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Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 / 
Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α: 
«Αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ 
εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ» 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 
Γεκήηξηνο Γ. Βιάρνο 
Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ 
Πξόεδξνο ηνπ Παηδαγσγ. Ηλζηηηνύηνπ 

 

Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ 
βηβιίσλ θαη παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνύ 
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ µε βάζε ην 
ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γπκλάζην» 
Δπηζηεµνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ 
Αληώληνο . Μπνκπέηζεο 
ύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγ. Ηλζηηηνύηνπ 

 

Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεύζ. Έξγνπ 
Γεώξγηνο Κ. Παιεόο 
ύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγ. Ηλζηηηνύηνπ 
Ηγλάηηνο Δ. Υαηδεεπζηξαηίνπ 
Μόληκνο Πάξεδξνο ηνπ Παηδαγ. Ηλζηηη. 
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από 
ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη 
25% από εζληθνύο πόξνπο. 



ΤΓΓΡΑΦΔΗ 
Αξηζηείδεο Αξάπνγινπ, Δκπ/κόρ 
Πληπ/κήρ, (ΠΔ19) Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ 
Υξίζηνο Μαβόγινπ, Δκπ/κόρ 
Πληπ/κήρ, (ΠΔ19) Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ 
Ζιίαο Οηθνλνκάθνο, Δκπ/κόρ 
Πληπ/κήρ, (ΠΔ20) Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ 
Κσλ/λνο Φύηξνο, Δκπ/κόρ 
Πληπ/κήρ, (ΠΔ20) Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ 
 

ΚΡΗΣΔ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ 
Κσλζηαληίλνο Γηαιανύξεο, 
Δπίκοςπορ. Καθηγηηήρ Γεωπονικού 
Πανεπιζηημίος Αθηνών 
Δπζηάζηνο Κνθνβίδεο, Δκπ/κόρ 
Πληπ/κήρ, (ΠΔ19) Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ 
Αληώλεο Κσζηάθνο, Δκπ/κόρ 
Πληπ/κήρ, (ΠΔ19) Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ 

 

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
Αληώληνο Νηθνιόπνπινο, 
Σκιηζογπάθορ  

 
 



ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 
Καιιηόπε Παπαθσλζηαληίλνπ, 
Δκπαιδεςηικόρ (ΠΔ2)Β/θμιαρ 
Δκπ/ζηρ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΤΓΓΡΑΦΖ 
Αδάκ Αγγειήο,  
Πάπεδπορ ε.θ. Πληποθοπικήρ ηος 
Παιδαγωγικού Ηνζηιηούηος 

 

ΔΞΧΦΤΛΛΟ 
Αλδξέαο Γθνιθηλόπνπινο, 
Εωγπάθορ 

 

ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
ΑΦΟΗ Ν. ΠΑΠΠΑ & ΗΑ Α.Δ.Β.Δ, 

 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΓΗΑ 
ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΜΔΗΧΜΔΝΖ ΟΡΑΖ 

Ομάδα Δπγαζίαρ   
Αποθ. 16158/6-11-06 και 
75142/Γ6/11-7-07 ΥΠΔΠΘ 
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  Κεθάιαην 14 
 

Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν  
 

Δηζαγσγή 
 

Σν Ζιεθηξνληθό Σαρπδξν- 
κείν είλαη κηα κνξθή ηαρπδξνκείνπ, 
κε ην νπνίν κπνξνύκε λα ζηείινπκε 
κελύκαηα ή δεδνκέλα ζε ειεθηξν-
ληθή κνξθή. Σα κελύκαηα πνπ 
ζηέιλνπκε κε ην Ζιεθηξνληθό 
Σαρπδξνκείν είλαη γλσζηά κε ηνλ 
όξν: «e-mail». 
 

 Ση ρξεηαδόκαζηε, όκσο, γηα λα 
ζηείινπκε έλα ειεθηξνληθό κήλπκα; 
 Πώο κπνξνύκε λα ζπληάμνπκε 
θαη λα ζηείινπκε έλα ειεθηξνληθό 
κήλπκα κέζσ ηνπ ππνινγηζηή καο; 
 Αλ ζην παξαδνζηαθό ηαρπδξν-
κείν ρξεζηκνπνηνύκε ηε δηεύζπλζε 
ηνπ ζπηηηνύ καο, γηα λα ιάβνπκε 
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έλα γξάκκα, πνηα δηεύζπλζε 
ρξεζηκνπνηνύκε ζην Ζιεθηξνληθό 
Σαρπδξνκείν; 

ην Κεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα 
έρνπκε ηελ επθαηξία λα κάζνπκε 
πώο λα δηαρεηξηδόκαζηε ην 
Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν, ώζηε λα 
ζηέιλνπκε γξήγνξα ηα δηθά καο 
κελύκαηα. 
 

Λέξειρ Κλειδιά 
 

Ζλεκηπονικό ηασςδπομείο 
(e-mail), 
 Γιεύθςνζη Ζλεκηπονικού 
Τασςδπομείος, 
Ππογπάμμαηα Γιασείπιζηρ 
Ζλεκηπονικήρ Αλληλογπα-
θίαρ 
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 Ζ αλάγθε ηνπ αλζξώπνπ γηα  
 κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ θαη 

επηθνηλσλία από απόζηαζε 
ππήξρε από ηελ αξρή ηεο εμέιημεο 
ηνπ πνιηηηζκνύ. 

Σν 515 π.Υ. ν Γαξείνο ν Α΄ ηδξύεη 
έλα νξγαλσκέλν δίθηπν αληαιιαγήο 
γξαπηώλ κελπκάησλ κε ζηαζκνύο 
κεηαγσγήο. Ο ηαρπδξόκνο πνπ 
κεηέθεξε έλα κήλπκα, άιιαδε ζηνπο 
ζηαζκνύο κεηαγσγήο ην θνπξαζκέ-
λν άινγν ην νπνίν ίππεπε κε άιιν 
μεθνύξαζην, γηα λα κεηαθέξεη πην 
γξήγνξα ηα κελύκαηα. 

Σν 400 έσο 330 π.Υ. ζηελ αξραία 
Διιάδα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε 
ηαρπδξνκηθώλ πεξηζηεξηώλ. 

Σν 60 π.Υ. ν Ηνύιηνο Καίζαξαο 
νξγαλώλεη ηαθηηθό ηαρπδξνκείν ζε 
όιε ηε Ρσκατθή επηθξάηεηα, κε 
κέζε ηαρύηεηα κεηαθνξάο κελπκά-
ησλ ηα 6 ρηιηόκεηξα ηελ ώξα. 
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Σν 1836 θαηνρπξώλεηαη ε πξώηε 
επίζεκε παηέληα γηα ηνλ ηειέγξα-
θν, έλα ζύζηεκα κεηαθνξάο 
γξαπηώλ κελπκάησλ, πνπ ρξεζη-
κνπνηεί γηα ηε κεηαθνξά ηνπο θα-
ιώδηα παξόκνηα κε ηα ηειεθσληθά. 

Με ηνλ ηειέγξαθν ε ηαρύηεηα 
κεηαθνξάο γξαπηώλ κελπκάησλ 
απνζπλδέεηαη από ηελ ηαρύηεηα 
ησλ κέζσλ κεηαθνξάο. Ζ κεηαθνξά 
κελπκάησλ κε ειεθηξηθά ζήκαηα 
έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεγα-
ιύηεξεο ηαρύηεηαο κεηαθνξάο αιιά 
θαη ηεο αμηνπηζηίαο (όηη δειαδή ην 
κήλπκα θηάλεη κε ζηγνπξηά ζηνλ 
πξννξηζκό ηνπ). Με ηε δηάδνζε ησλ 
ππνινγηζηώλ γελλήζεθε ε αλάγθε 
γηα ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη 
αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμύ δπν 
καθξηλώλ ππνινγηζηώλ. Σν 1971 ν 
Ρέη Σόκιηλζνλ (Ray Tomlinson) 
δεκηνύξγεζε ηελ πξώηε εθαξκνγή 
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Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ. 
ήκεξα ζε πνιιέο ρώξεο ν αξηζκόο 
ησλ κελπκάησλ κέζσ 
Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ έρεη 
μεπεξάζεη θαηά πνιύ ηνλ αξηζκό 
ησλ γξακκάησλ πνπ δηαθηλνύληαη 
κε ην παξαδνζηαθό ηαρπδξνκείν. 
 

14.1 Ζ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 
 

ην παξαδνζηαθό ηαρπδξνκείν ε 
δηεύζπλζε θάζε ζπηηηνύ είλαη κνλα-
δηθή, γηα λα επηδίδνληαη ηα γξάκκα-
ηα κε αθξίβεηα. Αλ ζέινπκε λα 
παίξλνπκε κε ζηγνπξηά ηελ αιιειν-
γξαθία καο, ρσξίο όκσο λα έρνπκε 
ζηαζεξή θαηνηθία, ηόηε κπνξνύκε 
λα λνηθηάζνπκε κηα ηαρπδξνκηθή 
ζπξίδα. Ζ ηαρπδξνκηθή ζπξίδα είλαη 
έλα θιεηδσκέλν ληνπιαπάθη ζε κηα 
κεγάιε ληνπιάπα ηνπ ηαρπδξν-
κείνπ, ην θιεηδί ηνπ νπνίνπ έρνπκε 
κόλν εκείο. Με αλάινγν ηξόπν 
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ιεηηνπξγεί θαη ην Ζιεθηξνληθό 
Σαρπδξνκείν. Ο θάζε παξαιήπηεο 
έρεη κία ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, ε 
νπνία είλαη κνλαδηθή θαη έρεη ηε 
κνξθή: 
 

ΟΝΟΜΑ @ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ . GR 
 
 

       1          2                3              4   5 
 

1. Σν όλνκα ηνπ παξαιήπηε. Γε 
ρξεηάδεηαη λα είλαη ην 
πξαγκαηηθό καο όλνκα. Δίλαη 
έλα εηθνληθό όλνκα ή 
ςεπδώλπκν. 

2. Σν ζύκβνιν @ πνπ ζεκαίλεη 
«at» ή «ζην». 

