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Το υλικό αυτό σχετικό με το πρόγραμμα e-LILY, που 
πραγματοποιήθηκε από τους δικαιούχους από κοινού ή 
μεμονωμένα, υπό οιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, 
αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του δημιουργού και ο Εθνικός 
Οργανισμός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνοι για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 1 

ΔΓΓΡΑΜΜΑΣΟΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

 

Ο γεληθόο ζθνπόο ηεο ελόηεηαο είλαη ε θαηαλόεζε ελόο πξνβιήκαηνο πγείαο θαη ε 

εθκάζεζε έθθξαζεο ησλ αλεζπρηώλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ γηα ζέκαηα πγείαο 

ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο.  

ην ηέινο ηεο ελόηεηαο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνύλ λα: 

 Καηαλνήζνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο εγγξακκαηνζύλεο ζε ζέκαηα πγείαο θαη λα 

αλαδεηνύλ θαη λα εθαξκόδνπλ κε αθξίβεηα ηηο πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα πγείαο 

 Αλαγλσξίδνπλ έλα πξόβιεκα πγείαο θαη λα ην πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα 

(αμηνιόγεζε θαη εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ άλνηα θαηά ηελ 

πεξηγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ)  

 Είλαη ελήκεξνη γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο θαη ηθαλνί λα επεμεξγάδνληαη κε αθξίβεηα ηηο απαληήζεηο ηνπο  

 Επηθνηλσλνύλ κε επηηπρία κε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο θαη ηνλ αζζελή 

 Κάλνπλ δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελώλ θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

θξνληηζηώλ (θνξηίν θξνληηζηή) 

 Πξνζδηνξίδνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ κηα έθηαθηε θαηάζηαζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  

ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΖ ΔΓΓΡΑΜΜΑΣΟΤΝΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ  

ΤΓΔΗΑ 

 

Ζ εγγξακκαηνζύλε ζε ζέκαηα πγείαο ήηαλ πάληα κηα έλλνηα, κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηάο καο, αλ θαη δελ θαηαιαβαίλνπκε ζπλήζσο ηνλ αληίθηππό ηεο ζηε 

ζπκπεξηθνξά καο ζε ζέκαηα πγείαο. Σέηνηεο πεξηπηώζεηο είλαη όηαλ: 

 Δπηζθεπηόκαζηε ην γηαηξό θαη πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε ηε δηάγλσζε, ηε 

ζεξαπεία θαη λα ελεκεξσζνύκε γηα ηελ θαηάζηαζε ηε δηθή καο ή ηνπ αζζελή 

καο 

 Όηαλ πξνζπαζνύκε λα κάζνπκε θαη λα απνθαζίζνπκε γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ 

πξέπεη λα θάλνπκε θάζε ρξόλν  

 Αθνινπζνύκε ηε ζπληαγή ηνπ γηαηξνύ,  

 Γηαβάδνπκε έλα θπιιάδην κε ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο,  

 Εεηάκε ηαηξηθέο ζπκβνπιέο (ζπγγελείο, γείηνλεο θαη θαξκαθνπνηνύο), 

 Γηαβάδνπκε ηα ζπζηαηηθά ζηηο εηηθέηεο ηξνθίκσλ θαη πξνζπαζνύκε λα 

θαηαιάβνπκε αλ απηό ην ηξόθηκν είλαη θαιό γηα ηελ πγεία καο, 

 Βιέπνπκε εθπνκπέο ζηελ ηειεόξαζε ή δηαβάδνπκε άξζξα ζηελ εθεκεξίδα ή 

ζην ίληεξλεη ζρεηηθά κε ζέκαηα πγείαο, 

 Δλεκεξσλόκαζηε γηα ηηο λέεο πνιηηηθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

Καη ζε πνιιέο άιιεο πεξηπηώζεηο πνπ δελ κπνξνύκε λα ηηο ζπλδέζνπκε εύθνια κε 

ηελ εγγξακκαηνζύλε ζε ζέκαηα πγείαο. ε όιεο απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ρξεηαδόκαζηε 

γλώζεηο, θίλεηξα θαη ηθαλόηεηεο γηα λα βξνύκε, λα αμηνινγήζνπκε θαη λα 

εθαξκόζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπκε. 

Μέζα ζηα ρξόληα, έρνπλ αλαπηπρζεί πνιινί νξηζκνί ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηελ εγγξακκαηνζύλε ζε ζέκαηα πγείαο. Ο πην πξόζθαηνο 

νξηζκόο ηεο εγγξακαηνζύλεο ζε ζέκαηα πγείαο πνπ πηνζεηήζεθε από ηνλ ΠΟΤ,  

αλαπηύρζεθε από ηελ νκάδα HLS-EU ην 2012
1
 θαη πεξηγξάθεη ηελ εγγξακκαηνζύλε 

ζε ζέκαηα πγείαο σο έλαλ όξν πνπ «ζπλεπάγεηαη ηε γλώζε, ηα θίλεηξα θαη ηηο 

ηθαλόηεηεο ησλ αλζξώπσλ γηα ηελ πξόζβαζε, θαηαλόεζε, εθηίκεζε θαη εθαξκνγή 
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πιεξνθνξηώλ γηα ηελ πγεία, πξνθεηκέλνπ λα θξίλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ζρεηηθά κε ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηελ πξόιεςε αζζελεηώλ θαη 

ηελ πξναγσγή πγείαο γηα ηε δηαηήξεζε ή βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο» 

(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf ). 

Ζ έξεπλα HLS-EU πήξε ζπλέληεπμε από 8000 ζπκκεηέρνληεο ζε 8 ρώξεο: Απζηξία, 

Βνπιγαξία, Διιάδα, Οιιαλδία, Ηξιαλδία, Γεξκαλία, Πνισλία θαη Ηζπαλία. ύκθσλα 

κε ηνπο Soerensen et al.
1
 θαη ην πιαίζην HLS-EU, ε εγγξακκαηνζύλε ζε ζέκαηα 

πγείαο έρεη 4 βαζηθέο δηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηθαλνηήησλ: 1) 

πξόζβαζεο 2) θαηαλόεζεο 3) αμηνιόγεζεο θαη 4) εθαξκνγή πιεξνθνξηώλ πγείαο ζε 

ζέκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πξόιεςεο αζζελεηώλ θαη πξναγσγήο πγείαο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε 4 επίπεδα εγγξακκαηνζύλεο 

ζε ζέκαηα πγείαο: αθαηάιιεια, πξνβιεκαηηθά, επαξθή θαη εμαηξεηηθά. Έλαο 

ζεκαληηθόο αξηζκόο πνιηηώλ έρεη πεξηνξηζκέλν κνξθσηηθό επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο 

εγγξακκαηνζύλεο ζε ζέκαηα πγείαο θαη απηό κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε πξνβιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο. Δπηπιένλ, ε αληίιεςε 

πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα ηελ πγεία ηνπο έρεη ζρέζε κε ην επίπεδν ηεο πγεηνλνκηθήο 

παηδείαο. Ζ θαθή αληίιεςε ηεο πγείαο ζρεηίδεηαη κε ρακειά επίπεδα γλώζεο γηα ηελ 

πγεία. Από ην ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ, 40% αλέθεξαλ αλεπαξθή θαη 

πξνβιεκαηηθή εγγξακκαηνζύλε ζε ζέκαηα πγείαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (π.ρ. θαηαλννύλ ηη ιέεη ν γηαηξόο, αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο ησλ γηαηξώλ 

θηι.), 42% έρεη δπζθνιίεο ζηηο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξόιεςε ησλ 

αζζελεηώλ (π.ρ. θαηαλόεζε γηα ην πνηνη έιεγρνη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θηι.) 

θαη 49% έρεη δπζθνιίεο ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο εηηθέηεο ησλ θαγεηώλ ή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πγεία ζε 

επίπεδν πνιηηηθήο)
2
. 

Ζ εγγξακκαηνζύλε ζε ζέκαηα πγείαο επεξεάδεηαη από ηελ ειηθία θαη ην κνξθσηηθό 

επίπεδν ζηνπο ειηθησκέλνπο ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή έξεπλα. Οη ειηθησκέλνη κε 

ρακειό κνξθσηηθό επίπεδν αλαθέξνπλ ζπρλά ρακειόηεξα επίπεδα εγγξακκαηνζύλεο 

ζε ζέκαηα πγείαο
3
. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf
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Σα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρεη κηα γεληθή θηλεηηθόηεηα γηα λα γίλεη θαηαλνεηό ην πώο 

κπνξνύλ λα βειηησζνύλ ηα επίπεδα ηεο παηδείαο γηα ηελ πγεία, αλαπηύζζνληαο εηδηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηνπο θξνληηζηέο, ηνπο αζζελείο θαη ην επξύ θνηλό. 

 

ΑΚΖΔΗΚΔΦΑΛΑΗΟΤ  1 

 

Παξαθάησ ζαο παξνπζηάδνπκε έλα ζελάξην ζρεηηθό κε ηελ εγγξακκαηνζύλε ζε 

ζέκαηα πγείαο γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ όξνπ. Πξνζπαζήζηε λα δηαιέμεηε 

ηελ θαηαιιειόηεξε αληίδξαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλήζε ζπκπεξηθνξά ζαο, λα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο θαη πνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα παίμνπλ ξόιν ζηελ 

απόθαζή ζαο:  

A) Φαληαζηείηε όηη επηζθέπηεζηε ην γηαηξό ζαο γηα ηνλ ηαθηηθό ζαο έιεγρν θαη 

ζαο ζπληαγνγξαθεί έλα θπηηθό θάξκαθν πνπ ζα ζαο θάλεη λα ληώζεηε 

«δπλαηόηεξνο» όπσο πξνηείλεη θαη ζαο ελεκεξώλεη όηη ζύκθσλα κε θάπνηνπο 

δείθηεο πνπ βιέπεη ζηηο εμεηάζεηο αίκαηνο ζα πξέπεη λα ιάβεηε ηελ αγσγή θαη 

λα επαλαιάβεηε ηηο εμεηάζεηο κεηά από 6 κήλεο. Πώο ζα αληηδξνύζαηε; Γώζηε 

κηα ζύληνκε αηηηνιόγεζε γηα ηελ αληίδξαζή ζαο. 

 

α. Παίξλεηε ηε ζπληαγή ρσξίο λα θάλεηε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο θαη 

πξνζπαζείηε λα βξείηε πιεξνθνξίεο κέζα από ην Google θαη ηνλ θαξκαθνπνηό 

ζαο. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

β. Ρσηάηε ην γηαηξό ζαο ηη ελλνεί όηαλ ιέεη «θάπνηνη δείθηεο», ηη ππνζέηεη θαη ηη 

πεξηκέλεη γίλεη κεηά από ηνπο 6 κήλεο πνπ ζα πάξεηε ηελ αγσγή  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………. 

γ. Γελ αθνινπζείηαη ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο θαη απνθαζίδεηε λα επαλαιάβεηε 

ηηο εμεηάζεηο ζε έλαλ άιιν γηαηξό γηα κηα δεύηεξε γλώκε ζε 1 κήλα 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………. 

δ. πκθσλείηε κε ηνλ γηαηξό αιιά θεύγεηε θαη δελ αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ηνπ ή 

δελ θάλεηε θάηη γηα λα ην επηβεβαηώζεηε ή λα ην απνξξίςεηε 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

 

B) Σώξα θαληαζηείηε όηη επηζθέπηεζηε ην γηαηξό ζαο, πνπ παξαθνινπζεί ηνλ 

αζζελή ζαο γηα πεξηζζόηεξν από 5 ρξόληα, γηα ηνλ 6κελν έιεγρό ζαο. ε απηό 

ην δηάζηεκα δελ έρεη ζπκβεί θάηη αζπλήζηζην νύηε έρεηε παξαηεξήζεη θάπνηα 

ζπκπεξηθνξά πνπ λα ζαο πξνβιεκαηίδεη. Όιεο νη εμεηάζεηο είλαη ζηαζεξέο 

όπσο ηελ ηειεπηαία θνξά. Μεηά ηελ ηαθηηθή εμέηαζε, ν γηαηξόο ζαο θαιεί θαη 

ηνπο δπν θαη ζαο ελεκεξώλεη όηη ζα απμήζεη ηε δόζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ 

ιακβάλεη ν ζπγγελήο ζαο. Πώο ζα αληηδξνύζαηε; Παξαθαινύκε αηηηνινγήζηε 

ηε ζπκπεξηθνξά ζαο: 

 

α. Ρσηάηε ρσξίο δεύηεξε ζθέςε γηαηί απμάλεη ηε δόζε θαη αλ έρεη παξαηεξήζεη 

θάηη πνπ δελ έρεηε παξαηεξήζεη εζείο, αθνύ όινη νη άιινη δείθηεο είλαη ζηαζεξνί.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

β. Απνδέρεζηε ηελ απόθαζε θαη δέρεζηε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ρσξίο δεύηεξε 

ζθέςε εθόζνλ είλαη ν γηαηξόο ζαο γηα ηόζν κεγάιν δηάζηεκα.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

γ. Αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο, αιιά ε θαηάζηαζε ηνπ ζπγγελή ζαο 

ρεηξνηεξεύεη κεηά από ιίγν νπόηε απνθαζίδεηε λα επηζηξέςεηε ζηελ πξνεγνύκελε 

δνζνινγία ρσξίο λα θαιέζεηε ηνλ γηαηξό γηα λα ηνλ ζπκβνπιεπηείηε. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

δ. Αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο αιιά ε θαηάζηαζε ηνπ ζπγγελή ζαο 

ρεηξνηεξεύεη. Αγρώλεζηε θαη θαιείηε έλαλ θίιν γηα ζπκβνπιέο.  Απνθαζίδεηε λα 

πάξεηε θαη κηα δεύηεξε γλώκε, ρσξίο πξώηα λα έρεηε ζπδεηήζεη κε ηνλ αξρηθό 

γηαηξό ζαο. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

 



 

9 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

 

1.  Soerensen, K., Van den Broucke, S. , Fullam, J. , Doyle, G. , Pelikan, J., 

Slonska, Z., Brand H, Soerensen K, Van den Broucke S, et al. Health literacy 

and public health: A systematic review and integration of definitions and 

models. BMC Public Health. 

2012;12(8):80.doi:http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-12-80 

2.  Sørensen K, Pelikan JM, Röthlin F, et al. Health literacy in Europe: 

Comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU). Eur J 

Public Health. 2015;25(6):1053-1058. doi:10.1093/eurpub/ckv043 

3.  Tennant B, Stellefson M, Dodd V, et al. eHealth literacy and Web 2.0 health 

information seeking behaviors among baby boomers and older adults. J Med 

Internet Res. 2015;17(3):1-16. doi:10.2196/jmir.3992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΝΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

ΤΓΔΗΑ 

 

Ζ θξνληίδα ελόο αλζξώπνπ κε ρξόληα αζζέλεηα (όπσο ε άλνηα γηα παξάδεηγκα) 

κπνξεί λα είλαη κηα πνιύ ζηξεζνγόλα, απαηηεηηθή θαη πξνθιεηηθή δνπιεηά. Μεξηθέο 

θνξέο, νη άλζξσπνη κε ρξόληεο αζζέλεηεο δελ είλαη ηθαλνί λα εθθξάζνπλ αθξηβώο ην 

πώο αηζζάλνληαη, νπόηε δελ είλαη εύθνιν λα θαηαιάβεη θαλείο αλ αηζζάλνληαη πόλν, 

ηαιαηπσξία ή θάηη ηνπο ελνριεί. Πώο κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε ηη ζπκβαίλεη ζην 

άηνκν ην νπνίν θξνληίδνπκε;  

Πξώηα από όια, είλαη πνιύ ρξήζηκν λα παξαηεξήζνπκε αλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε 

ώξα πνπ ν αζζελήο πνλάεη ή αηζζάλεηαη ελόριεζε, π.ρ. αλαζηαηώλεηαη όηαλ θάεη 

θάηη ζπγθεθξηκέλν. ε απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη πνιύ ρξήζηκν λα παξαηεξήζνπκε 

αλ ν πόλνο ή ε ελόριεζε ζπκβαίλεη καδί ή κεηά από θάηη θαη αλ ππάξρεη θάπνηα 

αιιαγή ζηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ ηειεπηαία, όπσο γηα παξάδεηγκα λα είλαη πην 

επεξέζηζηνο ή επηζεηηθόο από ην ζπλεζηζκέλν.   

Κάηη άιιν πνπ είλαη ζεκαληηθό λα παξαηεξήζεηε είλαη πόηε θαη πόζν ζπρλά 

εκθαλίδεηαη ην ζύκπησκα. Γηα παξάδεηγκα, ην άηνκν κε άλνηα κπνξεί ηνπο 

ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο, λα εθλεπξίδεηαη θάζε θνξά πνπ αθνύεη δπλαηνύο ήρνπο. 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθό λα παξαηεξήζεηε πόζε ώξα δηαξθεί ην ζύκπησκα θαη πόζν 

έληνλν είλαη. Αλ θάηη ζπκβαίλεη γηα πξώηε θνξά είλαη απαξαίηεην λα πεξηκέλεηε λα 

δείηε αλ ζα ζπκβεί μαλά ή αλ πξόθεηηαη γηα κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθό. 

Δπίζεο, είλαη πνιύ ρξήζηκν λα γλσξίδεηε πώο θάπνηνο εθθξάδεη έλα ζύκπησκα θαη 

πώο εξεκεί. Γηα παξάδεηγκα, γηα κεξηθνύο αλζξώπνπο είλαη ζεκαληηθό λα ηνπο 

θαζεζπράζεηε θάλνληάο ηνπο λα ληώζνπλ αζθαιείο θαη όηη δελ είλαη κόλνη ηνπο, έηζη 

ώζηε λα ηνπο βνεζήζεηε λα δηαρεηξηζηνύλ κηα δύζθνιε θαηάζηαζε ή θάηη πνπ ηνπο 

ζπγρύδεη. ε άιιεο πεξηπηώζεηο, είλαη απαξαίηεηε ε θαξκαθεπηηθή αγσγή ζηε 

δηαρείξηζε ελόο λένπ ζπκπηώκαηνο, όπσο ε πεξηπιάλεζε.  

Καηά ηελ επίζθεςή ζαο ζην γηαηξό, είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξεηε εάλ έρεη γίλεη 

θάπνηα αιιαγή ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή ηνπ αηόκνπ πνπ θξνληίδεηε (π.ρ. πξνζζήθε 

θάπνηνπ αληηθαηαζιηπηηθνύ) ή αλ έρεη άιια πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ηνλ επεξεάδνπλ 
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απηή ηελ πεξίνδν (π.ρ. παξνπζίαζε πςειό ππξεηό έλα κήλα πξηλ παξνπζηαζηεί ην 

ζύκπησκα). Δμίζνπ ζεκαληηθό είλαη λα αλαθέξεηε εάλ έρεη άιιεο δηαηαξαρέο ζηελ 

θαζεκεξηλή ξνπηίλα ηνπ, όπσο ην θαγεηό, ν ύπλνο θηι. 

Σέινο, είλαη επίζεο πνιύ ζεκαληηθό λα παξαηεξήζεηε ηε δηθή ζαο αληίδξαζε ζε απηή 

ηε λέα θαηάζηαζε. Γίλεζηε θη εζείο επηζεηηθόο όηαλ γίλεηαη εθείλνο ή πξνζπαζείηε λα 

πξνζπεξάζεηε απηή ηε ζπκπεξηθνξά; Δίλαη πξαγκαηηθά πξόβιεκα ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αλζξώπνπ ζαο ή δπζθνιεύεζηε εζείο λα ηελ αληηκεησπίζεηε; Πνιιέο θνξέο έλα 

ζύκπησκα δηαξθεί πεξηζζόηεξν ιόγσ ηνπ ηξόπνπ πνπ αληηκεησπίδνπκε όρη κόλν ην 

ζύκπησκα αιιά θαη ην άηνκν. Μπνξείηε έηζη λα θαηαλνήζεηε ηε ζεκαζία ηνπ λα 

είζηε ππνκνλεηηθνί, θαζεζπραζηηθνί θαη κε θαηαλόεζε κπξνζηά ζε απηή ηε λέα 

θαηάζηαζε πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαρεηξηζηείηε. πκπεξαζκαηηθά, ππάξρνπλ πνιινί 

ηξόπνη πνπ κπνξεί θάπνηνο λα εθθξάζεη όηη θάηη δελ πάεη θαιά, εηδηθά όηαλ δελ 

κπνξεί λα ην εθθξάζεη κε ιέμεηο. Ζ θαηαγξαθή όισλ ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηώλ 

κπνξεί λα είλαη έλα πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν γηα εζάο αιιά θαη γηα ην γηαηξό ώζηε λα 

γίλεη ε ζσζηή δηάγλσζε θαη λα ιάβεηε ηελ θαιύηεξε ζεξαπεία ζε θάζε πεξίπησζε.  

 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ  2 

1. Ο άλζξσπόο ζαο είλαη πεξηζζόηεξν λεπξηθόο θαη εθλεπξίδεηαη πην εύθνια ηελ 

ηειεπηαία εβδνκάδα, από ηελ ώξα πνπ μππλάεη κέρξη ην κεζεκέξη. Σελ ίδηα 

πεξίνδν, ζηε γεηηνληά ζαο γίλνληαη έξγα ζηα πεδνδξόκηα θαη ππάξρεη πνιύο 

ζόξπβνο. Υξεζηκνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δόζεθαλ παξαπάλσ, 

θαηαγξάςηε όζα πηζηεύεηε όηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθέξεηε ζην γηαηξό 

θαηά ηελ επίζθεςή ζαο. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

2. Ο άλζξσπόο ζαο ηνλ ηειεπηαίν κήλα είλαη πνιύ αξλεηηθόο λα θάλεη κπάλην. 

Κάζε θνξά πνπ ηνπ αλαθέξεηε όηη ζα ηνλ θάλεηε κπάλην αξρίδεη λα θσλάδεη 
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θαη αξλείηαη λα ζαο αθνινπζήζεη. Υξεζηκνπνηώληαο ηηο παξαπάλσ 

πιεξνθνξίεο, θαηαγξάςηε όζα πηζηεύεηε όηη ζα πεξηέγξαθαλ κε ηνλ θαιύηεξν 

ηξόπν απηή ηελ άβνιε θαηάζηαζε θαη ζα βνεζνύζαλ ην γηαηξό λα θάλεη 

δηάγλσζε. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………… 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 1 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΜΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ 

ΔΠΗΚΔΦΖ 

Μηα ηαηξηθή επίζθεςε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

αζζελνύο θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηαηξηθήο ζεξαπείαο ηελ ηειεπηαία πεξίνδν. Γηα λα 

είλαη επηηπρεκέλε, ν θξνληηζηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα ζπδεηήζεη κε ην γηαηξό 

δηάθνξα ζέκαηα θαη λα πξνζθνκίζεη δηάθνξεο εμεηάζεηο θαη άιια έγγξαθα. Γηα ην 

ιόγν απηό, είλαη απαξαίηεην γηα ην θξνληηζηή λα θηηάρλεη ιίζηα θαη λα θξαηάεη 

ζεκεηώζεηο γηα λα ζπκάηαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ή εξσηήζεηο γηα ην 

γηαηξό. Παξαθάησ παξέρνληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηή ηε ιίζηα: 

 

1. Ηαηξηθό ηζηνξηθό ελ ζπληνκία ν θξνληηζηήο ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιάβεη ην 

ηαηξηθό ηζηνξηθό ηνπ αηόκνπ πνπ θξνληίδεη. Γηα παξάδεηγκα, εκεξνκελία πνπ 

έγηλε ε πξώηε δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, εκεξνκελίεο ζεκαληηθώλ ηαηξηθώλ 

δεηεκάησλ πξηλ ή κεηά ηελ δηάγλσζε, άιιεο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο (όπσο 

δηαβήηεο, ρνιεζηεξίλε, άιιεο ρξόληεο αζζέλεηεο, εηζαγσγέο ζε λνζνθνκείν 

θηι.). εκεηώζηε επίζεο αλ ππάξρνπλ άιιεο θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο ή άιια 

δεηήκαηα. Μελ παξαιείςεηε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό εάλ ν άλζξσπόο ζαο 

έρεη θάπνηα αιιεξγία ή δπζαλεμία ζε θάηη.  

2. Σξέρνπζα θαξκαθεπηηθή αγσγή εκεηώζηε ην όλνκα, ηε δνζνινγία θαη 

ηελ ώξα ηεο εκέξαο πνπ ν αζζελήο ζαο παίξλεη ηε ζεξαπεία ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ είλαη κεζεκέξη, παίξλεη ην θάξκαθν πξηλ ή κεηά ην θαγεηό; 

Δίζηε ζίγνπξνη όηη αθνινπζεί ηελ αγσγή ηνπ ηαθηηθά θαη όπσο αλαθέξεη ε 

ζπληαγή; Γίλεηε εζείο ηελ αγσγή ζην άηνκν πνπ θξνληίδεηε ή θξνληίδεη κόλνο 

ηνπ γηα απηό; Πνην είλαη ην λέν θάξκαθν (κεηά ηελ ηειεπηαία ηαηξηθή 

επίζθεςε) θαη ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά; 

3. πκπηώκαηα ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ ν 

θξνληηζηήο έρεη παξαηεξήζεη πνπ κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηελ ησξηλή 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο; Απηά ηα δεηήκαηα ζα κπνξνύζαλ λα ζρεηίδνληαη κε 

ηε γλσζηηθή ηνπ θαηάζηαζε (κλήκε, πξνζνρή, ιόγνο ή δεηήκαηα επίιπζεο 
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πξνβιεκάησλ), ην ζπλαίζζεκα (δείρλεη ιππεκέλνο, θιαίεη, εθθξάδεη καύξεο 

ζθέςεηο) ή ηελ πξνζσπηθόηεηα (ππάξρνπλ βαζηθέο αιιαγέο ζηελ 

πξνζσπηθόηεηα όπσο επεξεζηζηόηεηα, αγέλεηα, εθλεπξηζκόο ή απώιεηα 

ειέγρνπ). Δπίζεο, αλαθέξεηε ηπρόλ αιιαγέο ζηηο γεπζηηθέο πξνηηκήζεηο, 

απώιεηα ή αλσκαιίεο ζηελ όξεμε, ηπρόλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα (αζηάζεηα, 

ηξέκνπιν θαη αδπλακία).  

Όπσο βιέπεηε, ππάξρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα κεηαθεξζνύλ 

ζην γηαηξό. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ζπληζηάηαη λα θξαηάηε εκεξνιόγην 

ην νπνίν ζα αλαλεώλεηε θάζε 3-4 κέξεο ώζηε λα κελ μερλάηε ή παξαιείπεηε 

πιεξνθνξίεο. 

