗΜΑ 4: Η δημιουργία ενός ονόματος χρήστη (username) είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Οι 

προγραμματιστές του Twitter υποδεικνύουν ότι τα ονόματα χρήστη πρέπει να έχουν μήκος μικρότερο 

των 15 χαρακτήρων και δεν μπορούν να περιέχουν τις λέξεις "admin" ή "Twitter", προκειμένου να 

αποφευχθεί η σύγχυση μάρκας. 
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Εάν θέλετε να διαγράψετε το λογαριασμό σας στο Twitter: 

STEP 1: Sign in to Twitter's website on the web.  ΒΗΜΑ 1: Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του Twitter στο 
διαδίκτυο. 

Εικόνα 13: Γραμμή διευθύνσεων με την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Twitter. 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο Twitter avatar σας στο πάνω μέρος της σελίδας. 

Εικόνα 14:  Η τοποθεσία του Twitter Avatar σας. 
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Βήμα 3: Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και Απόρρητο (Settings and privacy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Κουμπί ‘’Ρυθμίσεις και Απόρρητο’’.    

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση του λογαριασμού σας (Deactivate your account) 
στο κάτω μέρος του μενού Λογαριασμός (Account). 

Εικόνα 16: Κουμπιά Μενού λογαριασμού και Απενεργοποίησης λογαριασμού.   
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ΒΗΜΑ 5: Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να 
απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17:  Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για επιβεβαίωση της απενεργοποίησης ενός λογαριασμού Twitter. 

Δημιουργία λογαριασμού στο WhatsApp και στο Viber (οι οδηγίες παρέχονται από τον ιστότοπο 

digitalunite.com) 

Αυτά τα βήματα αφορούν τους χρήστες ψηφιακών συσκευών που διαθέτουν έξυπνα τηλέφωνα 

(smartphones), καθώς οι εφαρμογές WhatsApp και Viber χρησιμοποιούνται κυρίως στα κινητά 

τηλέφωνα (παρόλο που είναι επίσης δυνατό να συγχρονίσετε τους λογαριασμούς σας WhatsApp και 

Viber με τον υπολογιστή σας). 

ΒΗΜΑ 1: Κατεβάστε τις εφαρμογές Viber ή WhatsApp. Μεταβείτε στην εφαρμογή ή στο κατάστημα 

αναπαραγωγής (play store) στο τηλέφωνό σας . Πληκτρολογήστε "WhatsApp" ή "Viber" στη γραμμή 

αναζήτησης. Αυτό θα φέρει την εφαρμογή WhatsApp Messenger, η οποία είναι δωρεάν για λήψη. 

Πατήστε στο κουμπί "Εγκατάσταση" 
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Εικόνα 18: Εγκατάσταση Whatsapp. 1. Η γραμμή αναζήτησης που πληκτρολογείτε "Whatsapp".; 2. Κουμπί 

"Εγκατάσταση" για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. 

ΒΗΜΑ 2: Πατήστε 'Αποδοχή' για να δώσετε στο Viber και στο WhatsApp το δικαίωμα που απαιτούνται 

για την εκτέλεση. Αυτό θα ξεκινήσει αυτόματα τη διαδικασία λήψης. Λάβετε υπόψη ότι ανάλογα με τη 

σύνδεση που χρησιμοποιείτε για τη λήψη της εφαρμογής, ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις 

δεδομένων. 

1

. 

2

. 
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Εικόνα 19: Κουμπί "Αποδοχή"(“Accept”) για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης. 

 

ΒΗΜΑ 3: Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, πατήστε στο 'Άνοιγμα' (‘Open’) για να ανοίξετε την εφαρμογή 

Εικόνα 20: Κουμπί “Άνοιγμα” (“Open”). 

ΒΗΜΑ 4: Θα σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Αποδεχτείτε τους για να 

προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. 

Εικόνα 21: Συμφωνία με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. 

ΒΗΜΑ 5: Τώρα πρέπει να επαληθεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας. Εισάγετε τον αριθμό του κινητού 

σας και πατήστε ‘‘Επόμενο’’. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι πρόκειται για τον αριθμό που 

θέλετε να επαληθεύσετε, οπότε αν έχετε κάνει λάθη, μπορείτε να επιστρέψετε και να τα διορθώσετε. 

Στη συνέχεια θα σας σταλεί ένα κείμενο με ένα 6ψήφιο κωδικό επαλήθευσης. Το WhatsApp πρέπει 
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αυτόματα να τον ανιχνεύσει και να επαληθεύσει τον αριθμό σας, αλλά αν όχι, απλά πληκτρολογήστε 

τον κωδικό που σας έχει σταλεί. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 22: Παράθυρο επιβεβαίωσης κινητού τηλεφώνου.  

ΒΗΜΑ 6: Πληκτρολογήστε το όνομά σας ή το ψευδώνυμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο προφίλ 

σας στο WhatsApp. Αυτό είναι το τελευταίο βήμα. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή 

WhatsApp για να συνδεθείτε με τους φίλους και την οικογένειά σας. 
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Για να δημιουργήσετε λογαριασμό WhatsApp στην επιφάνεια εργασίας σας: 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό και στη γραμμή διευθύνσεων 

web.whatsapp.com και κάντε κλικ στο "enter".  Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο με έναν κωδικό QR 

(μοιάζει με ένα μαύρο τετράγωνο με πολλές μικρές κουκίδες σε αυτό). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 23: παράθυρο WhatsApp με κωδικό QR. 

ΒΗΜΑ 2: Πάρτε το Smartphone σας και ανοίξτε την εφαρμογή WhatsApp.  Πατήστε το εικονίδιο των 

τριών κουκκίδων ή το κουμπί ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας για πρόσβαση στο κύριο μενού της 

εφαρμογής.  Πατήστε στο "WhatsApp Web".  Θα δείτε ένα κουτί για τη σάρωση ενός QR κώδικα στην 

οθόνη σας. 

ΒΗΜΑ 3: Σαρώστε τον κώδικα QR στην επιφάνεια εργασίας με το Smartphone σας.  Όταν κάνετε το 

προηγούμενο βήμα, εμφανίζεται μια εξήγηση σάρωσης στο Smartphone σας, κάντε κλικ στο " ok, got 

it" και μια επιλογή σάρωσης θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.  Μοιάζει με κάμερα τηλεφώνου, οπότε 

φανταστείτε ότι παίρνετε μια φωτογραφία του κώδικα QR με το τηλέφωνό σας.  Αφού διαβαστεί ο 

κώδικας QR, θα συνδεθείτε αυτόματα στην εφαρμογή Desktop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24: Το κουμπί Ρυθμίσεις σε ένα τηλέφωνο (1), η επιλογή "WhatsApp Web" (2) και η επεξήγηση της 

σάρωσης (3). 

1

. 

2

. 

3

. 
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Για να δημιουργήσετε λογαριασμό Viber στο τηλέφωνό σας, πρέπει να κάνετε ακριβώς τα ίδια βήματα 

με την εγκατάσταση του WhatsApp, αλλά αντί να πληκτρολογείτε στη γραμμή αναζήτησης την λέξη 

WhatsApp, πρέπει να κάνετε αναζήτηση για Viber. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εγκατάσταση" και 

"Άνοιγμα". Στην εικόνα 23 μπορείτε να δείτε πώς φαίνεται η εγκατάσταση Viber. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25: Φόρμα Εγκατάστασης του Viber.  

Πρέπει να επιλέξετε τη χώρα σας και να καταχωρήσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας. Η Εικόνα 24 

απεικονίζει την αναφερθείσα διαδικασία. 

Εικόνα 26: Καταχώρηση της χώρας και του αριθμού τηλεφώνου κατά την εγκατάσταση του Viber στο κινητό σας 

τηλέφωνο (smartphone). 

Το Viber θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας (1) και θα στείλει στο κινητό σας 

τηλέφωνο ένα SMS με έναν κωδικό που πρέπει να πληκτρολογήσετε στη φόρμα εγγραφής Viber (2), η 

οποία απεικονίζεται στην Εικόνα 25. 
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Εικόνα 27: Ενεργοποίηση του αριθμού τηλεφώνου σας στο Viber. 

Τέλος, μπορείτε να εισάγετε το όνομα ή το ψευδώνυμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο 

λογαριασμό σας στο Viber. 

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Viber στον υπολογιστή σας: 

ΒΗΜΑ 1: Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Viber είναι εγκατεστημένη στο τηλέφωνό σας.  Δεν θα μπορείτε 

να εγκαταστήσετε το Viber για το windows, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό Viber στο κινητό. 

ΒΗΜΑ 2: Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό και πληκτρολογήστε 

https://www.viber.com/download/ στη γραμμή διευθύνσεων.  Οι επιλογές λήψης θα εμφανιστούν 

στην επιφάνεια εργασίας σας.  Επιλέξτε τον τύπο υπολογιστή που έχετε (Windows ή Mac), για 

παράδειγμα, κάντε κλικ στο "Λήψη για Windows" (Download for Windows). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28: Viber για επιλογές λήψης επιφάνειας εργασίας 

ΒΗΜΑ 3: Αφού κάνετε κλικ σε αυτό, θα ξεκινήσει η λήψη - το αρχείο εγκατάστασης θα εμφανιστεί στο 

κάτω μέρος της επιφάνειας εργασίας που ονομάζεται "Viber.Setup.exe". 

 

 

 

https://www.viber.com/download/
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Εικόνα 29: Viber για επιφάνεια εργασίας – παράδειγμα λήψης εικονιδίου εγκατάστασης   

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο εγκατάστασης που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της 

επιφάνειας εργασίας σας.  Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο.  Κάντε κλικ στο κουτί για να 

συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Εγκατάσταση 

(Install). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30: Τμήμα συμφωνίας και το κουμπί εγκατάστασης 

ΒΗΜΑ 5: Η διαδικασία εγκατάστασης θα ξεκινήσει, θα χρειαστούν 2-3 λεπτά.  Όταν ολοκληρωθεί, θα 

εμφανιστεί ένα παράθυρο και θα υπάρχει μόνο ένα κουμπί για να κάνετε κλικ -"Κλείσιμο" (Close).  

Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί, το παράθυρο θα εξαφανιστεί και η εφαρμογή Viber θα βρίσκεται στην 

επιφάνεια εργασίας σας. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 31: Εικονίδιο Viber στην επιφάνεια εργασίας σας  

ΒΗΜΑ 6: Κάντε κλικ στο εικονίδιο Viber στην επιφάνεια εργασίας.  Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο, 

το οποίο θα σας ρωτήσει αν έχετε στο τηλέφωνό σας εγκατεστημένο το Viber.  Κάντε κλικ στο "ΝΑΙ".  

Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σας, κάντε κλικ στο κουμπί "συνέχεια" 

(continue).  Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο με έναν κωδικό QR που θα πρέπει να σαρώσετε με το 

κινητό σας τηλέφωνο. 
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Εικόνα 32: Παράθυρο υποδοχής του Viber, εισάγοντας τον αριθμό τηλεφώνου και τον κώδικα QR 

 

ΒΗΜΑ 6: Μετά τη σάρωση του κώδικα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα "Success" και θα μπορείτε να 

ανοίξετε το Viber. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 33: Το κουμπί "Άνοιγμα Viber" 
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Εάν θέλετε να διαγράψετε το λογαριασμό σας στο WhatsApp: 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε την εφαρμογή “WhatsApp” στο κινητό σας τηλέφωνο. 

ΒΗΜΑ 2: Πατήστε το κουμπί "Μενού" (1), στη συνέχεια πατήστε στο κουμπί "Ρυθμίσεις" (2), στη 

συνέχεια πατήστε "Λογαριασμός" (3) και τέλος πατήστε "Διαγραφή λογαριασμού μου" – διαθέσιμη 

απεικόνιση στην Εικόνα 34. 

 

 

 

 

 

Figure 34: Τα τέσσερα στάδια διαγραφής του λογαριασμού WhatsApp. (1) κουμπί "Μενού"; (2) κουμπί 

"Ρυθμίσεις"; (3) κουμπί "Λογαριασμός" και (4) κουμπί "Διαγραφή λογαριασμού μου".  

Εάν θέλετε να διαγράψετε το λογαριασμό σας στο Viber: 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε την εφαρμογή “Viber” στο κινητό σας τηλέφωνο.  

ΒΗΜΑ 2: Πατήστε το κουμπί "Μενού", στη συνέχεια πατήστε "Ρυθμίσεις" (1), στη συνέχεια πατήστε 

"Λογαριασμός" (2) και τέλος πατήστε "Διαγραφή λογαριασμού" (3). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 35: Τα στάδια διαγραφής του λογαριασμού “Viber”. (1) κουμπί "Ρυθμίσεις";  (2) κουμπί "Λογαριασμός" και 

(3) κουμπί "Διαγραφή λογαριασμού μου". 

1 

2 

3 

4 

1 

3 

2 
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1.4. Κατανοήστε πώς να γράψετε ένα σχόλιο σε ένα blog, σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα 

φόρουμ. 

Αυτό το πρότζεκτ αφορά τη σύνδεση ηλικιωμένων με τον κόσμο και ένας από τους τρόπους σύνδεσης 

με άλλους είναι η επικοινωνία μέσω διαδικτύου. Υπάρχουν πολλά blogs, ιστότοποι, πύλες ειδήσεων και 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου μπορείτε να αναζητήσετε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν. 