3. Σν όλνκα έρεη ζρέζε κε ην 
όλνκα ηνπ Παξόρνπ 
ππεξεζηώλ, πνπ δέρεηαη ηα 
κελύκαηα. Π.ρ. sch 
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4. Ζ ηειεία δηαρσξίδεη ηα δύν 
νλόκαηα 

5. Καηάιεμε, πνπ έρεη ην ίδην 
λόεκα κε ηελ θαηάιεμε ζε κηα 
δηεύζπλζε ηζηνζειίδαο (π.ρ. 
gr,uk,com) 

 
Ζ ρξήζε κηαο ειεθηξνληθήο 

δηεύζπλζεο είλαη παξόκνηα κε ηε 
ρξήζε ηεο ηαρπδξνκηθήο ζπξίδαο. 
Αλ ζέιεηε λα ζηείιεηε έλα κήλπκα 
ζηνπο ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ 
(παξαιήπηεο) ζηε δηεύζπλζε 
infobook@sch.gr, ην κήλπκα ζαο ζα 
επηδνζεί ζηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή 
πνπ θέξεη ην όλνκα sch.gr. Σν 
κήλπκα ζα απνζεθεπηεί ζε έλαλ 
εηδηθό απνζεθεπηηθό ρώξν ηνπ 
ππνινγηζηή, ζηνλ νπνίν έρνπλ 
πξόζβαζε κόλν νη παξαιήπηεο. 
Γηα λα παξαιάβνπλ ηειηθά ηα 
κελύκαηα ηνπο νη παξαιήπηεο, 
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κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ, από 
νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή, κε ηνλ 
θεληξηθό ππνινγηζηή θαη κε ηε ρξή-
ζε κπζηηθνύ θσδηθνύ πξόζβαζεο 
λα δηαβάζνπλ ηα κελύκαηα πνπ 
ηνπο έρνπκε ζηείιεη. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 14.1. Ζ αληαιιαγή 
ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ είλαη ην 
ίδην εύθνιε, όζν κεγάιε θη αλ είλαη 
ε πξαγκαηηθή απόζηαζε κεηαμύ 
απνζηνιέα θαη παξαιήπηε. 
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14.2 Σν πεξηβάιινλ ηνπ ειεθηξν-
ληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) 

 
πλήζσο δηαβάδνπκε θαη 

ζηέιλνπκε ηα ειεθηξνληθά καο 
κελύκαηα κε εηδηθά πξνγξάκκαηα. 
Με απηά ηα πξνγξάκκαηα 
αξρεηνζεηνύληαη όια ηα κελύκαηα 
πνπ έρνπκε παξαιάβεη ζηνλ 
ππνινγηζηή καο θαζώο θαη ηα 
κελύκαηα πνπ ζηέιλνπκε. 

ηελ Δηθόλα 14.2 βιέπνπκε ην 
πεξηβάιινλ εξγαζίαο δπν 
δηαθνξεηηθώλ Πξνγξακκάησλ 
Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθήο 
Αιιεινγξαθίαο. Τπάξρνπλ πνιιά 
δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα, αιιά 
έρνπλ παξόκνηεο ιεηηνπξγίεο. 
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Δηθόλα 14.2. Σα πξνγξάκκαηα γηα 
ηε δηαρείξηζε Ζιεθηξνληθνύ 
Σαρπδξνκείνπ : Mozilla θαη Outlook 
Express  
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14.3. ύλζεζε θαη απνζηνιή 
ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο 
 

Σν Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν 
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 
γξαπηήο επηθνηλσλίαο. Παξά ηε 
δηάδνζε ηεο ηειεθσληθήο επηθνη-
λσλίαο έλα γξαπηό κήλπκα έρεη ηε 
δηθή ηνπ βαξύηεηα θαη αμία. Έλα 
γξαπηό κήλπκα είλαη έλα θείκελν 
πνπ απνηππώλεηαη, δηαηεξείηαη, 
αιιά θαη κεηαδίδεηαη ζε άιινπο. Σν 
Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν δελ είλαη 
κηα αληαιιαγή ζπληόκσλ κελπκά-
ησλ, όπσο ηα κελύκαηα ηνπ θηλε-
ηνύ ηειεθώλνπ. Πνιιέο θνξέο 
κπνξνύκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπ-
κε, γηα λα αληαιιάμνπκε νινθιεξσ-
κέλεο ηδέεο, ζθέςεηο ή ζπλαηζζήκα-
ηα κε άιινπο ζπλαλζξώπνπο καο, 
όπσο ην ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ 
Δηθόλα 14.3. 
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   Δκείο νη καζήηξηεο ηεο Δ ηάμεο  
ζαο ζηέιλνπκε απηό ην γξάκκα 
γηα λα ζαο δεηήζνπκε…… 
 
 

Δηθόλα 14.3. ύληαμε ελόο 
ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο ζην 
πξόγξακκα Mozilla 

       ύληαμε: ΓΡΑΜΜΑ            . 

       ΠΡΟ …ΣΟΤ ΜΔΓΑΛΟΤ              

Αξρείν        Δπεμεξγαζία   Πξνβνιή 
Απνζηνιή     Δπαθέο     Δπηζύλαςε  
 

Από:  
 
 
 

C Mavoglou 
<mavoglou@sch.gr 

Πξνο:  
 
 
 

mail@uc.org 

Θέκα:    
 
 
 

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 
ΣΟΤ ΜΔΓΑΛΟΤ 

 
 
 

   

 

1 

2 

3 
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      Γξάθνπκε ηελ δηεύζπλζε ηνπ 
παξαιήπηε Π.ρ. mail@uc.org 
      Γξάθνπκε ην ζέκα ηνπ 
κελύκαηνο. 
      Γξάθνπκε ην θείκελν πνπ ζα 
ζηείινπκε. 
 

Με ηελ επηινγή Γεκηνπξγία  
ζην πξόγξακκα Outlook Express ή 

ύληαμε ζην πξόγξακκα Mozilla 
κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ην 
κήλπκα πνπ ζέινπκε λα ζηείινπκε. 

ηε ζπλέρεηα κπνξνύκε λα 
απνζηείινπκε ην κήλπκα πνπ 
ζπληάμακε ζηνλ παξαιήπηε ηνπ, 
επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια εηθνλίδηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία 
ηεο απνζηνιήο. 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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14.4 Παξάδεηγκα αλάγλσζεο 
Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ 
 

Γηα λα δηαβάζνπκε ηα κελύκαηα 
πνπ καο έρνπλ ζηείιεη, αξθεί λα 
επηιέμνπκε ηα «Δηζεξρόκελα» ζην 
πξόγξακκα ειεθηξνληθήο αιιειν-
γξαθίαο. ηελ Δηθόλα 14.4 κπνξνύ-
κε λα δηαθξίλνπκε ηα ζηνηρεία πνπ 
εκθαλίδνληαη θαηά ηελ αλάγλσζε 
ελόο ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο. 

ε θάζε ειεθηξνληθό κήλπκα 
κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε: 

 

 Σελ εκεξνκελία θαη ώξα 
απνζηνιήο, 

 ηνλ απνζηνιέα θαη ηελ 
ειεθηξνληθή ηνπ δηεύζπλζε, 

 ηε ιίζηα κε ηνπο παξαιήπηεο θαη 
ηηο ειεθηξνληθέο ηνπο 
δηεπζύλζεηο, 

 ην ζέκα ηνπ, 
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 ην πεξηερόκελό ηνπ θαη 

 αλ ππάξρνπλ επηζπλαπηόκελα 
αξρεία. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Μπνξνύκε λα δηαβάζνπκε ην 
πεξηερόκελν ηνπ κελύκαηνο 
κε απιή επηινγή από ηε ζεηξά 
πνπ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ 
κελύκαηνο. 
 

Δηθόλα 14.4. Αλάγλσζε ελόο 
ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο κε ην 
πξόγξακκα Mozilla  
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14.5 Πιενλεθηήκαηα ηνπ 
Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ 
 

Μπνξνύκε λα ζπλνςίζνπκε ηνπο 
ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην 
Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν ρξεζηκν-
πνηείηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζηνπο 
εμήο: 
1. Δίλαη πνιύ γξήγνξν. Έλα κήλπκα 
κπνξεί λα κεηαδνζεί ζε ιίγα ιεπηά 
ζηελ άιιε άθξε ηεο γεο κεηαθέ-
ξνληαο θείκελν, ήρν, εηθόλα ή 
βίληεν. 
2. Δίλαη αμηόπηζην. Γηα κεγαιύηεξε 
αζθάιεηα ζε ζεκαληηθά κελύκαηα 
είλαη θαιό λα δεηάκε απαληεηηθό 
κήλπκα κε επηβεβαίσζε 
παξαιαβήο. 
3. Δίλαη νηθνλνκηθό. Ζ απνζηνιή 
ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ δελ 
θνζηίδεη ηίπνηα, αλ είκαζηε 
ζπλδεδεκέλνη ζην Γηαδίθηπν. 
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4. Γελ ρξεηάδεηαη λα είκαζηε 
ζπλέρεηα ζπλδεδεκέλνη ζην 
Γηαδίθηπν, γηα λα κε ράζνπκε 
θάπνην κήλπκα πνπ έρεη ζηαιεί ζ’ 
εκάο. Απηά απνζεθεύνληαη 
απηόκαηα ζηε ζπξίδα καο. Όπνηε 
θαη λα ζπλδεζνύκε ζην Γηαδίθηπν, 
κπνξνύκε λα ηα παξαιάβνπκε θαη 
λα ηα δηαβάζνπκε. 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 
 

               1. Ση είλαη ην Ζιεθηξνληθό 
Σαρπδξνκείν; 
2. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 
Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ; 
3. Πνηα πξνγξάκκαηα κπνξνύκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνλ 
ππνινγηζηή καο, γηα λα δηαρεηξη-
ζηνύκε ηελ ειεθηξνληθή καο 
δηεύζπλζε; 
4. Ση κνξθή έρεη κηα ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε; 
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ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 
 

               ηελ ελόηεηα απηή ζπδεηή-
ζακε γηα ην Γηαδίθηπν θαη γηα ηηο 
ππεξεζίεο πνπ καο πξνζθέξεη. Σν 
Γηαδίθηπν απνηειείηαη από πιήζνο 
ππνινγηζηώλ θάζε κνξθήο, από 
όιν ην θόζκν, πνπ είλαη ζπλδεδεκέ-
λνη κεηαμύ ηνπο κε ηε βνήζεηα ηειε-
πηθνηλσληαθώλ γξακκώλ. Σν Γηαδί-
θηπν κέζσ ησλ ππεξεζηώλ πνπ 
πξνζθέξεη δίλεη ζην ζύγρξνλν άλ-
ζξσπν ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο 
ζε πιήζνο πιεξνθνξηώλ θαζώο θαη 
ηε δπλαηόηεηα αληαιιαγήο από-
ςεσλ. Απηή ε δπλαηόηεηα είλαη αλε-
μάξηεηε από ην θύιν, ηελ ειηθία, ηε 
ζξεζθεία, ην ρξώκα, ηελ θαηαγσγή, 
ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζή ηνπ. Οη 
βαζηθόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ Γηαδη-
θηύνπ είλαη ν Παγθόζκηνο Ηζηόο θαη 
ην Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν. 
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Ο Παγθόζκηνο Ηζηόο (World Wide 
Web - WWW) είλαη ε πην δεκνθηιήο 
ππεξεζία ηνπ Γηαδηθηύνπ, πνπ καο 
επηηξέπεη κε ηδηαίηεξα εύθνιν 
ηξόπν λα έρνπκε πξόζβαζε ζε 
θάζε είδνπο πιεξνθνξίεο. Απνηε-
ιείηαη από κηα ηεξάζηηα ζπιινγή 
ειεθηξνληθώλ εγγξάθσλ από όιν 
ηνλ θόζκν, ηηο ηζηνζειίδεο, πνπ 
βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο ζε 
ππνινγηζηέο ηνπ Γηαδηθηύνπ. 