Σέινο, γηα λα έρεηε έλα ελεκεξσηηθό θαη ρξήζηκν ηαηξηθό ξαληεβνύ, ππάξρνπλ 

νξηζκέλνη θαλόλεο πνπ ρξεηάδεηαη λα ηεξνύληαη: 

1. Να είζηε εηιηθξηλείο κε ην γηαηξό. Γελ έρεη λόεκα λα ιέηε ςέκαηα ή λα 

θξύβεηε πιεξνθνξίεο από ην γηαηξό. Ο γηαηξόο δελ κπνξεί λα καληέςεη ή 

λα θαληαζηεί κηα θαηάζηαζε εάλ δελ αλαθέξεηε ξεηά ηα ζπκπηώκαηα. 

Αθόκε θαη εάλ ληώζεηε άβνια κε θάπνηα ζπκπηώκαηα (εάλ γηα 

παξάδεηγκα ην άηνκν έρεη ςεπδαηζζήζεηο), απηή ε πιεξνθνξία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ην γηαηξό ώζηε λα κε ζπληαγνγξαθήζεη ιάζνο αγσγή θαη 

γίλνπλ ηα πξάγκαηα ρεηξόηεξα.  

2. Θέζηε όιεο ηηο εξσηήζεηο ζαο. Δίλαη ζεκαληηθό λα θύγεηε από ην γηαηξό 

κε όιεο ζαο ηηο απνξίεο ιπκέλεο. Να ζπκάζηε όηη δελ ππάξρνπλ «ραδέο» 

εξσηήζεηο.  

3. Αλ δελ θαηαιαβαίλεηε ηη ιέεη ν γηαηξόο δεηήζηε λα ζαο ηα εμεγήζεη πην 

απιά. Γελ έρεη λόεκα λα επηζθέπηεζηε ην γηαηξό αλ δελ θαηαιαβαίλεηε 

απηά πνπ ζαο ιέεη. Οη γηαηξνί κπνξεί λα παξαζπξζνύλ θαη λα κηινύλ κε 

ηαηξηθνύο όξνπο πνπ δελ είλαη θαηαλνεηνί. Γηαθόςηε ηνπο θαη δεηήζηε 

ηνπο λα αλαδηαηππώζνπλ απηό πνπ έιεγαλ.  

4. Με δηζηάζεηε λα αλαθέξεηε ηηο επηθπιάμεηο ζαο αλ θάηη ζαο ελνριεί. Αο 

πνύκε γηα παξάδεηγκα όηη ν γηαηξόο απνθαζίδεη λα δώζεη έλα θάξκαθν 

ζηνλ αζζελή ην νπνίν ζην παξειζόλ ηνπ είρε δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα. Με 

δηζηάζεηε λα ηνπ αλαθέξεηε ηνπο θόβνπο ζαο.  
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5. Ρσηήζηε ην γηαηξό ζαο πνηεο ώξεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε καδί ηνπ 

ρσξίο λα ππάξρεη πξόβιεκα. Δπίζεο, ξσηήζηε ηη πξέπεη λα θάλεηε ζε 

πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάηη επείγνλ.  

6. Σέινο, ιάβεηε ππόςε όηη ην ξαληεβνύ έρεη θάπνην ρξνληθό όξην. 

εβαζηείηε όρη κόλν ην ρξόλν ηνπ γηαηξνύ αιιά πεξηζζόηεξν ηνπο 

αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αλακνλή. Γηα απηό είλαη ζεκαληηθό λα 

έρεηε νξγαλώζεη ην ξαληεβνύ ζαο θαη λα έρεηε καδί ζαο όιεο ηηο 

ζεκεηώζεηο ώζηε λα αμηνπνηήζεηε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ην ρξόλν ζαο κε 

ην γηαηξό.  

 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ  3 

 

1. Φαληαζηείηε όηη έρεηε ξαληεβνύ κε ην γηαηξό 

α. Γξάςηε έλα ζύληνκν αιιά ζαθέο ηαηξηθό ηζηνξηθό γηα ην άηνκν πνπ 

θξνληίδεηε.  

β. Φηηάμηε κηα ιίζηα κε ηα ζπκπηώκαηα ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο πνπ ζέιεηε 

λα ζπδεηήζεηε καδί ηνπ. Αξρίζηε κε ηα πην ζεκαληηθά γηα εζάο δεηήκαηα. 

Πξνζπαζήζηε λα πεξηνξίζεηε ηε ιίζηα ζαο ζε 7 ζέκαηα.  

 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ξαληεβνύ ζαο κε ην γηαηξό, εθείλνο αξρίδεη λα αλαθέξεη 

πξάγκαηα πνπ δελ ηα θαηαιαβαίλεηε θαη δελ κπνξείηε λα ηνλ 

παξαθνινπζήζεηε. Πξνζπαζήζηε λα πεξηγξάςεηε ηελ αληίδξαζε ζαο ζε κηα 

ηέηνηα θαηάζηαζε θαη δεηήζηε ηνπ επγεληθά λα επαλαδηαηππώζεη απηό πνπ 

έιεγε.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 1 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  

ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

ΜΟΡΦΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

Τπάξρνπλ αξθεηέο κνξθέο επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έλα πιαίζην πγείαο 

θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο. Απηή ε ελόηεηα, ζα επηθεληξσζεί ζηελ ιεθηηθή θαη κε-

ιεθηηθή κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζηνπο θξνληηζηέο ζηελ 

πεξίπησζε επίζθεςεο ζε ηαηξό. Ο αλαγλώζηεο ζα απνθηήζεη ζε βάζνο θαηαλόεζε 

ηνπ θύθινπ ηεο επηθνηλσλίαο, ζηελ πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζεη επνηθνδνκεηηθή 

επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ θαη λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Δπίζεο, ν 

αλαγλώζηεο ζα κάζεη λα αλαγλσξίδεη ηα γεγνλόηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ 

εκπόδην ζηελ επηθνηλσλία. ηελ ζπλέρεηα ζα είλαη ζε ζέζε λα βξεη ιύζεηο γηα λα 

πξνζπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία ρξεζηκνπνηώληαο ελαιιαθηηθνύο 

ηξόπνπο.  

 

Α. Λεθηηθή επηθνηλσλία:  

 

Ζ ιεθηηθή επηθνηλσλία βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε ησλ ιέμεσλ γηα λα αλαπαξαζηήζεη 

ηδέεο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Ζ απνηειεζκαηηθή ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη ε 

ηθαλόηεηα λα εμεγεί θαλείο ηηο ηδέεο ηνπ κέζα από ηελ ρξήζε ηνπ ιόγνπ θαη λα έρεη 

ηελ ηθαλόηεηα λα αθνύζεη ελεξγεηηθά ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ. Απηό, ζπκπεξηιακβάλεη 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη είδε επηθνηλσλίαο σο πξνο ην θνηλό πνπ 

απεπζύλεηαη θαλείο. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζθεθηνύκε ΠΩΣ θαλείο εθθξάδεη ηηο ζθέςεηο 

ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ κέζσ ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. Τπάξρνπλ ηξία είδε 

επηθνηλσλίαο πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζζνύλ όηαλ πξόθεηηαη γηα ηηο επηζθέςεηο ησλ 

θξνληηζηώλ ζε ηαηξηθά πιαίζηα:  

 

ηελ επηζεηηθνύ ηύπνπ επηθνηλσλία ζπκβαίλνπλ ηα αθόινπζα: 

o Πξνζπάζεηα λα ππεξηζρύζνπκε έλαληη ηνπ ζπλνκηιεηή 

o Σαπείλσζε ηνπ ζπλνκηιεηή 



 

17 

 

o Υξήζε επίθξηζεο, θαηεγνξώ θαη ιεθηηθή επίζεζε 

o Παξνξκεηηθόηεηα 

o Υακειή αλνρή ζηελ καηαίσζε 

o Μηιάσ δπλαηά, απαηηώ θαη ππεξθαιύπησ ηηο θσλέο ησλ ζπλνκηιεηώλ  

o Γξώ απεηιεηηθά θαη κε αγέλεηα  

o Γελ αθνύσ θαιά 

o Γηαθόπησ ζπλρά 

 

ηελ παζεηηθν-επηζεηηθνύ ηύπνπ επηθνηλσλία ζπκβαίλνπλ ηα αθόινπζα : 

o Γελ εθθξάδσ απηό πνπ αηζζάλνκαη , απνθεύγνληαο λα αληηκεησπίζσ ην ζέκα 

ή ην άηνκν  

o Έρσ δπζθνιία λα αλαγλσξίζσ ηνλ ζπκό κνπ  

o Υξεζηκνπνηώ εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα κνπ –π.ρ. ρακνγειώ ελώ είκαη ζπκσκέλνο/ε 

o Υξεζηκνπνηώ ζαξθαζκό  

o Αξλνύκαη όηη ππάξρεη πξόβιεκα  

o Φαίλνκαη ζπλεξγάζηκνο ελώ ζθνπίκσο θάλσ πξάγκαηα γηα λα ελνριήζσ  

o Υξεζηκνπνηώ ηελ εθδίθεζε γηα λα αληηζηαζκίζσ απηό πνπ ληώζσ όηη κνπ έρεη 

πξνθαιέζεη ν ζπλνκηιεηήο κνπ  

 

ηελ δηεθδηθεηηθνύ ηύπνπ επηθνηλσλία ζπκβαίλνπλ ηα αθόινπζα:   

o Δπεμεγνύληαη νη αλάγθεο ηνπ αηόκνπ πιήξσο θαη κε ζεβαζκό πξνο ηνλ 

ζπλνκηιεηή  

o Δπεμεγνύληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηόκνπ πιήξσο θαη κε ζεβαζκό 

o Υξεζηκνπνηείηαη ην«εγώ» 

o Δπηθνηλσλείηαη ζεβαζκόο πξνο ηνπο ζπλνκηιεηέο 

o Αθνύσ θαιά ρσξίο λα δηαθόπησ  

o Ννηώζσ όηη έρσ απηό-έιεγρν  

o Γηαηεξώ θαιή βιεκκαηηθή επαθή 

o Μηιάσ κε ήξεκε θαη θαζαξή θσλή  

o Γηαηεξώ ραιαξή ζηάζε ζώκαηνο  
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o Ννηώζσ όηη ζπλδένκαη κε ηνπο ζπλνκηιεηέο κνπ  

o Ννηώζσ ηθαλόο θαη κε απηό-έιεγρν 

o Γελ επηηξέπσ ζηνπο άιινπο λα κε θαθνπνηνύλ ιεθηηθά  

Β. Με-ιεθηηθή επηθνηλσλία:  

 

o Βιεκκαηηθή επαθή  

o Δγγπήηεηα 

o Δθθξάζεηο πξνζώπνπ 

o Κηλήζεηο ρεξηώλ θαη πξνζώπνπ 

o ηάζε ζώκαηνο  

o Δκθάληζε  

 

Σε κηα επίζθεςε ζηνλ ηαηξό, είλαη ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηείηαη ε δηεθδηθεηηθνύ ηύπνπ 

επηθνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα εθθξάδνληαη νη αλάγθεο ηνπ θξνληηζηή αιιά θαη ηνπ 

αηόκνπ κε άλνηα. Σηα πιαίζηα ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, ζα πξέπεη θαλείο λα 

δηαηεξεί βιεκκαηηθή επαθή, ζεηηθή ζηάζε ζώκαηνο θαη κηα θαιή εκθάληζε ελώ ξπζκίδεη 

ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ.  

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΟΗΑ  

 

Α. Δπηθνηλσλία κε επαγγεικαηίεο πγείαο : 

 

Ζ ζρέζε κε ηνλ ηαηξό είλαη κηα πξνζσπηθή ζρέζε πνπ ρηίδεηαη ζηελ επηθνηλσλία θαη 

ζηελ εκπηζηνζύλε. Γηαιέγνληαο ηνλ ηαηξό, ζα πξέπεη λα ππάξρεη «ρεκεία» 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ε ζρέζε. Θα πξέπεη λα κπνξεί θαλείο λα εκπηζηεύεηαη 

θαη λα εθκπζηεξεύεηαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ ζε ζρέζε κε ην άηνκν πνπ θξνληίδεη. Ο 

ηαηξόο κε ηελ ζεηξά ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζαο αθνύζεη, λα πξνζθέξεη 

ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα θαη αλαηξνθνδόηεζε ζηηο απόςεηο ζαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη νη 

πξνζέζεηο ηνπ λα είλαη θαιέο.  
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Παξαθάησ ζα βξείηε ηξόπνπο γηα λα ρηίζεηε κηα επνηθνδνκεηηθή ζρέζε κε ηνλ ηαηξό 

ζαο: 

 

ΝΑ ΔΗΣΔ ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΟΗ  

Οη ηαηξνί είλαη πνιπάζρνινη, επνκέλσο ζα πξέπεη θαλείο λα γλσξίδεη ηη απαληήζεηο 

ρξεηάδεηαη λα πάξεη ζηνλ ρξόλν πνπ ηνπ δίλεηαη. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα είζηε 

νξγαλσκέλνη θαη ζπγθεληξσκέλνη ζηα ζέκαηα πνπ ζέιεηε λα αληηκεησπίζεηε.  

 

θεθηείηε από πξηλ ηα εξσηήκαηα γηα ηα νπνία αλαδεηάηε απάληεζε. Γξάςηε ηα θαη 

δώζηε πξνηεξαηόηεηα ζηα 3 ή 4 πην ζεκαληηθά πνπ ζα ζέιαηε λα ζπδεηήζεηε.  

 

ΓΗΑΣΖΡΖΣΔ ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΟ ΣΟ ΑΡΥΔΗΟ Α  

Μεηαβηβάζηε ζηνλ ηαηξό ζαο θαιέο θαη έγθπξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπκπηώκαηα ηνπ 

αηόκνπ πνπ θξνληίδεηε θαη γηα ηελ θαξκαθεπηηθή ηνπ αγσγή, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί 

λα δηαγλσζηεί κε αθξίβεηα ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο θαη λα ρνξεγεζεί ε θαηάιιειε 

ζεξαπεία. Μηα ιίζηα κε ηα θάξκαθα πνπ παίξλεη ην άηνκν κε άλνηα, ή ηα 

ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο ηνπ, πξόζθαηα ζπκπηώκαηα θαη πόηε παξαηεξήζεθαλ, 

πξόζθαηεο εμεηάζεηο θαη νλόκαηα άιισλ ηαηξώλ πνπ κπνξεί λα παξαθνινπζνύλ ην 

άηνκν, είλαη θάπνηεο από ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα κνηξάδνληαη κε 

ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό.  

Όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα είλαη θαλείο ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεη ηηο αλεζπρίεο θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπ, ηόζν θαιύηεξα ζα κπνξέζεη ν ηαηξόο λα αληαπνθξηζεί.  

 

ΓΔΗΥΝΧ ΚΑΣΑΝΟΖΖ  

Δμηζνξξνπώ ηελ δηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά κε ζεβαζκό θαη θαηαλόεζε. Παξόηη είλαη 

ζεκαληηθό λα γλσξίδεη ν ηαηξόο ηηο αλάγθεο ζαο ή εάλ είζηε δπζαξεζηεκέλνη είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθό λα εθθξάζεηε ηελ εθηίκεζε ζαο γηα ηα ζεηηθά θνκκάηηα ηεο 

επηθνηλσλίαο πνπ έρεηε κε ηνλ ηαηξό ζαο θαη γηα ηελ ζεκαληηθή ζεξαπεία πνπ ζαο 

πξνζθέξεη.  
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ΓΝΧΡΗΕΧ ΠΧ ΝΑ ΓΗΑΣΖΡΧ ΔΠΑΦΖ 

Πξηλ θύγεηε, δηεξεπλήζηε πνηόο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα δηαηεξήζεηε ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ζπλαληήζεσλ ζαο, κέζσ ησλ λνζειεπηώλ, ή ζηέιλνληαο 

ειεθηξνληθό κήλπκα ή κήλπκα ζηνλ ηειεθσλεηή.   

 

ΠΧ ΜΠΟΡΧ ΝΑ ΚΑΝΧ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΦΖ ΜΟΤ ΣΟΝ ΗΑΣΡΟ ΟΟ 

ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΔΠΗΚΟΓΟΜΖΣΗΚΖ ΓΗΝΔΣΑΗ;  

o Φέξλσ κνιύβη θαη ηεηξάδην θαη θξαηάσ ζεκεηώζεηο.  

o Γηαηεξώ ηελ ζπδήηεζε ζπγθεληξσκέλε, επηβεβαηώλνληαο όηη θαιύπησ 

βαζηθέο κνπ απνξίεο θαη αλεζπρίεο γηα ζπκπηώκαηα θιπ. 

o Εεηώ δηεπθξηλίζεηο εάλ δελ θαηαιαβαίλσ ηη έρσ αθνύζεη.   

o Εεηώ δηεπθξηλίζεηο γηα ηνπο ζεξαπεπηηθνύο ζηόρνπο θαη γηα παξελέξγεηεο  

o Δλεκεξώλσ ηνλ ηαηξό κνπ εάλ παξαθνινπζείηαη ην άηνκν κε άλνηα από 

άιινπο ηαηξνύο ή επαγγεικαηίεο πγείαο.  

o Μνηξάδνκαη πιεξνθνξίεο γηα πξόζθαηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο.  

o Τπεξαζπίδνκαη ηνλ εαπηό κνπ ή δεηώ ηελ βνήζεηα ελόο θίινπο/ζπγγεληθνύ 

πξνζώπνπ ζε πεξίπησζε πνπ νη αλεζπρίεο κνπ δελ ιακβάλνληαη ππόςε.  

o Δμηζνξξνπώ ηελ δηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά κε θηιηθόηεηα θαη θαηαλόεζε.  

 

Β. Δπηθνηλσλώληαο κε άηνκα πνπ πάζρνπλ από  άλνηα : 

 

Δπηθνηλσλήζηε κε ην άηνκν πνπ θξνληίδεηε εηδηθά εάλ παξαηεξείηε όηη ην άηνκν 

απνκνλώλεηαη θαη απνθεύγεη λα κηιήζεη. Μπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα:  

 

o Μηιάηε θαζαξά θαη αξγά, ρξεζηκνπνηώληαο κηθξέο πξνηάζεηο  

o Να δηαηεξείηε βιεκκαηηθή επαθή κε ην άηνκν όηαλ εθείλν κηιάεη θαη λα 

θάλεηε εξσηήζεηο  

o Να ηνπο δίλεηε ρξόλν λα αληαπνθξηζνύλ θαζώο κπνξεί λα ληώζνπλ πίεζε εάλ 

βηάδεζηε λα πάξεηε απάληεζε  
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o Να ηνπο ελζαξξύλεηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο κε άιινπο όπνπ είλαη 

δπλαηόλ  

o Να ηνπο αθήλεηε λα κηιήζνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο ζε ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνύλ 

ηελ ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπο 

o Να κελ δηαθσκσδείηε απηά πνπ ιέλε  

o Να αλαγλσξίδεηε απηά πνπ έρνπλ πεη αθόκα θαη εάλ δελ έρνπλ απαληήζεη 

ζηελ εξώηεζε ζαο , αθόκα θαη εάλ απηό πνπ ιέλε είλαη εθηόο ζέκαηνο – δείμηε 

όηη έρεηε αθνύζεη απηό πνπ είπαλ θαη ελζαξξύλεηε ηνπο λα πνπλ θαη 

πεξηζζόηεξα. 

o Να ηνπο δίλεηε απιέο επηινγέο – απνθύγεηε λα δεκηνπξγήζεηε πεξίπινθεο 

επηινγέο  

o Να ρξεζηκνπνηείηε άιινπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο – όπσο ην λα ηξνπνπνηήζεηε 

ηηο εξσηήζεηο ζαο θαζώο δελ κπνξνύλ λα ζαο απαληήζνπλ όπσο παιαηόηεξα  

 

Ζ επηθνηλσλία δελ είλαη κόλν ιεθηηθή. Υεηξνλνκίεο, θηλήζεηο θαη εθθξάζεηο 

πξνζώπνπ κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ κελύκαηα. Ζ γιώζζα ηνπ ζώκαηνο θαη ε 

ζσκαηηθή επαθή έρνπλ ύςηζηε ζεκαζία όηαλ έλα άηνκν κε άλνηα αδπλαηεί λα 

επηθνηλσλήζεη ιεθηηθά.  

 

Όηαλ θάπνηνο έρεη δπζθνιία ζηελ εθθνξά ηνπ ιόγνπ ή ζηελ θαηαλόεζε, επηρεηξήζηε 

λα: 

o Παξακείλεηε ήξεκνο θαη κε ππνκνλή, γεγνλόο πνπ ζα ελζαξξύλεη ην άηνκν λα 

επηθνηλσλήζεη  

o Γηαηεξείηε ηνλ ηόλν θσλήο ζαο ζεηηθό θαη θηιηθό, όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξν  

o Να ηνπο κηιάηε δηαηεξώληαο απόζηαζε πνπ ππνδειώλεη ζεβαζκό ηνπ 

πξνζσπηθνύ ρώξνπ θαη όρη εθθνβηζκό- ην λα θάζεζηε ζην ίδην επίπεδν ή θαη 

ρακειόηεξα από απηνύο (ζε πεξίπησζε πνπ θάζνληαη) κπνξεί επίζεο λα 

βνεζήζεη  

o Να ρατδεύεηε ή λα θξαηάηε ην ρέξη ηνπ αηόκνπ όζν ηνπ κηιάηε γηα λα ηνπο 

θαζεζπράζεηε θαη λα ληώζεηε θνληά ηνπο – παξαηεξήζηε ηελ γιώζζα ηνπ 
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ζώκαηόο ηνπο θαη αθνύζηε ηη ζαο ιέλε γηα λα θαηαλνήζεηε εάλ ληώζνπλ άλεηα 

κε απηό πνπ θάλεηε  

 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ελζαξξύλεηε ην άηνκν λα επηθνηλσλεί ηηο αλάγθεο ηνπ, κε 

όπνηνλ ηξόπν κπνξεί. Θπκεζείηε όηη όινη καο ληώζνπκε δπζάξεζηα 

ζπλαηζζήκαηα όηαλ δελ είκαζηε ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζνπκε απηό πνπ ζέινπκε 

ή όηαλ παξεξκελεύνληαη ηα ιεγόκελα καο. Ζ επηθνηλσλία είλαη κηα δηαδηθαζία 

δπν θαηεπζύλζεσλ. Χο θξνληηζηήο ελόο αηόκνπ κε άλνηα ζα πξέπεη λα 

εθπαηδεπηείηε ζην λα «αθνύηε» πνιύ πξνζεθηηθά. Θα πξέπεη λα είζηε ζε ζέζε λα 

ιακβάλεηε κελύκαηα κε-ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο όπσο εθθξάζεηο πξνζώπνπ θαη 

γιώζζα ηνπ ζώκαηνο. Θα πξέπεη λα είζηε ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

πεξηζζόηεξν ζσκαηηθή επαθή όπσο άγγηγκα ησλ ρεξηώλ, ρακόγειν θαη 

επηθνηλσλία ιεθηηθή.  

 

ηελ ελεξγεηηθή αθξόαζε: 

o Υξεζηκνπνηώ θαη ελζαξξύλσ ηε βιεκκαηηθή επαθή  

o Γελ δηαθόπησ ηνλ ζπλνκηιεηή αθόκα θαη εάλ ζεσξώ όηη γλσξίδσ ηη ζα πεη 

o ηακαηώ απηό πνπ θάλσ πξνθεηκέλνπ λα δώζσ ζην άηνκν όιε κνπ ηελ 

πξνζνρή όηαλ κηιάεη  

o Μεηώλσ ηελ απόζπαζε πξνζνρήο πνπ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ επηθνηλσλία 

όπσο ε ηειεόξαζε, ην ξαδηόθσλν ειέγρνληαο πάληα εάλ απηό είλαη επηζπκεηό 

από ην άηνκν θξνληίδαο.  

o Δπαλαιακβάλσ ηη έρσ αθνύζεη θαη ξσηώ εάλ είλαη αθξηβέο, ή δεηώ λα 

επαλαιάβεη ην άηνκν απηό πνπ άθνπζε  

o «Αθνύσ» κε έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν 

 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 4 

 

1. Πξαγκαηνπνηείζηε παηρλίδη ξόισλ κε έλαλ θίιν θαη θαληαζηείηε όηη 

επηζθέπηεζηε έλαλ επαγγεικαηία πγείαο πνπ δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα 
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ζπλεξγαζηεί θαη αλαινγηζηείηε ηηο αλάγθεο ζαο σο θξνληηζηέο ελόο αηόκνπ κε 

άλνηα. Δπεμεξγαζηείηε ηηο παξαθάησ ηθαλόηεηεο:  

 

 Δίδνο επηθνηλσλίαο (επηζεηηθή, παζεηηθν-επηζεηηθή, δηεθδηθεηηθή 

επηθνηλσλία)  

 Οξίζηε ηη απνηειεί πξνηεξαηόηεηα γηα ζπδήηεζε  

 Γεμηόηεηεο νξγάλσζεο (ζηπιό & ραξηί, επηθεληξσκέλε ζπδήηεζε, 

θιπ.)  

 

2. αλ θξνληηζηήο, παξαθαιώ παξαζέζηε ηηο ηερληθέο πνπ ζεσξείηε εζείο 

ζεκαληηθέο όζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία κε έλα άηνκν κε άλνηα.  

 

3. Ση είλαη ε «ελεξγεηηθή αθξόαζε» θαη γηαηί απνηειεί ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηα άηνκα κε άλνηα αιιά θαη κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο; 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 1- ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5  

ΟΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΦΡΟΝΣΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ 

ΑΝΟΗΑ 

 

Δηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηεο παξνρήο θξνληίδαο γηα ηνπο θξνληηζηέο  

Οη θξνληηζηέο είλαη άηνκα πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη θξνληίδνπλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

αλάγθε. Οη θξνληηζηέο κπνξεί λα είλαη επίζεκνη ή αλεπίζεκνη. Αλεπίζεκνη 

θξνληηζηέο νλνκάδνληαη ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο, νη θίινη, νη γείηνλεο θαη νη 

γλσζηνί. 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ πξνζθέξνπλ θξνληίδα είλαη νη επίζεκνη θξνληηζηέο. Ζ 

παξνρή θξνληίδαο ζην ζπίηη ζπλήζσο απνηειεί έξγν ελόο θξνληηζηή ή κνηξάδεηαη ζηα 

κέιε κηαο νηθνγέλεηαο κε θαζνδήγεζε ελόο επίζεκνπ θξνληηζηή - επαγγεικαηία 

πγείαο. ύγρξνλεο κειέηεο αλαθέξνπλ όηη ζπλήζσο νη θξνληηζηέο ησλ αηόκσλ κε 

άλνηα θαη άιισλ παζήζεσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο είλαη γπλαίθεο. Ζ θξνληίδα απηώλ ησλ 

αηόκσλ είλαη κηα απαηηεηηθή θαη έληνλε δηαδηθαζία. Οη θξνληηζηέο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ππόςε όηη ρξεηάδεηαη λα πξνζθέξνπλ θαιήο πνηόηεηαο θξνληίδα ζηα 

αγαπεκέλα ηνπο πξόζσπα αιιά θαη λα θξνληίζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο από ηελ 

θνύξαζε θαη ηελ πίεζε ηεο θξνληίδαο.  