Υπάρχουν επίσης πολλά φόρουμ και blogs για άτομα που θέλουν να συζητήσουν κάτι για το οποίο τους 

αφορά, κάτι για το οποίο ενδιαφέρονται, ενδιαφέρονται ή για άτομα που ίσως θέλουν να εμβαθύνουν 

την γνώση τους σε ένα θέμα. Σε αυτό το κεφάλαιο θα λάβετε βασική γνώση για την ιδέα του να 

αφήσετε ένα σχόλιο στο διαδίκτυο, επειδή το κύριο μέρος είναι να κατανοήσετε πώς λειτουργούν οι 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις γνώσεις και να 

προσαρμοστείτε σε κάθε κατάσταση. 

Για παράδειγμα, οι πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες όπου μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο είναι πιθανόν το 

Facebook και το Twitter. Στο Facebook μπορείτε να σχολιάζετε φωτογραφίες, βίντεο, κοινόχρηστα 

άρθρα και δημοσιεύσεις άλλων ανθρώπων. Μπορείτε επίσης να εκφράσετε την άποψή σας στις 

ομάδες ενδιαφέροντος και τις επιχειρηματικές σελίδες. Μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο σχεδόν σε 

όλες τις δημοσιεύσεις (εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο συντάκτης του κειμένου δεν επιτρέπει την 

σχολιασμό), και άρα το πρώτιστο είναι να καταλάβετε πού να αναζητήσετε μια ενότητα σχολίων και 

πώς να δημοσιεύσετε το σχόλιό σας στο διαδίκτυο. Η εικόνα 28 απεικονίζει το παράδειγμα σχολιασμού 

φωτογραφιών. 
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Εικόνα 36: Ένα παράδειγμα για την προσθήκη σχολίου στην ανάρτηση Facebook του προγράμματος "Dial". Το 

κόκκινο βέλος απεικονίζει το τμήμα σχολίων. 

1. Κάντε κλικ στο Σχόλιο κάτω από τη δημοσίευση ή στο λευκό πλαίσιο που λέει Γράψτε ένα 
σχόλιο. 

2. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας. 
3. Πατήστε (έντερ) enter ή επιστρέψτε για να το δημοσιεύσετε. 

Το τμήμα του σχόλιου είναι διαθέσιμο σε όλα τα φόρουμ και τα ιστολόγια (blogs) (αν ο συγγραφέας 

θέλει να σχολιαστεί το άρθρο), οπότε η ιδέα του σχολιασμού είναι να εκφράσετε τις απόψεις σας 

σχετικά με ένα άρθρο, ένα βίντεο, μια εικόνα ή την γνώμη ενός άλλου προσώπου. Για να εκφράσετε 

την σκέψη σας, πρέπει να αναζητήσετε ένα τμήμα σχολίων. Συνήθως το τμήμα σχολίων βρίσκεται κάτω 

από το άρθρο, οπότε μετακινηθείτε προς τα κάτω στη σελίδα για να βρείτε την ενότητα αυτή και να 

εκφραστείτε. Η εικόνα 29 απεικονίζει ένα τμήμα τυχαίων σχολίων ενός ιστολογίου για ηλικιωμένους. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 37: Παράδειγμα ενότητας σχολίων σε ένα ιστολόγιο (blog)  

Μια άλλη δημοφιλής επιλογή διαδικτυακού σχολιασμού είναι να σχολιάσει κανείς ένα άρθρο 

ειδήσεων. Για παράδειγμα, στην πύλη ειδήσεων του BBC, μπορείτε να διαβάσετε ένα άρθρο και αν 

θέλετε να αναζητήσετε το τμήμα σχολίων στο οποίο μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας ή να 

διαβάσετε τι σκέφτονται οι άλλοι. Η Εικόνα 30 είναι ένα παράδειγμα της ενότητας σχολίων σε ένα 

ειδησεογραφικό άρθρο στην αρχική σελίδα του BBC. Τα σχόλια είναι πάντα στο κάτω μέρος του 

άρθρου. 
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Εικόνα 38: Παράδειγμα ενότητας σχολίων σε ένα ειδησεογραφικό άρθρο .  

1.5.  Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο με φίλους και οικογένεια στο διαδίκτυο 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο με τους φίλους και την οικογένειά 

σας. Μπορείτε να τα στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω μέσων κοινωνικών δικτύωσης 

ή μέσω εφαρμογών όπως WhatsApp ή Viber. Αρχικά, πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε να 

μοιραστείτε απευθείας από το τηλέφωνό σας, τη φωτογραφική μηχανή ή τον ηλεκτρονικό σας 

υπολογιστή.  

Η κοινή χρήση από τον υπολογιστή σημαίνει ότι οι φωτογραφίες σας βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή. 

Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες από το κινητό σας τηλέφωνο ή την φωτογραφική σας μηχανή 

στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας είτε ένα καλώδιο USB (που συνήθως 

συνοδεύει τις φωτογραφικές μηχανές και τα κινητά τηλέφωνα) είτε από τη λειτουργία Bluetooth. Εάν 

έχετε ένα καλώδιο, μπορείτε να το συνδέσετε με το τηλέφωνο και τον υπολογιστή σας, να 

δημιουργήσετε έναν ειδικό φάκελο "Φωτογραφίες" και να αποθηκεύσετε τις εικόνες σας εκεί. 

Αν θέλετε να μοιραστείτε μια φωτογραφία διαδικτυακά, για παράδειγμα, στο Facebook θα πρέπει να 

συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και να κάνετε κλικ στο όνομά σας στην επάνω δεξιά πλευρά του 

προφίλ σας. Στη συνέχεια, υπάρχει μια επιλογή - δημιουργήστε μια ανάρτηση, όπου μπορείτε επίσης 

να προσθέσετε φωτογραφίες. Αυτή είναι η κοινή χρήση φωτογραφιών διαδικτυακά και η φωτογραφία 

θα προβληθεί από περισσότερους ανθρώπους από απλά τα μέλη της οικογένειάς σας. Η Εικόνα 31 

απεικονίζει την επιλογή δημιουργία ανάρτησης. Εάν κάνετε κλικ στο "Φωτογραφία / βίντεο", ανοίγει 

ένα νέο παράθυρο και μπορείτε να επιλέξετε τον φάκελο που δημιουργήσατε στον υπολογιστή σας για 

τις φωτογραφίες σας, να επιλέξετε μια φωτογραφία, να κάνετε κλικ σε αυτήν και στη συνέχεια να 

πατήσετε "Άνοιγμα". Αυτή η διαδικασία κάνει την εικόνα σας κοινή. 

Εικόνα 39: Δημιουργία ανάρτησης στο Facebook με επιλογή κοινής χρήσης φωτογραφίας/εικόνας.  

Η κοινή χρήση από ένα τηλέφωνο είναι ακριβώς η ίδια, εκτός από το μέρος που συνδέετε το 

τηλέφωνο με τον υπολογιστή, επειδή όλες οι εικόνες βρίσκονται ήδη στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να 

μεταβείτε στο προφίλ σας και να επιλέξετε μια φωτογραφία από τη συλλογή φωτογραφιών σας. 

Η κοινή χρήση μέσω του WhatsApp ή του Viber είναι λίγο διαφορετική, επειδή θα επιλέξετε ένα άτομο 

στο οποίο θέλετε να στείλετε την εικόνα.  Οι επιλογές στο Smartphone ή στον υπολογιστή σας δεν 
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αλλάζουν πολύ, η οθόνη φαίνεται ουσιαστικά η ίδια, οι μόνο αλλαγές είναι ότι στο τηλέφωνο αγγίζετε 

με τα δάχτυλά σας, αλλά στον υπολογιστή, θα χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι για να κάνετε κλικ. 

ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε μια επαφή με την οποία θέλετε να μοιραστείτε φωτογραφίες. Πρέπει να πατήσετε 

στην επαφή του ατόμου. 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο εικονίδιο  (επισύναψη αρχείου) στο επάνω μέρος της συνομιλίας ή στο 

κάτω μέρος (εξαρτάται από την έκδοση). 

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε μεταξύ:  

- Φωτογραφίες & Βίντεο   για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή βίντεο από τον υπολογιστή 
σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 30 φωτογραφίες ή βίντεο τη φορά. 

- Φωτογραφική μηχανή  να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή του υπολογιστή σας 
για να τραβήξετε μια φωτογραφία. 

- Έγγραφο  για να στείλετε ένα έγγραφο. 

- Επαφή  για να στείλετε μια επαφή. 

Αν επιλέξετε μια φωτογραφία, μπορείτε να μετακινηθείτε στη συλλογή σας και να αποφασίσετε ποια 

φωτογραφία θέλετε να στείλετε. Τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή . 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Εικόνα 40: WhatsApp options to send a photo. (1) Attach file sign; (2) Gallery sign. Επιλογές WhatsApp για να 

στείλετε μια φωτογραφία. (1) Εικονίδιο Επισύναψης αρχείου, (2) Εικονίδιο Συλλογής. 

 

Η αποστολή φωτογραφιών από τη Viber είναι παρόμοια, μονάχα που η εφαρμογή φαίνεται λίγο 

διαφορετική. 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε ένα μήνυμα Viber 

ΒΗΜΑ 2: Αγγίξτε το εικονίδιο κάμερας  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε την επιλογή συλλογή ή μετακινηθείτε στη λίστα των πρόσφατων εικόνων στο κάτω 

μέρος της οθόνης σας 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να στείλετε 

2

. 

1 
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ΒΗΜΑ 5: Αγγίξτε το κουμπί αποστολής για να το στείλετε αμέσως 

 

Η αποστολή φωτογραφιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι επίσης μια επιλογή. Τα βασικά 

είναι τα ίδια για όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά καθώς υπάρχουν πολλές επιλογές 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκεί έξω, θα εξηγήσουμε τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε και 

μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις γνώσεις στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που εσείς 

χρησιμοποιείτε. Έτσι, συνήθως όταν γράφετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπάρχει μια 

επιλογή "Προσθήκη αρχείου". Πρόκειται για ένα κείμενο "Προσθήκη αρχείων" ή ένα σύμβολο που 

μοιάζει με αυτό  (Επισύναψη αρχείου). Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το σύμβολο ή το κείμενο 

"Προσθήκη αρχείου", ανοίγει ένα νέο παράθυρο και μπορείτε να αναζητήσετε τον φάκελο 

"φωτογραφίες" στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε μια φωτογραφία και στείλτε το μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Η Εικόνα 33 απεικονίζει μια μορφή του τρόπου εμφάνισης ενός κουμπιού "Προσθήκη 

αρχείων".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 41: Επιλογές προσθήκης αρχείων σε e-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 

Αυτές οι επιλογές λειτουργούν τόσο για την αποστολή φωτογραφιών και βίντεο χρησιμοποιώντας  

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή εφαρμογές. Θα πρέπει πάντα να ελέγχετε σε 

ποιον στέλνετε τις πληροφορίες σας. Επανελέγξτε αν ο παραλήπτης είναι ο σωστός! 

 

Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο που έχετε δει διαδικτυακά με άλλους. Για 

παράδειγμα, το Facebook έχει ένα κουμπί "Κοινή χρήση" κάτω από φωτογραφίες, βίντεο και άρθρα. 

Εάν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί, μπορείτε να το μοιραστείτε με τους φίλους και την οικογένειά σας 

είτε δημοσίως είτε μεμονωμένα. Κάτω από τις περισσότερες αναρτήσεις (μια ανάρτηση μπορεί να είναι 

σε μορφή εικόνας, βίντεο, άρθρου ή γνώμης) υπάρχει μια επιλογή κοινής χρήσης. Η Εικόνα 34 

απεικονίζει την επιλογή κοινής χρήσης. 
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Figure 42: Επιλογή «κοινής χρήσης» στο Facebook ως εργαλείο για να μοιραστείτε τα πράγματα που σας αρέσουν 

με τους φίλους και την οικογένειά σας. 

1.6. Η έννοια της διαδικτυακής συζήτησης – κουβέντας (chatting) 

Η διαδικτυακή συνομιλία σημαίνει ότι επικοινωνείτε γραπτώς με άλλους χρήστες στο διαδίκτυο. Για να 

το κάνετε αυτό, χρειάζεστε μια σύνδεση στο διαδίκτυο (είτε στον υπολογιστή σας είτε στο τηλέφωνό 

σας) και έναν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου μπορείτε να συζητήσετε διαδικτυακά, 

για παράδειγμα στο Facebook. Συζήτηση σημαίνει ότι μόνο το άτομο με το οποίο μιλάτε παίρνει τα 

μηνύματά σας, επειδή πρόκειται για μια ιδιωτική συνομιλία. Μπορείτε επίσης να κάνετε μια ομαδική 

συνομιλία και να μιλήσετε με περισσότερους από έναν φίλο σας σε μια συνομιλία. 

Για παράδειγμα, στο Viber και στο WhatsApp μπορείτε να συνομιλείτε με έναν φίλο σας και κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες και βίντεο. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε 

ότι η συζήτηση στο διαδίκτυο είναι δωρεάν. Το μόνο που πρέπει να θυμάστε είναι ότι μπορεί να 

χρειαστεί να δώσετε προσοχή στα δεδομένα (internet data) που καταναλώνονται με την συνομιλία 

(σχετίζονται με σύνδεση στο Internet) 

 

Όταν συζητάτε στο Facebook, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν αγγελιοφόρο, το Messenger. Η εικόνα 

35 απεικονίζει τη λειτουργία του Messenger στο Facebook. 