Οη ηζηνζειίδεο είλαη όιεο ζπλδε-
δεκέλεο κεηαμύ ηνπο ζε κνξθή 
Τπεξθεηκέλνπ, ώζηε λα κπνξνύκε 
λα κεηαθεξόκαζηε από ηε κία ζηελ 
άιιε κε ηε βνήζεηα ηνπ πνληηθηνύ. 
Ζ δνκή ηνπ Τπεξθεηκέλνπ καο δίλεη 
ηε δπλαηόηεηα λα επηιέγνπκε ην κν-
λνπάηη αλάγλσζεο πνπ ζα αθνινπ-
ζήζνπκε αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ 
καο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ςά-
ρλνπκε λα βξνύκε. Γηα λα κπνξέ-
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ζνπκε λα πινεγεζνύκε ζηνλ θόζκν 
ηνπ Παγθόζκηνπ Ηζηνύ θαη λα δνύκε 
ην πεξηερόκελν ησλ ηζηνζειίδσλ 
ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή καο, 
ρξεηαδόκαζηε έλα Λνγηζκηθό Πινή-
γεζεο ή Φπιινκεηξεηή (Browser). 

Καηά ηελ πινήγεζή καο, όκσο, 
ζηνλ Παγθόζκην Ηζηό πξέπεη λα 
είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί. Όιεο 
νη ηζηνζειίδεο δελ είλαη αμηόπηζηεο. 
Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα δεκν-
ζηεύζεη νηηδήπνηε ζην Γηαδίθηπν. 
Αμηνινγείζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
βξίζθεηε θαη κελ μερλάηε ην αξρηθό 
ζέκα, γηα ην νπνίν μεθηλήζαηε ηελ 
πινήγεζή ζαο. 

Σν Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν 
είλαη έλαο εύθνινο, γξήγνξνο θαη 
νηθνλνκηθόο ηξόπνο, γηα λα 
ζηέιλνπκε ειεθηξνληθέο επηζηνιέο 
ζηνπο θίινπο καο. Αξθεί νη δύν 
ππνινγηζηέο πνπ αληαιιάζζνπλ 
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κελύκαηα λα κπνξνύλ λα ζπλδε-
ζνύλ ζην Γηαδίθηπν θαη λα γλσξί-
δνπκε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 
ηνπ παξαιήπηε. 
 

ΑΚΖΔΗ ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
 
                  1. Υαξαθηεξίζηε ηηο 
παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή 
ιάζνο ζεκεηώλνληαο ζηα 
αληίζηνηρα θειηά  ή Λ. ηελ πεξί-
πησζε πνπ πηζηεύεηε όηη είλαη 
ιαλζαζκέλεο ζθεθηείηε πνηα ζα 
κπνξνύζε λα είλαη ε αληίζηνηρε 
ζσζηή πξόηαζε. 
 

 Πξνηάζεηο 
σζηνύ - Λάζνπο 

 ή Λ 

1 

ην Γηαδίθηπν κπνξνύλ 
λα ζπλδεζνύλ κόλν 
πξνζσπηθνί 
ππνινγηζηέο. 
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2 
Ο Παγθόζκηνο Ηζηόο είλαη 
κηα ππεξεζία ηνπ 
Γηαδηθηύνπ. 

 

3 
Chat ζεκαίλεη λα ζπδε-
ηάκε γηα ην Γηαδίθηπν. 

 

4 
Σν Τπεξθείκελν δίλεη 
πνιιέο δπλαηόηεηεο επη-
ινγήο ζηνλ αλαγλώζηε. 

 

5 

Σν ινγηζκηθό πνπ καο 
επηηξέπεη λα δηαβάζνπκε 
έλα Τπεξθείκελν ζηνλ 
Παγθόζκην Ηζηό είλαη ην 
Λνγηζκηθό Πινήγεζεο 
(Browser). 

 

6 

Κάζε ειεθηξνληθό έγγξα-
θν (π.ρ. έλα θείκελν από 
Δπεμεξγαζηή Κεηκέλνπ) 
είλαη Τπεξθείκελν. 

 

7 
Γπν ηζηνζειίδεο κπνξνύλ 
λα έρνπλ ηελ ίδηα 
Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν. 

 

 

28 / 90 



8 

Όηαλ επηζθεπηόκαζηε έλα 
δηθηπαθό ηόπν, νπζηαζηη-
θά επηζθεπηόκαζηε έλαλ 
ππνινγηζηή ηνπ Γηαδη-
θηύνπ πνπ έρεη απνζε-
θεπκέλε κία ζπιινγή από 
ηζηνζειίδεο. 

 

9 
Όιεο νη ηζηνζειίδεο ηνπ 
Παγθόζκηνπ Ηζηνύ έρνπλ 
αμηόπηζην πεξηερόκελν. 

 

10 

Ζ δηεύζπλζε ηνπ Ζιεθηξν-
ληθνύ Σαρπδξνκείνπ είλαη 
ε ίδηα γηα όια ηα κέιε 
κηαο νηθνγέλεηαο, πνπ 
δνπλ ζην ίδην ζπίηη. 

 

11 

Γελ κπνξνύλ λα καο 
ζηείινπλ έλα ειεθηξνληθό 
κήλπκα, αλ δελ έρνπκε 
ζπλδέζεη ηνλ ππνινγηζηή 
καο κε ην Γηαδίθηπν 
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12 

Ζ απνζηνιή κελύκαηνο 
κε ην Ζιεθηξνληθό Σαρπ-
δξνκείν είλαη πην γξήγν-
ξε θαη νηθνλνκηθή από 
απηή ηνπ παξαδνζηαθνύ 
ηαρπδξνκείνπ. 

 

 
2. Πνηα από ηηο πξνηεηλόκελεο 
επηινγέο απνηειεί ηε ζσζηή 
απάληεζε ζηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο; 
 

Α. Σν Γηαδίθηπν είλαη: 
 

α. Μία ηεξάζηηα ζπιινγή από 
ηζηνζειίδεο  
β. Έλα Παγθόζκην Γίθηπν 
Τπνινγηζηώλ 
γ. Λνγηζκηθό πεξηήγεζεο 
ηζηνζειίδσλ 
δ. Έλα ζύλνιν ηειεπηθνηλσληαθώλ 
γξακκώλ 
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Β. Πνην ινγηζκηθό πξέπεη λα 
εγθαηαζηήζνπκε ζηνλ ππνινγηζηή 
καο, γηα λα κπνξέζνπκε λα 
πεξηεγεζνύκε ζηνλ Παγθόζκην Ηζηό 
 

α. ην Netscape Naλigator 
β. ην Ηnternet ΔρpΗorer 
γ. ην Firefox 
δ. όπνην από ηα παξαπάλσ 
ζέινπκε 
 
Γ. Γηα λα ζηείινπκε έλα ειεθηξνληθό 
κήλπκα κε ην Ζιεθηξνληθό 
Σαρπδξνκείν, πξέπεη: 
 

α. Να πιεξώζνπκε ην εηδηθό 
γξακκαηόζεκν ζηελ εηαηξεία πνπ 
καο παξέρεη ην Ζιεθηξνληθό 
Σαρπδξνκείν. 
β. Να έρνπκε εγθαηαζηήζεη έλα 
ινγηζκηθό Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ. 
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γ. Να έρνπκε εγθαηαζηήζεη ζηνλ 
Ζ/Τ έλα Λνγηζκηθό Πινήγεζεο 
(Φπιινκεηξεηή). 
δ. Να μέξνπκε ηελ ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε. 
 
Γ. Ζ δηεύζπλζε κηαο ηζηνζειίδαο 
ζπλήζσο έρεη ηελ εμήο κνξθή: 
 

α. onoma@sch.gr  
β. www.onoma.gr 
γ. www.onoma@sch  
δ. www.onoma 
 
3. Αληηζηνηρίζηε ηα ζηνηρεία ηεο 
πξώηεο ζηήιεο κε απηά ηεο 
δεύηεξεο. 
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Ζιεθηξνληθό  
Σαρπδξνκείν    ■            ■  Nic78@sch.gr 
 

πλνκηιία                         
(chat)                ■            ■  Μεηαθνξά ηξαγνπδηώλ ζηνλ 
Παγθόζκηνο                        Ζ/Τ καο ζε κνξθή ΜΡ3 
Ηζηόο                 ■            ■  Εσληαλή ζπλνκηιία κε ήρν,   
                                          εηθόλα θαη θείκελν                             
FTP                   ■            ■  www.ypepth.gr                                    
Σειεδηάζθεςε ■            ■ Αληαιιαγή ειεθηξνληθώλ 
                                           κελπκάησλ γηα ζέκαηα πνπ 
                                           καο ελδηαθέξνπλ 
Οκάδεο            ■            ■ Αληαιιαγή απόςεσλ ζε 
πδήηεζεο                        «εηθνληθά» δσκάηηα πνπ καο  
                                          Δλδηαθέξνπλ
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 4. Δπηιέμηε ηελ θαηάιιειε ιέμε, γηα 
λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο 
παξαθάησ πξνηάζεηο: 
 

Θεπμή λέξη, γέθςπα, δικηςακόρ 
ηόπορ, ιζηοζελίδα, κόμβορ, πονηίκι, 
πλοήγηζη, λογιζμικό Πλοήγηζηρ 
(Φςλλομεηπηηήρ), ππόγπαμμα 
διασείπιζηρ αλληλογπαθίαρ, 
ζύνδεζμορ, ζςνδεηική λέξη. 
 

1. Ο Παγθόζκηνο Ηζηόο απνηειείηαη 
από έλα πιήζνο ειεθηξνληθώλ 
εγγξάθσλ πνπ νλνκάδνληαη 
……………….………  
2. Ζ πεξηήγεζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ 
γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 
……………….. επηιέγνληαο 
θαηάιιειεο………………  …………. 
πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηεο κέζα 
ζην θείκελν θαη νδεγνύλ ζε άιια 
ζρεηηθά θείκελα. 