 

Γηαρσξίδνληαο ηηο αλάγθεο ηνπ θξνληηζηή από ηηο αλάγθεο ηνπ αηόκνπ κε άλνηα 

Κάπνηεο θνξέο είλαη πνιύ δύζθνιν γηα ηα επάισηα άηνκα θαη ηα άηνκα 3εο ειηθίαο 

λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Απηό κπνξεί λα είλαη δύζθνιν 

θαη εμαληιεηηθό γηα έλαλ θξνληηζηή θαζώο είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ λα θαηαλνήζεη, 

λα απνθσδηθνπνηήζεη θαη λα δηαρεηξηζζεί ηελ θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ πνπ θξνληίδεη. 

Καζώο νη αλεπίζεκνη θξνληηζηέο δελ είλαη εθπαηδεπκέλνη λα δηαρεηξίδνληαη απηέο ηηο 

πξνθιήζεηο ζπλήζσο παξακεινύλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ησλ αηόκσλ πνπ θξνληίδνπλ. Ζ 

πξνζπάζεηα απηή ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξακέιεζε ησλ αλαγθώλ ηνπο, ζπλήζσο 

επηηπγράλεη ην αληίζεην απνηέιεζκα θαη ληώζνπλ έληνλε θόπσζε θαη αλαμηόηεηα. 

Έρεη απνδεηρζεί πσο νη θξνληηζηέο πνπ δελ αλαγλσξίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη 
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βηώλνπλ ηελ θξνληίδα ζαλ κηα αξλεηηθή εκπεηξία είλαη πην επηξξεπείο ζην λα 

βηώζνπλ έληνλν ζπλαηζζεκαηηθό θνξηίν ζηελ δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο.  

 

Σν θνξηίν ηεο θξνληίδαο  

 

Το θορηίο ηης θρονηίδας είλαη ε ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή πίεζε πνπ βηώλνπλ νη νηθνγελεηαθνί θξνληηζηέο ησλ αηόκσλ κε άλνηα. 

Κάπνηνπο από ηνπο θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλνύλ είλαη ην άγρνο, ε θαηάζιηςε, ε 

λνεηηθή έθπησζε πνπ απεηινύλ ηελ ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρηθή 

θαηάζηαζε ησλ θξνληηζηώλ, δεδνκέλα πνπ επεξεάδνπλ ηελ γεληθόηεξε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπο. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν θάζε 

θξνληηζηήο αληηιακβάλεηαη θαη βηώλεη ην θνξηίν ηεο θξνληίδαο πνπ πξνζθέξεη 

νλνκάδεηαη ην σποκειμενικό θορηίο. Σν λα αλαγλσξίδεη θαλείο ηη θηλεηνπνηεί ην 

θνξηίν ηεο θξνληίδαο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ θξνληηζηή λα δηαρεηξηζζεί ηηο 

δπζθνιίεο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηνπ πγεία αιιά θαη ηνπ 

αηόκνπ πνπ θξνληίδεη. Σν θνξηίν ηεο θξνληίδαο κπνξεί λα ππξνδνηεζεί από ηα 

παξαθάησ γεγνλόηα: 

 Γαπάλεο ηεο θξνληίδαο  

 Έιιεηςε πξνζσπηθνύ ρξόλνπ 

 Γηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ θξνληίδαο  

 Άγρνο 

 Καηάζιηςε 

 Απνπζία πξνζσπηθώλ ελδηαθεξόλησλ  

 Πεξηνξηζκόο θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ  

 Αίζζεκα ζιίςεο γηα ηελ εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αηόκνπ θξνληίδαο  

 Γπζιεηηνπξγηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηνλ εαπηό ή γηα ην άηνκν θξνληίδαο  

 Γπζιεηηνπξγηθέο κέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηώλ 

 ηίγκα  

 Έιιεηςε ελεκέξσζεο 
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Μεηώλνληαο ην θνξηίν ηεο θξνληίδαο  

 

Γηα λα κεηώζεηε ηελ δπζθνξία θαη λα δηαηεξήζεηε ηελ ςπρηθή ζαο ηζνξξνπία ζα 

πξέπεη λα ιάβεηε δξάζε. Τπάξρνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο γηα λα δηαρεηξηζζείηε 

θαιύηεξα ην άγρνο θαη ηηο δπζθνιίεο.  

 Μαζαίλνληαο θαη θαηαλνώληαο ηηο αλάγθεο ηνπ αηόκνπ πνπ θξνληίδεηε κπνξεί 

λα ζαο βνεζήζεη λα πξνζαξκνζηείηε ζηηο αιιαγέο πνπ ζα πξνθύςνπλ θαη λα 

πξνζαξκόζεηε ηηο απαηηήζεηο ζαο.  

 Βνεζώληαο ηνλ εαπηό ζαο γίλεζηε πην ξεαιηζηέο γηα ην ηη κπνξείηε λα θάλεηε 

θαη γηα ην ηί είλαη ζεκαληηθό. Αληηκεησπίδεηε ηα ζπλαηζζήκαηα ζαο θαη 

καζαίλεηε λα ηα απνδέρεζηε. 

 Δίλαη θπζηνινγηθό λα θνβάζηε ή θαη λα ζπκώλεηε. Αλαγλσξίζηε όηη θάλεηε ην 

θαιύηεξν πνπ κπνξείηε θαη επηβξαβεύζηε ηνλ εαπηό ζαο γηα ηηο πξνζπάζεηεο.  

 Πξνζπαζήζηε λα δείηε ηηο δηαζθεδαζηηθέο πιεπξέο ηεο θαηάζηαζεο. Σν 

ρηνύκνξ καο βνεζά λα παξακέλνπκε ζεηηθνί θαη λα ληώζνπκε θαιύηεξα. 

 Μηιήζηε κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ζαο θαη κνηξαζηείηε πιεξνθνξίεο 

ή θαη ζπλαηζζήκαηα.  

 Φξνληίζηε ηνλ εαπηό ζαο, ηελ πγεία ζαο θαη ηελ δηαηξνθή ζαο. Πξνζπαζείζηε 

λα γπκλάδεζηε ζπρλά.  

 Κάληε ζρέδηα γηα ην κέιινλ. Σν λα πξνεηνηκάδεζηε γηα θάηη απνηειεί απηό-

πξνζηαζία θαη απηό-θξνληίδα.  

 

Οη αλάγθεο ησλ θξνληηζηώλ  

 

Πξόζθαηεο έξεπλεο θαηαγξάθνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θξνληηζηώλ αηόκσλ 3εο ειηθίαο 

θαη αηόκσλ κε άλνηα. Οη βαζηθέο αλάγθεο αθνξνύλ ζηελ ςπρνινγηθή αλαθνύθηζε, 

ζηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, ζηελ επηθνηλσλία, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

ελεκέξσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θξνληηζηέο ρξεηάδνληαη: 

 Να απμήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ θξνληίδα αηόκσλ ηξίηεο 

ειηθίαο θαη αηόκσλ κε άλνηα  
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 Να απμήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ άλνηα θαη ηηο ζρεηηθέο 

παζήζεηο  

 Να θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηηο αλάγθεο ησλ αηόκσλ πνπ θξνληίδνπλ (ζε 

θαξκαθεπηηθό, λνεηηθό θαη ζπκπεξηθνξηθό επίπεδν) 

 Να επηθνηλσλήζνπλ θαιύηεξα κε ην άηνκν πνπ θξνληίδνπλ 

 Να κπνξνύλ λα δηαρεηξηζζνύλ έλα πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη αλαπάληερα  

 Να ξπζκίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο 

 Να δηαρεηξηζζνύλ ην άγρνο ηνπο 

 Να εκπηζηεπηνύλ ηηο δηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο δηαρείξηζεο κηαο απαηηεηηθήο 

θαηάζηαζεο  

 Να πεξηβάιινληαη από δίθηπα αλζξώπσλ πνπ θαηαλννύλ ηηο αλάγθεο ηνπο. 

 Να ιακβάλνπλ θαιύηεξεο ππεξεζίεο 

 Να ιακβάλνπλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε 

 

Λακβάλνληαο βνήζεηα  

 

 Γηα λα κπνξέζεη έλαο θξνληηζηήο λα δηαρεηξηζζεί απνηειεζκαηηθά ηηο πξνθιήζεηο 

ηεο θξνληίδαο, λα αλαγλσξίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα κεηώζεη ηηο πηζαλόηεηεο γηα 

ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε είλαη ζεκαληηθό λα κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηηο 

ππεξεζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ρώξα ηνπ θαη ζηελ θνηλόηεηα ηνπ.  Μπνξεί 

θαλείο λα απεπζπλζεί ζηνλ νηθνγελεηαθό ηνπ ηαηξό ή ζε άιινπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο, ζε δεκόζην λνζνθνκείν ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, ζε θνηλνηηθέο 

νξγαλώζεηο θαη δεκόζηεο ππεξεζίεο πνπ εηδηθεύνληαη ζηελ θξνληίδα αηόκσλ 

ηξίηεο ειηθίαο θαη αηόκσλ κε άλνηα. Απηέο νη πεγέο, κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ 

εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή ζηήξημε π.ρ. ζπκβνπιεπηηθή θξνληηζηώλ, 

ςπρνεθπαίδεπζε ζηα ζέκαηα ηεο αζζέλεηαο, νκάδεο απηνβνήζεηαο, ππεξεζίεο 

λνζειεπηηθήο παξέκβαζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα δεκόζηεο ππεξεζίεο από ηηο 

νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα επσθειεζνύλ νη θξνληηζηέο όπσο επίζεο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα επηδόκαηα. Υξήζηκα ζεσξνύληαη θαη ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο θαη ε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο απην-βνήζεηαο θαη θόξνπκ. Σέινο, ε 
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νηθνγέλεηα θαη νη θίινη ή νη γλσζηνί απνηεινύλ ζεκαληηθέο πεγέο ζηήξημεο θαη 

αλαθνύθηζεο.  

 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 5  

 

1. Αο αμηνινγήζνπκε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θνξηίνπ ηεο θξνληίδαο πνπ βηώλεηο. 

Απάληεζε κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

 

Α. Κάπνηεο θνξέο ιέσ όηη ην άηνκν πνπ θξνληίδσ ζα βειηησζεί παξόιν πνπ γλσξίδσ 

όηη ε θαηάζηαζε ηνπ/ηεο δελ πξόθεηηαη λα αιιάμεη.  

Β. Θπκώλσ κε θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηόκνπ πνπ θξνληίδσ θαη ηνπ/ηεο θσλάδσ  

Γ. πρλά ζπκώλσ κε ηνλ εαπηό κνπ θαη ππνθέξσ από ελνρέο  

Γ. Γελ κε ελδηαθέξεη λα ζπλππάξρσ κε ηνπο θίινπο κνπ πιένλ  

Δ. Γελ έρσ ζπκκεηάζρεη πξόζθαηα ζε θάπνηα δξαζηεξηόηεηα πνπ λα κε επραξηζηεί  

Ε. Πνιύ ζπρλά λνηώζσ αβνήζεηνο όηαλ ζθέθηνκαη ηη κνπ επηθπιάζζεη ην κέιινλ  

Ζ. Ννηώζσ πην επάισηνο ζπλαηζζεκαηηθά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα  

Θ. Ννηώζσ πσο δελ έρσ ελέξγεηα ηνλ πεξηζζόηεξν θαηξό  

Η. Αξξσζηαίλσ πνιύ πην ζπρλά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα  

Κ. πλήζσο δελ θνηκάκαη όζν ρξεηάδνκαη  

Λ. Έρσ έλα κόληκν ζπλαίζζεκα ζιίςεο 

(Όζν πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο είλαη ζεηηθέο, ηόζν κεγαιύηεξν πξνζδηνξίδεηαη ην 

βάξνο ηεο θξνληίδαο) 

 

2. Αο δεκηνπξγήζνπκε κηα ιίζηα κε ηηο αλάγθεο ζνπ σο θξνληηζηή! Αο  

δεκηνπξγήζνπκε δπν ιίζηεο, κηα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αηόκνπ θξνληίδαο θαη κηα 

κε ηηο δηθέο ζνπ αλάγθεο.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 1 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΗΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Μηα επείγνπζα θαηάζηαζε κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα ζνβαξή, αλαπάληερε θαηάζηαζε, 

πνπ κπνξεί λα απεηιεί ηελ δσή θάπνηνπ θαη ρξεηάδεηαη άκεζε δξάζε. Όηαλ θαλείο 

θξνληίδεη άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο, επείγνπζεο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ θαη απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν νη θξνληηζηέο πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα δηαρεηξηζζνύλ απηέο ηηο 

θαηαζηάζεηο.  

Αο μεθηλήζνπκε κε απηό πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί επείγνλ. Δίλαη δύζθνιν λα νξηζηεί 

ηη είλαη επείγνλ όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

εθθξαζηνύλ πιήξσο. Μηα επείγνπζα θαηάζηαζε έξρεηαη απξόνπηα θαη κπνξεί λα 

απεηιήζεη ηελ δσή ελόο αηόκνπ. Μπνξνύκε λα δηαρσξίζνπκε ηα επείγνληα γεγνλόηα 

κε ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 

 Αηκνξξαγία  ε αηκνξξαγία κπνξεί λα ζεκαηνδνηεί έλαλ ηξαπκαηηζκό (γηα 

παξάδεηγκα ύζηεξα από πέζηκν) ή θαη αηκνξξαγία ζηα νύξα πνπ παξαηεξεί ν 

θξνληηζηήο. Ζ αηκνξξαγία ζεσξείηαη πξνάγγεινο γηα θάπνηα ζνβαξή ηαηξηθή 

θαηάζηαζε πνπ ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν δηεξεύλεζε.  

 Καξδηαθή πξνζβνιή  ε θαξδηαθή πξνζβνιή έξρεηαη ζπλήζσο κε πόλν ζην 

ζηήζνο θαη αίζζεζε όηη ν πόλνο εμαπιώλεηαη ζε όιν ην ζώκα. Δπίζεο, ζα 

παξαηεξεζνύλ θαη δπζθνιίεο ζηελ αλαπλνή. Έλα έληνλν αίζζεκα άγρνπο 

(ζαλ θξίζε παληθνύ) κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη έλδεημε θαξδηαθήο 

πξνζβνιήο.  

 Δγθεθαιηθό  ζπλήζσο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνλ ιόγν θαη ζηελ θίλεζε, 

επνκέλσο είλαη ζεκαληηθό λα εμεηαζηεί ην άηνκν ζηελ νκηιία θαη ζηελ θίλεζε 

ησλ άθξσλ.  

 Γπζθνιίεο ζηελ αλαπλνή  όπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, νη δπζθνιίεο ζηελ 

αλαπλνή κπνξεί λα είλαη έλδεημε θαξδηαθήο πξνζβνιήο αιιά θαη άιισλ 

θαηαζηάζεσλ όπσο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ή δειεηεξίαζε.  
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 Δπηιεπηηθέο θξίζεηο  είλαη εύθνιν λα αληρλεπηνύλ θαζώο ην άηνκν ράλεη ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ, πέθηεη θάησ θαη έρεη ζπαζκνύο.  

 Ομύο πόλνο  αηθλίδηνο θαη νμύο πόλνο κπνξεί λα είλαη έλδεημε επείγνπζαο 

θαηάζηαζεο. 

Δάλ ην άηνκν πνπ θξνληίδεηε βηώζεη θάπνηα από ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο, ζα 

πξέπεη λα θαιέζεηε επαγγεικαηηθή βνήζεηα άκεζα θαη λα παξακείλεηε κε ην 

άηνκν κέρξη λα έξζεη ε βνήζεηα.  

 

Γηαρείξηζε κηαο επείγνπζαο θαηάζηαζεο 

Έρνληαο εμεγήζεη ηη ζεσξείηαη επείγνπζα θαηάζηαζε, είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδεη 

θαλείο ηη ζα πξέπεη λα θάλεη ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε πνπ ζα κπνξνύζε λα 

δεκηνπξγήζεη παληθό, ν νπνίνο δελ ζεσξείηαη θαιόο ζύκβνπινο.  

 

1ν Βήκα: Πξνεηνηκαζηείηε  

Σνπνζεηήζηε ηα ρξήζηκα ηειέθσλα θνληά ζηελ ηειεθσληθή ζαο ζπζθεπή θαη 

ζπιιέμηε όια ηα ζεκαληηθά ηαηξηθά αξρεία ηνπ αηόκνπ πνπ θξνληίδεηε ζε έλα 

ζπξηάξη θνληά ζηελ πόξηα έηζη ώζηε λα έρεηε γξήγνξε πξόζβαζε όηαλ ζα ρξεηαζηεί. 

Δπίζεο, δηαηεξήζηε κηα κηθξή ηζάληα ζηελ νπνία ζα έρεηε ηα απαξαίηεηα ξνύρα θαη 

αξρεία γηα ηπρόλ δηαλπθηέξεπζε ζην λνζνθνκείν. Μπνξείηε επίζεο λα ζεκεηώζεηε 

ηελ δηεύζπλζε θαη ην ηειέθσλν ζαο θαζώο ζε θάζεηο έληνλνπ ζηξεο κπνξεί λα ηα 

μεράζεηε θαη λα ραζεί πνιύηηκνο ρξόλνο.  

 

2ν Βήκα: Παξακείλεηε ςύρξαηκνη  

Σν κόλν άηνκν πνπ κπνξεί λα ιάβεη δξάζε είζηε εζείο! Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη 

ζεκαληηθό λα θξνληίζεηε ηελ πγεία ζαο θαη λα παξακείλεηε ςύρξαηκνη/κεο ζε 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Πάξηε βαζηέο αλάζεο κε ηα κάηηα θιεηζηά, κεηξήζηε 

κέρξη ην 10 θαη επαλαιάβεηε ζηνλ εαπηό ζαο όηη κπνξείηε λα δηαρεηξηζζείηε ηελ 

θαηάζηαζε. Πάξηε βαζηά αλάζα πξηλ ιάβεηε δξάζε. Γώζηε ζηνλ εαπηό ζαο ρξόλν λα 

ζθεθηεί πξηλ δξάζεηε.  
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3ν Βήκα: Καιέζηε βνήζεηα  

Πεξηγξάςηε κε αθξίβεηα θαη ήξεκα ηελ επείγνπζα θαηάζηαζε ζηελ αξκόδηα 

ππεξεζία. Πεξηγξάςηε ζπκπηώκαηα, εάλ ππάξρεη ζθπγκόο, εάλ ην άηνκν έρεη ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ, εάλ ππάξρεη αηκνξξαγία θαη πόζν έρεη δηαξθέζεη ην πεξηζηαηηθό. 

Γώζηε ην όλνκα θαη ηελ πιήξε δηεύζπλζή ζαο (κελ μεράζεηε λα αλαθέξεηε ην όλνκα 

πνπ αλαγξάθεηαη ζην θνπδνύλη θαη ηνλ όξνθν). Μόιηο θιείζεηε ην ηειέθσλν, 

παξακείλεηε θνληά ζην άηνκν θαη θαζεζπράζηε ην ιέγνληαο όηη όια ζα πάλε θαιά 

θαη όηη ε βνήζεηα είλαη θαζνδόλ.  

 

4ν Βήκα: Γείηε ηελ πιήξε εηθόλα  

Δάλ ην άηνκν έρεη πέζεη ζην πάησκα, δελ είλαη θαιή ηδέα λα ηνλ κεηαθηλήζεηε θαζώο 

δελ γλσξίδεηε εάλ έρεη ππνζηεί θάπνηα εζσηεξηθή αηκνξξαγία ή αλ έρεη ζπάζεη θάηη. 

Δίλαη πξνηηκόηεξν λα πεξηκέλεηε ηαηξηθή βνήζεηα, θαζώο νη εηδηθνί γλσξίδνπλ 

αθξηβώο πσο ζα πξέπεη λα κεηαθηλήζνπλ ην άηνκν ρσξίο λα επηδεηλώζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ. Παξακείλεηε κε ην άηνκν, θαη θαζεζπράζηε ην κηιώληαο ηνπ 

επγεληθά. Δάλ ην άηνκν δηαηεξεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ, κπνξείηε λα ην ξσηήζεηε «πνηό 

είλαη ην όλνκα ζνπ;» γηα λα αμηνινγήζεηε ηελ λνεηηθή ηνπ θαηάζηαζε εθείλε ηελ 

ζηηγκή. Θα πξέπεη επίζεο λα πξνζπαζήζεηε λα δηαηεξήζεη ην άηνκν ηηο αηζζήζεηο ηνπ 

ρατδεύνληαο απαιά ην ζηήζνο ηνπ ή παίδνληαο κε ην βιέθαξν ηνπ ή αγγίδνληαο ηα 

κάηηα ηνπο γηα λα εμεηάζεηε ηα αληαλαθιαζηηθά ηνπο.  

 

ε θάζε πεξίπησζε, ε βνήζεηα είλαη θαζνδόλ θαη έρεηε θάλεη ην θαιύηεξν πνπ 

κπνξνύζαηε λα θάλεηε! Πξνζπαζήζηε λα παξακείλεηε αηζηόδνμνη θαη κελ 

παληθνβάιιεζηε αθόκα θαη εάλ ε θαηάζηαζε αιιάμεη ξαγδαία. ύληνκα ζα έρεηε 

θνληά ζαο εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη ζα 

ζαο αλαθνπθίζνπλ.  
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ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 6 

 

1. Γεκηνπξγήζηε κηα ιίζηα κε όια απηά πνπ ζα πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο 

θεύγνληαο από ην ζπίηη, ζε κηα επείγνπζα θαηάζηαζε. Βεβαησζείηε όηη έρεηε 

ζπκπεξηιάβεη ηα απαξαίηεηα!  

 

2. Κιείζηε ηα κάηηα ζαο θαη πξνζπαζήζηε λα πάξεηε 10 εηζπλνέο/εθπλνέο. 

Πξνζπαζήζηε λα επηθεληξσζείηε ζηελ αλαπλνή ζαο θαη λα θαζαξίζεηε ηελ 

ζθέςε ζαο από ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο. Μεηξήζηε κέρξη ην 10 θαη αλνίμηε ηα 

κάηηα ζαο. Δπαλαιάβεηε ηελ άζθεζε θαζεκεξηλά.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 1 

ΛΔΞΗΚΟ ΟΡΟΛΟΓΗΑ 

 

Καηάρξεζε: ε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε θάπνηνλ κε ζθιεξόηεηα ή βίαην ηξόπν, 

εηδηθά όηαλ απηό γίλεηαη ζπζηεκαηηθά ή επαλαιακβαλόκελα.  

Δπηζεηηθή επηθνηλσλία: είλαη ε κέζνδνο έθθξαζεο ησλ αλαγθώλ θαη ησλ επηζπκηώλ 

πνπ δε ιακβάλεη ππόςε ηηο επηζπκίεο ησλ άιισλ.  

Δπνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία: ε δπλαηόηεηα λα ππεξαζπίδεζηε ηα δηθαηώκαηα ηα 

δηθά ζαο ή άιισλ κε ήξεκν θαη ζεηηθό ηξόπν ρσξίο λα δέρεζηε επηζεηηθά ή παζεηηθά 

απηά κε ηα νπνία δε ζπκθσλείηε. 

Φνξηίν ηνπ θξνληηζηή: είλαη κηα έλλνηα πνπ πεξηγξάθεη ηα ζσκαηηθά, 

ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

νηθνγελεηαθνί θξνληηζηέο. 

Φξνληηζηήο: έλα πξόζσπν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηε ζσκαηηθή θαη ηελ ςπρηθή πγεία 

θάπνηνπ άιινπ. πλήζσο, απηό ην πξόζσπν είλαη ππεύζπλν γηα ηηο θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο ηνπ αηόκνπ, όπσο ε ζίηηζε, ην κπάλην ηνπ, ε ηαηξηθή θξνληίδα θηι.  

Οηθνγελεηαθόο θξνληηζηήο: είλαη έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ θξνληίδεη θαη 

ππνζηεξίδεη έλα άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο  

Δπίζεκνο θξνληηζηήο ή Δπαγγεικαηίαο θξνληηζηήο: είλαη έλαο όξνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηα άηνκα πνπ ακείβνληαη γηα λα παξέρνπλ θξνληίδα.  

Δγγξακκαηνζύλε ζε ζέκαηα πγείαο: ε εγγξακκαηνζύλε ζε ζέκαηα πγείαο 

αλαθέξεηαη ζην βαζκό πνπ ην άηνκν είλαη ηθαλό λα έρεη πξόζβαζε, λα επεμεξγάδεηαη 

θαη λα θαηαλνεί βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα πγείαο θαη ζε ππεξεζίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα ιάβεη απνθάζεηο ζε ζέκαηα πγείαο.  

HLS-EU: ην πξόγξακκα HLS-EU είλαη ε πξώηε κειέηε γηα ηελ παξνρή δεδνκέλσλ 

ηνπ πιεζπζκνύ ζρεηηθά κε ηελ εγγξακκαηνζύλε ζε ζέκαηα πγείαο ζε επξσπατθό 

επίπεδν γηα ηε ζύγθξηζε αλάκεζα ζε επηιεγκέλεο ρώξεο κέιε 

Αλεπίζεκνη θξνληηζηέο: είλαη ζπλήζσο ηα άηνκα πνπ παξέρνπλ θξνληίδα ζηελ 

νηθνγέλεηα ή ζε θίινπο ρσξίο ακνηβή. Έλαο νηθνγελεηαθόο θξνληηζηήο είλαη έλαο 

αλεπίζεκνο θξνληηζηήο.  
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Δθθνβηζκόο: όηαλ θάπνηνο θνβίδεη ή απεηιεί θάπνηνλ άιινλ γηα λα θάλεη απηό πνπ 

εθείλνο ζέιεη. 

Υακειή αλνρή ζηελ απνγνήηεπζε: είλαη κηα έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηελ αδπλακία ηνπ λα αλερζεί δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ή αγρσηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Πξνέξρεηαη από ηελ πεπνίζεζε όηη ε πξαγκαηηθόηεηα πξέπεη λα είλαη 

όπσο απηόο επηζπκεί θαη νπνηαδήπνηε απνγνήηεπζε πξέπεη λα επηιπζεί άκεζα θαη 

εύθνια. 

Μνπξκνπξεηό: λα ιέεη θάπνηνο ιέμεηο ζε ρακειό ηόλν, ζπρλά ζαλ λα κηιάεη ζηνλ 

εαπηό ηνπ  

Με-ιεθηηθή επηθνηλσλία: είλαη ε κε-γισζζηθή κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ κέζσ 

νπηηθώλ, αθνπζηηθώλ, απηηθώλ θαη θηλαηζζεηηθώλ ηξόπσλ  

Παηξνλάξσ: δήζελ πξνζηαηεύσ θάπνηνλ πεξηνξίδνληαο όκσο ηελ απηελέξγεηά ηνπ, 

ηνλ θαπειώλσ, δίλσ βνεζεηηθέο νδεγίεο  ζύκθσλα κε ην κπαιό κνπ θαη ηηο βιέςεηο 

κνπ ζε άιινλ θαη δελ ηνπ αθήλσ πεξηζώξην λα αλαπηύμεη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ 

ηάζε: 1. Ζ ζέζε ζηελ νπνία θάπνηνο θξαηά ην ζώκα ηνπ όηαλ ζηέθεηαη ή θάζεηαη / 

2. Μηα ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ή ζπκπεξηθνξά. 