 

 

 

Εικόνα 43: Σύμβολο στο Facebook που οδηγεί στο Messenger. Το Messenger είναι ένα μέρος όπου μπορείτε να 

στέλνετε μηνύματα στους φίλους σας, που ονομάζεται επίσης ως συζήτηση - κουβέντα. Όταν κάνετε κλικ σε αυτό 

το εικονίδιο, εμφανίζεται μια λίστα με τους φίλους σας. Μπορείτε να επιλέξετε έναν, να γράψετε ένα μήνυμα και 

να στείλετε κάνοντας κλικ στο κουμπί "enter". 
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Εικόνα 44: Προβολή παραθύρου του Messenger. Μπορείτε να γράψετε ένα μήνυμα, να προσθέσετε αρχεία και 

επίσης να χρησιμοποιήσετε emoticons επίσης γνωστά ως emoji ή smileys. 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο εξηγήσαμε τη βασική ιδέα της συνομιλίας χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του 

Messenger του Facebook. Μπορείτε επίσης να συνομιλήσετε στο Skype ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι γνώσεις μπορούν να προσαρμοστούν όταν χρησιμοποιείτε άλλες 

πλατφόρμες για διαδικτυακή συζήτηση. Για παράδειγμα, γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη η χρήση 

κουτιών συνομιλίας (chat boxes) στις αρχικές σελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων. Όταν θέλετε να 

αγοράσετε κάτι διαδικτυακά και πηγαίνετε σε μια αρχική σελίδα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, ένα 

μικρό πλαίσιο συνομιλίας τείνει να εμφανίζεται στην κάτω δεξιά πλευρά της αρχικής σελίδας. Μερικές 

φορές είναι ένα αυτόματο μηχάνημα που μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε βασικά στοιχεία στην 

αρχική σελίδα, αλλά μερικές φορές υπάρχει ένας πραγματικός εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών 

που μπορεί να απαντήσει στα μηνύματά σας. Μπορείτε πάντα να δοκιμάσετε αυτήν την επιλογή αλλά 

ποτέ να μην μοιράζεστε σημαντικές ή / και ιδιωτικές πληροφορίες σε τέτοιες συνομιλίες! Έχετε υπόψη 

ότι δεν είναι ασφαλές! 
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1.7. Πραγματοποίηση κλήσεων και βιντεοκλήσεων μέσω διαδικτύου 

 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή σας. 

Σήμερα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές Διαδικτύου για να πραγματοποιείτε κλήσεις και να 

καλέσετε τους φίλους και την οικογένειά σας που ζουν στο εξωτερικό χωρίς να πληρώσετε. 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα. 

 

Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω του Facebook 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε την εφαρμογή Facebook Messenger. 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ την επαφή που θέλετε να καλέσετε. 

ΒΗΜΑ 3: Εντοπίστε το κουμπί κλήσης στην επάνω δεξιά γωνία. 

ΒΗΜΑ 4: Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Facebook Messenger, μπορείτε και πάλι να πραγματοποιείτε 
και να λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 45: Βιντεοκλήση και κουμπιά κλήσεων στο Facebook. Όταν κάνετε κλικ σε ένα από αυτά, θα ξεκινήσει μια 

κλήση. 

Για να πραγματοποιήσετε μια βιντεοκλήση ή απλά μια κλήση στο Viber ή στο WhatsApp πρέπει: 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε την εφαρμογή WhatsApp ή / και Viber. 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στην καρτέλα κλήσεις CALLS. Είναι κοντά στο πάνω μέρος της οθόνης. 

ΒΗΜΑ 3: Πατήστε το κουμπί "νέα κλήση". Είναι το στρογγυλό, πράσινο κουμπί με ένα "+" δίπλα σε ένα 

εικονίδιο τηλεφώνου στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. 

ΒΗΜΑ 4: Βρίσκεται δίπλα στο εικονίδιο κλήσης βίντεο στα δεξιά του ονόματος της επαφής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ξεκινήσετε μια κλήση, κάντε κλικ στην επαφή που θέλετε να καλέσετε. Στη συνέχεια, 

πατήστε "Δωρεάν κλήση" και περιμένετε έως ότου συνδεθεί η κλήση σας. Η εφαρμογή θα υποδείξει αν 

το άλλο άτομο που καλείτε είναι απασχολημένο ή εκτός σύνδεσης. 

 

 

 

 

 



 

34 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 46: Εικονίδια επιλογών κλήσεων στο WhatsApp. 

 

Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω του Skype:  

ΒΗΜΑ 1: Βρείτε το άτομο που θέλετε να καλέσετε από τη λίστα επαφών σας.  

Σημείωση: Εάν έχετε συγχρονίσει την λίστα επαφών του κινητού σας με τη λίστα επαφών του Skype, 

μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις Skype απευθείας από τη λίστα επαφών της συσκευής 

σας. Απλώς πατήστε το κουμπί Skype δίπλα στο άτομο που θέλετε να καλέσετε. 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί ήχου  ή 

βίντεο . Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια ομαδική κλήση, απλώς προσθέστε έναν ακόμα 

συμμετέχοντα. 

ΒΗΜΑ 3: Στο τέλος μιας κλήσης, επιλέξτε το κουμπί τερματισμού κλήσης  για να τερματίσετε την 

κλήση. Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε γρήγορα οποιαδήποτε γραπτή συνομιλία σε μια κλήση - απλά 

επιλέξτε το κουμπί ήχου  ή βίντεο από τη συνομιλία σας. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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Εικόνα 47: Παράθυρο Skype και επιλογές κλήσης. (1) Λίστα επαφών; (2) Κουμπί βίντεο κλήσης. (3) Κουμπί 

φωνητικής κλήσης. (4) Παράθυρο για γραπτά μηνύματα. 

2. Διαδικτυακή Ασφάλεια 

Το να είστε σε θέση να συνδέεστε με όλους σχεδόν ηλεκτρονικά και να βρίσκετε ομάδες ενδιαφέροντος 

φαίνεται διασκεδαστικό και ένας ενδιαφέρων τρόπος να διευρύνετε τις γνώσεις σας και να περάσετε 

τον χρόνο σας. ‘Όμως, είναι επίσης πολύ επικίνδυνο αν δεν ξέρετε πώς να είστε ασφαλείς στο 

διαδίκτυο. Υπάρχουν διάφορες προφυλάξεις που πρέπει να έχετε κατά νου κατά την πλοήγηση σας στο 

διαδίκτυο, τη δημιουργία λογαριασμών και την ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο δικά σας ή των 

φίλων σας και της οικογένειά σας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε τα βασικά σημεία ασφάλειας στα 

οποία πρέπει να δίνετε προσοχή κάθε φορά που συνδέεστε στον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας. 

Ένας ασφαλής κωδικός πρόσβασης είναι το πιο σημαντικό βήμα κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού 

στο διαδίκτυο. Είτε πρόκειται για το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail), για ένα blog ή για έναν 

λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει πάντα να δημιουργείτε έναν ισχυρό κωδικό 

πρόσβασης για το λογαριασμό σας, καθώς αυτό το βήμα επηρεάζει την περαιτέρω ασφάλεια σας στο 

διαδίκτυο. 

Ο Chriss Hoffman (2015) δηλώνει ότι "σύμφωνα με τις παραδοσιακές συμβουλές - που είναι ακόμα 
καλές - ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης: 

 Έχει κατ’ ελάχιστον 12 χαρακτήρες: Πρέπει να επιλέξετε έναν κωδικό που είναι αρκετά μακρύς. 
Δεν υπάρχει ελάχιστο μήκος κωδικού πρόσβασης για τον οποίο όλοι συμφωνούν, αλλά πρέπει 
γενικά να χρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης που έχουν μήκος με τουλάχιστον 12 έως 14 
χαρακτήρες. Ένας μακρύτερος κωδικός θα ήταν ακόμα καλύτερος. 

 Περιλαμβάνει αριθμούς, σύμβολα, κεφαλαία και πεζά γράμματα: Χρησιμοποιήστε ένα 
συνδυασμό διαφορετικών τύπων χαρακτήρων για να καταστήσετε τον κωδικό πιο δύσκολο να 
‘‘σπάσει’’. 

 Δεν περιλαμβάνει λέξεις που υπάρχουν στο λεξικό ή συνδυασμό λέξεων λεξικού: Μείνετε 
μακριά από προφανείς λέξεις λεξικού και συνδυασμούς λέξεων λεξικού. Οποιαδήποτε λέξη από 
μόνη της είναι κακή. Οποιοσδήποτε συνδυασμός μερικών λέξεων, ειδικά αν είναι προφανής, 
είναι επίσης κακός. Για παράδειγμα, το "σπίτι" είναι ένας τρομερά κακός κωδικός πρόσβασης ή 
ο συνδυασμός "Κόκκινο σπίτι" είναι επίσης πολύ κακός κωδικός. 

 Δεν βασίζεται σε εμφανείς αντικαταστάσεις: Μην χρησιμοποιείτε κοινές υποκαταστάσεις. Για 
παράδειγμα, το "Κ0κκινο" δεν είναι ισχυρό απλά και μόνο επειδή έχετε αντικαταστήσει ένα o με 
ένα 0 (μηδέν). Αυτό είναι πολύ προφανές. " 

Η δημιουργία κωδικού πρόσβασης είναι μόνο ένα από όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε 

προσεκτικά για να είστε ασφαλείς στο διαδίκτυο. Αυτό ισχύει για όλες τις διαδικτυακές παρουσίες - 

κωδικούς πρόσβασης λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης, κωδικούς πρόσβασης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. 
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Επίσης, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τα ονόματα των 

κατοικίδιων ζώων σας και επώνυμο σας ως κωδικό πρόσβασης, καθώς αυτή είναι η πιο κοινή επιλογή 

κωδικού πρόσβασης και επομένως δεν θεωρείται ασφαλής. 
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2.1. Εξασφαλίστε τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Εκτός από τη δημιουργία ασφαλούς κωδικού πρόσβασης για τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, πρέπει επίσης να εξασφαλίσετε το λογαριασμό σας. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικούς 

τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει. 

Να αλλάζετε τους κωδικούς σας τακτικά - συνιστάται να αλλάζετε τους κωδικούς πρόσβασης των 

λογαριασμών σας μία φορά το μήνα. 

Να είστε προσεκτικοί σχετικά με ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - υπάρχουν ορισμένα 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας προειδοποιούν κάθε φορά που διαπιστώνουν ότι έχετε 

συνδεθεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο από μια νέα συσκευή. Για παράδειγμα, εάν συνδέεστε 

συνεχώς στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο από το φορητό σας υπολογιστή, το μήνυμα "το γνωρίζει", 

αλλά εάν συνδεθείτε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο από άλλον υπολογιστή, θα λάβετε ένα 

προειδοποιητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έχετε χρησιμοποιήσει άλλη συσκευή για να 

συνδεθείτε. Εάν δεν έχετε συνδεθεί από νέες συσκευές και εξακολουθείτε να λαμβάνετε τέτοια 

μηνύματα, αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασής σας αμέσως, επειδή αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να 

προσπάθησε να συνδεθεί στο e-mail σας χωρίς την άδειά σας. 

Να αποσυνδέεστε από τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων - όποτε ολοκληρώσετε την εργασία σας 

στα κοινωνικά μέσα και εγκαταλείψετε τον υπολογιστή σας, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το 

λογαριασμό σας. Αν αποσυνδεθείτε, κανένας άλλος δεν μπορεί να συνδεθεί στο λογαριασμό σας και να 

δει τα προσωπικά σας στοιχεία. Το να παραμείνετε συνδεδεμένοι ενώ βρίσκεστε σε δημόσιο χώρο, για 

παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο, οπότε μην αφήνετε τον λογαριασμό 

σας ανοιχτό και χωρίς επιτήρηση. 

Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτόματης σύνδεσης για λογαριασμούς κοινωνικών μέσων - μην 

αποθηκεύετε τους κωδικούς πρόσβασης και τις πληροφορίες σύνδεσης στο πρόγραμμα περιήγησης 

του υπολογιστή σας. Εάν κάποιος παίρνει τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας, θα έχει 

απεριόριστη πρόσβαση στους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Σκεφτείτε προσεκτικά τα εισερχόμενα αιτήματα φιλίας - θα λάβετε πολλά αιτήματα στα κοινωνικά 

μέσα από ανθρώπους που θέλουν να είστε "φίλοι". Να είστε προσεκτικοί με τα αιτήματα που τελικά 

δέχεστε. Οι χάκερ και οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούν συχνά αυτή την τακτική για να 

κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους. 

Ελέγξτε ποιος βλέπει τις αναρτήσεις σας - ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου για να ελέγξετε ποιος 

βλέπει τις αναρτήσεις σας. Η προσοχή σε αυτό που μοιράζεστε στο διαδίκτυο σχετίζεται με αυτό που 

δημοσιεύετε στο διαδίκτυο, όπως συμβαίνει πάντα, ακόμα κι αν έχετε ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις 

απορρήτου. Για παράδειγμα, αν είστε διακοπές, μπορείτε να ενημερώσετε τον κλέφτη ότι δεν είστε στο 

σπίτι και να τους πείτε ότι ήρθε η ώρα να σας ληστέψουν. Η Εικόνα 40 εξηγεί πώς μπορείτε να 

αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις στο λογαριασμό σας στο Facebook. 
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Η βοήθεια του Facebook ενημερώνει: "Θα βρείτε ένα εργαλείο επιλογής κοινού, με το οποίο θα 

μοιράζεστε το μεγαλύτερο μέρος από τις ενημερώσεις κατάστασης, τις φωτογραφίες και άλλα στοιχεία 

που δημοσιεύετε. Κάντε κλικ στο εργαλείο και επιλέξτε με ποιον θέλετε να μοιραστείτε κάτι. Το 

εργαλείο θυμάται το κοινό με το οποίο μοιραστήκατε την τελευταία φορά που δημοσιεύσατε κάτι και 

χρησιμοποιεί το ίδιο κοινό όταν μοιραστείτε κάτι ξανά, εκτός αν το αλλάξετε. Για παράδειγμα, αν 

επιλέξετε Δημόσια για μια ανάρτηση, η επόμενη ανάρτησή σας θα είναι επίσης δημόσια, εκτός εάν 

αλλάξετε το κοινό όταν δημοσιεύετε. Αυτό το εργαλείο εμφανίζεται σε πολλά σημεία, όπως οι 

συντομεύσεις απορρήτου και οι ρυθμίσεις απορρήτου. Όταν κάνετε μια αλλαγή στο εργαλείο επιλογής 

κοινού σε ένα μέρος, η αλλαγή ενημερώνει το εργαλείο παντού όπου εμφανίζεται". 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 48: Η επιλογή Facebook για να επιλέξετε το κοινό που βλέπει τις αναρτήσεις σας.  