34 / 91 



3. Σα θείκελα ησλ ηζηνζειίδσλ 
ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο 
κε……………. , γεγνλόο πνπ 
επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα θηλείηαη 
από ηνλ έλα θόκβν ζηνλ άιιν. 
4. Ζ κεηαθίλεζε από θόκβν ζε 
θόκβν αθνινπζώληαο θάπνηνπο 
ζπλδέζκνπο αλαθέξεηαη 
σο…………………….. 
5. Γηα λα πεξηεγεζνύκε αλάκεζα 
ζηα θείκελα ησλ ηζηνζειίδσλ, 
πξέπεη λα έρνπκε εγθαηαζηήζεη 
ζηνλ ππνινγηζηή καο έλα ………… 
………………..  
6. Σα ζηνηρεηώδε θείκελα ελόο 
ππεξθεηκέλνπ νλνκάδνληαη  
……………………. 
7. Έλα ζύλνιν ηζηνζειίδσλ, πνπ 
αλήθεη ζε θάπνην νξγαληζκό 
νλνκάδεηαη ………….. …………….                        
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 
      
Κεθάιαην 11:  
Γλσξηκία κε ην Γηαδίθηπν 

 
1. Εσγξαθίζηε ζην πξόγξακκα ηεο 
Εσγξαθηθήο ή ζε κία θόιια ραξηί 
πώο θαληάδεζηε ην Γηαδίθηπν. 
 

2. Πνηνη λνκίδεηε όηη ρξεζηκνπνηνύλ 
ηελ ηειεδηάζθεςε; 
 

3. Φαληαζηείηε όηη αλαιακβάλεηε 
καδί κε άιια ζρνιεία ηεο Δπξώπεο 
λα εθδώζεηε κία Δπξσπατθή 
ρνιηθή Δθεκεξίδα. Πνηα ή πνηεο 
ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηύνπ ζα 
κπνξνύζαλ λα ζαο ρξεζηκεύζνπλ, 
ώζηε λα επηθνηλσλείηε κε ηα άιια 
ζρνιεία πνπ ζπλεξγάδεζηε; 
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Κεθάιαην 12: Ο Παγθόζκηνο Ηζηόο-
Δηζαγσγή ζηελ Έλλνηα  
ηνπ Τπεξθεηκέλνπ 
 

4. Κάληε ηηο ζσζηέο αληηζηνηρίζεηο 
γξακκάησλ ππνζέηνληαο ζε πνηνλ 
αλήθνπλ νη παξαθάησ ηζηνζειίδεο: 
 

Α www.pi-schools.gr 
Β www.ypepth.gr 
Γ www.kep.gov.gr 
Γ www.nasa.gov 
Δ www.unicef.gr 
Ε www.ime.gr 
Ζ www.meteo.gr 
Θ www.saferinternet.gr 
Κ www.sch.gr 
 

Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνύ 
 

Νational Αeronautics and Space 
Αdministration (Ν.Α.S.Α.) 

 

Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν 
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Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο 
θαη ζξεζθεπκάησλ (Τπ.Δ.Π.Θ.) 

 

Γηαδηθηπαθόο ηόπνο γηα έλα 
αζθαιέζηεξν Γηαδίθηπν 
 

Μεηεσξνινγηθέο πξνγλώζεηο 
 

Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 
 

Unicef 
 

Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ 
 

5. Δπηζθεθηείηε ηνπο παξαθάησ 
δηθηπαθνύο ηόπνπο, γηα λα 
ελεκεξσζείηε γηα ηνπο ζεηζκνύο: 

 Οδεγίεο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 
από εηζκνύο: 
www.civilprotection.gr 

 Οξγαληζκόο Αληηζεηζκηθνύ 
ρεδηαζκνύ θαη Πξνζηαζίαο: 
http://kids.oasp.gr 
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6. Δμνηθεησζείηε κε ηα θνπκπηά ηνπ 
ινγηζκηθνύ Πινήγεζεο ηνπ 
εξγαζηεξίνπ ζαο: 

 Γνθηκάζηε ηα θνπκπηά Πίζσ, 
Δκπξόο, Αλαλέσζε, Γηαθνπή. 

 Δλεξγνπνηήζηε ην θνπκπί 
ηζηνξηθό θαη παξαηεξήζηε ηνλ 
θαηάινγν ησλ δηεπζύλζεσλ 
ηζηνζειίδσλ πνπ πεξηέρεη. 
Δπηιέμηε κία δηεύζπλζε 
ηζηνζειίδαο πνπ επηζθεθηήθαηε 
ζήκεξα, γηα λα ηελ επαλαθέξεηε 
ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο. 

 Δλεξγνπνηήζηε ην θνπκπί ηνπ 
θαηαιόγνπ Γηεπζύλζεσλ θαη 
ζπγθξίλεηε ηηο Γηεπζύλζεηο ησλ 
ηζηνζειίδσλ πνπ πεξηέρεη κε 
απηέο ηνπ θαηαιόγνπ ηνπ 
Ηζηνξηθνύ. 

 

7. Δπηζθεθηείηε ην δηθηπαθό ηόπν 
ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Μείδνλνο  
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Διιεληζκνύ www.ime.gr/chronos/gr 
θαη κάζεηε γηα ηελ Κιαζηθή επνρή 
θαη ηελ Διιεληζηηθή Πεξίνδν. 
Δληνπίζηε ζην Τπεξθείκελν πνπ 
πινεγεζήθαηε ηνπο θόκβνπο, ηηο 
ζεξκέο-ιέμεηο θαη ηνπο ζπλδέζκνπο. 
 

8. Οη δεκηνπξγνί ηνπ Λνγηζκηθνύ 
Πινήγεζεο θξνληίδνπλ, ώζηε ηα 
δηάθνξα πεξηβάιινληα λα έρνπλ 
παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά. 
Αθνινπζνύλ δπν δηαθνξεηηθά 
πεξηβάιινληα, έλα ζηελ αγγιηθή 
γιώζζα (Δρplorer) θαη έλα ζηελ 
ειιεληθή (Μozilla). 
Αληηζηνηρίζηε ηα θνπκπηά ησλ δπν 
πξνγξακκάησλ γηα ηηο ίδηεο 
ιεηηνπξγίεο. 
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       Τπνπξγείν Δζληθήο           . 
        Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ          
 

 

 

       Τπνπξγείν Δζληθήο           . 
        Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ          
 

 

 
 

 
 
     www.ypepth.gr             Μεηάβαζε 
 

 
 
 
 

                          
www.ypepth.gr                 Μεηάβαζε 

 
 

Κεθάιαην 13:  
Άληιεζε Πιεξνθνξηώλ  
από ηνλ Παγθόζκην Ηζηό 
 

9. Υξεζηκνπνηώληαο ην δηθηπαθό 
ηόπν (www.sch.gr), πινεγεζείηε 
ζην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν θαη 
βξείηε ηζηνζειίδεο άιισλ 
ζρνιείσλ. 
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 Πξνζζέζηε ζηα αγαπεκέλα 
(ζειηδνδείθηεο) ηηο ζρνιηθέο 
ηζηνζειίδεο πνπ ζαο ελδηαθέ-
ξνπλ, ώζηε λα ηηο επηζθεπηό-
ζαζηε πην εύθνια ζην κέιινλ. 

 Πηζηεύεηε όηη όιεο νη ηζηνζειίδεο 
είλαη θηηαγκέλεο από καζεηέο; 
Θα ζαο ελδηέθεξε λα ζπκκεηέρε-
ηε ζηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειί-
δαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 

 

10. Βξείηε από πεξηνδηθά θαη βηβιία 
δηεπζύλζεηο δηθηπαθώλ ηόπσλ γηα 
ζέκαηα πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ (γηα 
παξάδεηγκα γηα ην αγαπεκέλν ζαο 
ρόκπη). Φηηάμηε θαηαιόγνπο δηεπ-
ζύλζεσλ αλά θαηεγνξία δεηώληαο, 
όπνπ ρξεηαζηεί, ηε βνήζεηα ηνπ 
θαζεγεηή ζαο. Δπηζθεθηείηε ηνπο 
δηθηπαθνύο ηόπνπο πνπ ζαο ελδηα-
θέξνπλ. Πξνζθέξνπλ ηειηθά απηό 
πνπ αξρηθά ππόζρνληαλ; 
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11. θεθηείηε κεξηθά νθέιε ηνπ Γηα-
δηθηύνπ. Να θάλεηε έλαλ θαηάινγν 
ζηνλ πίλαθα, κε όζα πεξηζζόηεξα 
κπνξείηε λα βξείηε. ηε ζπλέρεηα 
ζθεθηείηε, αλ ε ρξήζε ηνπ 
Γηαδηθηύνπ έρεη θαη αξλεηηθέο 
επηπηώζεηο ή, αλ εγθπκνλεί 
θηλδύλνπο. πκπιεξώζηε ηνλ 
θαηάινγν ζηνλ πίλαθα θαη κε ηηο 
αξλεηηθέο επηπηώζεηο πνπ βξήθαηε. 
 
Κεθάιαην 14:  
Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν 
 

12. Αλ δελ έρεηε πξνζσπηθή δηεύ-
ζπλζε Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ, 
επηζθεθηείηε κε ππόδεημε ηνπ θαζε-
γεηή ζαο κηα ηζηνζειίδα πνπ παξέ-
ρεη δσξεάλ απηή ηελ ππεξεζία. 
πκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία ζαο θαη 
απνθηήζηε ηε δηθή ζαο ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε. ηείιηε έλα ειεθηξνληθό 
κήλπκα ζην δηπιαλό ζαο. 
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13. Δπηθνηλσλήζηε κε ηε βνήζεηα 
ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ κε 
καζεηέο άιισλ ζρνιείσλ αληαι-
ιάζζνληαο απόςεηο γηα δηάθνξα 
ζέκαηα πνπ ζαο απαζρνινύλ. 
Αλαδεηήζηε ζην Παλειιήλην 
ζρνιηθό δίθηπν (www.sch.gr) ηελ 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ελόο άιινπ 
ζρνιείνπ καθξηά από ην δηθό ζαο. 
Γξάςηε έλα κήλπκα πνπ λα δεηάεη 
από ηνλ θαζεγεηή ν νπνίνο ζα ην 
δηαβάζεη λα ην δώζεη ζε έλα ηκήκα 
ηνπ δηθνύ ηνπ ζρνιείνπ, γηα λα 
αξρίζεηε αιιεινγξαθία. 
 