Δγγύηεηα: αλαθέξεηαη ζην λα είλαη θαλείο θνληά, θπζηθά ή κεηαθνξηθά.  

Παηρλίδη ξόισλ: κηα δξαζηεξηόηεηα κάζεζεο όπνπ δύν άηνκα πξνζπνηνύληαη όηη 

είλαη θάπνηνη άιινη γηα λα θάλνπλ ζηελ πξάμε θάηη θαηλνύξην πνπ έρνπλ κάζεη. 

Θεσξείηαη έλα ζεκαληηθό εξγαιείν κάζεζεο.  

αξθαζκόο: ε ρξήζε εηξσλείαο από θάπνηνλ γηα λα θνξντδέςεη ή λα εθθξάζεη 

πεξηθξόλεζε  

Παζεηηθν-επηζεηηθή επηθνηλσλία: είλαη ε έλλνηα ηεο κε έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ κέζσ 

ζπκπεξηθνξώλ όπσο ε αλαβιεηηθόηεηα, ε έθθξαζε ηεο ζιίςεο ή ηεο απόζπξζεο.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2 

ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΓΓΡΑΜΑΣΟΤΝΖ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

Ο βαζηθόο ζθνπόο απηήο ηεο ελόηεηαο είλαη λα παξνπζηάζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνλ 

ζσζηό ηξόπν ρξήζεο ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο ώζηε 

λα ληώζνπλ άλεηα κε ηελ ηερλνινγία θαη λα ηε ρξεζηκνπνηνύλ σο πεγή 

πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

ην ηέινο ηεο ελόηεηαο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνύλ λα: 

 Φξεζηκνπνηνύλ ζύζηεκα Android ΙOS ζε θηλεηέο ζπζθεπέο (tablets ή έμππλα 

ηειέθσλα) κε επθνιία 

 Αλαδεηνύλ, λα εγθαζηζηνύλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη εθαξκνγέο εύθνια θαη 

θαζεκεξηλά ρσξίο δπζθνιία  

 Σπλδένληαη ζην δηαδίθηπν κε ην Wi-Fi ή κέζσ ηεο ζύλδεζεο ηνπ θηλεηνύ 

(broadband). 

 Μέλνπλ αζθαιείο ζην δηαδίθηπν θαη λα απνθεύγνπλ θηλδύλνπο όπσο ηνύο, 

ειεθηξνληθό ςάξεκα θαη απάηεο 

 Αλαδεηνύλ ζην YouTube, θαη λα βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα ηε δνπιεηά 

ηνπο.  

 Φξεζηκνπνηνύλ έλα πεξηεγεηή (web browser) γηα λα επηζθέπηνληαη θαη λα 

καξθάξνπλ ηζηνζειίδεο 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  

ΠΟΣΔ ΔΗΝΑΗ ΥΡΖΗΜΔ ΟΗ ΚΗΝΖΣΔ ΤΚΔΤΔ;  

 

Οη θηλεηέο ζπζθεπέο έρνπλ γίλεη βαζηθό κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο καο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο καο δσήο. Γελ είλαη παξάμελν όηη ππάξρνπλ ηόζα λέα 

ραξαθηεξηζηηθά ζε κνξθή widget γηα θηλεηέο ζπζθεπέο, ώζηε λα κπνξνύκε λα έρνπκε 

ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο παληνύ. Αθνινπζεί κία ιίζηα κε ηηο πην θνηλέο ρξήζεηο θηλεηώλ 

ζπζθεπώλ πνπ εμεγεί ην ιόγν γηαηί ηα θηλεηά είλαη ηόζν επξέσο δηαδεδνκέλα: 

 Ζ ηειεθσλία είλαη έλαο πξνθαλήο ιόγνο πνπ δε ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ 

ζπδήηεζε. 

 Ζ ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν κέζσ Wi-Fi ή broadband είλαη βαζηθό ζεκείν 

δήηεζεο, γηαηί καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα πξόζβαζε ζην παγθόζκην δίθηπν, 

όπνπ ηα νθέιε πξόζβαζεο ζην παγθόζκην δίθηπν είλαη ακέηξεηα. 

 Ζ επηθνηλσλία κε άιινπο κέζσ κελπκάησλ θσλήο θαη βίληεν. 

 Απηά ηα εξγαιεία έρνπλ δηεπθνιύλεη πνιινύο νηθνλνκηθνύο ηνκείο 

δηεπθνιύλνληαο ηελ εξγαζία από απόζηαζε γηα κεξηθνύο εξγαδόκελνπο. 

Τπάξρνπλ θαη εθδειώζεηο πνπ ζηήλνληαη από απόζηαζε, δηαδηθηπαθά θαη 

νλνκάδνληαη webinars. 

 Ζ παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ή πξνγξακκάησλ 

ςπραγσγίαο κέζσ podcasts. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα πιηθό βίληεν 

δηαδηθηπαθά.  

 Σν ειεθηξνληθό εκπόξην έρεη απμεζεί ζεακαηηθά από ηε ρξήζε ησλ θηλεηώλ 

ζπζθεπώλ. ήκεξα, κπνξνύκε λα αγνξάζνπκε νηηδήπνηε ρσξίο πνιύ θόπν 

από ην δηαδίθηπν. Ζ απζηεξή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπνξίνπ 

πξνζηαηεύνπλ απηή ηε κνξθή θαη ηελ θάλνπλ πην αζθαιή γηα ηνπο ρξήζηεο 

όηαλ ζπλαιιάζζνληαη δηαδηθηπαθά (απηό βέβαηα δελ ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε 

εκπνξίνπ κεηαρεηξηζκέλσλ πνπ γεληθόηεξα είλαη πην επηθίλδπλν).   

 Ζ εμεύξεζε δηεπζύλζεσλ, πεξηνρώλ ζε ράξηεο, ε ιήςε θαηεπζύλζεσλ θαη ε 

δεκηνπξγία επηινγώλ κεηαθίλεζεο κέζσ GPS δνξπθόξσλ δελ ππήξμε πνηέ 

επθνιόηεξε. 
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 Ζ ιήςε θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν κε πςειή αλάιπζε θαη πνηόηεηα βνεζά 

ηνπο αλζξώπνπο λα δηαθπιάηηνπλ πνιύηηκεο ζηηγκέο, βνεζά ζηα ρόκπη ή θαη 

ζηε δνπιεηά. 

 Ζ αλάγλσζε θαη επηκέιεηα θεηκέλσλ, παξά ηηο δπζθνιίεο ιόγσ ηεο κηθξήο 

νζόλεο θαη ηνπ εηθνληθνύ πιεθηξνινγίνπ, έρεη εμειηρηεί θαη είλαη κία 

ιεηηνπξγία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη άλζξσπνη όηαλ δελ κπνξνύλ λα είλαη ζε έλα 

ζηαζεξό ππνινγηζηή.  

 Ο απνζεθεπηηθόο ρώξνο πνπ παξέρνπλ ηα πεξηζζόηεξα θηλεηά κπνξεί 

εύθνια λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απνζήθεπζε ζεκαληηθώλ θαθέισλ θαη πνιιέο 

εθαξκνγέο Android έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ζηέιλνπλ ή λα αληηγξάθνπλ 

ηέηνηνπο θαθέινπο ζε πξνζηαηεπκέλνπο servers κε πξόζβαζε από 

δηαθνξεηηθά ζεκεία. 

 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1 

Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε θάπνηα ζελάξηα θαηαζηάζεσλ γηα ην πώο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε κία θηλεηή ζπζθεπή. Πξνζπαζήζηε λα δώζεηε κία ιεπηνκεξή 

απάληεζε ζην εξώηεκα «Πώο ζα ην ρξεζηκνπνηνύζαηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε;»: 

πλαληάηε έλα πνιύ θαιό θαη έκπεηξν επαγγεικαηία πγείαο από ηνλ νπνίν κπνξείηε 

λα ιάβεηε πνιύηηκεο ζπκβνπιέο θαη ζαο δίλεη ην θηλεηό ηνπ ηειέθσλν. Με πνην 

ηξόπν ζα ην ρξεζηκνπνηνύζαηε;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

πλεηδεηνπνηείηε όηη έρεηε ράζεη ην θπιιάδην νδεγηώλ γηα έλα θάξκαθν πνπ παίξλεη 

ν αζζελήο ζαο. Πώο ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε ην θηλεηό ζαο γηα λα βξείηε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαξκάθνπ απηνύ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Υξεηάδεηαη λα επηζθεθζείηε έλα λέν ηαηξείν γηα λα δείηε έλα γηαηξό. Πώο ζα βξίζθαηε 

ηελ ηνπνζεζία εάλ γλσξίδαηε κόλν ην όλνκα ηνπ γηαηξνύ θαη ηνπ ηαηξείνπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  

ΒΑΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΚΗΝΖΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ  

 

Οη πεξηζζόηεξεο θηλεηέο ζπζθεπέο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα είλαη εύρξεζηεο. Γηα ην 

ιόγν απηό, ν κέζνο όξνο ηνπ πιεζπζκνύ δελ έρεη δπζθνιία ζηε ρξήζε εάλ έρεη κάζεη 

λα ρξεζηκνπνηεί έλα laptop ή έλα Ζ/Τ.  

 

Κνηλέο ιεηηνπξγίεο (interfaces) ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ είλαη νη αθόινπζεο: 

 

 Κνπκπί εθθίλεζεο, επαλεθθίλεζεο θαη θιεηζίκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ην θιείδσκα ηεο νζόλεο όηαλ ε ζπζθεπή είλαη ελεξγή 

αιιά δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Σν θνπκπί είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην πάλσ κέξνο ή 

ζηα πιάγηα ηεο ζπζθεπήο.  

 Σα θνπκπηά ειέγρνπ ηνπ ήρνπ ζηα πιάγηα ηεο ζπζθεπήο, ζπλήζσο ζηελ 

αξηζηεξή κεξηά, αιιά θαη ζηε δεμηά. Ο ήρνο κπνξεί λα ειεγρζεί όηαλ ην 

θηλεηό δελ είλαη θιεηδσκέλν ή όηαλ πνιπκέζα ιεηηνπξγνύλ αθόκα θαη ζε 

θιεηδσκέλε ζπζθεπή. Γηαθνξεηηθνί ηύπνη ήρνπ είλαη δηαζέζηκνη, 

 

Source: Samsung Galaxy Tab 3 Lite manual 
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ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο ήρνπο θιήζεο, εηδνπνηήζεσλ αιιά θαη 

πνιπκέζσλ. Όηαλ ν ήρνο θιήζεο είλαη ζην ειάρηζην, ηειεθσλήκαηα θαη 

εηδνπνηήζεηο, κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ζε εηδνπνίεζε κε δόλεζε.  

 Σα θνπκπηά Menu, Home θαη Δπηζηξνθή είλαη ηνπνζεηεκέλα ζην θάησ 

κέξνο ηεο νζόλεο, ζε κεξηθέο ζπζθεπέο είλαη πξαγκαηηθά θνπκπηά, ελώ ζε 

άιιεο είλαη  εηθνληθά θνπκπηά πάλσ ζηελ νζόλε.   

 Κνπκπί Menu, εμαξηάηαη από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα θαη ην επηπξόζζεην 

ιεηηνπξγηθό πνπ εγθαηέζηεζε ν παξαγσγόο, θαη κπνξεί λα είλαη ε αιιαγή 

δηάθνξσλ εθαξκνγώλ ή έλα κελνύ από κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. 

 Κνπκπί Home, είλαη ζπλήζσο ζηε κέζε, θαη επηζηξέθεη ηελ νζόλε ζηελ 

αξρηθή νζόλε ηνπ θηλεηνύ, αθήλνληαο ηελ εθαξκνγή λα ηξέρεη. 

 Κνπκπί επηζηξνθήο ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην κίαο εθαξκνγήο θαη 

πεγαίλεη ηελ εθαξκνγή ζηελ πξνεγνύκελε νζόλε. 

 

 Τπνδνρή ήρνπ είλαη δηαζέζηκε ζην πάλσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο γηα λα βάδεηε 

αθνπζηηθά ή ερεία.   

 Σα πην ζύγρξνλα θηλεηά έρνπλ 2-3 θσηνγξαθηθέο θάκεξεο, ε κία πξνο ην 

ρξήζηε θαη νη ππόινηπεο πξνο ηα πίζσ. Ζ κπξνζηηλή θάκεξα ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα βίληεν θιήζεηο, γηα ζέιθη θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο 

θαζξέθηεο. Οη πίζσ θάκεξεο ζπλήζσο έρνπλ θαιύηεξε ηερλνινγία θαη 

κπνξνύλ λα ηξαβήμνπλ θσηνγξαθίεο κε πςειή αλάιπζε.  

 Θύξα Micro USB γηα θόξηηζε ηεο ζπζθεπήο θαη γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ 

από θαη ζε άιιε ζπκβαηή ζπζθεπή. πλήζσο είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην θάησ 

ηκήκα ηεο ζπζθεπήο.  

 Τπνδνρή Κάξηαο SIM, ή θαη πεξηζζόηεξεο από κία, είλαη γηα λα ζπλδέεηε ηε 

ζπζθεπή ζαο κε ηνλ πάξνρν θηλεηήο ηειεθσλίαο. Οη ππνδνρέο κπνξεί λα είλαη 

θαλνληθέο, micro ή nano αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο θάξηαο.  

 Τπνδνρή θάξηα κλήκεο, αλ θαη ζήκεξα ππάξρνπλ πιένλ ζπζθεπέο ρσξίο 

επηπξόζζεηε θάξηα κλήκεο, βνεζάεη γηα λα δηεπξύλεηε ηε ρσξεηηθόηεηα ηεο 

κλήκεο ηεο ζπζθεπήο ζαο.  
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 Κεξαία GPS, ζπλήζσο είλαη νξαηή εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπήο, ζπιιέγεη 

ζηνηρεία γηα ηελ ηνπνζεζία κέζσ δνξπθόξνπ. Απηή ε ηνπνζεζία 

ρξεζηκνπνηείηαη από πνιινύο ράξηεο θαη εθαξκνγέο γηα λα βειηηώζνπλ ηελ 

εκπεηξία ηνπ ρξήζηε.  

 Οζόλε αθήο, δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα θαιύηεξε εκπεηξία ζηε ρξήζε ησλ 

ζπζθεπώλ θαη δηαθέξνπλ ζεκαληηθά από ηα παιαηόηεξεο γεληάο θηλεηά.  

 Μπαηαξίεο, παιαηόηεξα ήηαλ εύθνιν λα βγνπλ θαη λα αληηθαηαζηαζνύλ. 

ήκεξα είλαη ελζσκαησκέλεο ζηε ζπζθεπή (build-in) θαη δελ κπνξεί λα γίλεη 

αιιαγή ρσξίο ηερληθή ππνζηήξημε. 

 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 2 

 

1. Αθνινπζνύλ απιέο ελέξγεηεο γηα λα απνθηήζεηε εκπεηξία θαη λα θαηαλνήζεηε 

πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα θηλεηή ζπζθεπή: 

i. Κιείζηε θαη ζηε ζπλέρεηα, αλνίμηε ηε ζπζθεπή, ρξεζηκνπνηώληαο ην θνπκπί 

παύζεο ιεηηνπξγίαο. Παξαηεξήζηε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο εηθόλεο πνπ 

εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα.  

Μόιηο αλνίμεη ε ζπζθεπή, θάληε επαλεθθίλεζε μαλά κε ην θνπκπί παύζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο. Παξαηεξήζαηε θάπνηα δηαθνξά ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο; 

ii. Αλνίμηε ηελ θάκεξα θαη ηξαβήμηε έλα ζύληνκν video. Σξαβήμηε κεξηθέο 

θσηνγξαθίεο, πξνζπαζώληαο λα εζηηάζεηε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, 

παηώληαο πάλσ ζηελ νζόλε ζην ζεκείν κνπ ζέιεηε λα εζηηάζεηε. 

iii. Βξείηε ην video θαη ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ηξαβήμαηε πεγαίλνληαο ζηνλ 

πεξηεγεηή θαθέισλ θαη αξρείσλ (ζπλήζσο ην βξίζθεηε ζηηο Ρπζκίζεηο → 

ύζηεκα → Απνζήθεπζε → Δμεξεύλεζε, αλ θαη κπνξεί λα ππάξρεη εηθνλίδην 

ζην θηλεηό). 

iv. Βξείηε ηηο θσηνγξαθίεο ζαο ζηελ εθαξκνγή Γθαιεξί. Αλνίμηε ηε θαη θάληε 

Zoom-in θαη Zoom-out γηα λα δείηε ιεπηνκέξεηεο. 
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v. Δπεμεξγαζηείηε κία από ηηο εηθόλεο κε ην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο ηνπ 

θηλεηνύ. Γείηε εάλ κπνξείηε λα θόςεηε ή λα πεξηζηξέςεηε ηε θσηνγξαθία, λα 

αλνίμεηε ηε θσηεηλόηεηα, λα ξπζκίζεηε ηελ αληίζεζε θαη saturation. 

εκείσζε: Γελ είλαη ηόζν ζεκαληηθό λα γίλεηε εηδηθόο ζηελ επεμεξγαζία ηεο 

εηθόλαο, αιιά λα πεξάζηε ρξόλν ζηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο Γθαιεξί. 

vi. Παίμηε ην video πνπ ηξαβήμαηε θαη αιιάμηε ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ από ηε 

ζπζθεπή ζαο. 

vii. Δπηζηξέςηε ζηελ θεληξηθή νζόλε θαη αιιάμηε ζε ζησπειή ιεηηνπξγία έπεηηα, 

ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ήρνπ κε ηε ρξήζε ησλ θνπκπηώλ γηα ηε ξύζκηζε ηνπ 

ήρνπ. Απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ξύζκηζεο ήρνπ κπνξείηε λα ηηο βξείηε εάλ ζύξεηε 

ην δάθηπιν ζαο από ηελ αξρή ηεο νζόλεο πξνο ηα θάησ. Σόηε ζα θαηέβεη κία 

νζόλε κε ηα ίδηα εηθνλίδηα.   

viii. Αιιάμεηε ηε θσηεηλόηεηα από ην κελνύ πνπ ζα βξείηε ζηελ νζόλε πνπ 

θαηεβαίλεη κόιηο ζύξεηε ην δάθηπιν ζαο από ηελ αξρή ηεο νζόλεο πξνο ηα 

θάησ.  

 

2. Γηα λα βειηησζείηε ζηε ρξήζε ηνπ εηθνληθνύ πιεθηξνινγίνπ πξέπεη λα 

εμαζθεζείηε. Ξεθηλήζηε λα ζηέιλεηε κελύκαηα ζε θίινπο θαη ζπγγελείο, θαη 

ελεκεξώζηε ηνπο όηη παίξλεηε κέξνο ζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. 

Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ηηο εθαξκνγέο chat, κηαο θαη είλαη ν 

βαζηθόο ιόγνο πνπ νη λένη βειηηώλνληαη γξήγνξα ζηελ πιεθηξνιόγεζε.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΜΑΕΗ  

ΣΟΤ 

 

Οη εθαξκνγέο (Apps for applications), είλαη αλεμάξηεηα κέξε ηνπ πιηθνύ πνπ 

εγθαζίζηαηαη ζε θηλεηέο εθαξκνγέο κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπο 

θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα ηνπ θηλεηνύ (θάκεξεο, κηθξόθσλν 

θηι.) ή απνηεινύλ εμσηεξηθέο ππεξεζίεο κέζσ δηαδηθηύνπ (YouTube, Facebook, 

Amazon, θηι.). 

Οη εθαξκνγέο γηα ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ηα tablets είλαη όηη ηα πξνγξάκκαηα γηα 

ηνπο Ζ/Τ.   

 

ύλδεζε ζην δηαδίθηπν 

Δάλ ρξεηάδεζηε κία λέα εθαξκνγή, ζα πξέπεη λα είζηε ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν 

κέζσ Wi-Fi ή δηθηύνπ broadband γηα λα αλαδεηήζεηε από ην online θαηάζηεκα 

εθαξκνγέο.  

Ζ ζύλδεζε κέζσ Wi-Fi είλαη δηαζέζηκε εάλ ππάξρεη πξόζβαζε κέζσ switch ή ελόο 

router, ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα ζην δηαδίθηπν κε θαιώδην ή νπηηθή ίλα.  

Γηα λα ζπλδεζείηε κέζσWi-Fi πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ βήκαηα:  

 ύξεηε ην δάθηπιν ζαο από ηελ αξρή ηεο νζόλεο, όηαλ ηελ έρεηε μεθιεηδώζεη, 

θαη παηήζηε ην εηθνλίδηνWi-Fi. 

 Δπηιέμηε ην δίθηπν πνπ έρεηε πξόζβαζε από ηε ιίζηα κε ηα δηαζέζηκα 

εηθνλίδηα θαη γλσξίδεηε ηνλ θσδηθό ή αλ είλαη ειεύζεξεο πξόζβαζεο. 

 Δάλ ρξεηάδεηαη θσδηθό βάιηε ηνλ θαη κία εηδνπνίεζε ζα εκθαληζηεί κόιηο 

ζπλδεζείηε.   

 

Δλαιιαθηηθά, αληί γηα ηε ρξήζε ηνπ Wi-fi, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζύλδεζε 

broadband ηνπ θηλεηνύ, ε νπνία δε ζηεξίδεηαη ζε ηδησηηθέο ζπζθεπέο θαη θσδηθνύο. Ζ 

πεγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη νη mobile net work cell towers, έηζη κπνξείηε λα είζηε 

ζπλδεδεκέλνη εάλ είλαη ην θηλεηό ζαο ζπλδεδεκέλν ζε δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. 
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Σν θνπκπί ελεξγνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θηλεηνύ δηαθέξεη αλάινγα κε ηε 

ζπζθεπή θαη ηελ έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Android. Ζ θαιύηεξε 

πξνζέγγηζε είλαη λα μέξεηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Παηήζηε ην θνπκπί κε ηα αληίζεηα βέιε από ην κελνύ πνπ επεθηείλεηαη όηαλ 

ζύξεηε ην δάθηπιν ζαο από ηελ πάλσ πξνο ηα θάησ ζηελ νζόλε.  

εκείσζε: Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη απηή ε ιεηηνπξγία είλαη δηαζέζηκε εάλ έρεηε 

αληίζηνηρν ζπκβόιαην ή θάξηα πνπ πεξηιακβάλεη δεδνκέλα γηα ζύλδεζε ζην internet. 

Σα δεδνκέλα κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλα ζε Megabytes/Gigabytes, όπσο θαη ε 

ηαρύηεηα ζύλδεζεο. Δίλαη θαιύηεξν λα ρξεζηκνπνηείηε Wi-Fη γηα λα κελ εμαληιήζεηε 

ηα δεδνκέλα ζαο. 

  

Καηαζηήκαηα Δθαξκνγώλ 

Σα επίζεκα δηαδηθηπαθά θαηαζηήκαηα γηα λα αγνξάζεηε ή λα θαηεβάζεηε δσξεάλ 

εθαξκνγέο γηα ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android OS νλνκάδεηαη GooglePlay, ην νπνίν 

θαη δηαρεηξίδεηαη ε Google. Δπνκέλσο, νη εθαξκνγέο είλαη πξνζηαηεπκέλεο από 

θαθόβνπιν ινγηζκηθό ή ηνύο. Απηό ην θάλεη ην θαηάζηεκα επηινγήο, παξόηη 

ππάξρνπλ θαη άιια δηαζέζηκα. Δδώ ζα βξείηε κεξηθά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ην 

GooglePlay: 

 Οη επηθίλδπλεο εθαξκνγέο δελ επηηξέπνληαη ή αθαηξνύληαη κόιηο δηαπηζησζεί 

ε επηθηλδπλόηεηά ηνπο. 

 Οη εθαξκνγέο είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζε θαηεγνξίεο θαη είλαη εύθνιν λα 

εληνπηζηνύλ. Σν GooglePlay δίλεη πξνηάζεηο, βάζεη ησλ εθαξκνγώλ πνπ έρεηε 

εγθαηαζηήζεη ή έρεηε ςάμεη ζην παξειζόλ.  

 Σν πεδίν αλαδήηεζεο επηηξέπεη γξεγνξόηεξε πινήγεζε. 

 Σν ζύζηεκα βαζκνιόγεζεο, εθζέζεηο θαη ζηαηηζηηθά ρξήζεο πξνζθέξνπλ 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο  γηα ην εάλ κία εθαξκνγή είλαη απηό πνπ 

ρξεηάδεηαη θάπνηνο. 

Από Ζ/Τ, κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηε ζειίδα https://play.google.com/store/apps γηα 

ην θαηάζηεκα. 

https://play.google.com/store/apps
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Δπηιέγνληαο ηε ζσζηή εθαξκνγή  

Ζ εύξεζε ηεο θαηάιιειεο εθαξκνγήο κπνξεί λα είλαη έλα δύζθνιν έξγν, δεδνκέλνπ 

ηνπ όγθνπ εθαξκνγώλ ζην GooglePlay. Παξαθάησ ζα βξείηε κεξηθέο εξσηήζεηο πνπ 

ζα πξέπεη λα ζέζεηε πξνηνύ εγθαηαζηήζεηε κία εθαξκνγή: 

 Έρεη βαζκνινγία 4.0 ζηα 5 αζηέξηα ή παξαπάλσ κε πάλσ από κεξηθέο 

εθαηνληάδεο ρξήζηεο; Σν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο δελ είλαη αιάλζαζην θαη όηαλ 

κία εθαξκνγή δελ είλαη δηαδεδνκέλε ηόηε, ην ζύζηεκα δελ είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν.  

 Υξεζηκνπνηνύλ ηελ εθαξκνγή πνιινί ρξήζηεο; Πξέπεη λα αλαδεηάηε αξρηθά 

ηηο πην δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο, κηαο θαη γηα ηηο ιηγόηεξα δηαδεδνκέλεο 

ζπλήζσο ππάξρεη θάπνηνο ιόγνο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά.  

 Τπάξρνπλ αξλεηηθέο θξηηηθέο από ηνλ πξνεγνύκελν κήλα ή γηα θάπνηα 

παιαηόηεξε έθδνζε; Δδώ ζα πξέπεη λα δώζεηε πξνζνρή γηαηί δελ είλαη 

ζπλεζηζκέλν θάπνηνο λα δίλεη ρξόλν γηα λα αθήζεη κία αξλεηηθή θξηηηθή, άξα 

θαιό είλαη λα ηε ιάβεηε ππόςε ζαο.  