 

Ζητήστε άδεια πριν δημοσιεύσετε πληροφορίες σχετικά με άλλους - "Η εθιμοτυπία αποτελεί ένα 

ουσιαστικό μέρος της εμπειρίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένα άτομα ενδέχεται να έχουν 

διαφορετική άποψη σχετικά με τον τύπο περιεχομένου που θεωρούν κατάλληλο για δημοσίευση ή 

προβολή στο διαδίκτυο. Ενώ το να μοιραστείτε μια χαριτωμένη φωτογραφία της έφηβης εγγονής σας 

μπορεί να σας φαίνεται ανόητο και αθώο, είναι προτιμότερο να ζητήσετε άδεια πρώτα πριν 

δημοσιεύσετε κάτι ιδιωτικό για κάποιο άλλο άτομο "(© Stannah, 2017). 

Οι πληροφορίες στο διαδίκτυο είναι για πάντα - όλα όσα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο θα 

παραμείνουν εκεί. Μπορείτε να διαγράψετε αυτές τις πληροφορίες και ακόμη και τους λογαριασμούς, 

αλλά οι χρήστες μπορούν να κάνουν στιγμιότυπα αυτών των πληροφοριών και να τις αποθηκεύσουν 

κάπου αλλού. Να το έχετε υπόψη σας κάθε φορά που δημοσιεύετε κάτι στο διαδίκτυο. 

Ζητήστε βοήθεια από τα παιδιά, τα εγγόνια και τους φίλους σας - τα περισσότερα παιδιά που έχουν 

γεννηθεί μετά το 2000 είναι τόσο καλά στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που πιθανώς δεν 

υπάρχει τίποτα που δεν γνωρίζουν για τα κοινωνικά μέσα. Επομένως, μη διστάσετε να τους ζητήσετε 

βοήθεια και συμβουλές αν και όποτε δεν αισθάνεστε σίγουροι για τις ενέργειές σας στο διαδίκτυο. 
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2.2. Ρύθμιση μηνυμάτων ασφαλείας 

Η δημιουργία ηλεκτρονικών μηνυμάτων ασφαλείας είναι μια διαδικασία που πρέπει να κάνετε 

διαδικτυακά για την εγγραφή σας είτε σε ένα νέο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε σε ένα 

λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε ακόμα και σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Σας 

ζητείται να παρέχετε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ασφαλείας το οποίο θα χρησιμοποιήσετε 

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Με τον όρο έκτακτη ανάγκη εννοούμε για παράδειγμα εκείνες τις φορές που ξεχνάτε τον κωδικό 

πρόσβασής σας. Είναι φυσικό να ξεχνάμε τους κωδικούς πρόσβασης, καθώς υπάρχουν πολλές 

πληροφορίες που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας. Κάθε φορά που ξεχνάτε τον κωδικό 

πρόσβασής σας, υπάρχουν επιλογές για την ανάκτηση του. 

Για παράδειγμα, μπορείτε πάντα να κάνετε κλικ σε μια επιλογή "Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης" ή 

"Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασής μου", (το πώς εμφανίζονται αυτές οι πληροφορίες εξαρτάται από την 

επιλογή του κάθε προγραμματιστή της πύλης). Η Εικόνα 49 απεικονίζει μερικά παραδείγματα 

διαφορετικών διαδικτυακών πυλών με την επιλογή "Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης σας". 

 

 

 

 

 

Εικόνα 41: 

Παραδείγματα "Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης" σε διάφορες διαδικτυακές πύλες. 

 

Αυτή η επιλογή σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό 

πρόσβασής σας, καθώς υπάρχει μια επιλογή για την ανάκτηση του. Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το 

κουμπί, η διαδικτυακή πύλη ζητάει συνήθως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να 

στείλετε τον νέο σας κωδικό πρόσβασης. Εκείνη την στιγμή πρέπει να θυμάστε ποια διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιλέξατε για να εγγραφείτε στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική σελίδα. 

Μερικές φορές θα ζητήσουν την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ασφαλείας σας (αν ξεχάσετε 

τον κωδικό πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται να 

χρησιμοποιήσετε είτε το δεύτερο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

ασφαλείας είτε να επιλέξετε κάποιον που εμπιστεύεστε (τον σύντροφο σας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια 
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σας ή έναν στενό σας φίλο) του οποίου το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ασφαλείας. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ασφαλείας (μηνύματα ασφαλείας) είναι αυτό στο οποίο ο ηλεκτρονικός 

λογαριασμός θα στείλει τον νέο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί "Ξέχασα 

τον κωδικό πρόσβασης". Μερικές φορές υπάρχουν ακόμη και ερωτήσεις ασφαλείας για να αποκτήσετε 

έναν νέο κωδικό πρόσβασης. Για παράδειγμα, όταν εγγραφείτε, θα σας ζητήσουν μια ερώτηση 

ασφαλείας στην οποία μόνο εσείς γνωρίζετε την απάντηση και θα την αποθηκεύσετε. Κάθε φορά που 

θα ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, ενδέχεται να σας ρωτήσουν αυτήν την ερώτηση ασφαλείας. 

Χρησιμοποιήστε μια ερώτηση που σίγουρα θα θυμάστε, για παράδειγμα, τη διεύθυνση κατοικίας σας 

κατά την παιδική σας ηλικία ή το δεύτερο όνομα της γιαγιάς σας κλπ. Μην βάλετε μια ερώτηση όπως 

"Ποιο είναι το επώνυμό μου;" καθώς είναι εύκολο κανείς να μαντέψει αυτές τις απαντήσεις σε 

περίπτωση που προσπαθήσει να ‘‘σπάσει’’ / ‘‘χακάρει’’ τα ιδιωτικά σας δεδομένα. 

Αν έχετε λάβει ποτέ ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου "Έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας από 

άλλη συσκευή σήμερα;" σημαίνει ότι είτε συνδεθήκατε πραγματικά στο λογαριασμό σας, για 

παράδειγμα από τον υπολογιστή της βιβλιοθήκης, είτε κάποιος προσπαθεί να ‘‘χακάρει’’ το 

ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και αυτό το μήνυμα χρησιμεύει ως προειδοποίηση. Αν κάτι τέτοιο 

εμφανιστεί ποτέ στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ή αν αντιμετωπίζετε ύποπτες ενέργειες με το 

λογαριασμό σας στο διαδίκτυο, τότε αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασής σας αμέσως. 
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2.3. Η έννοια των ψεύτικων ειδήσεων και των ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ 

Κάθε χρήστης των κοινωνικών μέσων και του διαδικτύου θα πρέπει να γνωρίζει την έννοια των 

«ψεύτικων ειδήσεων» και των «ψεύτικων προφίλ» του διαδικτυακού κόσμου. 

Οι ψεύτικες ειδήσεις είναι "ψευδείς ιστορίες που φαίνεται να είναι ειδήσεις που διαδίδονται στο 

διαδίκτυο χρησιμοποιώντας άλλα μέσα ενημέρωσης και συνήθως δημιουργούνται για να επηρεάσουν 

πολιτικές απόψεις ή ως ένα αστείο" (από το λεξικό Cambridge). Σήμερα υπάρχουν τόσο πολλές 

πληροφορίες που δημιουργούνται και διαδίδονται καθημερινά γεγονός πολύ κάνει πιο εύκολη την 

εξάπλωση των ψεύτικων ειδήσεων, ή με άλλα λόγια, των ψευδών πληροφοριών. Δυστυχώς, οι ειδήσεις 

αυτές είναι συνήθως σκανδαλώδεις ή πολύ προκλητικές και γι' αυτό έχει γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία η 

παγκόσμια διάδοσή τους. Ορισμένες πλατφόρμες έχουν ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα 

και εργάζονται για την επίλυση αυτού του προβλήματος, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί 

τρόποι για να χρησιμοποιήσετε το κοινωνικό δίκτυο για να διαδώσετε ψεύτικες ειδήσεις. 

Οι ψεύτικες ειδήσεις συνήθως εμφανίζονται ως τακτικές ειδήσεις, αλλά όλοι πρέπει να γνωρίζουμε 

μερικούς τρόπους για να αναγνωρίσουμε τα ψεύτικα νέα για να μην πιστέψουμε αυτή την 

παραπληροφόρηση. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που "διαδίδονται" από την 

επίσημη πλατφόρμα ειδήσεων, αλλά αν κοιτάξετε πιο κοντά δεν είναι η σωστή και επίσημη πλατφόρμα 

που επεκτείνει τις ειδήσεις. 

Αυτές είναι μερικές συμβουλές για να εντοπίσετε τις ψεύτικες ειδήσεις (©webwise.ie):  

1. Να έχετε μια πιο προσεκτική ματιά. 

Ελέγξτε πάντα την πηγή της ιστορία· αναγνωρίζετε την ιστοσελίδα; Είναι μια αξιόπιστη / 

έμπιστη πηγή; Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τον ιστότοπο, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με 

το θέμα ή ψάξτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δημιουργό. 

2. Κοιτάξτε πέρα από τον τίτλο. 

Ελέγξτε ολόκληρο το άρθρο· πολλές ψεύτικες ειδήσεις χρησιμοποιούν εντυπωσιακά ή 

συγκλονιστικά πρωτοσέλιδα για να τραβήξουν την προσοχή. Συχνά οι τίτλοι των ψεύτικων 

ειδήσεων χρησιμοποιούν κεφαλαία γράμματα και θαυμαστικά. 

3. Ελέγξτε και άλλες πηγές. 

Υπάρχουν άλλα αξιόπιστα νέα / μέσα ενημέρωσης που αναφέρουν την ιστορία; Υπάρχουν 

πηγές στην ιστορία; Αν ναι, ελέγξτε ότι είναι αξιόπιστα ή αν υπάρχουν ακόμη! 

4. Ελέγξτε τα γεγονότα. 

Οι ψεύτικες ιστορίες ειδήσεων περιέχουν συχνά λανθασμένες ημερομηνίες ή τροποποιημένα 

χρονοδιαγράμματα. Είναι επίσης καλή ιδέα να ελέγξετε πότε δημοσιεύθηκε το άρθρο, είναι 

τρέχουσα ή μια παλιά ιστορία ειδήσεων; 

5. Ελέγξτε τις προκαταλήψεις σας. 

Είναι οι δικές σας απόψεις ή πεποιθήσεις που επηρεάζουν την κρίση σας σχετικά με ένα 

χαρακτηριστικό ειδήσεων ή μια αναφορά; 

6. Είναι αστείο; 

Οι σατιρικοί ιστότοποι είναι δημοφιλείς διαδικτυακά και μερικές φορές δεν είναι πάντα σαφές 
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αν μια ιστορία είναι απλώς ένα αστείο ή μια παρωδία ... Ελέγξτε την ιστοσελίδα· είναι γνωστή 

για τη σάτιρα ή τη δημιουργία αστείων ιστοριών; 

 

Υπάρχουν επίσης ψεύτικα προφίλ στο διαδίκτυο. Εάν δημιουργήσετε ένα προφίλ με το όνομα και το 

επώνυμό σας και χρησιμοποιείτε αυτό το προφίλ σαν να είστε εσείς, αυτό σημαίνει ότι είναι ένα 

πραγματικό προφίλ. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δημιουργούν ψεύτικα προφίλ με τα 

ονόματα και τα επώνυμα άλλων ανθρώπων και ενεργούν στο διαδίκτυο ως διαφορετικοί άνθρωποι. 

Αυτοί οι ιδιοκτήτες ψεύτικων προφίλ μάλιστα κλέβουν φωτογραφίες άλλων και τις δημοσιεύουν στα 

ψεύτικα προφίλ τους. Είναι κάτι παρόμοιο με την κλοπή ταυτότητας, επομένως πρέπει να είστε 

προσεκτικοί στο διαδίκτυο για δύο λόγους σχετικά με αυτό το ζήτημα: 

α. Εάν εντοπίσετε ένα ψεύτικο προφίλ στο διαδίκτυο, μην αποδέχεστε κάποιο αιτήμα φιλίας από 

τέτοια προφίλ και το σημαντικότερο, πρέπει να αναφέρετε στις αρχές της πλατφόρμας ότι 

έχετε εντοπίσει ένα ψεύτικο προφίλ. 

β. Κάποιος μπορεί να κλέψει και τις φωτογραφίες σας, οπότε αν εντοπίσετε κάτι τέτοιο, 

αναφέρετε σε όλους τους φίλους σας στο διαδίκτυο ότι υπάρχει κάποιος που χρησιμοποιεί την 

ταυτότητά σας και ζητήστε τη βοήθειά τους για να αναφέρετε αυτό το ψεύτικο προφίλ. 

Περισσότερες αναφορές θα προσελκύσουν μεγαλύτερη προσοχή στο ψεύτικο προφίλ και οι 

αρχές θα ενεργήσουν αναλόγως. 