14. Πνιιέο θνξέο ζηε γξαπηή 
επηθνηλσλία ζην Γηαδίθηπν 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζπληνκία 
ζύκβνια, όπσο: 
 

:-)          :-(          :-ν 
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Δπηζθεθηείηε ηηο ηζηνζειίδεο: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Emotico
n, www.netlingo.com/smiley.cfm θαη 
αλαδεηήζηε ηε ζεκαζία ησλ παξα-
πάλσ ζπκβόισλ. Γείηε πνηα άιια 
ζύκβνια ρξεζηκνπνηνύληαη θαη 
πξνζπαζήζηε λα δεκηνπξγήζεηε ηα 
δηθά ζαο. Πνηα λνκίδεηε όηη είλαη ε 
ρξεζηκόηεηα απηώλ ησλ ζπκβόισλ; 
Βνεζνύλ ή ειαρηζηνπνηνύλ ηελ 
επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ 
πνπ αληαιιάζζνπλ κελύκαηα ζην 
Γηαδίθηπν; 
 
  

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΤΕΖΣΖΖ 
 

1. ρνιηάζηε ηε θξάζε «Όηαλ 
ζπλδεόκαζηε κε ηνλ ππνινγηζηή 
καο ζην Γηαδίθηπν, γηλόκαζηε απηό-
καηα κέιε κίαο λέαο νκάδαο, ηεο 
θνηλόηεηαο ηνπ Γηαδηθηύνπ». Πνηα 
είλαη ηα κέιε απηήο ηεο θνηλόηεηαο; 
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Πόζα κπνξεί λα είλαη ζε αξηζκό; 
Τπάξρνπλ θαλόλεο θαιήο ζπκπεξη-
θνξάο, όηαλ βξηζθόκαζηε ζην 
Γηαδίθηπν, όπσο ππάξρνπλ ζε 
άιιεο θνηλόηεηεο (γηα παξάδεηγκα, 
όπσο ππάξρνπλ ζηελ θνηλόηεηα 
ηνπ ζρνιείνπ ζαο); 
2. Οη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 
ζην Γηαδίθηπν είλαη ζηε δηάζεζε 
καο ρσξίο πεξηνξηζηηθνύο όξνπο 
θαη κπνξνύκε λα ηηο απνζεθεύνπκε 
ζηνλ ππνινγηζηή καο γηα πξνζσπη-
θή ρξήζε. Αλ όκσο ζέινπκε λα ηηο 
αλαπαξάγνπκε θαη λα ηηο δεκνζηεύ-
ζνπκε, ρξεηάδεηαη ζπλήζσο άδεηα 
από απηόλ πνπ έρεη ηα πλεπκαηηθά 
δηθαηώκαηα. πδεηήζηε ζηελ ηάμε 
γηαηί πξέπεη λα έρνπκε ηελ άδεηα, 
γηα λα δεκνζηεύνπκε ην πεξηερόκε-
λν (εηθόλεο, θείκελα, ηξαγνύδηα) 
κηαο ηζηνζειίδαο πνπ βξίζθνπκε 
ζηνλ Παγθόζκην Ηζηό. 
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3. Πνηεο πηζηεύεηε όηη κπνξεί λα 
είλαη νη ζπλέπεηεο από ηελ αλαιεζή 
πιεξνθόξεζε (παξαπιεξνθό-
ξεζε); Αλαθέξεηε απιά παξα-
δείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή. 
πδεηήζηε ηελ επθνιία πνπ παξέρεη 
ην Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν ζηελ 
αληαιιαγή κελπκάησλ. Ννκίδεηε όηη 
δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ 
ησλ αλζξώπσλ; 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 5: 
Ο ππνινγηζηήο 

ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κεθάιαην 15   
Υξήζεηο ηνπ Τπνινγηζηή  
ζηελ θαζεκεξηλή δσή .................... 50 
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  Κεθάιαην 15 
 

Ο ππνινγηζηήο  
ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

 

Δηζαγσγή 
 

Όηαλ  ηηο πξνεγνύκελεο 
ελόηεηεο γλσξίζακε ηα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνινγηζηή θαη 
αξρίζακε λα καζαίλνπκε πώο λα 
ηνλ ρεηξηδόκαζηε.  
 

  Πώο κπνξεί όκσο ν ππνιν-
γηζηήο λα καο δηεπθνιύλεη ζηηο 
θαζεκεξηλέο καο δξαζηεξηόηεηεο;  
 Πνπ ζπλαληνύκε ζπλήζσο 
ππνινγηζηέο; 
 ε πνηα επαγγέικαηα είλαη 
ρξήζηκνο ν ππνινγηζηήο; 
 Μπνξνύλ νη ππνινγηζηέο λα 
έρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηε 
δσή καο; 
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' απηό ην Κεθάιαην ζα έρνπκε ηελ 
επθαηξία λα γλσξίζνπκε κέζα από 
κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ην ξόιν 
πνπ έρνπλ νη ππνινγηζηέο ζε 
δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο καο. 

 
 

Λέξειρ Κλειδιά 
 

Κοινωνία ηηρ 
Πληποθοπίαρ, 
Υποζηηπικηικό Δπγαλείο, 
Δπικοινωνιακό Μέζο, 
Άνηληζη Πληποθοπιών, 
Τηλεπγαζία,  
Τηλε-Δκπαίδεςζη, 
Τηλε-Ηαηπική, 
 Ζλεκηπονικό Δμπόπιο, 
Ζλεκηπονική 
Γιακςβέπνηζη, 
Υπεππληποθόπηζη, 
Χηθιακό Φάζμα 
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15.1 Ο ππνινγηζηήο σο 
ππνζηεξηθηηθό εξγαιείν 
 

Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε κε ηνπο 
ππνινγηζηέο; Μπνξνύκε λα θάλνπ-
κε ηαρύηαηα αξηζκεηηθέο πξάμεηο, 
λα γξάθνπκε ηηο εξγαζίεο καο, λα 
επεμεξγαδόκαζηε ηηο θσηνγξαθίεο 
καο, λα παίδνπκε παηρλίδηα, λα 
αγνξάδνπκε βηβιία, λα αθνύκε 
κνπζηθή θ.ά. 

Πνιιέο από ηηο θαζεκεξηλέο καο 
δξαζηεξηόηεηεο ππνζηεξίδνληαη 
από ηνπο ππνινγηζηέο. Από ην 
πξσί πνπ ζα μππλήζνπκε κέρξη ην 
ηέινο ηεο εκέξαο ζπλαληάκε αξθεηά 
ζπρλά ππνινγηζηέο, ρσξίο πνιιέο 
θνξέο λα ην ζπλεηδεηνπνηνύκε. 
Πνιινί από ηνπο ππνινγηζηέο κε 
ηνπο νπνίνπο εξρόκαζηε ζε επαθή, 
έρνπλ άιιε κνξθή από απηή ησλ 
ππνινγηζηώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ καο 
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ή βξίζθνληαη κέζα ζε άιιεο 
ζπζθεπέο. ηα ηακεία ησλ ζνππεξ-
κάξθεη, γηα παξάδεηγκα, είλαη 
ελζσκαησκέλνο έλαο ππνινγηζηήο 
πνπ ππνινγίδεη ηη ζα πιεξώζνπκε, 
ελώ ηαπηόρξνλα κπνξεί λα ελεκε-
ξώλεη ηνλ θαηαζηεκαηάξρε γηα ην 
πόζα πξντόληα πνπιήζεθαλ 
(Δηθόλα 15.1). 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 15.1. Απηόκαηε ηηκνιόγεζε 
πξντόλησλ 

 

ηηο Σξάπεδεο πίζσ από ηα 
κεραλήκαηα απηόκαηεο ζπλαιια-
γήο (Απηόκαηε Σακεηνινγηζηηθή 
Μεραλή, ΑΣΜ) ππάξρνπλ ππνιν-

ΣΑΜΔΗΟΝ 
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γηζηέο, πνπ επηθνηλσλνύλ, γηα λα 
απνθαζίζνπλ πόζα ρξήκαηα δη-
θαηνύκαζηε λα πάξνπκε από ηελ 
Σξάπεδα (Δηθόλα 15.2). Πξηλ από 
κεξηθά ρξόληα απηό θάληαδε ζαλ 
ζελάξην επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. 
Γηα λα πάξεη θάπνηνο ρξήκαηα από 
ηελ Σξάπεδα, έπξεπε λα πεξηκέλεη 
ζηελ νπξά θαηά ην σξάξην ιεηηνπξ-
γίαο ηεο ηξάπεδαο. ήκεξα κε ηηο 
θάξηεο απηόκαηεο ζπλαιιαγήο 
(cash cards), πνπ καο δίλνπλ ηε 
δπλαηόηεηα αλάιεςεο από ηα 
κεραλήκαηα ΑΣΜ όιν ην 24ώξν, 
κπνξνύκε λα θάλνπκε ηξαπεδηθέο 
ζπλαιιαγέο κέζα ζε ιίγα ιεπηά. 
 

 
 

 
Δηθόλα 15.2. Αλάιεςε ρξεκάησλ 
από ηα κεραλήκαηα ΑΣΜ 
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Ζ ηερλνινγία εμειίζζεηαη κε 
γξήγνξνπο ξπζκνύο κε απνηέιεζκα 
λα δηεηζδύεη όιν θαη πεξηζζόηεξν 
ζηε δσή καο. Οη ππνινγηζηέο κπν-
ξνύλ λα επεμεξγάδνληαη πνιύ γξή-
γνξα θαη κε κεγάιε αθξίβεηα ηεξά-
ζηην όγθν δεδνκέλσλ. Ζ ηδηόηεηά 
ηνπο απηή ηνπο θαζηζηά όιν θαη πην 
απαξαίηεηνπο ζε βαζηθνύο ηνκείο, 
όπσο: 
ηηο επηζηήκεο: Οη ππνινγηζηέο επη-
ηαρύλνπλ ηελ επεμεξγαζία δηάθν-
ξσλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ θαη 
βειηηώλνπλ ηηο κεηξήζεηο δηάθνξσλ 
νξγάλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ηεξάζηηα 
ηειεζθόπηα έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε 
αζηεξνζθνπεία κε ελζσκαησκέ-
λνπο ππνινγηζηέο γηα θαιύηεξε 
παξαηήξεζε ηνπ δηαζηήκαηνο. ηηο 
επηζηήκεο ε κεηάδνζε ηεο γλώζεο 
γίλεηαη πην εύθνια κε ηε δεκν-
ζίεπζε επηζηεκνληθώλ άξζξσλ 
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αιιά θαη βηβιίσλ ζε ειεθηξνληθέο 
βηβιηνζήθεο. 