 Από ηα απνζπάζκαηα ηεο εθαξκνγήο θαηαιαβαίλεηε όηη είλαη θαηάιιειε γηα 

εζάο; Δάλ νη εηθόλεο απηέο δελ είλαη θαηαλνεηέο, ελδέρεηαη λα ζαο κπεξδέςεη 

πεξηζζόηεξν όηαλ ηελ θαηεβάζεηε ζην θηλεηό ζαο.   

 Πεξηιακβάλεη ε πεξηγξαθή ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεζηε; Λείπνπλ βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά; Μεξηθέο θνξέο εάλ ζπλδπάζεηε δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο 
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κπνξεί λα θαιύςεη απηή ηελ έιιεηςε, αιιά από ηελ άιιε γίλεηαη αξθεηά 

πεξίπινθε ε όιε δηαδηθαζία.   

 Τπάξρνπλ επαθέο ηνπ δεκηνπξγνύ ηεο εθαξκνγήο; Δάλ όρη, κελ έρεηε κεγάιεο 

πξνζδνθίεο από ηελ εθαξκνγή.   

 Δάλ ππάξρεη ηζηνζειίδα, είλαη ζειίδα εηαηξείαο ή θάπνηνπ ηερληθνύ πνπ ηνπ 

αξέζεη λα δεκηνπξγεί εθαξκνγέο;  Γελ ππάξρεη ζσζηή απάληεζε εδώ, αιιά 

είλαη θαιύηεξα εάλ ε εθαξκνγή πξνέξρεηαη από κία εηαηξεία πνπ εζηηάδεηαη 

ζηε δεκηνπξγία εθαξκνγώλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνπ ζαο ελδηαθέξεη.  

 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 3 

 

1. Αλαξσηεζήθαηε πνηέ ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο πνπ ρξεηάδεζηε γηα ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ζαο κε ηελ ρξήζε ησλ έμππλσλ ζπζθεπώλ ή ησλ tablets;  

Θπκεζείηε πνηεο εθαξκνγέο αλαθέξζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη απνθαζίζηε εάλ ζέιεηε λα έρεηε θάπνηα από απηέο ζηε ζπζθεπή ζαο.  

 

Α) Δγθαηαζηήζηε Viber, WhatsApp, Signal, Telegram, Wire θαη / ή άιιεο παξόκνηεο 

εθαξκνγέο ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ θαη δείηε αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο επαθέο. 

 

Β) Άιιεο εθαξκνγέο πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε, είλαη απηέο ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα. Οπνηνδήπνηε δίθηπν είλαη αξθεηά δεκνθηιέο, δελ έρεη κόλν κηα εθαξκνγή ζην 

δηαδίθηπν, αιιά θαη κηα εθαξκνγή ζην θηλεηό, δνθηκάζηε ην θαη δείηε αλ ζα είλαη 

ρξήζηκν γηα εζάο. 

 

Γ) Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα δείηε ηηο εμήο εθαξκνγέο, ίζσο ζαο εθπιήμνπλ: 

i. TextGrabber - ζαο επηηξέπεη λα "ςεθηνπνηήζεηε" ην θείκελν από ηηο εηθόλεο, 

δεκηνπξγώληαο έηζη έλα επεμεξγάζηκν αξρείν θεηκέλνπ! Λάβεηε ππόςε όηη 

απηή ε εθαξκνγή έρεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνύο γηα γιώζζεο θαη 

γξακκαηνζεηξέο πνπ ζα κπνξνύζε λα εληνπίζεη. 
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ii. FlightRadar24 – πξνβάιιεη δσληαλά δεδνκέλα γηα δηαθνξεηηθέο πηήζεηο, ηελ 

αθξηβή ζέζε ηνπο θαη ζαο επηηξέπεη λα έρεηε ζην ηειέθσλό ζαο έλα 

αεξνπιάλν ζηνλ νπξαλό όπνπ ζα ιακβάλεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

δεδνκέλε πηήζε! 

iii. LiveTranscribe – είλαη ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Google ζην 

YouTube όπνπ απηόκαηα δεκηνπξγεί ππνηίηινπο, όπσο θαη ζην Android γηα 

θσλεηηθέο εληνιέο θαη είλαη πιένλ δηαζέζηκε δσξεάλ γηα νπνηαδήπνηε άιιε 

ρξήζε! 

 

2. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κε εθαξκνγέο: 

i. Ξεθηλήζηε δύν ή πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο θαη πξνρσξήζηε ζε ελαιιαγή 

από ηε κία ζηελ άιιε, ρσξίο λα ηηο ζηακαηήζεηε. 

ii. ηακαηήζηε ηελ ιεηηνπξγία κηαο εθαξκνγήο. 

iii. Γηαγξάςηε εθαξκνγέο πνπ δελ ρξεηάδεζηε. Αλ ρξεηάδεζηε όιεο ηηο 

εθαξκνγέο πνπ έρεηε εγθαηαζηήζεη, εγθαηαζηήζηε κηα άιιε εθαξκνγή 

απιά γηα λα εμαζθήζεηε ην πσο λα δηαγξάςεηε κηα εθαξκνγή. 

 

2. Σώξα πνπ έρεηε ζηελ ζπζθεπή ζαο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο θαη γλσξίδεηε 

πσο λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε, κηα θαιή ηδέα ζα ήηαλ λα ηηο ηνπνζεηήζεηε ζε 

κηα ζεηξά, γηα λα απνθύγεηε λα έρεηε έλα “ράνο” ζηελ νζόλε ζαο. 

i. Πξώηα απ' όια, ηνπνζεηήζηε εθαξκνγέο κε παξόκνην πιαίζην ζε νκάδεο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή κεηαθνξάο θαη απόζεζεο, ηνπνζεηώληαο ηε κηα 

πάλσ από ηελ άιιε. Ολνκάζηε ηηο εηηθέηεο ζε απηέο ηηο νκάδεο όπσο εζείο 

ζέιεηε.  

ii. ην επόκελν βήκα, ζα κπνξνύζαηε λα κεηαθηλήζεηε κεξηθέο από ηηο 

εθαξκνγέο πνπ έρνπλ απνκείλεη ρσξίο νκάδα ή αθόκα θαη νιόθιεξεο νκάδεο 

ζε άιιε νζόλε, θαη πάιη κέζσ ηεο κεηαθνξάο θαη απόζεζεο, ζύξνληάο ηηο ζην 

αξηζηεξό ή ην δεμί άθξν ηεο νζόλεο έσο όηνπ ζαο κεηαθέξεη ζε λέν ρώξν.  

iii. αλ ηειεπηαίν βήκα, ζα κπνξνύζαηε λα πξνζζέζεηε ηα ιεγόκελα widgets. 

Μεξηθέο εθαξκνγέο κπνξεί λα παξέρνπλ θάπνηα ρξήζηκα widgets ηα νπνία 

απμάλνπλ ηηο ιεηηνπξγηθόηεηεο ησλ εθαξκνγώλ απ’ επζείαο ζηελ νζόλε ζαο 
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ρσξίο θαλ λα μεθηλήζεηε κηα εθαξκνγή. Γηα παξάδεηγκα ην πξόγξακκα ζην 

εκεξνιόγην ζαο, ε ρξήζε ηνπ wi-fi, ηα δεδνκέλα θηλεηνύ, εμνηθνλόκεζε 

κπαηαξίαο, αλαπαξαγσγή ήρνπ θαη ηα ινηπά. Οη πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο 

έρνπλ δηαθνξεηηθή ρξήζε ησλ widget θαη είλαη ζην ρέξη ζαο λα βξείηε όηη 

βνιεύεη εζάο θαιύηεξα κε βάζε ην κνληέιν ηνπ θηλεηνύ ζαο.   
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  

ΠΔΡΗΖΓΖΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

Πώο ιεηηνπξγεί ην Γηαδίθηπν; 

Πξώηα από όια, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γλσξίδνπκε ηη αθξηβώο είλαη ην Γηαδίθηπν. Σν 

Γηαδίθηπν είλαη έλα παγθόζκην δίθηπν ππνινγηζηώλ ζην νπνίν νη ζπζθεπέο ηειηθώλ 

ρξεζηώλ, όπσο νη θνξεηνί ππνινγηζηέο, νη επηηξαπέδηνη ππνινγηζηέο, ηα tablet, ηα 

έμππλα ηειέθσλα θαη άιιεο ζπζθεπέο, ζπλδένληαη κε κηα ππνδνκή θαισδίσλ 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη νπηηθώλ ηλώλ πνπ ηα ζπλδένπλ κεηαμύ ηνπο ή κε 

δηαθνκηζηέο κεγαιύηεξνπο ππνινγηζηέο, πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ παξνρή 

ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ, όπσο ηζηνζειίδεο, ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία θ.α. 

Μεηά ην γξαθηθό απεηθνλίδεηαη απηή ε αθξηβήο ππνδνκή, καδί κε ηηο ζπζθεπέο 

ηειηθνύ ρξήζηε θαη ηνπο δηαθνκηζηέο ζην θέληξν: 
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Ζ ππνδνκή δηθηύνπ ησλ θαισδίσλ, ησλ ηλώλ θαη ησλ ελδηάκεζσλ θόκβσλ δηθηύνπ 

αλαπηύζζεηαη, εληζρύεηαη θαη ζπληεξείηαη από παξόρνπο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ θαη 

θνξείο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Μεξηθέο θνξέο, αθόκα θαη νη θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηό. 

Οη δηαθνκηζηέο αλήθνπλ ζε εηαηξείεο πνπ απνθνκίδνπλ θέξδε από ηηο εκπνξηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ ή κε θεξδνζθνπηθέο 

νξγαλώζεηο πνπ βξίζθνπλ άιια κέζα γηα λα ζηεξίμνπλ ηε δηθή ηνπο ζέζε ζην 

Γηαδίθηπν. 

Ση είλαη έλαο ηζηόηνπνο; 

ε γεληθέο γξακκέο, έλαο ηζηόηνπνο είλαη ςεθηνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο, πνπ 

ζπιιέγνληαη θαη νξγαλώλνληαη ζε ζειίδεο (ηζηνύο), πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα 

δηαθνκηζηή, πξνζβάζηκν από ην Γηαδίθηπν θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ. 

Οη ζειίδεο ηζηόηνπνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλν πεξηερόκελν κέζσ "ππεξζπλδέζκσλ", 

επηηξέπνληαο ηελ επθνιόηεξε πινήγεζε από ηε κηα ζειίδα ζηελ άιιε ζε νιόθιεξν 

ηνλ ηζηόηνπν. 

Οη ηζηόηνπνη κπνξνύλ λα είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από απιά ζηαηηθέο πιεξνθνξίεο - 

κπνξνύλ λα αληηπξνζσπεύζνπλ ςεθηαθέο ππεξεζίεο, όπσο πιαηθόξκεο γηα ηελ 

θξάηεζε ξαληεβνύ ζηνλ γηαηξό, παξαγγειία ηξνθίκσλ ή ςώληα ζην δηαδίθηπν.  

Οη ηζηόηνπνη αληηπξνζσπεύνληαη από ηα νλόκαηα ηνπ ηνκέα ηνπο, γεγνλόο πνπ ηνπο 

θαζηζηά εύθνιν λα ζπκνύληαη θαη λα δηαθξίλνληαη ν έλαο από ηνλ άιιν. 

Παξαδείγκαηα: google.com, Facebook.com, elily.eu, θιπ. 

Πεξηεγεηέο 

Οη ηζηόηνπνη είλαη πξνζβάζηκνη κέζσ εθαξκνγώλ (ή πξνγξακκάησλ, όηαλ κηινύλ γηα 

ππνινγηζηέο), πνπ νλνκάδνληαη πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο. Ζ πην δεκνθηιήο απηή ηε 

ζηηγκή είλαη ην Google Chrome, αιιά ππάξρνπλ θαη άιια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

επξέσο, όπσο ην Mozilla Firefox, ην Microsoft Edge (δηάδνρνο ηνπ Internet Explorer) 

θαη άιια. Οη πεξηζζόηεξεο ζπζθεπέο Android ζπλνδεύνληαη από πξνεγθαηεζηεκέλν 

ην Chrome. 
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ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 4 

 

1. Σν Google.com είλαη αλακθηζβήηεηα ε θαιύηεξε κεραλή αλαδήηεζεο πνπ 

ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή. Χζηόζν, ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο 

πνπ αμίδεη λα εμεηαζηνύλ θαηά ηελ αλαδήηεζε γηα θάηη ζπάληα εμεηδηθεπκέλα 

δεδνκέλα ή ηνπηθά δηαζέζηκνπο πόξνπο. ηε Ρσζία, νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο 

Νόηηαο Ακεξηθήο θαη ηεο Αζίαο πνπ αλαπηύζζνληαη ηνπηθά ζηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο είλαη πην δεκνθηιή θαη παξέρνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα από 

ηελ Google. 

Αθξηβώο όπσο θαη ζηε δσή "εθηόο ζύλδεζεο", κεξηθέο θνξέο είλαη θαιή ηδέα 

λα απνθηήζεηε κηα δεύηεξε γλώκε, νπόηε αθηεξώζηε ιίγν ρξόλν ζε έξεπλα 

γηα ελαιιαθηηθέο ιύζεηο όπσο θαη πξνζζέζηε ζειηδνδείθηε ζην πξόγξακκα 

πεξηήγεζήο ζαο, όπνηεο ζεσξείηε ρξήζηκεο. 

Τπόδεημε: ηα πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο έρνπλ πξνθαζνξηζκέλα ζύλνια 

κεραλώλ αλαδήηεζεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ώζηε λα κπνξείηε λα 

μεθηλήζεηε από ηνλ έιεγρν απηώλ θαη ηελ επίζθεςε ζε θάζε ηζηόηνπν κεραλώλ 

αλαδήηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δείηε πνηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο παξέρνπλ. 

 

2. Γεκηνπξγήζηε εηθνλίδηα ζπληόκεπζεο ζηελ νζόλε ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο ζαο 

γηα κεξηθνύο από ηνπο πην ρξήζηκνπο ηζηόηνπνπο πνπ επηζθέπηεζηε ηαθηηθά. 

3. Δξεπλήζηε ηη ζεκαίλεη Web 2.0. Θα ζαο βνεζήζεη λα θαηαιάβεηε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηηο κέξεο καο θαη πώο θαηαιήμακε εδώ. Σα 

πεξηζζόηεξα άξζξα ζην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε απηό κπνξεί λα είλαη θάησ από 

έλα πην ηερληθό πιαίζην, νπόηε πξνζπαζήζηε λα πεξηνξίζεηε ηελ αλαδήηεζή 

ζαο ζε εθείλα πνπ απεπζύλνληαη ζην επξύ θνηλό, πνπ κπνξνύλ λα 

απεηθνληζηνύλ θαιύηεξα θαη λα θαηαλνεζνύλ επθνιόηεξα. 

4. Γηαβάζηε ηηο ηζηνξίεο ηεο Google θαη ηνπ Facebook. Απηά ζα είλαη θαη ηα δύν 

πην ελδηαθέξνληα θαη ρξήζηκα γηα λα γλσξίζεηε, θαζώο ξίρλνπλ πεξηζζόηεξν 

θσο ζην πώο ιεηηνπξγεί θαη εμειίζζεηαη ην Γηαδίθηπν.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5  

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΗΓΗΧΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Όζν πην δεκνθηιέο γίλεηαη ην δηαδίθηπν, ηόζν πην ειθπζηηθό γίλεηαη γηα ηνπο 

απαηεώλεο λα παξακνλεύνπλ αλππνςίαζηνπο ρξήζηεο. Γηα απηό ζα πξέπεη πάληα λα 

έρεηε θαηά λνπ ηελ αζθάιεηα ζαο θαη λα γλσξίδεηε ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζαο 

πεξηβάιινπλ όηαλ είζηε ζπλδεδεκέλνη, είηε θαηά ηελ πεξηήγεζε από ηελ θηλεηή 

ζπζθεπή ζαο είηε από έλαλ ππνινγηζηή. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθνί από ηνπο πην ζπρλνύο θηλδύλνπο, κε θάπνηεο 

ζπκβνπιέο γηα ην πώο λα παξακείλεηε αζθαιείο: 

 

Ζιεθηξνληθή απάηε  

Αλ θαη είλαη αξθεηά γεληθόο όξνο, ζπλήζσο είλαη ε επηθνηλσλία κε αλππνςίαζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ κελπκάησλ spam, θνηλσληθώλ δηθηύσλ θαη "ζθηεξώλ" 

δηαθεκίζεσλ. Οη επηηηζέκελνη ρξεζηκνπνηνύλ πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ γηα ηα 

ζύκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρεηξαγσγήζνπλ γηα λα ιάβνπλ δηαπηζηεπηήξηα 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ζηνηρεία πηζησηηθώλ θαξηώλ ή άιιεο πνιύηηκεο 

πιεξνθνξίεο. 

Γηα λα είζηε αζθαιείο: 

ΣΗ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΣΗ ΝΑ ΜΖΝ ΚΑΝΔΣΔ 

 Να εγθαηαζηήζεηε έλα πξόγξακκα 

απνθιεηζκνύ δηαθεκίζεσλ ζε όια ηα 

πξνγξάκκαηα πεξηήγεζήο ζαο. 

 Να αλαζεσξείηε δηαθεκίζεηο πνπ 

θαίλνληαη πνιύ θαιέο γηα λα είλαη 

αιεζηλέο 

 Να ρξεζηκνπνηείηε εθαξκνγέο ή 

επεθηάζεηο πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο, 

όπσο "Web of Trust", γηα λα εληνπίδεηε 

έγθαηξα ηηο επηθίλδπλεο ηζηνζειίδεο.  

 Ρπζκίζηε ην θίιηξν spam ζην email 

ζαο. 

 Μελ ςσλίδεηε από ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα πνπ δελ είζηε απόιπηα 

ζίγνπξνη πσο είλαη αζθαιή. 

 Μελ ζηέιλεηε ηνπο θσδηθνύο 

πξόζβαζεο ζαο, ζηνηρεία πηζησηηθώλ 

θαξηώλ ή άιιεο ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο 

κέζσ εθαξκνγώλ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ή κελπκάησλ. Οη 

πηζαλόηεηεο απάηεο είλαη αξθεηά 

πςειέο. 

 Μελ απνδέρεζηε αηηήκαηα θηιίαο ζην 

Facebook ή ζε παξόκνηα θνηλσληθά 

δίθηπα από άηνκα πνπ δελ γλσξίδεηε. 
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Ηνί (trojan horses, worms, spyware) 

Οη ηνί είλαη όια ηα είδε θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα θιέςνπλ 

επαίζζεηα δεδνκέλα, ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο, λα αλαθαηεπζύλνπλ ην πξόγξακκα 

πεξηήγεζεο, ζε επηθίλδπλνπο ηζηόηνπνπο ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ζπζθεπέο ζαο σο 

θνξέα γηα ηελ επίζεζε ζε άιιεο ζπζθεπέο θαη ηελ εμάπισζε πεξηζζόηεξσλ ηώλ. 

πλήζσο είλαη πνιύ πην ζπλεζηζκέλνη ζηνπο επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο, εηδηθά ζην 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ησλ Windows, σζηόζν νη πνζόηεηεο απεηιώλ γηα θηλεηέο 

ζπζθεπέο έρνπλ απμεζεί καδί κε ηε δεκνηηθόηεηα ησλ θνξεηώλ ππνινγηζηώλ. 

Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ππνζέηνπλ όηη αθόκα θαη αλ ππάξρνπλ νη ηνί πνπ 

κνιύλνπλ ηα ζπζηήκαηα, απηό δελ ζα ζπλέβαηλε πνηέ ζε απηνύο, γεγνλόο πνπ ηνπο 

θαζηζηά πην επάισηνπο. 

Γηα λα είζηε αζθαιείο: 

ΣΗ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΣΗ ΝΑ ΜΖΝ ΚΑΝΔΣΔ 

 Δγθαηαζηήζηε θαη ξπζκίζηε κηα 

εθαξκνγή πξνζηαζίαο από ηνύο γηα ηηο 

θηλεηέο ζπζθεπέο ζαο, όπσο θαη έλα 

πξόγξακκα πξνζηαζίαο από ηνύο γηα 

ηνλ ππνινγηζηή ζαο. 

 

 Υξεζηκνπνηήζηε ηελ επέθηαζε 

απνθιεηζκνύ δηαθεκίζεσλ γηα όια ηα 

πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε, θαζώο νξηζκέλνη 

επηθίλδπλνη θώδηθεο ζηνλ ηζηό 

απνθιείνληαη άκεζα από ηηο 

επεθηάζεηο. 

 

 Υξεζηκνπνηήζηε ειεγθηέο ηζηόηνπσλ 

όπσο "Web of Trust" γηα λα 

βεβαησζείηε όηη δελ επηζθέπηεζηε 

ηζηόηνπνπο πνπ είλαη γλσζηνί γηα ηε 

δηάδνζε ηώλ ή έρνπλ παξαβηαζηεί. 

 Λήςε θαη άλνηγκα / εθηέιεζε αξρείσλ 

από κελύκαηα ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ή κελύκαηα από 

άγλσζηνπο απνζηνιείο. 

 

 Να κελ επηζθέπηεζηε ζπλδέζκνπο πνπ 

βαζίδνληαη ζε πνιύ ζύληνκα νλόκαηα, 

όπσο bit.ly, is.gd, adf.lybit.do ή 

νπνηνδήπνηε άιιν ζύληνκν URL, πνπ 

ζα απνθξύςεη ηνλ πξαγκαηηθό 

πξννξηζκό όπνπ ζα θαηαιήμεηε. 

 

 Να κελ θαηεβάδεηε αξρεία από θίινπο 

πνπ ζηέιλνπλ κελύκαηα κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή ζαο 

ζηέιλνπλ κελύκαηα ρσξίο λα 

πεξηγξάθνπλ ηη είλαη ν ζύλδεζκνο γηα 

θαη ρσξίο λα ζαο αθήλνπλ θαλέλα 

πιαίζην. Απηά είλαη ζπλήζσο ηνί πνπ 

εμαπιώλνληαη κέζσ ησλ επαθώλ ησλ 

ζπκάησλ ηνπο, νπόηε πηζαλόηαηα νη 

θίινη ζαο έρνπλ πέζεη ζε κηα παγίδα 

θαη δελ γλσξίδνπλ θαλ όηη ην κήλπκα ή 

ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζαο έρεη 

ζηαιεί. 
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Phishing sites 

Απηέο είλαη ςεύηηθεο ηζηνζειίδεο, πνπ κηκνύληαη ηηο ζειίδεο ζύλδεζεο ησλ 

ειεθηξνληθώλ ηξαπεδώλ ή ησλ πιεξσκώλ όπσο ην PayPal, πξνζπαζώληαο λα 

εμαπαηήζνπλ ηνπο ρξήζηεο λα "ζπλδεζνύλ", δίλνληαο πξάγκαηη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο 

γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηνί. 

Γηα λα είζηε αζθαιείο: 

 

ΣΗ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΣΗ ΝΑ ΜΖΝ ΚΑΝΔΣΔ 

 Υξεζηκνπνηήζηε ηελ επέθηαζε 

απνθιεηζκνύ δηαθεκίζεσλ ή  ειεγθηέο 

ηζηόηνπσλ όπσο "Web of Trust" γηα 

πξνζηαζία 

 

 Οξηζκέλεο εθαξκνγέο θαη πξνγξάκκαηα 

αληηκεηώπηζεο ηώλ κπνξνύλ επίζεο λα 

αληρλεύζνπλ ηνλ ηζηόηνπν ειεθηξνληθνύ 

"ςαξέκαηνο" (phishing), νπόηε θάηη 

ηέηνην ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

 

 Υξεζηκνπνηήζηε ηζρπξνύο θσδηθνύο 

πξόζβαζεο θαη αιιάμηε ηνπο ζε κηα 

ρξνληθή πεξίνδν, νπόηε αθόκα θαη αλ 

είραηε μεγειαζηεί ζε έλαλ ηζηόηνπν 

ειεθηξνληθνύ "ςαξέκαηνο" (phishing), 

κπνξείηε λα ην αιιάμεηε πξηλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηνο άιινο από ηνλ 

ινγαξηαζκό ζαο. 

 

 Δλεξγνπνηήζηε ηνλ έιεγρν ηαπηόηεηαο 

δύν παξαγόλησλ (επίζεο γλσζηόο σο δύν 

βεκάησλ ή πνιιαπιώλ παξαγόλησλ) 

όπνηε απηό είλαη δηαζέζηκν γηα ηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο.  

 Να κελ θάλεηε θιηθ ζε ζπλδέζκνπο 

από ηα θνηλσληθά δίθηπα, ην 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ή ηελ 

εθαξκνγή ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο 

κελπκάησλ ρσξίο λα ειέγμεηε ηε 

δηεύζπλζε URL ή αλ θαίλεηαη 

ύπνπηε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν. Οη 

ηνκείο όπσο ην paypal.com.payment-

panel.irrelevantdomain.com/?request

_id=34534 πξνζπαζνύλ λα ζαο 

μεγειάζνπλ πξνζζέηνληαο ην 

paypal.com ζηελ αξρή. 

 

 Να κελ θαηαρσξείηε ηα πξνζσπηθά 

ζαο ζηνηρεία ζε ηζηνηόπνπο πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνύλ ην  https: // ζηελ αξρή 

ηεο δηεύζπλζεο URL, απηό δείρλεη 

πσο ε ζύλδεζή ηνπο δελ είλαη 

θξππηνγξαθεκέλε. 

 

Παξαπιαλεηηθέο ή / θαη παξσρεκέλεο πιεξνθνξίεο 

Οη πιεξνθνξίεο από θαθέο πεγέο ή νη πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη πιένλ έγθπξεο, ζα 

κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ζε θαθά απνηειέζκαηα, αθόκε θαη όηαλ είραλ θαιέο 
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πξνζέζεηο. Φαληαζηείηε λα δηαβάδεηε έλα ρξνλνδηάγξακκα ελόο ιεσθνξείνπ από έλα 

άξζξν πνπ δεκνζηεύηεθε πξηλ από δύν ρξόληα. 

Οη ζπκβνπιέο «εκπεηξνγλσκόλσλ» από ηπραίνπο ρξήζηεο ζε θνηλσληθά δίθηπα 

απνηεινύλ αθόκε κηα άιιε εξκελεία απηνύ ηνπ ηύπνπ - νη απνθαινύκελνη 

«Γηαδηθηπαθνί Σξόιι» απνιακβάλνπλ λα θάλνπλ «πιάθεο» κε αλζξώπνπο ζην 

δηαδίθηπν. 

Ζ επηθίλδπλε εκθάληζε παξαπιαλεηηθώλ πιεξνθνξηώλ βξίζθεηαη ζε ηζηνζειίδεο ηνπ 

ηξόπνπ δσήο, όηαλ πξνσζνύληαη νξηζκέλεο δίαηηεο, ζπκπιεξώκαηα ή θαζεζηώηα. 