 
Σύμφωνα με τον Vishwanath (2018) "πάνω από έξι μήνες στα τέλη του 2017 και στις αρχές του 2018, το 

Facebook ανίχνευσε και ανέστειλε περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς. Ωστόσο, 

εκτιμάται ότι το 3 έως 4% των λογαριασμών που παραμένουν, ή περίπου 66 εκατομμύρια έως 88 

εκατομμύρια προφίλ, είναι επίσης πλαστά αλλά δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Ομοίως, οι εκτιμήσεις 

είναι ότι το 9 έως 15 τοις εκατό των 336 εκατομμυρίων λογαριασμών του Twitter είναι πλαστοί. "Κατά 

τη διάρκεια μιας έρευνας σχετικά με ψεύτικα προφίλ, παρατηρήθηκε ότι μόνο το 30% των ατόμων που 

προσκλήθηκαν στο διαδίκτυο από ένα ψεύτικο προφίλ απέρριψε το αίτημα. 

Ένα πράγμα είναι σαφές - εάν αποδεχτείτε τα αιτήματα φιλίας μόνο από τα άτομα που γνωρίζετε στην 

πραγματική ζωή, δεν κινδυνεύετε από τα ψεύτικα προφίλ. Αλλά αν αποφασίσετε να ξεκινήσετε μια 

‘εικονική’ φιλία στο διαδίκτυο με έναν ξένο με τον οποίο έχετε κοινά ενδιαφέροντα, βεβαιωθείτε ότι 

δεν δώσατε τα προσωπικά σας στοιχεία και πάρα πολλά στοιχεία σχετικά με την ιδιωτική σας ζωή. 

Ελέγξτε επίσης αν αυτό το άτομο έχει πολλούς πραγματικούς φίλους ή ψεύτικους φίλους και αν έχει 

διάφορες φωτογραφίες ή μόνο μία. Είναι επίσης καλό να ρωτήσετε τη γνώμη κάποιου φίλου σας για 

ένα συγκεκριμένο προφίλ - είτε πρόκειται για ψεύτικο είτε όχι. 
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Εικόνα 50: Στοιχεία της έρευνας Vishwanath (2018) σχετικά με την αντίδραση των ανθρώπων σε ένα ψεύτικο 

προφίλ φίλου προφίλ. 
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2.4. Αναγνώριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων που σχετίζονται με ιούς 

Μια άλλη σημαντική συμβουλή για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο είναι να αναγνωρίσετε και να 

αποφύγετε τις σχετικές με ιούς ηλεκτρονικές αναρτήσεις. Όταν μιλάμε για το διαδίκτυο, είναι ευνόητο 

ότι υπάρχουν κάποια είδη κακόβουλων προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί με διάφορους τρόπους 

ώστε να μην τα αναγνωρίσετε και να τα επιτρέψετε από αμέλεια στη συσκευή σας με αποτέλεσμα να 

την ‘’μολύνουν’’. Η ‘’μόλυνση’’ θα προκύψει ως κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε να 

επιβραδύνει τη συσκευή σας, να διαγράψει πληροφορίες από τη συσκευή σας ή ακόμα και να το 

βλάψει τόσο σοβαρά ώστε να χρειαστεί υποστήριξη από επαγγελματίες για την ανάκτηση της 

συσκευής σας. 

Ορισμένα μηνύματα στο διαδίκτυο δεν μοιάζουν με ιούς, αλλά φαίνεται να είναι πολύ ελκυστικά, ώστε 

να κάνετε κλικ σε αυτά επιτρέποντας έτσι τον ιό στη συσκευή σας. Υπάρχουν μηνύματα που είναι στην 

πραγματικότητα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam messages). Για παράδειγμα, λαμβάνετε ένα μήνυμα 

από το φίλο σας "Γεια σου, αυτό είναι ένα βίντεο από εμάς πριν από χρόνια. Δεν θα πιστέψεις πόσο 

αστείο είναι ". Θα σας ενδιαφέρει να το ελέγξετε και τη στιγμή που κάνετε κλικ σε αυτό - δεν υπάρχει 

βίντεο. Τίποτα μπορεί να μην συμβεί εκείνη την στιγμή, αλλά αργότερα οι φίλοι σας μπορεί επίσης να 

λάβουν ακριβώς το ίδιο μήνυμα από εσάς, αν και δεν θα το στείλετε μόνοι σας. Αυτό σημαίνει ότι με το 

άνοιγμα αυτού του μηνύματος "βίντεο", έχετε μολυνθεί και τώρα εξαπλώνετε τον ιό. Ο ιός μπορεί να 

είναι πολύ διαφορετικός - μπορεί να κλέψει πληροφορίες, να διαγράψει πληροφορίες ή να κάνει κάτι 

άλλο ανάλογα με τις προθέσεις του προγραμματιστή του ιού. 

Να είστε προσεκτικοί με τέτοια μηνύματα! Εμφανίζονται συνήθως ως κείμενα με βίντεο, φωτογραφίες 

"από εσάς" από το παρελθόν, αν και αυτό δεν είναι αλήθεια. Μπορείτε να λάβετε ένα μήνυμα "Εδώ 

είναι μια έκπτωση 70% για την επόμενη πτήση σας με την εταιρεία X" - αυτό το μήνυμα είναι είτε 

ανεπιθύμητο (spam) ή ιός, επειδή τέτοια κουπόνια δεν διανέμονται με αυτό τον τρόπο. 

Αν έχετε παρατηρήσει ότι ο ιός βίντεο του Facebook Messenger επηρέασε έναν από τους φίλους σας, 

μην το αγνοείτε! Ενημερώστε τους και προτείνετε τους να σαρώσουν τους υπολογιστές τους για να 

ανιχνεύσουν το κακόβουλο λογισμικό. Επίσης, συμβουλεύστε τους να δημοσιεύσουν ένα μήνυμα στον 

τοίχο τους, ζητώντας από τους ανθρώπους να μην ανοίξουν το βίντεο. Η διάδοση της γνώσης είναι ο 

μόνος τρόπος να τεθεί τέλος στις απάτες στο Facebook και στους ιούς που τις προωθούν. 
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Εικόνα 51: Ένα παράδειγμα μηνύματος στο Facebook που σχετίζεται με ιό.  

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να είστε ασφαλείς στο διαδίκτυο: 

1. Μην απαντάτε σε μηνύματα από άγνωστα άτομα. 

2. Μη στέλνετε προσωπικές πληροφορίες μέσω μηνυμάτων. 

3. Ποτέ μην απαντάτε σε ένα μήνυμα που σας ζητά να δώσετε προσωπικές πληροφορίες. 

4. Ποτέ μην αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασής σας, μην εκτελείτε πληρωμές και μην εκτελείτε 

άλλες εργασίες με ευαίσθητες πληροφορίες επειδή σας ζητήθηκε να το κάνετε σε ένα μήνυμα. 

5. Να εκτελείτε κάποιο λογισμικό ασφαλείας στο κινητό σας τηλέφωνο. 

6. Να διατηρείτε ενημερωμένες (up to date) τις τεχνολογικές σας συσκευές. 

7. Μην μοιράζεστε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου σε κοινωνικά μέσα ή οπουδήποτε 

αλλού στο διαδίκτυο. 

8. Μην κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο που σας αποστέλλεται μέσω μηνύματος, εκτός και αν 

προέρχεται από έναν αξιόπιστο αποστολέα. 

9. Ελέγξτε τον τηλεφωνικό σας λογαριασμό. 
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2.5. Ή έννοια των κλειστών ομάδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Σε πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπου είναι δυνατή η δημιουργία ομάδων 

ενδιαφέροντος, υπάρχουν συνήθως δύο τύποι ομάδων - κλειστές και δημόσιες ομάδες. 

Σύμφωνα με τον Black (2018) «Μια ομάδα στο  Facebook είναι ένας τόπος όπου μπορεί κανείς να 

επικοινωνήσει σε ομαδικό επίπεδο, να μοιράζεται κοινά ενδιαφέροντα με άλλα άτομα και να εκφράζει 

τη γνώμη του. Μια ομάδα στο  Facebook επιτρέπει στους ανθρώπους να συναντιούνται γύρω από ένα 

κοινό σκοπό, ένα κοινό θέμα ή μια δραστηριότητα που θα οργανώσουν, τους δίνει την δυνατότητα να 

εκφράζουν τους στόχους τους, να συζητούν διάφορα θέματα, να δημοσιεύουν φωτογραφίες και να 

μοιράζονται σχετικό περιεχόμενο. Οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει και να διαχειριστεί τη δική 

του ομάδα στο  Facebook και επίσης μπορεί κανείς να συμμετέχει σε έως άλλες 6.000 ομάδες.» 

Δημόσια ομάδα σημαίνει ότι ο καθένας βλέπει ποιος είναι σε αυτήν την ομάδα, όλοι μπορούν να 

δημοσιεύουν τις σκέψεις τους και όλοι μπορούν να τις διαβάσουν (ακόμη και άτομα που δεν ανήκουν 

σε αυτήν την ομάδα). Αυτή είναι η έννοια των δημόσιων ομάδων. Συνήθως δημιουργούνται από τις 

επιχειρήσεις, προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες, επιτρέποντάς τους να 

ενημερώνονται για τα πάντα. Φυσικά, υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους μία ομάδα μπορεί 

να είναι δημόσια, αλλά το κύριο είναι να καταλάβουμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ κλειστών και 

δημόσιων ομάδων. 

‘‘Μια Ομάδα (Group) μπορεί να είναι πιο ιδιωτική από μια Σελίδα (Page) αφού ο δημιουργός έχει την 

επιλογή να την κλείσει. Όταν μια Ομάδα είναι κλειστή, μόνο όσοι έχουν προσκληθεί στην Ομάδα 

μπορούν να δουν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που μοιράζονται μέσα σε αυτήν.’’ 

Ένα παράδειγμα ομάδας μπορεί να είναι τα μέλη μιας ομάδας που εργάζονται μαζί σε ένα έργο και 

θέλουν να επικοινωνούν μεταξύ τους πιο αποτελεσματικά. 

‘‘Δημιουργώντας μια Ομάδα, τα άτομα που την αποτελούν λαμβάνουν ένα ιδιωτικό φόρουμ για να 

μοιράζονται ιδέες σχετικά με το έργο και τις διάφορες ενημερώσεις, όπως ακριβώς και με μια Σελίδα. 

Παρόλα αυτά, όλες οι πληροφορίες μοιράζονται μόνο με όσους βρίσκονται στην Ομάδα όταν αυτή 

μετατραπεί σε κλειστή. Οι άλλοι χρήστες θα εξακολουθήσουν να βλέπουν ότι υπάρχει η Ομάδα και 

ποιοι είναι μέλη σε αυτή, αλλά δεν θα είναι σε θέση να δουν οποιεσδήποτε αναρτήσεις ή πληροφορίες 

μέσα στην κλειστή Ομάδα εκτός εάν προσκληθούν σε αυτή.’’ (Black, 2018). 
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Εικόνα 52: Ένα παράδειγμα επιλογών προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Facebook.  
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3. Επικοινωνία και συνεργασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Αυτό το κεφάλαιο θα είναι αφιερωμένο στο να σας παρουσιάσει τις βασικές ενέργειες και διαδικασίες 

που μπορούν να εκτελεστούν στο Facebook, το WhatsApp, το Viber και το Skype. 

3.1. Facebook  

Πώς να αναζητήσετε άτομα στο Facebook: 

ΒΗΜΑ 1: Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. 

ΒΗΜΑ 2: Στο επάνω μέρος του λογαριασμού σας υπάρχει μια γραμμή αναζήτησης. Κάντε κλικ σε αυτή 

και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τα στοιχεία του ατόμου (το όνομα της ομάδας μας και το Facebook θα 

σας δείξει επιλογές για να διαλέξετε, επειδή μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα άτομα με το 

ίδιο όνομα και επώνυμο. 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στο άτομο (ή την ομάδα) που αναζητήσατε. Έχετε βρει αυτό που ψάχνατε! 

 Σημείωση! Εάν δεν μπορείτε να βρείτε αυτό το άτομο (ή την ομάδα) αυτό σημαίνει ότι το άτομο (ή η 

ομάδα) δεν είναι πια στο Facebook ή δεν έχει ποτέ εγγραφεί. Υπάρχει πιθανότητα να έχει αλλάξει το 

όνομα ή τους χαρακτήρες, ώστε να μην μπορείτε να τους βρείτε με το πραγματικό τους όνομα (δηλαδή 

για παράδειγμα αντί του Άννα Γεωργίου το άτομο έχει ονομάσει τον εαυτό της ως Άννα Θετική 

Ενέργεια έτσι ώστε να μην μπορείτε να την βρείτε). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 53:Διαδικασία αναζήτησης. (1) Η γραμμή αναζήτησης. (2) Πληκτρολογώντας το όνομα που αναζητάτε και 

επιλέγοντας μια από τις διάφορες επιλογές. 

Πώς να προσθέσετε και να καταργήσετε φίλους στο Facebook: 

ΒΗΜΑ 1: Αναζητήστε ένα συγκεκριμένο άτομο στη γραμμή αναζήτησης. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα 

άτομο που είναι ήδη φίλος σας αλλά και ένα άτομο με το οποίο θα θέλατε να γίνετε φίλος. 

2 

1 

2 
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ΒΗΜΑ 2: Αν θέλετε να καταργήσετε κάποιον από φίλο, στις επιλογές που έχετε αναζητήσει εμφανίζεται 

το πρόσωπο που αναζητήσατε. Κάντε κλικ στο μαύρο βέλος δίπλα στον τίτλο "Φίλοι" και επιλέξτε 

"Διαγραφή φίλου". Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο καταργείται κάποιος από φίλος σας. 