ηελ Ηαηξηθή: Οη γηαηξνί κε  
ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ 
νξγάλσλ, πνπ ζπλδένληαη 

ζε ππνινγηζηέο, κπνξνύλ λα θά-
λνπλ θαιύηεξεο δηαγλώζεηο. Δπίζεο 
κπνξνύλ λα αλαηξέρνπλ ζηνλ ππν-
ινγηζηή ηνπο θαη λα ελεκεξώλνληαη 
γηα ην ηζηνξηθό ησλ αζζελώλ ηνπο, 
ώζηε λα ρνξεγνύλ ηα θαηάιιεια 
θάξκαθα. 

ηελ Δθπαίδεπζε: Με ηε 
βνήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ 
εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

κπνξνύκε λα καζαίλνπκε κε ην δηθό 
καο ξπζκό, ππό ηελ θαζνδήγεζε 
ησλ θαζεγεηώλ καο. Από ηνλ 
Παγθόζκην Ηζηό κπνξνύκε λα 
έρνπκε πξόζβαζε ζε βηβιηνζήθεο, 
παλεπηζηήκηα ή άιια ζρνιεία. 



ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε: 
Οινέλα θαη πεξηζζόηε- 

ξνη ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνύληαη 
ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο γηα ηελ 
θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιη-
ηώλ. Ζ έθδνζε ηνπ απνιπηεξίνπ 
καο, γηα παξάδεηγκα, γίλεηαη ζηα 
πεξηζζόηεξα ζρνιεία κε ηε βνήζεηα 
ππνινγηζηή. 
ηηο ζπγθνηλσλίεο: Τπνινγηζηέο 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δηαζθαιί-
ζνπλ ηελ θαζεκεξηλή καο κεηαθίλε-
ζε. Οη ζεκαηνδόηεο ζηνπο δξόκνπο 
ειέγρνληαη από ππνινγηζηέο. Ζ 
έγθαηξε πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ κε 
ηε βνήζεηα ησλ ππνινγηζηώλ έρεη 
βειηηώζεη ηελ αζθάιεηα ησλ ηαμη-
δηώλ καο ζηε ζάιαζζα. ηελ 
αεξνπινΐα ππνινγηζηέο δίλνπλ ηε 
ζσζηή πνξεία ζηνπο πηιόηνπο, ελώ 
ηα απηνθίλεηα δηαξθώο εμνπιίδν-
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ληαη κε ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο γηα 
ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο. 

ηα δηάθνξα επαγγέικαηα: 
Γηάθνξνη επαγγεικαηίεο, 
ρσξίο λα έρνπλ ηδηαίηεξεο  

γλώζεηο Πιεξνθνξηθήο ρξεζηκν-
πνηνύλ ππνινγηζηέο, ώζηε λα θά-
λνπλ πην εύθνια ηε δνπιεηά ηνπο. 
Οη δηθεγόξνη κε ηε βνήζεηα πξν-
γξακκάησλ πνπ πεξηέρνπλ όιε ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία, κπνξνύλ λα 
αλαδεηνύλ θαη λα βξίζθνπλ δηάθν-
ξνπο λόκνπο πνπ ρξεηάδνληαη. Οη 
κεραληθνί απηνθηλήησλ κπνξνύλ κε 
ην θαηάιιειν ινγηζκηθό λα βιέ-
πνπλ ην ζρεδηάγξακκα ηνπ απηνθη-
λήηνπ πνπ επηζθεπάδνπλ θαη λα 
πιεξνθνξνύληαη γηα ηα απαξαίηεηα 
αληαιιαθηηθά. Οη έκπνξνη κπνξνύλ 
λα θάλνπλ απηόκαηα ηηο παξαγγε-
ιίεο ηνπο θαη λα ειέγρνπλ ηα εκπν-
ξεύκαηα πνπ έρνπλ ζην θαηάζηεκα 
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ηνπο. Οη αξρηηέθηνλεο κπνξνύλ κε 
ην θαηάιιειν ινγηζκηθό λα θάλνπλ 
πην γξήγνξα ηα ζρέδηα ηνπο, λα ηα 
ηξνπνπνηνύλ κε επθνιία θαη λα ηα 
εθηππώλνπλ όπνηε ζέινπλ. 
 

15.2 Ο ππνινγηζηήο σο κέζν 
άληιεζεο πιεξνθνξηώλ θαη σο 
επηθνηλσληαθό κέζν 
 

Σν κεγάιν βήκα ηεο ηερλνινγίαο 
ησλ ππνινγηζηώλ είλαη ε δηαζύλδε-
ζή ηνπο κέζσ Γηαδηθηύνπ. Μέζα ζε 
ιίγα δεπηεξόιεπηα κπνξνύλ λα κε-
ηαδνζνύλ κε κεγάιε ηαρύηεηα πιε-
ξνθνξίεο απ’ όιν ηνλ θόζκν ζηνλ 
ππνινγηζηή καο. Ζ εμέιημε απηή 
αλέδεημε αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ 
αμία ηεο πιεξνθνξίαο ζηηο ζύγρξν-
λεο θνηλσλίεο, ώζηε λα κηιάκε πηα 
γηα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. ε 
αληίζεζε κε ηελ ηειεόξαζε, πνπ 
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καο θαζηζηά παζεηηθνύο δέθηεο, ην 
Γηαδίθηπν καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα 
ηεο επηινγήο από κηα ηεξάζηηα ζπι-
ινγή πεγώλ. Μ’ απηό ηνλ ηξόπν 
κπνξνύκε λα ζπγθξίλνπκε εηδήζεηο 
από δηάθνξεο πεγέο, λα επηιέγνπ-
κε αλάκεζα ζε ρηιηάδεο ηίηινπο 
πνην ειεθηξνληθό βηβιίν ζα δηαβά-
ζνπκε ή πνηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαη-
λία ζα παξαθνινπζήζνπκε. 
Οη ππνινγηζηέο παύνπλ πηα λα 
είλαη απιέο ππνινγηζηηθέο κεραλέο 
θαη κεηαηξέπνληαη ζε κέζα επηθνη-
λσλίαο. Έρνληαο πξόζβαζε ζην 
Γηαδίθηπν, κπνξνύκε λα επηθνηλσ-
λήζνπκε κε αλζξώπνπο απ' όιν 
ηνλ θόζκν, ζηέιλνληαο ειεθηξνληθά 
κελύκαηα, άκεζα θαη ρσξίο λα 
ρξεηάδεηαη λα πάκε ζην ηαρπδξν-
κείν. Μέζσ ηεο ππεξεζίαο ζπλνκη-
ιίαο (chat) κπνξνύκε λα αληαιιάζ-
ζνπκε απόςεηο κε νκάδεο αλζξώ-
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πσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα ελδηαθέ-
ξνληα κε εκάο (πρ. γηα ηε κνπζηθή) 
ή λα ζπκκεηέρνπκε ζε δεκνςεθί-
ζκαηα γηα ζέκαηα πνπ καο ελδηαθέ-
ξνπλ (πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο 
ρειώλαο, απαγόξεπζε ησλ ππξελη-
θώλ όπισλ θ.ιπ.) πξνβάιινληαο 
ηελ άπνςε καο ζηελ παγθόζκηα 
θνηλόηεηα. 

Με ηε βνήζεηα ηνπ Γηαδηθηύνπ 
πνιιέο παξαδνζηαθέο δξαζηεξηό-
ηεηεο αξρίδνπλ λα πξαγκαηνπνη-
νύληαη θαη από απόζηαζε. Μεξηθέο 
από απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
 

Σειε-εθπαίδεπζε (e-learning) 

Δίλαη ε δηαδηθαζία παξνρήο 
εθπαίδεπζεο από απόζηαζε κε ηελ 
ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ. Δηδηθόηεξα, 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνλη-
θώλ κελπκάησλ, ηειεδηαζθέςεσλ, 
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ειεθηξνληθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 
θαη ηεο εμ απνζηάζεσο καζεζηαθήο 
ππνζηήξημεο. Έρνληαο πξόζβαζε 
ζην Γηαδίθηπν κπνξνύκε: 
• λα ζπκκεηέρνπκε ζε εηθνληθέο 
ζρνιηθέο ηάμεηο 
• λα δηαβάδνπκε ειεθηξνληθά βηβιία 
θαη άξζξα 
• λα παξαθνινπζνύκε δσληαλά 
καζήκαηα 
• λα βξίζθνπκε πξόζζεην πιηθό γηα 
ηα καζήκαηά καο 
• λα επηθνηλσλνύκε κέζσ ηνπ 
Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ κε 
ηνπο θαζεγεηέο καο. 

 

Σειεξγαζία (Teleworking) 

Δίλαη ε εξγαζία από ην ζπίηη κε 
ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ. Αλ μέξνπ-
κε λα κεηαθξάδνπκε, λα θηηάρλνπκε 
ζθίηζα, λα θηηάρλνπκε πξνγξάκ-  
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καηα γηα ππνινγηζηέο, κπνξνύκε 
λα δνπιεύνπκε από ην ζπίηη καο 
απνθεύγνληαο ηηο θαζεκεξηλέο 
κεηαθηλήζεηο. Αξθεί ζην ηέινο ηεο 
εκέξαο λα ζηέιλνπκε ειεθηξνληθά 
ηε δνπιεηά καο ζηνλ εξγνδόηε καο. 

 

Ζιεθηξνληθό εκπόξην (e-commerce) 

Δίλαη νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 
κέζσ ππνινγηζηή. Έρνληαο πξό-
ζβαζε ζην Γηαδίθηπν κπνξνύκε: 
• λα πεξηεγεζνύκε ζε δηάθνξα 
«εηθνληθά καγαδηά» θαη λα θάλνπκε 
αγνξέο 
• λα ζπγθξίλνπκε δηάθνξα 
πξντόληα (λα αθνύζνπκε CD, λα 
δηαβάζνπκε πεξηιήςεηο βηβιίσλ, λα 
δνύκε ζθελέο από ηαηλίεο) 
• λα επηθνηλσλήζνπκε κε άιινπο 
θαηαλαισηέο 
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Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 
(e-Government) 

Δίλαη ε επηθνηλσλία θαη ζπλαιια-
γή ηνπ πνιίηε κε Γεκόζηεο Τπεξε-
ζίεο θαη Οξγαληζκνύο κέζσ Γηαδη-
θηύνπ. Μπνξνύκε από ην ζπίηη καο: 
• λα δεηήζνπκε θάπνην έγγξαθν  
(ην πηζηνπνηεηηθό γέλλεζήο καο ή 
ην απνιπηήξηό καο), 
• λα θαηαζέζνπκε θάπνηα απνδεη-
θηηθά έγγξαθα, 
• λα πιεξώζνπκε ηνπο 
ινγαξηαζκνύο καο, 
• λα ππνβάινπκε ηε θνξνινγηθή 
καο δήισζε, 
• λα θαηαζέζνπκε ηε θνξνινγηθή καο 
δήισζε ή ηε δήισζε ηνπ Φ.Π.Α., 
• λα έρνπκε πξόζβαζε ζε ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίεο (ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
Γεκόζηαο Βηβιηνζήθεο, ηειέθσλα 
θαη πξνγξάκκαηα ζε εμέιημε ηνπ  
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γξαθείνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-
δεπζεο, απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 
γηα ηελ εγγξαθή καο ζην Γεκνηηθό 
Χδείν ή ζην Κνιπκβεηήξην). 