Πνιύ ζπρλά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύλ έλαλ ηίηιν δόισκα-θιηθ γηα λα πξνζειθύζνπλ 

ην θνηλό, ν ηζηόηνπνο βγάδεη θέξδνο από ηε δηαθήκηζε, ή κπνξεί λα πσινύλ 

ππεξεζίεο θαη αγαζά, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζην όηη νη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα έρνπλ 

θάπνην ζπκθέξνλ, θαη κεξηθέο θνξέο λα είλαη αθόκα θαη αλαιεζείο. 

Γηα λα είζηε αζθαιείο: 

 ΣΗ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΣΗ ΝΑ ΜΖΝ ΚΑΝΔΣΔ 

 Να δηεξσηάζηε γηα νηηδήπνηε 

δηαβάδεηε ζην δηαδίθηπν γηαηί απηό, 

κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηε 

δσή ζαο, εηδηθά αλ είλαη ςεπδέο. 

Δπεηδή είζηε ζην δηαδίθηπν δελ 

ζεκαίλεη όηη όια είλαη έγθπξα. 

 

 Διέγμηε ηηο πεγέο ησλ άξζξσλ θαη 

βεβαησζείηε όηη είλαη αμηόπηζηεο. 

 

 

 Βεβαησζείηε όηη έρεηε ειέγμεη ηελ 

εκεξνκελία ζε ό,ηη δηαβάδεηε, εηδηθά 

όηαλ πξόθεηηαη γηα έλα ζέκα πνπ ζα 

κπνξνύζε λα αιιάμεη ρξνληθά. 

 Να αγνξάδεηε ζπκπιεξώκαηα, βόηαλα 

ή θάξκαθα "ζαύκα" ρσξίο λα 

ζπκβνπιεύεζηε έλα γηαηξό ή άιιν 

εηδηθό πνπ γλσξίδεηε πξνζσπηθά θαη 

εκπηζηεύεζηε. 

 

 Να κελ δεηάηε ζπκβνπιέο από  

αγλώζηνπο ζε θνηλσληθά δίθηπα ρσξίο 

λα ακθηζβεηείηε ηελ εγθπξόηεηα ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ ζαο παξέρνπλ. 
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Κινπή ηαπηόηεηαο 

Οη άλζξσπνη ζηα θνηλσληθά δίθηπα έρνπλ ηελ ηάζε λα κνηξάδνληαη πάξα πνιιέο 

ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο,  απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε πηζαλόηεηα θάπνηνο λα 

δεκηνπξγεί ςεύηηθνπο ινγαξηαζκνύο κε ηηο θσηνγξαθίεο θαη ιεπηνκέξεηεο ηνπο ζε 

άιια δίθηπα. Χο απνηέιεζκα, ζα κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ζπγγελείο, θίινπο ή 

ζπλαδέιθνπο ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ςεύηηθν ινγαξηαζκό έηζη ώζηε, λα πάξεη 

επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα εζάο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγήζεη αξθεηά  

πξνβιήκαηα. 

Γηα λα είζηε αζθαιείο: 

Γελ ππάξρεη ηερλνινγηθά ηξόπνο απνθπγήο απηνύ ηνπ θηλδύλνπ, αιιά γεληθά λα 

είζηε πξνζεθηηθόο θαη ζπλεηδεηόο ζε πνηεο πιεξνθνξίεο κνηξάδεζηε θαη κε πνηόλ. 

 

ΣΗ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΣΗ ΝΑ ΜΖΝ ΚΑΝΔΣΔ 

 Να έρεηε πάληα ππόςε ζαο ηηο 

ξπζκίζεηο απνξξήηνπ πνπ έρεηε γηα ην 

πεξηερόκελν πνπ δεκνζηεύεηε ζην 

δηαδίθηπν. 

 

 Να θάλεηε δηπιό έιεγρν ηνπ αηόκνπ 

πνπ ζαο έζηεηιε αίηεκα θηιίαο θαη λα 

επηβεβαηώζεηε πσο είλαη όληνο απηνί 

πνπ αληηπξνζσπεύνπλ, όπνηε ππάξρεη 

ακθηβνιία. 

 

 Γείηε από ηηο επαθέο ζαο ζην 

θνηλσληθό δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηείηε 

θαη ειέγμηε πόζα από ηα πξόζσπα δελ 

αλαγλσξίδεηε. Πξέπεη λα έρνπλ 

πξόζβαζε ζηηο θσηνγξαθίεο, ηα 

βίληεν θαη ηηο αλαξηήζεηο ζαο; 

 Μελ ζπκπιεξώλεηε όιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δεηνύληαη ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή ηζηόηνπνπ όηαλ 

κπνξείηε παξαιείςηε κε ππνρξεσηηθά 

πεδία. 

 

 Μελ παξέρεηε πιεξνθνξίεο δεκνζίσο 

ζην δηαδίθηπν ή ζε θάπνηνλ μέλν ζε 

ηδησηηθά κελύκαηα. Θα 

κνηξαδόζαζηαλ ην ίδην κε έλαλ μέλν 

ζην δξόκν; 
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Ζιεθηξνληθή παξελόριεζε 

Ζ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζην δηαδίθηπν είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλε ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα θαη δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζε λεαξνύο. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα γίλεη ζύκα 

ησλ πνζη, κε ςεπδείο πιεξνθνξίεο, απεηιέο, πνπ ηνπο θαινύλ δηάθνξα επίζεηα θαη 

αζθνύλ άιινπο ηύπνπο ςπρνινγηθήο πίεζεο. 

Γηα λα είζηε αζθαιήο 

ΣΗ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΣΗ ΝΑ ΜΖΝ ΚΑΝΔΣΔ 

 Απνθεύγεηε λα δηαπιεθηίδεζηε ζην 

δηαδίθηπν. 

 

 Αγλνείηε θαη κπινθάξεηε αλζξώπνπο 

ζηα θνηλσληθά κέζα πνπ θαίλνληαη λα 

αλαδεηνύλ ζπγθξνύζεηο. 

 

 

 Αλαθέξεηε απηνύο πνπ δείρλνπλ 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θάζε θνξά 

πνπ ηε βιέπεηε. Δλαπόθεηηαη ζε εζάο 

λα απνθαζίζεηε εάλ νη θαλόλεο 

θνηλσληθνύ δηθηύνπ έρνπλ 

παξαβηαζηεί, ε αλαθνξά ζα πξέπεη λα 

απνζηαιεί ζηηο αξκόδηεο αξρέο. 

 Να κελ είζηε ερζξηθνί ή απεηιεηηθνί 

ζην δηαδίθηπν, απμάλνληαο ηηο 

πηζαλόηεηεο θιηκάθσζεο κηαο 

θαηάζηαζεο. 

 

 Να κελ είζηε «ηξνιι», λα γξάθεηε 

ζαξθαζηηθά ζρόιηα ζην δηαδίθηπν θαη 

λα θνξντδεύεηε ηνπο άιινπο. 
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ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 5 

 

1. Δγθαηαζηήζηε κηα εθαξκνγή πξνζηαζίαο από ηνύο ζην θηλεηό ζαο. Μπνξεί λα 

έρεηε ήδε παξαηεξήζεη όηη ζην έγγξαθν Βίληεν ππάξρεη έλα εθπαηδεπηηθό 

βίληεν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο δσξεάλ εθαξκνγήο πξνζηαζίαο από ηνύο 

AVG. Κακία από ηηο εθαξκνγέο πξνζηαζίαο από ηνύο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο ε θαιύηεξε, επνκέλσο κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε κηα άιιε πνπ ζα 

κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη θαιύηεξα ζηε ζπζθεπή ζαο. 

Έρεηε ππόςε όηη νξηζκέλεο εθαξκνγέο ζην GooglePlay ραξαθηεξίδνληαη σο 

δσξεάλ κόλν θαη κόλν επεηδή κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ δσξεάλ, αιιά γηα 

λα εθηειέζεηε κηα ζάξσζε ζηε ζπζθεπή ζαο γηα λα ην πξνζηαηεύζεηε, ίζσο 

ρξεηαζηεί λα εγγξαθείηε θαη λα ζπλδεζείηε ζε κηα απνκαθξπζκέλε ππεξεζία 

πνπ ζα κπνξνύζε λα θνζηίζεη θάπνηα ρξήκαηα. 

 

2. Αλαγλσξίζηε ηνπο θηλδύλνπο γηα θινπή ηαπηόηεηαο. Όπσο ήδε γλσξίδεηε ηε 

βαζηθή ηδέα πίζσ από ηνλ θίλδπλν θινπήο ηαπηόηεηαο, ξίμηε κηα καηηά ζηελ 

ειεθηξνληθή ζαο παξνπζία. Μπνξεί λα έρεηε θάπνηα δεκόζηα πξνθίι ζε 

θνηλσληθά δίθηπα όπσο ην Facebook ή ην LinkedIn. Κάπνηα πξάγκαηα πνπ 

πξέπεη λα θάλεηε: 

 

i. Διέγμηε ηηο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ ζαο θαη δείηε πνηνο έρεη πξόζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εζάο. 

ii. Αλαδεηήζηε ηνλ όξν "catfishing", είηε ζην Google είηε ζηε Wikipedia. 

Αλαδεηήζηε άξζξα εηδήζεσλ κε ηζηνξίεο αλζξώπσλ πνπ είραλ εμαπαηεζεί από 

απηό. Αλαξσηεζείηε εάλ νη πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε ζην δηαδίθηπν ζα 

κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από θάπνηνλ γηα λα πξνζεγγίζεη θάπνηνλ πνπ 

γλσξίδεηε, πξνζπνηνύκελνο όηη είζηε εζείο. 

iii. Διέγμηε ηα πξνθίι ησλ επαθώλ ζαο ζην επηιεγκέλν θνηλσληθό δίθηπν θαη 

εμεηάζηε εάλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία είλαη αζθαιή ή ελδέρεηαη λα ηα 

ππνθιέςεη ν νπνηνζδήπνηε. 
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iv. Αλαδεηείζηε ζην δηαδίθηπν κέηξα πνπ κπνξείηε λα ιάβεηε γηα ηελ πξόιεςε 

θινπήο ηαπηόηεηαο. 

εκείσζε: Μελ μερλάηε όηη ην «Γεκόζην» ζπλήζσο ζεκαίλεη «πξνζβάζηκν ζε 

νπνηνλδήπνηε από ην δηαδίθηπν», ην νπνίν ζην Facebook ζα ζήκαηλε όηη αθόκε 

θαη άλζξσπνη πνπ δελ ζαο γλσξίδνπλ ή δελ έρνπλ ζπλδεζεί αθόκα ζην Facebook 

κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε αλαξηήζεηο, θσηνγξαθίεο ή βίληεν πνπ έρεηε 

δεκνζηεύζεη σο «Γεκόζην». 

 

3. Αθνύ έρεηε θάλεη ηελ άζθεζε 2, απηό ζεκαίλεη πσο έρεηε θάλεη ήδε θάπνηα 

έξεπλα ζρεηηθά κε έλα ζέκα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ειεθηξνληθέο απάηεο. Δδώ ζα 

πξέπεη λα δηεπξύλεηε ην θάζκα ησλ πηζαλώλ ζελαξίσλ θαη λα αλαδεηήζεηε 

ηνλ πην γεληθό όξν γηα λα δείηε πνηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο απάηεο 

κπνξεί λα βξείηε. 

Μνηξαζηείηε ειεθηξνληθά ηα άξζξα εθείλσλ πνπ ζεσξείηε όηη είλαη ηα πην 

επηθίλδπλα γηα εζάο ή ηνπο ζπγγελείο ζαο, ώζηε λα έρεηε θαιύηεξε επίγλσζε 

ηνπ ζέκαηνο. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6  

ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΚΑΗ ΒΗΝΣΔΟ 

 

Έρεηε ήδε δηδαρζεί ηα βαζηθά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν, 

δελ ππάξρνπλ πνιύ πεξηζζόηεξα λα δηδαρζείηε, όζα έκεηλαλ ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα 

ηα κάζεηε θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Τπάξρνπλ κεξηθνί γεληθνί 

θαλόλεο πνπ αθνινπζνύλ νη πξνγξακκαηηζηέο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί όηη 

ππάξρεη ζπλεθηηθόηεηα ζηε δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνζειίδσλ θαη όπνπ νη 

επηζθέπηεο λα κπνξνύλ λα βξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνύλ. Γηα παξάδεηγκα: 

 πλήζσο ζην επάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο, ζα βξείηε: 

 Μελνύ πινήγεζεο κε ηηο πην ζεκαληηθέο ζειίδεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηζηόηνπν. ηα θηλεηά ηειέθσλα, ν θαηάινγνο πινήγεζεο είλαη θξπκκέλνο 

πίζσ από έλα θνπκπί κε ηξεηο νξηδόληηεο γξακκέο, ην νπνίν επεθηείλεηαη όηαλ 

παηήζεηε πάλσ ζην θνπκπί.  

 Έλα πεδίν αλαδήηεζεο, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

νιόθιεξεο ηεο ηζηνζειίδαο (ζπλήζσο βξίζθεηαη ζηελ άλσ δεμηά γσληά όηαλ ε 

νζόλε ηεο ζπζθεπήο είλαη ζε κεγέζπλζε).  

 Σν ινγόηππν ή ην όλνκα ηεο ηζηνζειίδαο σο κηα εηθόλα πνπ παηώληαο επάλσ 

ηεο, ζα ζαο νδεγήζεη ζηελ αξρηθή ζειίδα. 

 Μηα θόξκα ζύλδεζεο/εγγξαθήο, έλα θνπκπί ζύλδεζεο, ή έλα ζύλδεζκν πνπ 

νδεγεί ζηε ζειίδα πξνθίι ζαο εάλ ζπλδεζείηε, πνπ εκθαλίδεηαη ζε κηα ζειίδα 

κε ηε δπλαηόηεηα εγγξαθήο ρξεζηώλ.  

 

 ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο, επίζεο γλσζηό σο «ππνζειίδα» ή “footer” 

κπνξείηε λα δείηε:  

 Γήισζε πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ πνπ αθνξά ηα δηθαηώκαηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο  

 Καηάινγν πινήγεζεο/navigation menu κε πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνπο 

ζπγγξαθείο ηεο ηζηνζειίδαο (εηαηξεία, νξγαληζκόο ή άιια), λνκηθέο δειώζεηο, 

όξνη ρξήζεο, θηι.  
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 Έλα popup ή εηδνπνίεζε ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζε έλα επδηάθξηην ζεκείν ηεο 

ηζηνζειίδαο όηαλ ηελ επηζθέπηεζηε γηα πξώηε θνξά, πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη ε ηζηνζειίδα από εζάο θαη ηνπο όξνπο θάησ 

από ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε δηαδηθαζία. Απηό έρεη γίλεη ππνρξεσηηθό γηα όιεο 

ηηο ηζηνζειίδεο πνπ είλαη πξνζβάζηκεο από πνιίηεο ηεο ΔΔ από ηνλ Μάην ηνπ 

2018.  

 

 Απνηειεί θνηλή πξαθηηθή γηα ηα άξζξα πνπ ππάξρνπλ ζε ηζηνζειίδεο 

ελεκέξσζεο, δηαδηθηπαθά πεξηνδηθά, θαη blogs λα πεξηιακβάλνπλ:  

 Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπγγξαθέα ή ζύλδεζκν πνπ νδεγεί ζην πξνθίι ηνπ 

ζπγγξαθέα γηα λα κπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γη’ απηόλ 

 Σελ εκεξνκελία, ηελ νπνία έγηλε ε δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ 

 Μηα θαηεγνξία ή κηα ιίζηα κε θαηεγνξίεο πνπ ζεσξνύληαη ζρεηηθέο κε ηε 

δεκνζίεπζε, θαη κεξηθέο θνξέο εηηθέηεο γηα ηε ξύζκηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Όια απηά είλαη ζπλήζσο ππό ηε κνξθή ιίζηαο ζπλδέζκσλ, πνπ όηαλ θάλεηε 

θιηθ επάλσ ηνπο, ζα ζαο νδεγήζνπλ ζε κηα ιίζηα κε όια ηα άξζξα από κηα 

επηιεγκέλε θαηεγνξία ή εηηθέηα. 

 

 Οη εκπνξηθέο ειεθηξνληθέο ηζηνζειίδεο έρνπλ επίζεο θάπνηα θνηλά πξόηππα 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύλ:  

 Έλα εηθνλίδην κε θαιάζη αγνξώλ ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζηελ άλσ δεμηά γσληά 

ηεο θάζε ζειίδαο θαη νδεγεί ηνλ επηζθέπηε ζηε ιίζηα κε ηα πξντόληα πνπ 

πξόθεηηαη λα αγνξάζεη  

 Όηαλ έλα δηαδηθηπαθό θαηάζηεκα έρεη κεγάιε ιίζηα κε πξντόληα, πξέπεη λα 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ν ρξήζηεο λα θηιηξάξεη θαη λα ηαμηλνκεί ηα πξντόληα 

πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Απηό αλακέλεηαη λα ππάξρεη ζην πάλσ κέξνο ηεο 

νζόλεο  

 ηε ζειίδα ηνπ θάζε πξντόληνο, όηαλ είλαη δηαζέζηκν γηα αγνξά, ππάξρεη έλα 

πεδίν γηα επηινγή ηεο πνζόηεηαο πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη ν επηζθέπηεο, όπσο 

θαη θάπνηεο θνξέο επηπξόζζεηα πεδία γηα επηινγή ρξώκαηνο, κεγέζνπο, ή 
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άιια πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά, κηα εηηθέηα κε ηελ ηηκή πνπ πηζαλόλ λα 

αιιάμεη επηιέγνληαο ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο, θαη έλα 

θνπκπί γηα πξνζζήθε ηνπ πξντόληνο ζην θαιάζη αγνξώλ, νύησο ώζηε λα 

δεκηνπξγεζεί κηα ιίζηα κε ηα πξντόληα αγνξάο.  

 ε γεληθέο γξακκέο, ε δηαδηθαζία αγνξάο ελόο πξντόληνο πεξηιακβάλεη ηελ 

επηινγή ελόο ή κεξηθώλ πξντόλησλ, ηελ πξνζζήθε ηνπο ζην θαιάζη αγνξώλ, 

αλαζεώξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαιαζηνύ αγνξάο, θαη ηελ θαηεύζπλζε ζην 

ζεκείν νινθιήξσζεο ηεο παξαγγειίαο όπνπ ζα ζεκεησζνύλ νη δηεπζύλζεηο γηα 

ηελ θνζηνιόγεζε θαη ηε δηαλνκή, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ πειάηε, επηινγή 

ηνπ ηξόπνπ πιεξσκήο κε εηζαγσγή εθπησηηθνύ θνππνληνύ εάλ είλαη 

δηαζέζηκν, θαη ηέινο επηβεβαίσζε ηεο παξαγγειίαο. ε απηό ην ζεκείν, εάλ 

έρεη επηιεγεί ε δηαδηθηπαθή πιεξσκή σο κέζνδνο πιεξσκήο, ν ρξήζηεο ζα 

θαηεπζπλζεί ζηε ζειίδα πιεξσκήο γηα λα εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο 

ηνπ θάξηαο. Μεηά από απηό ην βήκα, ε παξαγγειία έρεη ηνπνζεηεζεί επίζεκα 

θαη ν ρξήζηεο ζα ιάβεη έλα email κε ηελ επηβεβαίσζε αγνξάο.  

Πξέπεη λα έρεηε ππόςε ζαο πσο απηνί νη θαλνληζκνύ απνηεινύλ ζηνηρεία θαιήο 

πξαθηηθήο, όκσο κεξηθέο θνξέο δελ αθνινπζνύληαη.  

 

Βίληεν 

Ο απόιπηνο πξσηεξγάηεο ζε πεξηερόκελν δηαδηθηπαθώλ βίληεν είλαη ην YouTube, 

παξέρνληαο δσξεάλ πξόζβαζε ζε κηα ηεξάζηηα πιαηθόξκα δεκνζίεπζεο θαη 

παξαθνινύζεζεο βίληεν ζην δηαδίθηπν. Τπάξρνπλ θαη θάπνηεο άιιεο εθαξκνγέο 

(όπσο ην Vimeo θαη ην DailyMotion), ηα νπνία παξέρνπλ παξόκνηεο ππεξεζίεο, όκσο 

ην YouTube παξακέλεη ζηελ πξώηε ζέζε. Σν YouTube είλαη κηα ππεξεζία πνπ 

αλήθεη ζηελ Google. 

Σν YouTube, όπσο ζρεδόλ όινη νη άιινη πάξνρνη δηαδηθηπαθώλ βίληεν, 

ρξεζηκνπνηνύλ θάπνηεο ξπζκίζεηο πνπ αιιάδνληαη από ηνλ ρξήζηε, επηηξέπνληάο ηνπ 

λα πξνζαξκόζεη ην βίληεν ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ:  
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1. Γξακκή πξνόδνπ, ε νπνία είλαη νξαηή κε κηα θόθθηλε γξακκή πνπ δείρλεη 

κέρξη ζε πνην ζεκείν έρεη θηάζεη ην βίληεν. Μηα ειαθξηά γθξίδα γξακκή 

εκθαλίδεηαη γηα λα δείμεη ην κέξνο ηνπ βίληεν πνπ έρεη αλέβεη ζηνλ δηαθνκηζηή 

ή ζηελ εθαξκνγή, θαη κηα ζθνύξα γθξίδα γξακκή εκθαλίδεηαη γηα λα δείμεη ην 

ζπλνιηθό κέγεζνο ηνπο βίληεν.  

2. Σν θνπκπί Παίμε/Παύζε θαη ην θνπκπί παξάθακςήο γηα ην επόκελν βίληεν.  

3. Έιεγρνο ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ.  

4. Σν θνπκπί ησλ ξπζκίζεσλ πνπ παηώληαο ην εκθαλίδνληαη επηπξόζζεηεο 

επηινγέο ξπζκίζεσλ. 

5. Σν θνπκπί γηα ξύζκηζε ηεο απηόκαηεο πινήγεζεο ζην επόκελν βίληεν όηαλ 

ηειεηώζεη εθείλν πνπ παίδεη.  

6. Δπηηξέπεη ηε ξύζκηζε γηα απηόκαηε εκθάληζε ππνηίηισλ, βαζηζκέλσλ ζηελ 

ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Google γηα ηελ εθαξκνγή Live Transcribe app 

θαη ηηο θσλεηηθέο εληνιέο ζην ζύζηεκα Android. 

7. Ρύζκηζε ηεο ηαρύηεηαο αλαπαξαγσγήο ηνπ βίληεν.  

8. Ρύζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ βίληεν. Καηεβάδνληαο ηελ πνηόηεηα, απμάλεηαη ε 

ηαρύηεηα θόξησζεο ηνπ βίληεν όηαλ ην δίθηπν είλαη αξγό ή όηαλ ην θηλεηό 

ηειέθσλν είλαη πην παιηό θαη ζα «πάγσλε» κε ηελ πνηόηεηα πςειήο 

αλάιπζεο.  
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εκείσζε: Παξαθνινπζώληαο βίληεν ζην θηλεηό ηειέθσλν γηα κεγάιε ρξνληθή 

πεξίνδν κε ηε ρξήζε δεδνκέλσλ, ζα νδεγήζεη ζε γξήγνξε απώιεηα ησλ δεδνκέλσλ 

θηλεηνύ θαη ζα θαηαλαιώζεη κεγάιε πνζόηεηα κπαηαξίαο.  

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 6 

 

 (βαζηζκέλε ζηελ πξαθηηθή εξγαζία ηνπ βήκαηνο 7 ηνπ training course) 

1. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζην θηλεηό ζαο ηειέθσλν, 

αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα:  

α) Αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε έλα θάξκαθν πνπ ιακβάλεη ή 

όρη, ην άηνκν πνπ θξνληίδεηε. 

β) Φάμηε ζε επίζεκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο παξελέξγεηεο θαη αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμύ ηνπ θαξκάθνπ θαη άιισλ θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ ή ηαηξηθώλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ ιακβάλεη ή έρεη ην άηνκν πνπ θξνληίδεηε.  

γ) Γεκηνπξγήζηε ζειηδνδείθηεο κε ηνπο πην ρξήζηκνπο ζπλδέζκνπο πνπ έρεηε βξεη θαη 

νξγαλώζηε ηνπο ζε έλαλ θαηάινγν, βάδνληαο ην όλνκα ηνπ θαξκάθνπ. 

δ) Βξείηε θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο θαηαζθεπάδνπλ ην θάξκαθν. Διέγμηε 

εάλ απηέο νη εηαηξείεο είλαη γλσζηέο θαη εγθαζηδξπκέλεο ζηελ αγνξά, όπσο θαίλεηαη 

από ελεκεξσηηθέο ηζηνζειίδεο, νξγαληζκνύο πγείαο ή ηε Wikipedia. 

ε) Δληνπίζηε ην πην θνληηλό ζαο θαξκαθείν, πνπ πηζαλώλ λα πνπιά ην θάξκαθν πνπ 

έρεηε επηιέμεη. Υξεζηκνπνίεζε ην GoogleMap ή άιιεο εθαξκνγέο κε ράξηεο γηα λα 

ζαο βνεζήζνπλ.   

 

2. Υξεζηκνπνηήζηε ην YouTube γηα λα αλαδεηήζεηε ρξήζηκν πιηθό ζε βίληεν 

αθνινπζώληαο ηα παξαθάησ βήκαηα:  

α) Αλαδεηήζηε βίληεν ζηελ εθαξκνγή YouTube ζρεηηθά κε αζθήζεηο γηα ηελ 

πξναγσγή πγείαο ησλ κεγαιύηεξσλ αηόκσλ.  

β) Δπηιέμηε κέρξη 3 βίληεν, ηα νπνία παξέρνπλ ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή γηα αζθήζεηο 

πξναγσγήο πγείαο.  
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γ) Φάμηε γηα ην άηνκν πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ην βίληεν, ηα ππόινηπα βίληεν πνπ έρεη 

θηηάμεη, θαη ιάβεηε κηα πιεξνθνξεκέλε απόθαζε θαηά πόζν ε πεγή πνπ έρεηε βξεη 

ην βίληεν είλαη θαιή ή όρη.  

δ) Πξνζζέζηε άιια ρξήζηκα βίληεν πνπ έρεηε βξεη από κηα αμηόπηζηε πεγή ζε κηα λέα 

πξνζσπηθή ιίζηα ζην YouTube. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2 

ΛΔΞΗΚΟ ΟΡΟΛΟΓΗΑ 

 

Λνγηζκηθό Δλάληηα ζε Ηνύο/Antivirus software: Δίλαη έλα ινγηζκηθό, ην νπνίν έρεη 

θαηαζθεπαζηεί από εηδηθνύο ζηελ αζθάιεηα, κε ζηόρν λα αληρλεύεη θαη λα 

απνκαθξύλεη (ή λα θάλεη αλελεξγή) θαθνήζε ινγηζκηθά, όπσο νη ηνί, Trojan horses, 

computer worms, θα. 