ΒΗΜΑ 3: Εάν θέλετε να γίνετε φίλος με κάποιον, μετά την αναζήτηση του ατόμου, κάντε κλικ στην 

επιλογή "Προσθήκη φίλου". Το Facebook θα στείλει μια αυτόματη πρόσκληση φιλίας σε αυτό το άτομο. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Εικόνα 46: Επιλογή Διαγραφής Φίλου στο Facebook. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 54: Επιλογή “Προσθήκη Φίλου” στο Facebook.  

Εάν κάποιος σας έχει ζητήσει να γίνετε φίλοι τους:  

ΒΗΜΑ 1: Όταν θα λάβετε ένα νέο αίτημα φιλίας, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση! Κάντε κλικ σε αυτή 

την ειδοποίηση στο επάνω μέρος του λογαριασμού σας. 

 ΒΗΜΑ 2: Θα δείτε το όνομα και το επώνυμο ενός ατόμου που σας έχει προσκαλέσει. Μπορείτε να 

επιλέξετε είτε "επιβεβαίωση" είτε "όχι τώρα". Μπορείτε επίσης να απορρίψετε το αίτημα. 
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Εικόνα 55: Ενημέρωση Facebook σχετικά με ένα αίτημα φιλίας και εικονίδιο επιλογής επιβεβαίωσης. 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ομάδων Facebook, σελίδων και ιδιωτικών λογαριασμών: 

Μια ομάδα Facebook είναι ένας τόπος όπου μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες που σας 

ενδιαφέρουν. Οι ομάδες αυτές είναι διαφορετικές· μπορεί να είναι μια ομάδα παραδείγματος χάριν 

για όλους τους ανθρώπους που κατοικούν σε μια μικρή πόλη ή μια ομάδα για ανθρώπους που τους 

αρέσει για παράδειγμα να πλέκουν. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα για οτιδήποτε! Ψάχνεις 

κάτι σχετικό με την πατατοσαλάτα; Δημιούργησε μια ομάδα για αυτό!  Υπάρχουν χιλιάδες ομάδες 

στο Facebook, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε τα ενδιαφέροντά σας στη 

γραμμή αναζήτησης Facebook και μπορείτε να βρείτε μια ομάδα. Υπάρχουν όμως και ορισμένες 

ομάδες που δεν είναι δημόσιες. Αυτό σημαίνει ότι για να δείτε το περιεχόμενο της πρέπει να 

στείλετε ένα αίτημα ότι θέλετε να γίνετε μέλος. Όταν ο διαχειριστής της ομάδας θα έχει ελέγξει το 

αίτημά σας, θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι έχετε προστεθεί. 

Μια σελίδα στο Facebook είναι ένα δημόσιο προφίλ ειδικά δημιουργημένο για επιχειρήσεις, 

εμπορικά σήματα (brands), διάσημες προσωπικότητες, διάφορους σκοπούς και άλλους 

οργανισμούς. Σε αντίθεση με τα προσωπικά προφίλ, οι σελίδες δεν κερδίζουν "φίλους", αλλά 

"οπαδούς" - που είναι άνθρωποι που επιλέγουν να πατήσουν "μου αρέσει" ("like") σε μια σελίδα. 

Για παράδειγμα, το έργο μας "Dial" έχει μια σελίδα (page) στο Facebook και όχι μια ομάδα (group). 

Μπορείτε να μας αναζητήσετε στο Facebook και να παρακολουθήσετε τη σελίδα μας, να δείτε τις 

ειδήσεις και άλλες πληροφορίες που μοιραζόμαστε σε αυτή τη σελίδα. Μπορείτε να είστε ενεργός 

οπαδός και να σχολιάζετε, να σας ‘‘αρέσουν’’ οι δημοσιεύσεις μας και να τις κοινοποιείτε. 

Ένας ιδιωτικός λογαριασμός δεν είναι ούτε σελίδα ούτε ομάδα. Είναι ένα προφίλ ενός ατόμου, για 

παράδειγμα, το δικό σας. Εάν εγγραφείτε στο Facebook, έχετε έναν ιδιωτικό λογαριασμό που έχει το 

όνομα και το επώνυμό σας. Αυτό είναι το προφίλ σας. Μπορείτε, ως άτομο, να έχετε τα προσωπικά 

σας ενδιαφέροντα και έτσι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και να γίνετε μέλος μιας ομάδας 

Facebook και να ακολουθήσετε μια επιχείρηση, ένα έργο ή ένα σκοπό που σας ενδιαφέρει. Για 

παράδειγμα, ο Λογαριασμός σας (ή με άλλα λόγια - εσείς!) μπορείτε να ακολουθήσετε την σελίδα 

του "Dial" στο Facebook. 
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Τι είναι το "Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας" (“Activity Log”) στο λογαριασμό μου στο Facebook: 

Μόνο εσείς μπορείτε να δείτε το ημερολόγιο δραστηριότητάς σας, αλλά οι ιστορίες (stories) στο 

αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων ενδέχεται να εμφανίζονται και σε άλλα μέρη στο Facebook, 

όπως στο χρονολόγιό σας, στην αναζήτηση ή στις ροές ειδήσεων των φίλων σας. Το αρχείο 

καταγραφής δραστηριοτήτων βρίσκεται στο προφίλ σας. Πρέπει να κάνετε κλικ στο όνομά σας όταν 

συνδεθείτε, στην επάνω δεξιά πλευρά. 

Εικόνα 56: Η επάνω δεξιά πλευρά του προφίλ σας. Το όνομά σας βρίσκεται δίπλα στο κουμπί "Αρχική σελίδα". 

Στη συνέχεια εμφανίζεται ο τοίχος του προφίλ σας και πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί "Αρχείο 
δραστηριοτήτων" (“Activity Log”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 57: Κουμπί "Αρχείο δραστηριοτήτων" (“Activity Log”).  

 

Το αρχείο καταγραφής δραστηριότητας θα σας δείξει τις δραστηριότητές σας στο Facebook, ποιες 

φωτογραφίες σας άρεσαν, κοινοποιήσατε ή σχολιάσατε, τι δημοσιεύσατε στο Facebook και ποιος 

σας σχολίασε σε άλλες αναρτήσεις. 

Μπορείτε να δείτε ότι κάποιος σας έχει "επισημάνει" (σας έχει κάνει tag) σε μια φωτογραφία που 

δεν σας αρέσει. Για παράδειγμα, ένας φίλος σας δημοσίευσε μια φωτογραφία στο διαδίκτυο από 

μια μέρα που συναντηθήκατε. Αν δεν σας αρέσει αυτή η φωτογραφία ή δεν θέλετε οι άλλοι να 

γνωρίζουν ότι είστε εσείς, τότε μπορείτε να αφαιρέσετε τις ετικέτες σας σε αυτήν την ενότητα 

κάνοντας κλικ στο μικρό μολύβι δίπλα σε κάθε τμήμα που εμφανίζεται εκεί. 

Τι είναι το εργαλείο ειδοποιήσεων: 

Το εργαλείο ειδοποιήσεων βρίσκεται στην επάνω μπάρα του Facebook και απεικονίζεται ως ένα 

κουδούνι. Κάθε φορά που θα λάβετε μια νέα ειδοποίηση, αυτή η μπάρα θα γίνεται κόκκινη και θα 

εμφανίζει τον αριθμό των νέων ειδοποιήσεων που έχετε. Η εικόνα 51 απεικονίζει αυτό το κουμπί. 
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Εικόνα 58: Το εργαλείο ειδοποιήσεων. 

Οι ειδοποιήσεις μπορούν να είναι διαφόρων τύπων - κάποιος να έχει σχολιάσει τις φωτογραφίες 

σας, τα βίντεο ή τις αναρτήσεις σας. Κάποιος να έχει πατήσει ‘‘μου αρέσει’’ στις αναρτήσεις σας ή 

κάποιος να έχει αναφέρει το όνομά σας κάπου στο Facebook. Μπορείτε ακόμα να λαμβάνετε 

υπενθυμίσεις σχετικά με τα γενέθλια των φίλων σας κ.λπ. Όποτε λαμβάνετε μια ειδοποίηση, απλώς 

κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο και δείτε τι νέο υπάρχει! 

Πώς να στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα σε κάποιον στο Facebook: 

Για να στείλετε ένα μήνυμα, πρέπει να επιλέξετε ένα ειδικό κουμπί μηνύματος στη μπλε μπάρα που 

εμφανίζεται στο πάνω μέρος του προφίλ σας. 

 

 
Εικόνα 59: Η μπάρα του Messenger στο Facebook.  

Όταν κάνετε κλικ σε αυτό, εμφανίζεται μια λίστα με άτομα. Εάν κάνετε κλικ σε ένα από αυτά, θα 

μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα. Εάν δεν εμφανιστεί κανένας (λόγω του γεγονότος ότι μπορεί να 

είναι μία από τις πρώτες φορές που χρησιμοποιείτε το messenger), μπορείτε να αναζητήσετε το 

άτομο που θέλετε να επικοινωνήσετε. 

Για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα στο Facebook από έναν υπολογιστή: 

1. Κάντε κλικ  στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης. 

2. Κάντε κλικ στο Νέο Μήνυμα. 

3. Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση ενός ονόματος στο πεδίο ‘Προς’. Τα ονόματα φίλων θα 

εμφανιστούν σε ένα αναπτυσσόμενο μενού. 

4. Επιλέξτε το άτομο ή τα άτομα στα θέλετε να στείλετε μήνυμα. 

5. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και, στη συνέχεια, πατήστε enter για αποστολή. 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με κάποιον κάνοντας κλικ στο Μήνυμα στο επάνω μέρος του 

προφίλ του. 

Πώς να στείλετε ένα ομαδικό μήνυμα στο Facebook: 

Με τα ομαδικά, μπορείτε να συνομιλήσετε με περισσότερα από ένα άτομα σε ένα μόνο πλαίσιο 

συνομιλίας στο Facebook 

Για να στείλετε ένα ομαδικό μήνυμα στο Facebook από έναν υπολογιστή: 

1. Κάντε κλικ  στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης. 

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα. 

3. Επιλέξτε από τη λίστα τους φίλους με τους οποίους θέλετε να συνομιλήσετε μαζί. 
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4. Κάντε κλικ στο "Δημιουργία" 

5. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και, στη συνέχεια, πατήστε enter για αποστολή. 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με κάποιον κάνοντας κλικ στο Μήνυμα στο επάνω μέρος του 

προφίλ του. 

Πώς να κάνετε μια δημόσια δημοσίευση στο Facebook: 

Για να μοιραστείτε κάτι στο Facebook: 

1. Από την ροή ειδήσεων (Νέες ειδοποιήσεις) ή το χρονολόγιο, κάντε κλικ στην επιλογή 

Δημιουργία δημοσίευσης  (Make Post). 

2. Add a text update or click the type of post you'd like to share Γράψτε τι σκέφτεστε ή κάντε κλικ 

στον τύπο της ανάρτησης που θέλετε να μοιραστείτε (Παράδειγμα: Φωτογραφία / βίντεο, 

Αίσθημα / Δραστηριότητα). 

3. Μπορείτε επίσης: 

o  Να προσθέστε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο. 

o  Να προσθέστε μια τοποθεσία/Να κοινοποιήσετε την παρουσία σας. 

o  Να προσθέσετε ετικέτες σε φίλους. 

o Να προσθέστε ένα αυτοκόλλητο. 

o  Να προσθέσετε την διάθεσή σας. 

4. Επιλέξτε πού θέλετε να κοινοποιήσετε την ανάρτησή σας. Αν προσθέσετε μια φωτογραφία, ένα 

βίντεο ή ένα κείμενο με ένα φόντο στη δημοσίευσή σας, θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να 

μοιραστείτε την ιστορία σας. Κάντε κλικ για να επιλέξετε Ροή Ειδήσεων (Νέες Ειδοποιήσεις), 

Την Ιστορία σας ή και τα δύο: 

o Ροή Ειδήσεων: Η ανάρτησή σας θα εμφανιστεί στη ροή ειδήσεων και στο χρονολόγιο σας. 

o Η Ιστορία σας: Η ιστορία σας θα είναι ορατή στο επιλεγμένο κοινό σας για 24 ώρες. 

5. Κάντε κλικ  δίπλα στην Ροή Ειδήσεων ή Η Ιστορία σας για να επιλέξετε ένα κοινό που θα 

βλέπει την ανάρτησή σας. 

6. Κάντε κλικ στο Κοινοποίηση. 

Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε κάτι απευθείας από τον κύριο Τείχος σας στο Facebook. Στην κορυφή 

της σελίδας υπάρχει ένα παράθυρο που σας ρωτάει "Τι σκέφτεστε;" 

Κάντε κλικ σε αυτό το κείμενο και το Facebook θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο για να γράψετε το μήνυμά 

σας, να δημοσιεύσετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ή ακόμα έναν σύνδεσμο από ένα ειδησεογραφικό 

άρθρο. Η Εικόνα 54 απεικονίζει αυτό το παράθυρο. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/help/124970597582337?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/427780037309149?helpref=faq_content
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Εικόνα 60: Παράθυρο “Τι σκέφτεστε” στον κύριο τοίχο του Facebook.  