 

Σειε-Ηαηξηθή 

Δίλαη ε δπλαηόηεηα παξαθνινύ-
ζεζεο, δηάγλσζεο θαη παξνρήο 
ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ κέζσ Γηαδη-
θηπνπ. Με ηελ επίζθεςε καο ζε 
θάπνην κηθξό ηαηξηθό θέληξν ηεο 
πεξηνρήο, πνπ δηαζέηεη ππνινγηζηή 
κε βηληενθάκεξα θαη άιιεο εμεηδη-
θεπκέλεο ζπζθεπέο εηζόδνπ, κπν-
ξνύκε λα ζπλδεζνύκε κε θάπνην 
κεγάιν λνζνθνκείν θαη ζύληνκα λα 
έρνπκε δηάγλσζε από εμεηδηθεπκέ-
λν πξνζσπηθό. Σαπηόρξνλα από ην 
ζπίηη καο κπνξνύκε λα έρνπκε 
πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηη-
θέο κε ηελ πξόιεςε αζζελεηώλ θαη 
ηελ θαζεκεξηλή καο πγηεηλή. 
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15.3 Δπηπηώζεηο ησλ ππνιν-
γηζηώλ ζηε ζύγρξνλε Κνηλσλία 
 

Παξά ηε ζεκαληηθή βνήζεηα πνπ 
καο πξνζθέξνπλ νη ππνινγηζηέο, ε 
έληαμε ηνπο ζηε δσή καο ζπλνδεύε-
ηαη θαη από αξλεηηθέο επηπηώζεηο. 
Δίλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε ηηο 
επηπηώζεηο απηέο θαη λα ρξεζηκν-
πνηνύκε ηνλ ππνινγηζηή εληζρύ-
νληαο παξάιιεια ηελ θξηηηθή καο 
ηθαλόηεηα. Μεξηθά από ηα ζεκαληη-
θά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη ε γξήγνξε εμέιημε ηεο 
ηερλνινγίαο θαη ε ππέξκεηξε 
ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή είλαη: 

 

 Σν παξάδνμν ηεο απνμέλσζεο. 
Δλώ ην Γηαδίθηπν είλαη έλα εύρξε-
ζην κέζν επηθνηλσλίαο, πνιινί 
άλζξσπνη λνηώζνπλ απνμελσκέλνη 
θαη κόλνη. Ζ ςεθηαθή επηθνηλσλία 
είλαη ζεκαληηθή, αιιά δελ κπνξεί 
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λα αληηθαηαζηήζεη ηε θπζηθή επη-
θνηλσλία κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. 
Πνιιά παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή 
αιιά θαη ζην Γηαδίθηπν καο απνξ-
ξνθνύλ, επηθέξνληαο ηελ αδηαθν-
ξία γηα άιιεο θνηλσληθέο καο δξα-
ζηεξηόηεηεο. Έλα ειεθηξνληθό 
παηρλίδη, όζν θαη λα καο ζπλαξπά-
δεη, δελ κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθόηε-
ηα λα αληηθαηαζηήζεη ηε ζπλαλα-
ζηξνθή κε ηνπο θίινπο καο, γηα λα 
ζπδεηήζνπκε, λα παίμνπκε βόιετ ή 
λα θνιπκπήζνπκε ην θαινθαίξη. 
 

 Μείσζε Διεύζεξνπ Υξόλνπ. 
Δπεηδή θαζεκεξηλά δηαζέηνπκε 
αξθεηό ρξόλν γηα ηελ ελαζρόιεζε 
κε ηνλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη, κεηώ-
λνπκε ηνλ ειεύζεξν ρξόλν πνπ ζα 
δηαζέηακε, γηα λα δηαβάζνπκε έλα 
βηβιίν, λα αζιεζνύκε, λα ηξαγνπ-
δήζνπκε ή λα κάζνπκε έλα κνπζηθό 
όξγαλν. 
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 Πξνβιήκαηα Τγείαο από ηελ 
πνιύσξε ρξήζε ηνπ Τπνινγηζηή. 
ύκθσλα κε επηζηε-  
κνληθέο κειέηεο  
έρεη απνδεηρζεί όηη  
ε πνιύσξε ρξήζε 
ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα έρεη 
επίπησζε ζηελ πγεία καο, 
πξνθαιώληαο ζσκαηηθέο αιιά θαη 
ςπρηθέο βιάβεο. 
 

 Άζθνπν «Κπλήγη ηνπ Υξόλνπ». Οη 
γξήγνξεο ηαρύηεηεο επεμεξγαζίαο 
θαη ε κεγάιε εμέιημε ηεο ηερλνιν-
γίαο κάο θάλεη αλππόκνλνπο, 
δίλνληάο καο ηελ αίζζεζε όηη όια 
πξέπεη λα γίλνληαη γξήγνξα. 
Αγσληνύκε πόηε ζα θπθινθνξήζεη 
ην θαηλνύξγην κνληέιν ππνινγηζηή, 
πνπ ζα «θνξηώλεη» πην γξήγνξα ηα 
παηρλίδηα καο, ζεσξώληαο σο ρα-
κέλν ρξόλν ηελ παξακηθξή θαζπ- 
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ζηέξεζε. Γελ πξέπεη λα μερλάκε όηη 
ρξεηάζηεθαλ εθαηνκκύξηα ρξόληα, 
γηα λα δεκηνπξγεζεί ν θόζκνο γύξσ 
καο θαη γηα λα εμειηρζνύκε. Σα 
πάληα ζηε θύζε θηλνύληαη κε ηνπο 
δηθνύο ηνπο ξπζκνύο, ελώ εκείο 
θπλεγάκε επίκνλα ην ρξόλν. 
 

 Φεθηαθό Υάζκα (Digital Divide). 
Φαληαζηείηε όηη αλήθεηε ζε κία 
νκάδα καζεηώλ πνπ δελ κπνξνύλ 
λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα κειινληη-
θά ειεθηξνληθά βηβιία ηνπ ζρνιείνπ 
ζαο ζε αληίζεζε κε άιινπο ζπκκα-
ζεηέο ζαο. Ση πηζηεύεηε όηη ζα 
ζπκβεί; Θα έρεηε ηηο ίδηεο  
επθαηξίεο κόξθσζεο;  
Ζ ειεύζεξε  
δηαθίλεζε ηδεώλ  
κέζσ Γηαδηθηύνπ θαη ε ειεύζεξε 
πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο νδεγεί 
ζε κηα θνηλσλία Γεκνθξαηίαο.  
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Χζηόζν, αλ ππάξρνπλ νκάδεο 
πνιηηώλ ρσξίο πξόζβαζε ζηηο 
Νέεο Σερλνινγίεο, ζα έρνπκε ην 
αληίζεην απνηέιεζκα. 
 

 Παξαβίαζε Πξνζσπηθώλ 
Γεδνκέλσλ. Πώο ζα ζαο θαηλόηαλ, 
αλ θάπνηνο ζαο έιεγε κε θάζε ιε-
πηνκέξεηα ηη θάλαηε ζηε δηάξθεηα 
ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα; Καζεκεξηλά 
κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο καο 
ζπζζσξεύνληαη πξνζσπηθέο καο 
πιεξνθνξίεο ζε δηάθνξνπο ππν-
ινγηζηέο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ 
ππνινγηζηή ηνπ ζρνιείνπ καο 
ππάξρνπλ νη βαζκνί καο θαη θάπνηα 
πξνζσπηθά καο ζηνηρεία (όλνκα, 
δηεύζπλζε θαηνηθία θ.ιπ.), ζηνλ 
ππνινγηζηή ηνπ Γεκαξρείνπ ηεο 
πόιεο καο ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα 
ηελ νηθνγελεηαθή καο θαηάζηαζε, 
ελώ ζηνλ ππνινγηζηή κηαο ηειεθσ- 

70 / 99 



ληθήο εηαηξείαο ππάξρεη ε ιίζηα κε 
ηα ηειέθσλα πνπ θάλακε. Οη πιε-
ξνθνξίεο απηέο από κόλεο ηνπο 
ίζσο λα κελ έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα 
θαλέλαλ. Αλ ζπλδπαζηνύλ όκσο 
όιεο καδί, απνθηνύλ δηαθνξεηηθή 
αμία. Ζ θαηνρή ηεο πιεξνθνξίαο 
από ηνπο ιίγνπο κπνξεί λα είλαη 
επηθίλδπλε γηα ηε Γεκνθξαηία. Ζ 
πξόζβαζε ζε απόξξεηεο πξνζσ-
πηθέο πιεξνθνξίεο (π.ρ. ηαηξηθό 
ηζηνξηθό), πνπ ζέινπκε λα θξαηή-
ζνπκε κόλν γηα ηνλ εαπηό καο, 
απαγνξεύεηαη θαη νη παξαβάηεο 
ηηκσξνύληαη. 
 