Καηαηγηζκόο Ηδεώλ/Brainstorming: Δίλαη κηα δεκηνπξγηθή ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε ζε νκάδεο, θαηά ηελ νπνία γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα λα θαηαιήμνπλ 

ζε έλα ζπκπέξαζκα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα ή λα απαληήζνπλ κηα απάληεζε, 

καδεύνληαο κηα ιίζηα κε ηδέεο πνπ έξρνληαη απζόξκεηα ζην θάζε κέινο ηεο νκάδαο. 

ην αξρηθό ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, δίλνληαη εηζεγήζεηο ρσξίο λα αθνινπζεί 

ζπδήηεζε ή θξηηηθή, νύησο ώζηε λα κελ δεκηνπξγεζνύλ πξνθαηαιήςεηο ή λα 

επεξεαζηεί ε ξνή ησλ ζθέςεσλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο.  

Computer worm: Δίλαη έλα είδνο θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ πξνγξάκκαηνο (ηόο), πνπ 

πξσηαξρηθή ηνπ ιεηηνπξγία είλαη λα κνιύλεη άιινπο ππνινγηζηέο ή θηλεηέο ζπζθεπέο, 

ελώ παξακέλεη ελεξγόο ζηα κνιπζκέλα ζπζηήκαηα. Δίλαη έλα θαθόβνπιν ινγηζκηθό 

πνπ αλαπαξάγεηαη κόλν ηνπ, δηπιαζηάδνληαο ηνλ εαπηό ηνπ γηα λα ην δηαδώζεη ζε 

άιινπο ππνινγηζηέο πνπ δελ έρνπλ κνιπλζεί αθόκε.   

Emoji: Δίλαη κηθξέο εηθόλεο κε πνηθίια ζέκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εθθξάζεηο 

πξνζώπνπ, αληηθείκελα, ηνπία θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαη δώα, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ειεθηξνληθά κελύκαηα, απνηειώληαο έλα δηάζεκν κέξνο ηεο 

ςεθηαθήο θνπιηνύξαο. 

Facebook: Δίλαη ην πην δηάζεκν θνηλσληθό δίθηπν ζην δηαδίθηπν, όπνπ νη ρξήζηεο 

εγγξάθνληαη γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε θίινπο, ζπγγελείο θαη άιια άηνκα, 

αιιεινεπηδξώληαο καδί ηνπο κέζσ πξνζσπηθώλ κελπκάησλ, κνηξάδνληαο 

πεξηερόκελν δεκνζίσο, ιακβάλνληαο κέξνο ζε νκάδεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, 

νξγαλώλνληαο εθδειώζεηο θα.  

GooglePlay: Δίλαη ε βαζηθή αγνξά εθαξκνγώλ ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, ε νπνία 

πξνζθέξεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη από ηελ Google. Δίλαη ν ρώξνο όπνπ ν ρξήζηεο κηαο 
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θηλεηήο ζπζθεπήο κε ινγηζκηθό Android κπνξεί λα θαηεβάζεη κηα δσξεάλ ή επί 

πιεξσκή εθαξκνγή.  

Μεηαθξαζηήο Google/Google Translate: Δίλαη ε πην δηάζεκε πιαηθόξκα 

απηόκαησλ κεηαθξάζεσλ ζρεδόλ όισλ ησλ γισζζώλ. Άξρηζε σο δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή θαη αξγόηεξα, δεκηνπξγήζεθε θαη σο εθαξκνγή θηλεηώλ ζπζθεπώλ, ε 

νπνία αλαλεώλεηαη κε ηηο εηζεγήζεηο θαη δηνξζώζεηο ηνπ ρξήζηε. Ο κεηαθξαζηήο 

Google επηηξέπεη ηε κεηάθξαζε νιόθιεξσλ ηζηνζειίδσλ, θαη ε εθαξκνγή ησλ 

θηλεηώλ ηειεθώλσλ κπνξεί λα κεηαθξάζεη κηθξά θείκελα (π.ρ. πηλαθίδεο δξόκσλ) 

κέζσ ηεο θάκεξα. 

GPS: Δίλαη ε ζπληνκνγξαθία γηα ην Global Positioning System (Παγθόζκην ύζηεκα 

Σνπνζεζίαο). ε θηλεηέο ζπζθεπέο αλαθέξεηαη ζην ινγηζκηθνύ πνπ επηηξέπεη ζηε 

ζπζθεπή λα δηαβάδεη ζεκεία από ηνπο δνξπθόξνπο GPS, έηζη ώζηε λα αληρλεύεη κηα 

ηνπνζεζία ζε έλα ράξηε. Γλσζηέο εθαξκνγέο ραξηώλ ζηα θηλεηά ηειέθσλα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην GPS είλαη νη Google Maps θαη Maps.ME. 

Γηαδίθηπν/Internet: Δίλαη έλα δίθηπν ζπλδεδεκέλσλ θπβεξλεηηθώλ, εκπνξηθώλ, θαη 

ηδησηηθώλ δηαθνκηζηώλ, πνπ παξέρεη πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο ζηνλ 

ρξήζηε πνπ έρεη ζπλδεζεί ζε απηά, ππό ηε κνξθή ηζηνζειίδαο θαη όρη κόλν. 

Καθόβνπιν ινγηζκηθό: Βιέπε ηνλ νξηζκό ηνπ ηνύ.  

Δθαξκνγή Κηλεηνύ Σειεθώλνπ/Mobile application (app): Δίλαη έλα ινγηζκηθό, 

θαηαζθεπαζκέλν γηα ζπζθεπέο θηλεηώλ ηειεθώλσλ. πλήζσο, νη εθαξκνγέο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, όκσο θάπνηνη 

θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθώλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη δηάθνξεο εθδνρέο ησλ εθαξκνγώλ 

ηνπο, θαη γηα ηηο iOS ζπζθεπέο θαη γηα ηηο Android. Ζ εθαξκνγή είλαη έλα αλεμάξηεην 

ινγηζκηθό πνπ εγθαζίζηαηαη ζε κηα ζπζθεπή θηλεηνύ ηειεθώλνπ γηα λα επεθηείλεη ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηά ηεο θαη λα παξέρεη λέα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνύλ ηε ζπζθεπή πρ. 

κπξνζηηλή θαη πηζηλή θάκεξα, κηθξόθσλν, ή πνπ αθνξνύλ εμσηεξηθέο ππεξεζίεο 

πξνζβάζηκεο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ πρ. YouTube, Facebook, Amazon θα. 

Κηλεηή Δπξπδσληθή ύλδεζε/Mobile broadband: Δίλαη ε εκπνξηθή νλνκαζία ηεο 

αζύξκαηεο/wireless πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν, ζπλήζσο δηαζέζηκεο κέζσ κηαο 

θηλεηήο ζπζθεπήο ή θνξεηνύ κόληεκ/modem. 
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Γεδνκέλα Κηλεηνύ Σειεθώλνπ/Mobile data: Βιέπε ηνλ νξηζκό ηεο Κηλεηήο 

Δπξπδσληθήο ύλδεζεο/Mobile broadband. 

Κηλεηή πζθεπή/Mobile device: Ολνκάδνληαη ηα έμππλα θηλεηά/smartphones ή ηα 

tablet. 

Γηαδηθηπαθή Απάηε: πλήζσο, αθνξά ηελ επηθνηλσλία κε αλππνςίαζηνπο ρξήζηεο 

ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ αλεπηζύκεηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, θνηλσληθώλ 

δηθηύσλ, ύπνπισλ δηαθεκίζεσλ θα. Οη δξάζηεο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

έρνπλ απνζπάζεη από ηα ζύκαηά ηνπο γηα λα ηνπο ρεηξαγσγήζνπλ, ιακβάλνληαο 

ζηνηρεία πηζησηηθώλ θαξηώλ, ειεθηξνληθώλ ηξαπεδώλ ή άιιεο πνιύηηκεο 

πιεξνθνξίεο. 

Λεηηνπξγηθό ύζηεκα: Δίλαη ην ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ζε 

εθαξκνγέο θηλεηώλ ηειεθώλσλ γηα λα αιιεινεπηδξνύλ κε ην ζθιεξό ινγηζκηθό ελόο 

έμππλνπ θηλεηνύ/smartphone ή tablet. Σν πην γλσζηό ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα είλαη ην 

Android από ηελ Google, θαη αθνινύζσο ην iOS από ηελApple. 

Ζιεθηξνληθό ςάξεκα/Phishing: Δίλαη έλα είδνο δηαδηθηπαθήο απεηιήο, όπνπ κηα 

ηζηνζειίδα κηκείηαη ςεπδώο ηε ζειίδα εηζδνρήο κηαο άιιεο ηζηνζειίδαο, όπσο 

ειεθηξνληθήο ηξάπεδαο, PayPal, Facebook, Gmail ή άιια. Όηαλ ν ρξήζηεο 

πξνζπαζήζεη λα ζπλδεζεί ζε απηή ηελ ηζηνζειίδα, δίλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζηνλ 

ηδηνθηήηε ηεο ςεύηηθεο ηζηνζειίδαο.  

Μεραλή Αλαδήηεζεο/Search engine: Δίλαη κηα ηζηνζειίδα (ή εθαξκνγή) κε 

πεξίπινθνπο κεραληζκνύο γηα αλαδήηεζε ζε πνηθίιεο βάζεηο δεδνκέλσλ από 

ηζηνζειίδεο πνπ είλαη δεκόζηα δηαζέζηκεο ζην δηαδίθηπν, γηα λα δώζεη ηα πην ζρεηηθά 

απνηειέζκαηα κε ηε ιέμε θιεηδί ή ηε θξάζε πνπ έρεη πιεθηξνινγεζεί. Ζ πην γλσζηή 

κεραλή αλαδήηεζεο είλαη ε google.com. 

Έμππλν Κηλεηό Σειέθσλν/Smartphone: Δίλαη κηα ζπζθεπή θηλεηνύ ηειεθώλνπ, ε 

νπνία έρεη έλα νινθιεξσκέλν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, πνπ επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε 

άιισλ ινγηζκηθώλ (εθαξκνγώλ), ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν, αλαπαξάγεη βίληεν 

θιήζεηο, θαη άιιεο πνιύπινθεο ιεηηνπξγίεο.  

Κνηλσληθά Γίθηπα/Social network: Δίλαη κηα ηζηνζειίδα, εθαξκνγή, ή θαη ηα δύν, 

θαηαζθεπαζκέλε λα επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ αηόκσλ κε θνηλά 
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ελδηαθέξνληα, κε βάζε ην πεξηερόκελν πνπ έρεη αλαξηήζεη ν ρξήζεο ή ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ ρξήζηε.  

Καηαζθνπεπηηθό Λνγηζκηθό/Spyware: Δίλαη έλα είδνο θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ, 

θαηαζθεπαζκέλν λα ζπιιέγεη θαη λα ζηέιλεη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο ηνπ ρξήζηε 

από έλαλ ππνινγηζηή ή θηλεηή ζπζθεπή, ρσξίο ηε γλώζε ή ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ 

ρξήζηε. Δίλαη έλα είδνο ηνύ.  

ύζηεκα Βαζκνιόγεζεο κε Αζηέξηα/Star rating system: Δίλαη έλα ζύζηεκα 

αμηνιόγεζεο δηαθόξσλ ζηνηρείσλ γηα έλα ζέκα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζην 

δηαδίθηπν. Οη εθαξκνγέο ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ βαζκνινγνύληαη από ηνπο ρξήζηεο 

δίλνληαο 1 ή 5 αζηέξηα, αλάινγα κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή. Σν 1 αζηέξη ζεκαίλεη πσο ν ρξήζηεο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο θαζόινπ, 

θαη ηα 5 αζηέξηα ζεκαίλνπλ πσο ε εθαξκνγή ήηαλ αθξηβώο όπσο αλέκελε ν ρξήζηεο 

ή ήηαλ πέξαλ ησλ πξνζδνθηώλ ηνπ. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην ζύζηεκα βαζκνιόγεζεο 

κε αζηέξηα, ζπλήζσο ππνινγίδεηαη θαη ε κέζε βαζκνινγία ηεο εθαξκνγήο.  

Οζόλε Αθήο: Οξαηά, δελ μερσξίδεη από ηελ νζόλε ησλ απιώλ ζπζθεπώλ, όκσο 

επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο κε ην άγγηγκα ησλ δαθηύισλ ή εηδηθώλ πελώλ 

πάλσ ζηελ νζόλε.  

Trojan horse: Δίλαη έλα ινγηζκηθό πνπ κνηάδεη λα είλαη άθαθν, όκσο κόιηο 

εγθαηαζηαζεί ζε κηα ζπζθεπή αξρίδεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαθόβνπια, κεξηθέο θνξέο 

ρσξίο λα ην παξαηεξήζεη θαζόινπ ν ηδηνθηήηεο ηεο ζπζθεπήο. Δίλαη έλα θνηλό είδνο 

ηνύ.  

Δηθνληθό Πιεθηξνιόγην: Αληίζεηα κε ην θαλνληθό πιεθηξνιόγην ην νπνίν κπνξεί λα 

είλαη κηα μερσξηζηή ζπζθεπή ή κέξνο κηαο ζπζθεπήο, ην εηθνληθό πιεθηξνιόγην 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε κηαο ζπζθεπήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε ην άγγηγκα πάλσ ζε 

εηθνληθά θνπκπηά. Σα εηθνληθά πιεθηξνιόγηα είλαη ρξήζηκα κόλν όηαλ ε ζπζθεπή 

έρεη νζόλε αθήο, ή όηαλ κηα άιιε ζπζθεπή είλαη δηαζέζηκε ε νπνία επηηξέπεη ηε 

ρξήζε ηνπ εηθνληθνύ πιεθηξνινγίνπ. Σέηνηα ζπζθεπή κπνξεί λα είλαη ην 

πνληίθη/mouse ή ην ρεηξηζηήξην/joystick. 

Ηόο/Virus: Δίλαη ν πην γλσζηόο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θαθόβνπιν 

ινγηζκηθό πνπ εγθαζίζηαηαη ζε έλα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ρσξίο ηε γλώζε ή ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε. 
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Δθαξκνγή/Web application: Δίλαη έλα ινγηζκηθό πνπ παξέρεη ςεθηαθέο ππεξεζίεο, 

όπσο ηελ θξάηεζε ελόο ξαληεβνύ ζην γηαηξό, ηελ παξαγγειία θαγεηνύ, ή ηελ αγνξά 

εηζηηεξίνπ γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Οη εθαξκνγέο είλαη δπλακηθέο θαη έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, θάλνληάο ηηο πνιύ πην πεξίπινθεο από ηηο 

ηζηνζειίδεο, ζηηο νπνίεο ε πξόζβαζε θαη ιεηηνπξγία είλαη ε ίδηα κε ηνπ δηαδηθηύνπ.  

Ηζηόο Πεξηήγεζεο/Web browser: Δίλαη ην ινγηζκηθό πνπ ζπλαληάηαη ζε θάζε 

ζπζθεπή, θηλεηή ή όρη, πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα επηζθέπηεηαη ηζηνζειίδεο ζην 

δηαδίθηπν.  

Γηαδηθηπαθόο Σόπνο/Website: Δίλαη ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο επηιεγκέλεο θαη 

νξγαλσκέλεο ζε ζειίδεο. Οη ηζηνζειίδεο έρνπλ δηαζπλδεδεκέλν πεξηερόκελν κε 

ππεξζπλδέζκνπο/ hyperlinks, επηηξέπνληαο ηελ πην εύθνιε πινήγεζε από ηε κηα 

ζειίδα ζηελ άιιε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο. ηελ νπζία, είλαη κηα απινύζηεξε 

εθαξκνγή πνπ δελ έρεη πνιύπινθε ιεηηνπξγία, αιιά είλαη επηθεληξσκέλε ζηελ 

παξνρή πιεξνθνξηώλ. Κάπνηεο θνξέο νη όξνη δηαδηθηπαθόο ηόπνο, ηζηνζειίδα, θαη 

εθαξκνγή ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ην ίδην πξάγκα.    

Wi-Fi: Δίλαη ε αζύξκαηε ηερλνινγία πνπ παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνπο ρξήζηεο λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηνπηθά δίθηπα ρσξίο ηε ρξήζε θαισδίσλ από έλα ζεκείν ζύλδεζεο 

πνπ νλνκάδεηαη ξνύηεξ/router. 

YouTube: Δίλαη κηα πιαηθόξκα πξόζβαζεο ζε βίληεν, πνπ άξρηζε σο ηζηνζειίδα θαη 

επεθηάζεθε θαη ζε εθαξκνγή θηλεηώλ ζπζθεπώλ. Σν YouTube επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα αλεβάδνπλ, λα παξαθνινπζνύλ, λα βαζκνινγνύλ, λα κνηξάδνληαη βίληεν, 

λα θηηάρλνπλ playlists, λα αλαθέξνπλ ή λα θάλνπλ ζρόιηα ζε βίληεν, θαη λα 

εγγξάθνληαη ζε άιινπο ρξήζηεο. Πξνζθέξεη κηα κεγάιε πνηθηιία από βίληεν, όπσο 

γηα παξάδεηγκα βίληεν θιηπ, ζεηξώλ από ηελ ηειεόξαζε, ηαηλίεο, ληνθηκαληέξ, 

δσληαλέο ζπλδέζεηο.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 3 

ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΓΓΡΑΜΑΣΟΤΝΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΤΓΔΗΑ 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ, ΔΤΡΔΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΗ ΒΗΝΣΔΟ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

 

Ο γεληθόο ζηόρνο απηήο ηεο ελόηεηαο είλαη λα δηδάμεη ζηνπο θξνληηζηέο αηόκσλ κε 

άλνηα ή / θαη ειηθησκέλσλ πώο λα αλαδεηνύλ, λα αμηνινγνύλ θαη λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο / πεγέο ζην δηαδίθηπν. Απηό ζα γίλεη 

ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα ζελάξηα πγείαο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβνύλ ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή. 

 

Μέρξη ην ηέινο απηήο ηεο ελόηεηαο, ζα πξέπεη λα είζηε ζε ζέζε λα: 

 αλαδεηάηε πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο ζε ηζηόηνπνπο, βίληεν, 

εθαξκνγέο θαη θόξνπκ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζζέλεηα, ζέηνληαο ηηο θαηάιιειεο 

εξσηήζεηο ζηελ αλαδήηεζε ηεοGoogle. 

 πεξηεγεζείηε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηζηόηνπνπο / εθαξκνγέο, λα δείηε ρξήζηκν κέξνο 

ησλ βίληεν θαη απνζεθεύεηε ζπλδέζκνπο ζεκαληηθώλ ηζηνζειίδσλ. 

 αμηνινγείηε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ αλαδήηεζε ζαο.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 3 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  

ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΓΓΡΑΜΜΑΣΟΤΝΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 

 

ην πξνεγνύκελν θεθάιαην ηεο ελόηεηαο 1 ζπδεηήζακε ηελ ζεκαληηθόηεηα ηεο 

εγγξακκαηνζύλεο ζε ζέκαηα γηα ηελ πγεία ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο θαη πσο απηή 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο καο.  

Έρεηε ςάμεη πνηέ ζην δηαδίθηπν γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ πγεία; Αλ λαη, ηη 

έρεηε βξεη; 

ε πνιιέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα είρακε αλεζπρήζεη γηα ζπκπηώκαηα πνπ 

εκθαλίδνπκε θαη ζπρλά κπνξεί λα αλαδεηνύκε ελεκέξσζε από ην δηαδίθηπν πξηλ λα 

επηζθεθζνύκε ηνλ γηαηξό καο. Πόζεο θνξέο έρεηε αλεζπρήζεη γηα ηα απνηειέζκαηα 

πνπ βξήθαηε; 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο επίζεο αλεζπρνύλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θέξλνπλ νη 

άλζξσπνη καδί ηνπο όηαλ ηνπο επηζθέπηνληαη γηα έλα πξόβιεκα πγείαο. ε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ αλαθηήζεη κπνξεί λα κελ ηζρύνπλ.  

Έρνληαο ππόςηλ πσο δελ κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηηο ππάξρνπζεο ηαηξηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα βξεη ζην δηαδίθηπν, κπνξνύκε παξόια απηά λα 

βειηηώζνπκε ηηο ηθαλόηεηεο καο λα βξίζθνπκε, λα αμηνινγνύκε θαη λα 

ρξεζηκνπνηνύκε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Απηή είλαη ε έλλνηα ηεο ςεθηαθήο 

εγγξακκαηνζύλεο ζε ζέκαηα γηα ηελ πγεία. 

Ζ ςεθηαθή εγγξακκαηνζύλε ζε ζέκαηα γηα ηελ πγεία πεξηιακβάλεη πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. Έλα άηνκν ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα βξίζθεη, λα 

αμηνινγεί θαη λα εθαξκόδεη πεγέο ζρεηηθέο κε ηελ πγεία (εγγξακκαηνζύλε ζε ζέκαηα 

γηα ηελ πγεία), λα κπνξεί λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη (παξαδνζηαθή εγγξακκαηνζύλε), 

λα ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν, ππνινγηζηέο θαη άιιεο θηλεηέο ζπζθεπέο (ςεθηαθή 

εγγξακκαηνζύλε), λα κπνξεί λα θαηαλνεί επηζηεκνληθνύο νξηζκνύο (επηζηεκνληθή 

εγγξακκαηνζύλε), λα κπνξεί λα αλαδεηά, λα αμηνινγεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί γεληθέο 

πιεξνθνξίεο (εγγξακκαηνζύλε ηεο πιεξνθνξίαο) θαη λα αλαθηά πιεξνθνξίεο από 

δηάθνξνπο ρώξνπο, όπσο ην δηαδίθηπν, ηηο εθεκεξίδεο, ηελ ηειεόξαζε θαη ην 

ξαδηόθσλν (εγγξακκαηνζύλε ησλ κέζσλ)
1
. Όιεο απηέο νη δηαζηάζεηο είλαη 
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ζεκαληηθέο, αλ ζέινπκε λα βειηηώζνπκε ηηο δεμηόηεηεο ζην ηνκέα ηεο ςεθηαθήο 

εγγξακκαηνζύλεο ζε ζέκαηα γηα ηελ πγεία. 

Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ κεηαμύ ησλ θξνληηζηώλ ειηθησκέλσλ θαη ειηθησκέλσλ κε 

άλνηα θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη από πνιινύο παξάγνληεο, γηα παξάδεηγκα ε ειηθία ηνπ 

θξνληηζηή, ε κόξθσζε, ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ ιήπηε θξνληίδαο, ηα ρξόληα θαη ηηο ώξεο 

θξνληίδαο 
2
. 

Όηαλ θξνληίδεηε έλα άηνκν, κπνξεί λα ελδηαθεξζείηε γηα πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε 

ηελ πγεία ηνπ, ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ ζπκπησκάησλ, ηελ πξόνδν ηεο 

αζζέλεηαο, ηνλ εληνπηζκό ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηώλ, ηελ βειηίσζε ησλ θαζεθόλησλ 

θξνληίδαο, ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο λνκηθά θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα, ηελ επηθνηλσλία 

κε άιινπο αλζξώπνπο είηε θξνληηζηέο κε παξόκνηεο δπζθνιίεο είηε κε επαγγεικαηίεο 

πγείαο, κε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ κνηξάδεζηε ηηο επζύλεο
3,4

. 

Σέινο, ην δηαδίθηπν δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία καο κε άιινπο αλζξώπνπο. Όηαλ 

λνηάδεζηε γηα έλα αγαπεκέλν ζαο πξόζσπν, κπνξεί λα ληώζεηε κνλαμηά. Άλζξσπνη 

πνπ κπνξεί θάπνηε λα ζαο επηζθέπηνληαλ, ηώξα πηα, ίζσο λα κελ ηειεθσλνύλ. Σν 

δηαδίθηπν είλαη έλαο ηξόπνο αιιειεπίδξαζεο. Οη θξνληηζηέο πιένλ κπνξνύλ λα 

δεκνζηεύζνπλ online ζηα κέζα θνηλσληθώλ δηθηύσλ ζε νκάδεο θαη θόξνπκ, πνπ 

απνηεινύλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο. Όηαλ έρεηε πξόζβαζε ζε online 

πιεξνθνξίεο πγείαο, γιηηώλεηε ρξόλν, απμάλεηε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζαο, σο 

θξνληηζηέο θαη ππνζηεξίδεηε ηνπο ιήπηεο θξνληίδαο θαιύηεξα
5
. 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1 

 

ελάξηα 

ελάξην 1
ν
 

Ο Παύινο 45 εηώλ, θξνληίδεη ηελ κεηέξα ηνπ Αγγειηθή όπνπ είλαη 85 ρξνλώλ κε 

άλνηα ηα ηειεπηαία 7 ρξόληα. Ενπλ ζην ίδην ζπίηη. Σα ηειεπηαία 2 ρξόληα ν Παύινο 

έρεη ράζεη ηελ δνπιεηά ηνπ ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Ζ Αγγειηθή έρεη δηαγλσζηεί κε άλνηα κεζαίνπ ζηαδίνπ θαη ηειεπηαία έρεη γίλεη πην 

αλαζηαησκέλε θαη πεξηπιαλάηαη ζην ζπίηη, αθνινπζώληαο ηνλ Παύιν όπνπ πάεη. 
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Ο Παύινο έρεη εθθξάζεη ζηνλ θνληηλό ηνπ θίιν Γηάλλε, πσο δελ κπνξεί λα αληέμεη 

απηή ηελ θαηάζηαζε αξθεηά αθόκα θαη πσο ληώζεη θαηαζιηπηηθά. Ο θίινο ηνπ 

παξαηήξεζε πσο ν Παύινο δελ πξνζέρεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη πσο κέλεη ζπίηη ηνλ 

πεξηζζόηεξν ρξόλν ηεο κέξαο. Ο Γηάλλεο ηνλ ζπκβνύιεςε λα επηζθεθζεί έλα 

ςπρίαηξν ή ςπρνιόγν. 

Σελ ίδηα κέξα ν Παύινο επηζηξέθεη ζπίηη θαη αλαδεηά ζην δηαδίθηπν λα βξεη 

πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα θξνληηζηέο όπσο θαη γηα ηξόπνπο 

λα ληώζεη θαιύηεξα, όηαλ είλαη θαηαζιηπηηθόο. 

θεθηείηε όηη είζηε ν Παύινο θαη αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν λα βξείηε ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην πώο ζα ππνζηεξίμεηε ηνλ εαπηό ζαο όηαλ είζηε ζε θαηάζιηςε θαη 

πνηεο είλαη νη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηνπο θξνληηζηέο ζηελ ρώξα πνπ 

είζαζηε. 

Μπνξείηε λα αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

Βήκα 1: Αλνίμηε κηα από ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ζαο (GoogleChrome, 

MozillaFirefox, Opera). 

Βήκα 2: Βξείηε ηε γξακκή αλαδήηεζεο θαη πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε-θιεηδί πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξίπησζε (γηα παξάδεηγκα, αλ ζέιεηε λα αλαδεηήζεηε δηαηαξαρέο 

κλήκεο ρξεζηκνπνηείζηε ηηο ιέμεηο: άλνηα (dementia), μερλάσ ή ιήζε (forgetfulness), 

κλήκε θαη λόζνη ειηθησκέλσλ (memory and diseases of third age), ππεξεζίεο γηα 

δηαηαξρέο κλήκεο ζηελ Διιάδα ή ζηελ Κύπξν (services for memory disorders in 

Greece or Cyprus).  