Πώς μπορεί να με προσκαλέσει μια επιχειρηματική σελίδα; Τι είναι οι χορηγίες και τα cookies; 

Μερικές φορές όταν περιπλανιέστε στο Facebook και δηλώνετε "μου αρέσει" σε μια ανάρτηση στο 

Facebook, ενδέχεται αργότερα να λάβετε μια ειδοποίηση ότι μια σελίδα σας προσκάλεσε να 

δηλώσετε ότι σας αρέσει αυτή η σελίδα. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, εάν σας άρεσε μια 

φωτογραφία, ίσως ήταν μια φωτογραφία από μια σελίδα στο Facebook που ανήκει σε έναν 

φωτογράφο. Ο κάτοχος αυτής της σελίδας λαμβάνει μια ειδοποίηση ότι έχετε δηλώσει ότι σας 

αρέσει η εικόνα. Ο ιδιοκτήτης θα ήθελε να σας έχει ως ακόλουθο της σελίδας του, έτσι ώστε να 

μπορείτε να δείτε και άλλες νέες όμορφες φωτογραφίες. Γι’ 'αυτό μπορεί να λάβετε μια τέτοια 

ειδοποίηση. Μπορείτε να επιλέξετε να δηλώσετε ότι σας αρέσει η σελίδα ή να απορρίψετε την 

πρόσκληση. 

Μπορεί να συναντήσετε διαφημιστικές αναρτήσεις στο Facebook. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος έχει 

πληρώσει για τις διαφημίσεις στο Facebook για να προωθήσει τη σελίδα τους. Αυτή η ανάρτηση 

ίσως εμφανίζεται στη σελίδα σας και μερικές φορές δεν το παρατηρείτε. Όλες οι διαφημιστικές 

αναρτήσεις έχουν ένα κείμενο "Χρηματοδοτούμενη" (“Sponsored”). Εάν δεν θέλετε να βλέπετε 

αυτές τις δημοσιεύσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτές και να κρύψετε την διαφήμιση (Hide the 

Ad) ή ακόμα και να την αναφέρετε (Report) (αν υπάρχει ακατάλληλο περιεχόμενο σε αυτήν). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 61: Χρηματοδοτούμενη ανάρτηση στο Facebook και οι επιλογές για την απόκρυψη της Διαφήμισης (Hide 

the Ad) και την Αναφορά της (Report). 
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Υπάρχει επίσης μια έννοια αυτή των "cookies" στο διαδίκτυο. Σημαίνει ότι μια σελίδα (οποιαδήποτε 

σελίδα, όχι μόνο το Facebook) ‘‘θυμάται’’ σε τι κάνετε κλικ όταν προηγηθήκατε στη σελίδα. Για 

παράδειγμα, αν ψάξετε νέες μπότες στο διαδίκτυο, αργότερα όταν πάτε στο Facebook, θα δείτε 

διαφημίσεις με παρόμοιες ή ακριβώς τις ίδιες μπότες στις οποίες κάνατε κλικ. Αυτό σημαίνει ότι το 

cookie σας ακολουθεί στη σελίδα όπου ξοδεύετε τον περισσότερο χρόνο και σας υπενθυμίζει τα 

ενδιαφέροντά σας - στην περίπτωση αυτή - τις μπότες! 

Πώς να δηλώσετε ότι κάτι σας αρέσει, πως να μοιραστείτε, να αναφέρετε και να σχολιάσετε κάτι 

στο Facebook: 

Βασικά, όλες σχεδόν οι αναρτήσεις στο Facebook μπορούν να σχολιαστούν, να αρέσουν (ή να 

διαλέξετε μεταξύ άλλων συναισθημάτων), να μοιραστούν και να αναφερθούν. Η Εικόνα 57 είναι ένα 

στιγμιότυπο μιας τυπικής ανάρτησης στο Facebook και όλων των επιλογών που αναφέρονται 

παραπάνω και μπορούν να πραγματοποιηθούν με τα κουμπιά στα οποία δείχνουν τα βέλη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 62: Επιλογές στις δημοσιεύσεις του Facebook – κοινοποίηση, σχολιασμός, μου αρέσει και αναφορά. 
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3.2. WhatsApp 

Πώς να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα στο WhatsApp σε ένα Smartphone; (Στην επιφάνεια 

εργασίας σας οι λειτουργίες και τα βήματα δεν αλλάζουν): 

 

ΒΗΜΑ 1: Πατήστε Επαφές ή σύρετε προς τα αριστερά για να προβάλετε τις επαφές σας. 

ΒΗΜΑ 2: Αγγίξτε την επαφή στην οποία θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα. 

ΒΗΜΑ 3: Για να στείλετε ένα emoji (φατσούλα), πατήστε το πρόσωπο χαμογελαστό προσωπάκι 

(smiley face) στα αριστερά του πεδίου μηνύματος. Για να επιστρέψετε στο πληκτρολόγιό σας, απλώς 

πατήστε το εικονίδιο του μικρού πληκτρολογίου που αντικατέστησε το χαμογελαστό πρόσωπο. 

ΒΗΜΑ 4: Αγγίξτε το εικονίδιο αποστολής στα δεξιά του πεδίου μηνύματος. Είναι ο πράσινος κύκλος με 

ένα αεροπλάνο από λευκό χαρτί μέσα. 

Εάν το μήνυμά σας έχει σταλεί, θα υπάρχουν δύο γκρίζες "νι" (“Ticks”) στο τέλος του μηνύματος. Εάν τα 

νι γίνουν πράσινα, αυτό σημαίνει ότι το άτομο έχει διαβάσει το μήνυμά σας. Οι Εικόνες 58 και 59 

απεικονίζουν τις επιλογές ανταλλαγής μηνυμάτων στο WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 63: Επιλέγοντας τον παραλήπτη ενός μηνύματος στο WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 64: Γράφοντας ένα μήνυμα, επιλέγοντας emojis ((φατσούλες) και στέλνοντας το μήνυμα στο WhatsApp 
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Πώς να δημιουργήσετε μια ομαδική συνομιλία στο WhatsApp: 

ΒΗΜΑ 1: Αγγίξτε το εικονίδιο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Είναι οι τρεις κάθετες 

κουκίδες. 

ΒΗΜΑ 2: Αγγίξτε το Νέα Ομάδα. 

ΒΗΜΑ 3: Πληκτρολογήστε ένα θέμα ομάδας στο πεδίο " Πληκτρολογήστε το θέμα της ομάδας εδώ 

...". 

ΒΗΜΑ 4: Πατήστε Επόμενο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 65: Το εικονίδιο μενού στο WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 66: Δημιουργία μιας ομαδικής συνομιλίας στο WhatsApp. 

ΒΗΜΑ 5: Πληκτρολογήστε το όνομα μιας επαφής στο πεδίο 

ΒΗΜΑ 6: Πατήστε μια επαφή για να τις προσθέσετε στην ομάδα. 

ΒΗΜΑ 7: Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για να προσθέσετε περισσότερες επαφές. 

ΒΗΜΑ 8: Πατήστε Δημιουργία στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας για να δημιουργήσετε την 

ομαδική συνομιλία. 
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Εικόνα 67: Προσθήκη επαφών στην ομάδα και δημιουργία ομάδας. 

Πώς να στείλετε φωτογραφίες και βίντεο στο WhatsApp: 

Αγγίξτε το κουμπί Επισύναψη. Είναι ο συνδετήρας στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης. 

ΒΗΜΑ 1: Αγγίξτε το εικονίδιο Συλλογή (Gallery). 

ΒΗΜΑ 2: Αγγίξτε την κατηγορία που περιέχει τη φωτογραφία που θέλετε να στείλετε. 

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να στείλετε. 

ΒΗΜΑ 4: Προσθέστε μια λεζάντα αν θέλετε. 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε Αποστολή. 
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3.3. Viber 

Πώς να προσκαλέσετε επαφές για να χρησιμοποιήσουν το Viber: 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε την εφαρμογή Viber στο τηλέφωνό σας. 

ΒΗΜΑ 2: Αγγίξτε την καρτέλα "Επαφές". Αυτό το κουμπί βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης σας. 

Θα ανοίξει μια λίστα με όλες τις επαφές σας. 

 

 

 

 

Εικόνα 68: Καρτέλα "Επαφές" στην εφαρμογή του Viber .  

ΒΗΜΑ 3: Πατήστε ΟΛΕΣ στο επάνω μέρος της ΛΙΣΤΑΣ ΕΠΑΦΩΝ σας. Αυτή η επιλογή θα εμφανίσει μια 

λίστα όλων των επαφών του τηλεφώνου σας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν έχουν ακόμα 

Viber. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 69: Εικονίδιο για επιλογή όλων των επαφών στο Viber.  

ΒΗΜΑ 4: Αγγίξτε την επαφή που θέλετε να προσκαλέσετε. Αυτό θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο με τις 

πληροφορίες της επαφής σας. 

ΒΗΜΑ 5: Πατήστε το μωβ κουμπί Πρόσκληση στο Viber. Αυτό το κουμπί βρίσκεται κάτω από το όνομα 

της επαφής σας και την εικόνα προφίλ της. Μια λίστα με τις μεθόδους πρόσκλησης θα κυλήσει από το 

κάτω μέρος της οθόνης σας. 
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Εικόνα 70: Πρόσκληση Επαφής στο Viber.  

ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε μια εφαρμογή για να στείλετε την πρόσκλησή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

μια άμεση εφαρμογή συνομιλίας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα μήνυμα κειμένου ή ένα μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να στείλετε την πρόσκλησή σας. 

ΒΗΜΑ 7: Στείλτε την πρόσκλησή σας χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη εφαρμογή. Αυτή θα στείλει 

ένα σύνδεσμο πρόσκλησης στην επαφή σας και θα ζητήσει να εγγραφεί στο Viber μέσω της 

πρόσκλησής σας. 

Πώς να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα στο Viber: 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε το Viber και επιλέξτε την καρτέλα Συνομιλίες. 

ΒΗΜΑ 2: Την πρώτη φορά που θέλετε να στείλετε μήνυμα σε κάποιον, πατήστε στο εικονίδιο  στο 

κάτω μέρος της οθόνης. 

Ή βρείτε την επαφή στην οποία θέλετε να στείλετε μήνυμα από τη λίστα, 

ΒΗΜΑ 1: Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής στην οποία θέλετε να στείλετε μήνυμα στο πλαίσιο της 

αναζήτησης. 

ΒΗΜΑ 2: Αγγίξτε το όνομα της επαφής για να ξεκινήσετε μια νέα συνομιλία. 

ΒΗΜΑ 3: Στη σελίδα συνομιλίας, μπορείτε να συνθέσετε το μήνυμά σας πληκτρολογώντας μέσα στο 

πλαίσιο μηνυμάτων στο κάτω μέρος της οθόνης. 

Η σελίδα υποστήριξης του Viber δηλώνει ότι: "Όταν στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber, μπορείτε να δείτε 

την κατάσταση του μηνύματός σας από τη στιγμή που το έχετε στείλει μέχρι να την στιγμή που θα το 

ανοίξει (διαβάσει) ο παραλήπτης. Παρακάτω θα βρείτε τις εξηγήσεις για κάθε κατάσταση μηνύματος. 

Πατήστε το κουμπί αποστολής και παρακολουθήστε το μήνυμά σας καθώς περνάει από τα 

διάφορα στάδια. 

Δείτε την κατάσταση παράδοσης των μηνυμάτων σας από το/τα ✓ μετά από κάθε μήνυμα. 

✓ - Αποστολή. Αυτή η κατάσταση θα εμφανιστεί αμέσως μετά την αποστολή ενός μηνύματος. 

✓✓ - Παραδόθηκε. Αυτή η κατάσταση θα εμφανιστεί όταν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί στο 

τηλέφωνο του παραλήπτη σας. 

✓✓ - Διαβάστηκε. Θα εμφανίζονται ‘τικς’ ✓ όταν ο παραλήπτης σας έχει διαβάσει το μήνυμά σας. 



 

61 | P a g e  
 

Καθυστερήσεις στην παράδοση του μηνύματός σας 

Αν δείτε ότι το μήνυμά σας έχει σταλεί αλλά δεν έχει παραδοθεί, αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο 

γεγονός ότι: 

  Ο παραλήπτης δεν είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και δεν μπορεί να λάβει μηνύματα. 

  Το τηλέφωνο του παραλήπτη είναι απενεργοποιημένο. 

  Η εφαρμογή Viber του παραλήπτη είναι απενεργοποιημένη. 

Πώς να δημιουργήσετε και να ξεκινήσετε μια ομαδική συνομιλία στο Viber?  

ΒΗΜΑ 1: Αγγίξτε το κουμπί συν στο κάτω μέρος της οθόνης . 

ΒΗΜΑ 2: Πατήστε στην επιλογή Νέα Ομάδα. 

ΒΗΜΑ 3: Select contacts to join your chat (you will see the contacts you have added at the top of your 

screen) Επιλέξτε επαφές για να συμμετέχουν στη συνομιλία σας (θα δείτε τις επαφές που έχετε 

προσθέσει στο επάνω μέρος της οθόνης σας). 

ΒΗΜΑ 4:   Tap the check mark at the top of the screen when you are done. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 71: Δημιουργία ομάδας στο Viber. 

 

ΒΗΜΑ 5: Πατήστε στο κουμπί Προσθήκη συμμετεχόντων στο επάνω μέρος της οθόνης σας ή σύρετε 

προς τα αριστερά για να μεταβείτε στην οθόνη πληροφοριών συνομιλίας. 

ΒΗΜΑ 6: Στην οθόνη πληροφοριών, πατήστε Προσθήκη συμμετεχόντων. 

 

 

 

ΒΗΜΑ 7: Επιλέξτε επαφές από τη λίστα επαφών σας για να τις προσθέσετε στην ομάδα. 

ΒΗΜΑ 8: Πατήστε το σημάδι ελέγχου στην κορυφή της οθόνης όταν ολοκληρώσετε την διαδικασία. 
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Πώς να στείλετε ένα μήνυμα σε μια ομαδική συνομιλία:  

Η αποστολή μηνυμάτων σε μια ομαδική συνομιλία λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και η δημιουργία 

ενός ιδιωτικού μηνύματος. 