 Τπεξπιεξνθόξεζε. Πιήζνο 
πιεξνθνξηώλ δηαθηλνύληαη κέζσ 
Γηαδηθηύνπ. Πνιιέο θνξέο είλαη 
δύζθνιν λα βξνύκε ηελ πιεξν-
θνξία πνπ ρξεηαδόκαζηε 
αλάκεζα ζε εθαηνκκύξηα άιιεο  
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πιεξνθνξίεο. Σα πξάγκαηα 
γίλνληαη αθόκε πην δύζθνια, αλ 
ζθεθηνύκε όηη πνιιέο από ηηο 
δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο δελ είλαη 
αμηόπηζηεο. 
 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 
 

                1. Γώζηε δπν παξαδείγκα-
ηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή ζηελ 
θαζεκεξηλή καο δσή. 
2. Γηαηί ιέκε όηη ν ππνινγηζηήο είλαη 
έλα λέν κέζν επηθνηλσλίαο; 
3. Μπνξείηε λα αλαθέξεηε ηξεηο 
δξαζηεξηόηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο 
καο δσήο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ 
από απόζηαζε; 
4. Πνηεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 
κπνξεί λα έρεη ε ρξήζε ησλ 
ππνινγηζηώλ ζηε δσή καο; 
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ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 
 

               Ο ππνινγηζηήο έρεη 
δηεηζδύζεη ζηελ θαζεκεξηλή καο 
δσή. Μαο βνεζά λα πξαγκαηνπνηή-
ζνπκε ηηο θαζεκεξηλέο καο δξα-
ζηεξηόηεηεο πην εύθνια θαη άλεηα. 
Δίλαη έλα εξγαιείν απαξαίηεην γηα 
αξθεηέο εξγαζίεο. Ζ ρξεζηκόηεηα 
ηνπ εθηείλεηαη από ην ζπίηη θαη ην 
ζρνιείν κέρξη ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο 
νξγαληζκνύο θαη ηα εξεπλεηηθά 
θέληξα. 

ηηο κέξεο καο δνύκε κία λέα 
ηερλνινγηθή επαλάζηαζε αλάινγε 
ζε κέγεζνο κε ηε βηνκεραληθή. Ζ 
λέα επνρή ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 
Δπηθνηλσλίαο έρεη μεθηλήζεη. Σν 
Γηαδίθηπν παξνκνηάδεηαη κε «ππεξ-
ιεσθόξν» (superhighway) ησλ 
πιεξνθνξηώλ, όπνπ θαζεκεξηλά 
δηαθηλείηαη έλα πιήζνο δεδνκέλσλ 
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επηηξέπνληαο καο ηελ πξόζβαζε 
ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεγέο 
πιεξνθόξεζεο. Πνιιέο δξαζηεξηό-
ηεηεο καο κπνξνύλ λα πξαγκαην-
πνηεζνύλ από ην ζπίηη καο ρσξίο 
λα ππάξρεη ην εκπόδην ηεο 
απόζηαζεο. 

Όια απηά ίζσο αθνύγνληαη 
ηδαληθά, αιιά δελ είλαη. Παξαθξά-
δνληαο ην «νπδέλ θαθόλ ακηγέο 
θαινύ» ησλ αξραίσλ πξνγόλσλ 
καο ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη 
θαη θαζεηί θαιό ζπλνδεύεηαη 
αλαπόηξεπηα από πξνβιήκαηα. Ζ 
ππεξπιεξνθόξεζε, ε απνμέλσζε, 
ε κείσζε ηνπ ειεπζέξνπ ρξόλνπ, ην 
ςεθηαθό ράζκα θαη ε παξαβίαζε 
ησλ πξνζσπηθώλ καο δεδνκέλσλ 
είλαη κεξηθά από ηα ζύγρξνλα πξν-
βιήκαηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηε ρξήζε 
ησλ ππνινγηζηώλ. Ο θόζκνο αιιά-
δεη, γη’ απηό θαη ε αλζξσπηζηηθή 
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παηδεία ζε ζπλδπαζκό κε ηε βαζηά 
γλώζε ησλ λέσλ κέζσλ είλαη ην 
κόλν όπιν, γηα λα αληηζηαζνύκε 
ζηα πξνβιήκαηα ησλ θαηξώλ θαη λα 
εθκεηαιιεπηνύκε ηηο λέεο δπλαηόηε-
ηεο πνπ ν ηερληθόο πνιηηηζκόο κάο 
παξέρεη. 
 

ΑΚΖΔΗ ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
 

                  1. Υαξαθηεξίζηε ηηο 
παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή 
ιάζνο ζεκεηώλνληαο ζηα αληίζηνη-
ρα θειηά  ή Λ. ηελ πεξίπησζε 
πνπ πηζηεύεηε όηη είλαη ιαλζαζκέ-
λεο ζθεθηείηε πνηα ζα κπνξνύζε λα 
είλαη ε αληίζηνηρε ζσζηή. 
 

 Πξνηάζεηο 
σζηνύ - Λάζνπο 

 ή Λ 

1 
Οη ππνινγηζηέο ππνζηε-
ξίδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο 
καο ζπλαιιαγέο. 
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2 

ε πνιιέο ζπζθεπέο, κε 
ηηο νπνίεο εξρόκαζηε ζε 
επαθή θαζεκεξηλά, 
θξύβνληαη ππνινγηζηέο. 

 

3 

Μία Σξάπεδα κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη γξήγνξα θαη 
απνηειεζκαηηθά θαη 
ρσξίο ειεθηξνληθνύο 
ππνινγηζηέο. 

 

4 

Σν Γηαδίθηπν ζε αληίζεζε 
κε ηελ ηειεόξαζε καο 
δίλεη ην δηθαίσκα ηεο 
επηινγήο ησλ πεγώλ 
πιεξνθόξεζεο. 

 

5 

Με ηε βνήζεηα ηνπ 
Γηαδηθηύνπ κπνξνύκε λα 
παξαθνινπζήζνπκε 
καζήκαηα από ην ζπίηη 
καο. 
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6 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ 
Γηαδηθηύνπ όινη νη 
επαγγεικαηίεο κπνξνύλ 
λα εξγάδνληαη από ην 
ζπίηη ηνπο. 

 

7 

Όινη νη άλζξσπνη, 
αλεμάξηεηα από ηελ 
ειηθία, ην ρξώκα, ην 
θύιν, ηελ νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε έρνπλ 
πξόζβαζε ζε 
ππνινγηζηέο. 
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   ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
 

Κεθάιαην 15: Υξήζεηο ηνπ 
ππνινγηζηή ζηελ θαζεκεξηλή δσή 
 

1. Δθηόο από ην παξαδνζηαθό 
Παλεπηζηήκην ηα ηειεπηαία ρξόληα 
ιεηηνπξγεί ην Διιεληθό Αλνηθηό 
Παλεπηζηήκην (Δ.Α.Π.), πνπ παξέρεη 
ζπνπδέο από απόζηαζε. 
Δπηζθεθηείηε ην δηθηπαθό ηόπν 
(www.eap.gr) ηνπ Δ.Α.Π. Πην 
ζπγθεθξηκέλα βξείηε: 

 Πώο κπνξεί θαλείο λα 
ζπνπδάζεη ζ’ απηό; 

 Πνηα αληηθείκελα ζπνπδώλ 
ππάξρνπλ ζην Δ.Α.Π.; 

 

2. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην 
Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν, γηα λα 
επηθνηλσλείηε κε ηνπο θαζεγεηέο 
ζαο. Ρσηήζηε ηελ ειεθηξνληθή 

77 / 101 78 / 101 

http://www.eap.gr/


δηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο ηνπ 
θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο. ηείιηε 
ηνπ έλα κήλπκα κε ηηο απαληήζεηο 
ησλ εξσηήζεσλ απηναμηνιόγεζεο 
ηνπ Κεθαιαίνπ. 
 

3. Δπηζθεθηείηε ην δηθηπαθό ηόπν 
www.e-yliko.gr θαη επηιέμηε ην 
«Τπνζηεξηθηηθό Τιηθό». Βξείηε 
επηπξόζζεην πιηθό πνπ ζα ζαο 
βνεζήζεη ζηα καζήκαηα ζαο. 
 

4. Δπηζθεθηείηε ην δηθηπαθό ηόπν 
www.medlook.net/kids θαη επηιέμηε 
έλα ζέκα γηα ηελ θαζεκεξηλή πγηεηλή 
πνπ ζαο ελδηαθέξεη. 
 

5. Δπηζθεθηείηε ην δηθηπαθό ηόπν 
www.dpa.gr/faq.htm θαη ελεκεξσ-
ζείηε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
πξνζσπηθώλ καο δεδνκέλσλ. 
Μπνξείηε λα απαληήζεηε ζηελ 
εξώηεζε ηη είλαη ηα «επαίζζεηα 
πξνζσπηθά δεδνκέλα»; 
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ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΤΕΖΣΖΖ 
 

1. Ζ ζύγθξηζε αλζξώπνπ -
ππνινγηζηή πάληα ζα ελδηαθέξεη 
ηνπο επηζηήκνλεο. Ο ππνινγηζηήο 
ζα εθηειεί όιν θαη πεξηζζόηεξεο 
ελέξγεηεο, πνπ σο ηώξα εθηεινύζε 
κόλνλ ν άλζξσπνο. Όκσο είλαη 
ακθίβνιν, αλ ζα θαηαζθεπαζηεί 
ππνινγηζηήο πνπ ζα θαληάδεηαη, ζα 
νλεηξεύεηαη, ζα απνιακβάλεη έλα 
δσγξαθηθό πίλαθα, ζα μεθαξδίδεηαη 
ζηα γέιηα κε έλα αλέθδνην ή ζα 
δαθξύδεη κε κηα θσηνγξαθία. Αλ ν 
ζθνπόο ηνπ αλζξώπνπ είλαη λα 
επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα θαη λα 
παξάγεη πιεξνθνξίεο, ηόηε ν 
ππνινγηζηήο ζα ηνλ αληηθαηαζηήζεη 
ζε κεγάιν βαζκό. Έλαο ππνιν-
γηζηήο, όκσο, πνηέ δελ ζα απνθηή-
ζεη ςπρή, ό,ηη θαη λα ζεκαίλεη απηή 
ε ιέμε γηα ηνλ θαζέλα καο.» 

80 / 101 



Με αθνξκή ην παξαπάλσ θείκελν 
αλνίμηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε, γηα ην 
αλ ζα κπνξνύζαηε λα έρεηε θίιν 
έλαλ ππνινγηζηή. 
 

2. Καηαγξάςηε ζε έλα ραξηί 
δηάθνξεο θαζεκεξηλέο ζαο 
δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο 
ζπλαληάηε ππνινγηζηέο. θεθηείηε 
όηη αξθεηέο θνξέο νη ππνινγηζηέο 
κπνξεί λα κε βξίζθνληαη ζε θαλεξή 
ζέζε ή λα έρνπλ άιιε κνξθή από 
ηε ζπλεζηζκέλε. Φηηάμηε ζηνλ 
πίλαθα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο 
έλαλ θαηάινγν κε ηα επξήκαηά ζαο. 
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Με απόθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππώλνληαη 
από ηνλ Οξγαληζκό Δθδόζεσο Γηδαθηη-
θώλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Γεκόζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ 
βηβιηόζεκν πξνο απόδεημε ηεο γλεζηόηε-
ηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη 
πξνο πώιεζε θαη δε θέξεη βηβιηόζεκν, 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηώθεηαη ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νόκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 
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