Πώς να στείλετε μια φωτογραφία στο Viber: 

Τραβήξτε και στείλτε μια νέα φωτογραφία: 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε ένα μήνυμα Viber. 

ΒΗΜΑ 2: Αγγίξτε το εικονίδιο κάμερας για να τραβήξετε μια φωτογραφία. 

ΒΗΜΑ 3: Πατήστε το κουμπί λήψης   για να τραβήξετε τη φωτογραφία σας. 

ΒΗΜΑ 4: Αγγίξτε το κουμπί αποστολής για να την στείλετε αμέσως ή επεξεργασία για να τη 

επεξεργαστείτε πριν την στείλετε. 

Αποστολή φωτογραφίας από τη συλλογή: 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε ένα μήνυμα Viber 

ΒΗΜΑ 2: Αγγίξτε το εικονίδιο κάμερας  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε την επιλογή γκαλερί ή μετακινηθείτε στη λίστα των πρόσφατων εικόνων στο κάτω 

μέρος της οθόνης σας. 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να στείλετε. 

ΒΗΜΑ 5: Αγγίξτε το κουμπί αποστολής για να την στείλετε αμέσως ή επεξεργασία για να τη 

επεξεργαστείτε πριν την στείλετε. 
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3.4. Skype 

Πώς να συνδεθείτε στο Skype: 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε το Skype και κάντε κλικ ή αγγίξτε το όνομα Skype, το email (ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) ή το τηλέφωνο. 

ΒΗΜΑ 2: Εισαγάγετε το όνομα Skype σας, το email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή το τηλέφωνο και 

επιλέξτε Σύνδεση. 

ΒΗΜΑ 3: Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης σας και επιλέξτε το βέλος για να συνεχίσετε. Τώρα 

είστε συνδεδεμένοι στο Skype. 

Πώς να βρείτε νέες επαφές / να αφαιρέσετε και να αποκλείσετε επαφές στο Skype: 

Για να βρείτε μία νέα επαφή:  

ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε Αναζήτηση στο Skype. 

ΒΗΜΑ 2: Πληκτρολογήστε το όνομα, το όνομα Skype ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ατόμου με 

τον οποίο θέλετε να συνομιλήσετε. 

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τον φίλο σας από τα αποτελέσματα αναζήτησης και θα μεταφερθείτε σε ένα 

παράθυρο συνομιλίας 

ΒΗΜΑ 4: Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα στην επαφή σας και επιλέξτε το κουμπί Αποστολή.   

Έως ότου αποδεχτούν το αίτημά σας, μπορείτε να στείλετε μόνο έως και 10 μηνύματα σε αυτούς και οι 

εικόνες θα είναι θολές, 

Για να αποκλείσετε μια επαφή: 

ΒΗΜΑ 1: Συνδεθείτε στο Skype. 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε το άτομο που θέλετε να αποκλείσετε από τη λίστα Πρόσφατα ή επιλέξτε Επαφές για 

να το αναζητήσετε και να το επιλέξετε. 

ΒΗΜΑ 3: Από το επάνω μέρος του μενού Επαφές, επιλέξτε Αποκλεισμός επαφής. 

ΒΗΜΑ 4: Εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος με την προτροπή: "Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να 

αποκλείσετε τον/την [όνομα της επαφής];" 

ΒΗΜΑ 5: Πατήστε Αποκλεισμός. 

Για να διαγράψετε / αφαιρέσετε μια επαφή στο Skype:   

ΒΗΜΑ 1: Βρείτε την επαφή που θέλετε να αφαιρέσετε, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αναζήτηση στο 

επάνω μέρος της οθόνης και εισαγάγετε το όνομά τους, το όνομα Skype, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Επαφές ή την 

καρτέλα Πρόσφατα για να βρείτε την επαφή εκεί. 

ΒΗΜΑ 2: From the left, tap on the contact you'd like to remove or block and click on their name on the 

top right. A drop-down menu will appear, tap View profile.  

ΒΗΜΑ 3: In the profile view, you can select to Block or Remove the contact. You may need to scroll 

down to see it. 

Πώς να συνομιλήσετε χωρίς να κάνετε κλήση στο Skype: 

ΒΗΜΑ 1: Στη λίστα επαφών, κάντε διπλό κλικ στο όνομα του φίλου στον οποίο θέλετε να στείλετε ένα 

μήνυμα. 

ΒΗΜΑ 2: Το προφίλ του φίλου σας εμφανίζεται τώρα σε νέο παράθυρο. Στο κάτω μέρος αυτού του 

παραθύρου, υπάρχει ένα πλαίσιο κειμένου. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας σε αυτό το πλαίσιο και 

πατήστε έντερ (enter) για να το στείλετε - δωρεάν. Η προεπιλεγμένη μέθοδος αποστολής του 

στιγμιαίου μηνύματος είναι μέσω του Skype. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 72: Λίστα επαφών Skype και παράθυρο συνομιλίας.  

Αν ο φίλος σας παραλάβει το μήνυμά σας όσο είστε ακόμα συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, μπορεί να σας 

απαντήσει άμεσα, ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε γραπτή συζήτηση. 

Πώς να καλέσετε κάποιον στο Skype: 

ΒΗΜΑ 1: Στη λίστα επαφών, κάντε διπλό κλικ στο όνομα του φίλου τον οποίο θέλετε να καλέσετε. 

ΒΗΜΑ 2: Στο νέο παράθυρο κάντε κλικ στο κουμπί του τηλεφώνου. Η κλήση θα ξεκινήσει. Μπορείτε να 

επιλέξετε αν θέλετε να καλέσετε με ή χωρίς βιντεοκάμερα. 
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Εικόνα 73: Το πλήκτρο κλήσης στο Skype (1) και το πλήκτρο κλήσης βίντεο (2). 

Όταν κάνετε κλικ στο πλήκτρο κλήσης (είτε με βίντεο είτε όχι) θα ακούσετε έναν ήχο κουδουνισμού 

(όπως στο τηλέφωνο) ενώ το Skype προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τον υπολογιστή του φίλου σας. 

Το παράθυρο εμφανίζει τώρα την εικόνα προφίλ του φίλου σας. Κάτω από αυτή, σε ένα μικρότερο 

κουτί, είναι η εικόνα από τη δική σας κάμερα. Μόλις ολοκληρώσετε την συνομιλία σας ή ‘’χαζεύετε’’ 

ο ένας τα μάτια του άλλου για πολύ ώρα, μπορείτε να κλείσετε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του 

κόκκινου φορητού ακουστικού (Τέλος κλήσης). Το ιστορικό κλήσεων και συνομιλιών θα 

αποθηκευτεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 74: Παράθυρο κλήσεων βίντεο. (1) Βίντεο του συνομιλητή σας. (2) Το βίντεό σας. (3) Ένα πλήκτρο για να 

τερματίσετε την κλήση. 

Αν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, θα δείτε μια ειδοποίηση κλήσης στην οθόνη σας. Για να 

απαντήσετε στην κλήση, κάντε κλικ στην επιλογή Απάντηση, για να απαντήσετε στη βίντεο κλήση κάντε 

κλικ στην επιλογή Απάντηση με βίντεο ενώ αν δεν θέλετε να απαντήσετε στην κλήση κάντε κλικ στην 

επιλογή Απόρριψη. 

1 

2 

1 

2 

3 



 

66 | P a g e  
 

 

 

 

 

Εικόνα 75: Παράθυρο που εμφανίζεται όταν κάποιος σας καλεί στο Skype. 

Πώς να ανταλλάξετε αρχεία στο Skype:  

ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε την επαφή ή τη συζήτηση στην οποία θέλετε να στείλετε κάτι. 

ΒΗΜΑ 2: Στο παράθυρο συνομιλίας μπορείτε: 

 = Στείλτε ένα emoticon (φατσούλα). 

 = Αποστολή μέσων επικοινωνίας ή αρχείων. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε (drag and drop) ένα αρχείο στο Skype για να 

το μοιραστείτε στη συνομιλία σας. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 76: Επιλογές για την αποστολή αρχείων στο Skype - φωτογραφίες, αρχεία, αρχεία βίντεο, άλλες επαφές και 

emoticons (φατσούλες). 

Πώς να καταλάβετε την κατάσταση στο Skype (ποιος είναι ενεργός, μακριά από τον υπολογιστή, 

μην ενοχλείτε κ.λπ.): 

Η κατάσταση στο Skype εμφανίζεται δίπλα στο προφίλ μιας επαφής ως ένα μικρό σύμβολο. Εδώ είναι 

ο κατάλογος των εννοιών για κάθε σύμβολο από τη σελίδα υποστήριξης του Skype: 

 

Κατάσταση Περιγραφή 

  

Ενεργός: 

Αυτή είναι η συνήθης ρύθμιση σας όταν συνδέεστε για πρώτη φορά στο Skype. Οι επαφές 

σας μπορούν να δουν ότι είστε συνδεδεμένοι και να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Τα άμεσα 

μηνύματα θα σας παραδοθούν αμέσως. 
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Λείπω: 

Οι επαφές σας μπορούν να δουν ότι είστε συνδεδεμένοι στο Skype, αλλά όχι απαραίτητα 

στον υπολογιστή σας. Τα άμεσα μηνύματα θα σας παραδοθούν αμέσως και οι επαφές σας 

θα μπορούν ακόμα να προσπαθήσουν να σας καλέσουν. 

  

Μην ενοχλείτε: 

Οι επαφές σας μπορούν να δουν ότι είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, αλλά δεν θέλετε να 

σας ενοχλήσουν. Μπορούν ακόμα να σας στείλουν άμεσα μηνύματα και να σας καλέσουν, 

αλλά δεν θα ειδοποιηθείτε με ήχο. 

  

Αόρατος:  

Θα εμφανίζεστε εκτός σύνδεσης σε όλες τις επαφές σας, αλλά μπορείτε να εξακολουθείτε 

να χρησιμοποιείτε το Skype ως συνήθως. Είναι ένας καλός τρόπος να συνεχίσετε να 

χρησιμοποιείτε το Skype, αλλά να μην διαταράσσεστε από άμεσα μηνύματα ή κλήσεις από 

τις επαφές σας. 

  

Εκτός Σύνδεσης: 

Εμφανίζεται αυτόματα όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Skype. Μπορείτε επίσης να 
ορίσετε την κατάστασή σας ως εκτός σύνδεσης κάνοντας κλικ στο εικονίδιο κατάστασης και 
επιλέγοντάς το από τη λίστα. Όταν είστε εκτός σύνδεσης, δεν μπορείτε να στείλετε άμεσα 
μηνύματα ή να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις. Τα άμεσα μηνύματα που έχουν 
αποσταλλεί σε εσάς θα είναι διαθέσιμα κατά την σύνδεσή σας, ανεξάρτητα από την 
κατάσταση σύνδεσης του αποστολέα. 

Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για το Skype για Web. 

  

Οι κλήσεις προωθούνται: 

Εμφανίζεται δίπλα σε μια επαφή, αν δεν είναι διαθέσιμη, αλλά έχει τη δυνατότητα 
προώθησης κλήσεων ή φωνητικών μηνυμάτων. 

Αν ρυθμίσετε την προώθηση κλήσεων στον δικό σας λογαριασμό Skype, οι κλήσεις μπορούν 

να προωθηθούν στην εργασία σας, στο σπίτι ή στο κινητό σας τηλέφωνο όταν δεν μπορείτε 

να τις απαντήσετε στο διαδίκτυο, οπότε δεν χρειάζεται ποτέ να χάσετε μια κλήση Skype. 
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Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε επιφάνεια εργασίας των Windows ή Mac. 

  

Το αίτημα επικοινωνίας εκκρεμεί: 

Εμφανίζεται δίπλα σε ένα άτομο που έχετε προσθέσει στη λίστα επαφών σας, αλλά 

εξακολουθείτε να περιμένετε να αποδεχτεί το αίτημά σας επικοινωνίας. 

  

Αποκλεισμένος 

Εμφανίζεται δίπλα σε μια επαφή που έχετε αποκλείσει. 

 

Πώς να δημιουργήσετε μια ομάδα στο Skype: 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο όνομα μιας επαφής με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε. 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο κουμπί "+" στο κύριο παράθυρο της επαφής και επιλέξτε "Προσθήκη 

ατόμων". 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε διπλό κλικ στα ονόματα των ατόμων που θέλετε να συμπεριλάβετε στη συζήτηση και 

κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη". 

 

Πώς να ελέγξετε εάν το μικρόφωνο λειτουργεί καλά (Δοκιμαστική Κλήση με ήχο) 

 

Για να ελέγξετε την ποιότητα του μικροφώνου σας, έχετε μια επαφή με την ονομασία "Echo sound 

test / service". Αυτή είναι μια αυτόματη επαφή για όλους τους χρήστες του Skype. Πρέπει να κάνετε 

κλικ σε αυτήν την επαφή και να πραγματοποιήσετε μια κλήση. Το πρόσωπο Echo θα αρχίσει να μιλάει 

μαζί σας, θα σας πεί ότι μετά από το ‘μπιπ’ έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να πείτε κάτι. Μετά από το 

μήνυμα σας θα σας απαντήσει. Εάν ακούσετε τον εαυτό σας, όλα είναι εντάξει. ‘Όμως, αν υπήρχαν 

άλλοι θόρυβοι ή δεν ακούσατε τίποτα, αυτό σημαίνει ότι το μικρόφωνο σας δεν λειτουργεί και όταν 

θα καλέσετε κάποιον δεν θα σας ακούσει. 
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