Δλαιιαθηηθά: κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ιίζηα πνπ ζαο έδσζε ν εθπαηδεπηήο 

κε ηηο εζληθέο εηδηθέο πεγέο γηα ηζηόηνπνπο, εθαξκνγέο, βίληεν ή θαη θόξνπκ. 

Βήκα 3: Απνθαζίζηε πνηεο πεγέο ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα πνπ ζαο ελδηαθέξεη. 

α) Πνηεο είλαη νη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

β) Πνηεο πιεξνθνξίεο έρεηε βξεη ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο ππνζηήξημεο γηα ηνλ εαπηό 

ζαο ζην δηαδίθηπν; 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………….. 

γ) Πνηεο είλαη νη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο γηα ηνπο θξνληηζηέο ζηελ πόιε πνπ κέλεηε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………. 

δ) Αλ βξηζθόζαζηαλ ζηε ζέζε ηνπ Παύινπ ηη ζα θάλαηε ζηε ζπλέρεηα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………. 

ελάξην2
ν
 

Ο θ. Παληειήο είλαη έλαο αζζελήο πνπ έρεη δηαγλσζηεί κε άλνηα θαη δεη κε ηελ θόξε 

ηνπ, ηελ Αλδξνύια ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή ζηελ Κύπξν. Δλώ ε αζζέλεηά ηνπ 

εμειίζζεηαη, γίλεηαη όιν θαη πην δύζθνιε ε θξνληίδα ηνπ γηα ηελ θόξε ηνπ. Έλα 

απόγεπκα ν θ. Παληειήο αλεζύρεζε θαη μεθίλεζε λα πεξηπιαλάηαη γύξσ από ην ζπίηη. 

Πεξπαηώληαο αλάκεζα από ηα δσκάηηα ηειηθά άλνημε ηελ κπξνζηηλή πόξηα θαη βγήθε 

έμσ. Ξεθίλεζε λα πεξηπιαληέηαη ζηνπο δξόκνπο θαη ελώ πξνζπαζνύζε λα δηαζρίζεη ην 

δξόκν, έλα απηνθίλεην παξαιίγν λα ηνλ ρηππήζεη. Λίγν λσξίηεξα ε Αλδξνύια 

ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ν παηέξαο ηεο δελ ήηαλ πνπζελά ζην ζπίηη θαη πήγε έμσ λα ηνλ 

βξεη. Ζ Αλδξνύια ήηαλ 2 ηεηξάγσλα καθξηά ηνπ όηαλ ν παηέξαο ηεο πξνζπαζνύζε λα 

δηαζρίζεη ην δξόκν θαη είδε νιόθιεξε ηε ζθελή. Σόηε ηνλ πιεζηάδεη θαη ... 

Δξώηεζε: Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα βξείηε ζην δηαδίθηπν, πνηα ζα ήηαλ ε 

πην ηδαληθή αληίδξαζε ηεο Αλδξνύιαο, πξνο ηνλ παηέξα ηεο; Έρεηε 30 ιεπηά λα 

επηιέμεηε κία από ηηο παξαθάησ απαληήζεηο θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο, 

πξνζζέηνληαο επίζεο ηηο πεγέο / πιεξνθνξίεο ζαο ή νπνηαδήπνηε πξόζζεηε 

πιεξνθνξία βξήθαηε ζην δηαδίθηπν. 

Μπνξείηε λα αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 
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Βήκα 1: Αλνίμηε κηα από ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ζαο (GoogleChrome, 

MozillaFirefox, Opera). 

Βήκα 2: Βξείηε ηε γξακκή αλαδήηεζεο θαη πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε-θιεηδί πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξίπησζε 

Βήκα 3: Απνθαζίζηε πνηεο πεγέο ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα πνπ ζαο ελδηαθέξεη. 

α) Να πεη ζηνλ παηέξα ηεο όηη απηό πνπ έθαλε ήηαλ πνιύ επηθίλδπλν κε βάζε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ θαη όηη δελ έπξεπε λα βγεη έμσ από ην ζπίηη.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………… 

β) Μηιώληαο δπλαηά λα επηζεκάλεη ζηνλ παηέξα ηεο ην ιάζνο πνπ έθαλε θαη πσο 

δελ πξέπεη λα πεγαίλεη έμσ από ην ζπίηη. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

γ) Να πάξεη ηνλ παηέξα ηεο ζπίηη θαη λα θιεηδώζεη όιεο ηηο πόξηεο θαη παξάζπξα 

γηα λα κελ κπνξεί λα δηαθύγεη. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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δ) Να βεβαηώζεη ηνλ παηέξα ηεο πσο είλαη εθεί γηα απηόλ ό,ηη θαη λα ρξεηαζηεί θαη 

λα ηνλ ξσηήζεη γηαηί ήζειε λα βγεη έμσ θαη κε βάζε ηελ απάληεζε ηνπ λα ηνλ 

εμππεξεηήζεη αλ είλαη εθηθηό.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Άζθεζε  

ηε λόζν Alzheimer, νη λνεηηθέο θαη ζσκαηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ αζζελώλ 

επηδεηλώλνληαη ζηαδηαθά. ηελ πνξεία ηεο λόζνπ δηαθξίλνληαη ηξία ζηάδηα: 

1. Σν ήπην ζηάδην ηεο άλνηαο, όπνπ ραξαθηεξίδεηαη από ειιείκκαηα επεηζνδηθήο 

κλήκεο θαη κεησκέλε εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία. Ζ ζπλνιηθή ιεηηνπξγηθόηεηα 

δηαηεξείηαη ζε θαιά ζρεηηθά επίπεδα θαη ην άηνκν αθνινπζεί ηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

ξνπηίλα ρσξίο κεγάιεο δπζθνιίεο. 

2. Σν κεζαίν ζηάδην ραξαθηεξίδεηαη από ειιείκκαηα ζηε ζπλνιηθή λνεηηθή θαη 

εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία, ηελ επεηζνδηθή θαη ζεκαζηνινγηθή κλήκε, ηελ πξνζνρή, ηελ 

νκηιία. Δκθαλίδεηαη ζύγρπζε, απξαμία, αγλσζία θαη απώιεηα θξίζεο. Οη αζζελείο 

κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ άξλεζε θαη άγρνο ή άιιεο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο ιόγσ 

ηεο άλνηαο. Σα θαζήθνληα πνπ ήηαλ εύθνια ζε απηό ην ζηάδην ηεο λόζνπ, ηώξα είλαη 

δύζθνια γηα απηνύο. 

3. Σν ζνβαξό ή ηειηθό ζηάδην ραξαθηεξίδεηαη από απώιεηα επηθνηλσλίαο θαη 

θηλεηηθόηεηαο. Ο αζζελήο κπνξεί λα κελ κηιάεη, λα παξακέλεη ζην θξεβάηη, λα 

αξλείηαη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα κελ ειέγρεη ηελ νύξεζε θαη ηελ αθόδεπζε. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή, ηη είδνπο θξνληίδα λνκίδεηε όηη ζα είλαη ε πην 

θαηάιιειε γηα ηνλ αζζελή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηεο λόζνπ Alzheimer. 

Διέγμηε ηηο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζηάδην, πνπ δηαηίζεληαη ζην Γηαδίθηπν 

ρξεζηκνπνηώληαο ιέμεηο-θιεηδηά (ζηάδηα Αιηζράηκεξ/ άλνηαο, δηαηαξαρέο 

Αιηζράηκεξ/ άλνηαο θ.α.). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα επηζθεθζείηε 

ηζηνζειίδεο πνπ απεπζύλνληαη ζε θξνληηζηέο αηόκσλ κε άλνηα. 
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Παξαθαιώ αλαθέξεηε ηηο εηζεγήζεηο ζαο πην θάησ: 

 

ΑΛΣΥΑΗΜΔΡ ΔΗΖΓΖΔΗ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

Ήπην ζηάδην   

 

 

 

Μεζαίν ζηάδην   

 

 

 

νβαξό/ηειηθό ζηάδην  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 3 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  

ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΛΛΖΛΧΝ ΛΔΞΔΧΝ ΚΛΔΗΓΗΧΝ 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 
 

Μέξνο ηεο ηθαλόηεηαο καο λα βξίζθνπκε θαη λα ρξεζηκνπνηνύκε πιεξνθνξίεο ζην 

δηαδίθηπν απνηειεί ε εθαξκνγή ηνπ θαηαιιειόηεξνπ ηξόπν αλαδήηεζεο απηώλ ησλ 

πιεξνθνξηώλ. Όηαλ έρνπκε έλα ζέκα γηα ην νπνίν ζέινπκε λα κάζνπκε πεξηζζόηεξα, 

ςάρλνπκε ζην δηαδίθηπν. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα έρνπκε θάηη ζπγθεθξηκέλν ζην 

κπαιό καο αιιά, ζην ηέινο, κπνξεί λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη απηό είλαη πην 

δύζθνιν από όηη πεξηκέλακε. Μεξηθέο θνξέο απηό πνπ έρνπκε ζην κπαιό καο κπνξεί 

λα δνπιέςεη, σζηόζν ππάξρνπλ θνξέο πνπ απηό δελ ζπκβαίλεη. Σν λα κελ βξίζθνπκε 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ηζηνζειίδεο, βίληεν ή άιιεο πεγέο κπνξεί λα καο θάλεη λα 

ζθεθηνύκε ηη πήγε ιάζνο; 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθά βήκαηα γηα ην πώο αλαδεηάκε πιεξνθνξίεο ζην 

δηαδίθηπν. 

1) Καζνξίζηε ηελ εξώηεζε ζαο. Δμεηάζηε ηελ εξώηεζε ηελ νπνία ζέιεηε λα 

αλαδεηήζεηε θαη δηακνξθώζηε κηα πξόηαζε π.ρ. Ο άληξαο κνπ ηξώεη πνιιά 

γεύκαηα θάζε κέξα αθόκα θη όηαλ δελ είκαη εθεί. Πσο κπνξώ λα δηαρεηξηζηώ 

απηή ηε ζπκπεξηθνξά; 

2) Οξίζηε ηνλ πιεζπζκό ζαο. Δμεηάζηε ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκό θαη/ ή ηε 

δηαηαξαρή: άλζξσπνη κε άλνηα (people with dementia), ειηθησκέλνη (older 

people), άλνηα (dementia) 

3) Καζνξίζηε ην πξόβιεκα ζαο. Δμεηάζηε ηα ζπκπηώκαηα θαη ηηο θαηεγνξίεο 

ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηα ζπκπηώκαηα. Έρνληαο θαηά λνπ ην παξαπάλσ 

παξάδεηγκα, ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη ε δηαηξνθηθή δηαηαξαρή θαη νη 

δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο ζηελ άλνηα. 

4) Καζνξίζηε ηνλ βαζηθό ιόγν γηα ηελ αλαδήηεζε: θεθηείηε όηη ζέιεηε λα 

αλαδεηήζεηε ηε δηαρείξηζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο: γηα παξάδεηγκα: πηζαλέο 

ιύζεηο (possible solutions), δηαρείξηζε ζην ζπίηη (managing at home), 
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αληηκεηώπηζε (cope with), ζεξαπεία (treatment options), επηινγέο θξνληηζηώλ 

(carers options). 

5) Σώξα έρεηε ην θπξίσο ζέκα ηεο αλαδήηεζεο ζαο: δηαηξνθηθή δηαηαξαρή ζηελ 

άλνηα, ηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκό, θαη ηηο ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα. Πξνζπαζήζηε λα ηα ζπλδπάζεηε ζηελ κεραλή 

αλαδήηεζεο κε ηνπο εμήο ζπλδπαζκνύο:  

Ζιηθησκέλνη άλζξσπνη (Older people) + δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (eating 

disorders) + δηαρείξηζε (management) 

Άλνηα (Dementia) + δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (eating disorders) + ιύζεηο 

(solutions) 

Άλνηα (Dementia)  + δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (eating disorders) + 

αληηκεηώπηζε (coping) 

Άλνηα (Dementia)  + δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (eating disorders) + ζεξαπεία 

(treatment) 

Άλνηα (Dementia)  + δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (eating disorders) + carer’s 

option (επηινγέο) 

 

Λακβάλνληαο ππόςηλ ην παξαπάλσ παξάδεηγκα πξνζπαζήζηε λα ιύζεηε ηηο 

παξαθάησ αζθήζεηο εληνπίδνληαο ηηο ζσζηέο ιέμεηο- θιεηδηά 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 2 

 

1. Βξείηε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ αθνινπζνύλ ηα παξαπάλσ βήκαηα γηα ηελ 

παξαθάησ δήισζε: «Ο παηέξαο κνπ κε αθνινπζεί πάληα ζην ζπίηη. Ση κπνξώ λα 

θάλσ γηα λα αληηκεησπίζσ απηή ηε ζπκπεξηθνξά;»  

Πιεζπζκόο ή δηαηαξαρή  

Πξνβιήκαηα/ ζπκπηώκαηα  

Λόγνη αλαδήηεζεο(2-3 

ιέμεηο γηα θάζε ιόγν) 
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πλδπάζηε ηα ζεκεία 

1 +2+3 

 

Βάιηε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά 

ζηελ κεραλή αλαδήηεζήο 

ζαο. Ση βξήθαηε; 

 

 

2. Βξείηε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά γηα ηελ παξαθάησ δήισζε: «Ζ κεηέξα κνπ επηκέλεη πσο 

δελ δεη ζην ζπίηη καο. Πάληα ηεο απαληάσ πσο απηό είλαη ην ζπίηη ηεο, αιιά 

γίλεηαη επηζεηηθή. Ση κπνξώ λα θάλσ;»  

 

Πιεζπζκόο ή δηαηαξαρή  

Πξνβιήκαηα/ 

ζπκπηώκαηα 

 

Λόγνη αλαδήηεζεο (2-3 

ιέμεηο γηα θάζε ιόγν) 

 

πλδπάζηε ηα ζεκεία 

1 +2+3 

 

Βάιηε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά 

ζηελ κεραλή αλαδήηεζήο 

ζαο. Ση βξήθαηε; 

 

 

3. Βξείηε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά γηα ηελ παξαθάησ δήισζε: «Ζ ζύδπγνο κνπ έρεη ήπηα 

δηαηαξαρή κλήκεο θαη πάληα ςάρλεη ηε ζσζηή ιέμε. πδεηήζακε θαη 

απνθαζίζακε πσο πξέπεη λα επηζθεθζεί έλα θέληξν άλνηαο γηα λεπξνινγηθή 

αμηνιόγεζε θαη αλ είλαη εθηθηό λα παξαθνινπζήζεη ηα πξνγξάκκαηα εθεί». 

Πιεζπζκόο ή δηαηαξαρή  

Πξνβιήκαηα/ ζπκπηώκαηα  
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Λόγνη αλαδήηεζεο (2-3 

ιέμεηο γηα θάζε ιόγν) 

 

πλδπάζηε ηα ζεκεία 

1 +2+3 

 

Βάιηε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά 

ζηελ κεραλή αλαδήηεζήο 

ζαο. Ση βξήθαηε; 

 

 

4. Ώξα γηα δηαζθέδαζε! 

Ζ κνπζηθή είλαη ζεξαπεπηηθή. Κάληε κηα ιίζηα κε ηξαγνύδηα θαη κεισδίεο πνπ 

λνκίδεηε όηη ζα αξέζνπλ ζηνπο ειηθησκέλνπο κε άλνηα. Αληηγξάςηε ζπλδέζκνπο κε 

ηξαγνύδηα από δεκόζηεο κνπζηθέο πιαηθόξκεο (youtube.com) θαη δεκηνπξγήζηε ηε 

δηθή ζαο ιίζηα αλαπαξαγσγήο, έπεηηα κνηξαζηείηε ηελ κε ηνπο εθπαηδεπηέο ζαο. 

Λάβεηε ππόςε: 

i. Σξαγνύδηα κε νλόκαηα ηνπνζεζηώλ, 

ii. Σξαγνύδηα κε νλόκαηα δξόκσλ, 

iii. Σξαγνύδηα γηα εηδηθέο πεξηπηώζεηο 

iv. Σξαγνύδηα κε νλόκαηα 

v. Παηξησηηθά ηξαγνύδηα 

vi. Θξεζθεπηηθά ηξαγνύδηα 

vii. Άιιν 

 

5. Τπάξρεη ε ιεθηηθή θαη ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Αθόκε θαη όηαλ έλα ειηθησκέλν 

άηνκν κε άλνηα είλαη ζησπειό, κπνξεί λα ζέιεη λα καο πεη θάηη κε κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία. Δηζαγάγεηε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά (ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία) 

ζηε κεραλή αλαδήηεζεο. Φάμηε ζηηο δηαζέζηκεο πεγέο θαη ζθεθηείηε όηαλ έλα 

άηνκν είλαη ζησπειό πνηα είλαη ηα κε ιεθηηθά κελύκαηα πνπ εθθξάδεη; 

«Οη κε ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο όπσο ε εκθάληζε, ηα λεύκαηα ηνπ θεθαιηνύ, νη 

ρεηξνλνκίεο, ε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο ή ε έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ παξέρνπλ πνιιέο 
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πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά. Χο εθ ηνύηνπ, έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν 

ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη 

απνηειεζκαηηθή αθόκε θαη ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο λόζνπ Αιηζράηκεξ. Οη 

αζζελείο εμαθνινπζνύλ λα αληαπνθξίλνληαη θαη λα εθθξάδνπλ κε ιεθηηθά 

ζήκαηα». 

 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18786877) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18786877


 

84 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 3 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΖΓΧΝ  ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΤΜΔ ΣΟ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

ε απηήλ ηελ ελόηεηα ζπδεηνύληαη ηα βήκαηα γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην 

δηαδίθηπν. Ση γίλεηαη όκσο κε ηελ αμηνιόγεζε ηνπο; Πσο γλσξίδνπκε όηη απηό πνπ 

βξήθακε είλαη θαιήο πνηόηεηαο; Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβνπιέο πνπ κπνξνύκε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε όηαλ βξίζθνπκε κηα πεγή ζην δηαδίθηπν; 

Ζ αμηνπηζηία κηαο ηζηνζειίδαο, ελόο βίληεν ή κηαο εθαξκνγήο εμαξηάηαη από απηόλ 

πνπ ηελ αλέπηπμε. Μπνξεί λα ληώζνπκε πην αζθαιείο όηαλ γλσξίδνπκε πσο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαβάδνπκε ζην δηαδίθηπν έρνπλ αλαπηπρζεί από π.ρ. έλα ηαηξηθό 

θνξέα (θιηληθή Mayo), έλαλ γλσζηό κε θεξδνζθνπηθό νξγαληζκό ή από νπνηνδήπνηε 

άιιν δεκόζην ή ηδησηηθό νξγαληζκό πνπ εκπιέθεηαη ζε ζέκαηα πγείαο (π.ρ. 

Alzheimer’s Association, Association for Cardiovascular diseases and diabetes).  

Άιιεο ζεκαληηθέο πηπρέο πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγνύκε όηαλ επηζθεπηόκαζηε κηα 

ηζηνζειίδα, έλα βίληεν ή κηα εθαξκνγή είλαη ε ρξεζηκόηεηα θαη ε πξνζβαζηκόηεηα 

ηνπο: ε θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο (ζαθήλεηα παξνπζίαζεο, 

ζπλέπεηα ζρεδηαζκνύ θαη αηζζεηηθή ηζηνζειίδαο, ιεηηνπξγηθόηεηα, δπλαηόηεηεο 

αλαδήηεζεο, εκπινθή θαη λνκηθή πξνζβαζηκόηεηα απαηηήζεσλ (ρσξίο πεξηνξηζκνύο) 

ή μεπεξαζκέλεο έθδνζεο θώδηθαο πξνγξακκαηηζκνύ ηεο ζειίδαο)
6
,
7
. 

Παξόιν πνπ ππάξρνπλ απηέο νη αμηόπηζηεο ηζηνζειίδεο, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη 

πεξαηηέξσ ε πνηόηεηα ηνπ γξαπηνύ θεηκέλνπ. Τπάξρεη επίζεο ε έλλνηα ηεο 

αλαγλσζηκόηεηαο, πνπ αλαθέξεηαη πόζν εύθνιν θαη επράξηζην είλαη έλα θείκελν γηα 

ηνλ αλαγλώζηε. 

 

Μεξηθά ζεκεία πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ αλαθέξνληαη παξαθάησ:  

1) Διέγμηε ηελ εκεξνκελία πνπ ην θείκελν έρεη αλέβεη ζην δηαδίθηπν. 

i. πλήζσο απηό βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο ηζηνζειίδαο 

ii. ην ηέινο ηεο ζειίδαο κηαο εθαξκνγήο 

iii. ηηο πιεξνθνξίεο ελόο βίληεν 
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2) Γηαβάζηε ην θείκελν θαη ειέγμηε αλ:
8
 

i. Έρεη κηθξέο θαη απιέο πξνηάζεηο θαη ρξεζηκνπνηεί γλσζηέο ιέμεηο 

θαη ζαθή γιώζζα 

ii. Απνθεύγεη νξνινγίεο 

iii. Υξεζηκνπνηεί ηελ θνπιηνύξα θαη γιώζζα νπδέηεξε σο πξνο ην 

θύιν 

iv. Απνθεύγεη ιάζε γξακκαηηθήο, ζηίμεο θαη νξζνγξαθίαο 

v. Απνθεύγεη ηελ επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ (θξάζεσλ ή 

παξαγξάθσλ) μαλά θαη μαλά 

vi. Δίλαη γξακκέλν γηα ην επξύ θνηλό ή γηα ζπγθεθξηκέλν θνηλό 

vii. Υξεζηκνπνηεί απιά γξαθήκαηα (θνπθθίδεο, αξηζκνύο θηι.) 

 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 3 

1. Βάζεη ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηώλ αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν έλα ζέκα πνπ 

ζέιεηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. 

Ζ εξώηεζε ζαο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Λέμεηο-θιεηδηά 

Πιεζπζκόο ή δηαηαξαρή  

Πξνβιήκαηα/ ζπκπηώκαηα  

Λόγνη αλαδήηεζεο (2-3 ιέμεηο 

γηα θάζε ιόγν) 
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πλδπάζηε ηα ζεκεία 

1 +2+3 

 

 

Σα απνηειέζκαηα ζαο κεηά ηελ αμηνιόγεζε. Γξάςηε ηα απνηειέζκαηα ζαο θαη 

δηθαηνινγήζηε γηαηί επηιέμαηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεγέο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

Αμηνινγήζηε ηα απνηειέζκαηα ζαο κε βάζε ηηο ζπκβνπιέο πνπ έρεηε δηαβάζεη! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Υξεζηκνπνηήζηε ην δηαδίθηπν γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα «βηβιίν δσήο»! 

Σα άηνκα κε ηε λόζνAlzheimer δελ είλαη πάληνηε ζε ζέζε λα εθθξάδνληαη κε ηηο 

ιέμεηο. Οη θξνληηζηέο, ζπρλά ρξεηάδεηαη λα δείμνπλ θαηαλόεζε θαη λα βνεζήζνπλ ηελ 

επηθνηλσλία καδί ηνπο. Γηα ην ζθνπό απηό πξνεηνηκάδεηαη έλα «βηβιίν δσήο» ηνπ 

αηόκνπ κε άλνηα, ην νπνίν απνηειεί θαη ην βαζηθό κέξνο ηεο ζεξαπείαο. Δίλαη 

επθνιόηεξν λα θαηαλνήζεηε ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

αηόκνπ, αλ γλσξίδεηε ηελ ηζηνξία ηνπ/ ηεο. Καηά ηελ ζύληαμε ηνπ βηβιίνπ απηνύ, 

θαηαγξάθνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αζζελή θαη παξαηεξνύκε ηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ. Μπείηε ζε έλα θόξνπκ αθηεξσκέλν γηα θξνληηζηέο ειηθησκέλσλ 

θαη αηόκσλ κε άλνηα, θαη ιάβεηε κέξνο ζε ζπδεηήζεηο γηα λα ζπιιέμεηε ηηο εμήο 

πιεξνθνξίεο: 

* Παξαδείγκαηα ρξήζηκσλ εξσηήζεσλ ζε κηα δεδνκέλε θαηεγνξία 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΣΖ ΕΧΖ 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο  
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(ρέζεηο ηνπ αζζελή κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

θαη ηνπο θίινπο ηνπ/ηεο) * 

Κνηλσληθό πεξηβάιινλ 

(ε ηη πεξηβάιινλ έρεη κεγαιώζεη; Πνηνπο 

θνηλσληθνύο ξόινπο είρε; ε πνηεο νκάδεο 

θαη νξγαληζκνύο αλήθε?) * 

 

Φύιν 

(Με πνην θύιν αλαγλσξίδεηαη;) * 

 

Ζ ζρέζε κεηαμύ ησλ γεγνλόησλ θαη ηελ 

ηζηνξία ηεο δσήο 

(Δπηπηώζεηο ζε νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, 

πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο, επηξξνέο γεληάο) * 

 

Καηαζηάζεηο δσήο 

(Πσο αληηδξά ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο, ππό 

πίεζε ρξόλνπ;)* 

 

Σόπνο θαηαγσγήο 

(Από πνύ πξνέξρεηαη, πνηνη άλζξσπνη 

βξίζθνληαη ζηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπ/ηεο, ηη 

δηαθξίλεη απηό ην κέξνο, ηη γηνξηάδνπλ εθεί, 

ππάξρνπλ εηδηθά έζηκα;) * 

 

Δθπαίδεπζε 

(Δθπαηδεύζεηο θαη ζρνιεία πνπ 

νινθιήξσζε)* 

 

Δπάγγεικα 

(Πνπ εξγάζηεθε, ηη δνπιεηά έθαλε, αλ ηνπ/ 

ηεο άξεζε ε δνπιεηά πνπ έθαλε, ήζειε λα 

θάλεη θάηη άιιν;)* 

 

Διεύζεξνο ρξόλνο 

(Πσο πεξλνύζε ηνλ ειεύζεξν ρξόλν 

ηνπ/ηεο, πσο πεξλνύζε ην ρξόλν ηνπ/ηεο κε 

ζπγγελείο θαη θίινπο;) * 

 

Θξεζθεία/ πίζηε 

(Ση ζεκαίλεη ε πίζηε γη’ απηόλ/απηήλ? Δίλαη 

έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο δσήο ηνπ/ηεο;) * 

 

Καζεκεξηλή ξνπηίλα 

(Τπήξρε ξνπηίλα ζηελ δσή ηνπ/ηεο;) * 

 

Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

(Ση ηνπ/ηεο αξέζεη λα ηξώεη θαη λα πίλεη, 

ηξώεη ζπλήζσο κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ/ηεο, ηη 

δελ ηνπ/ηεο αξέζεη λα ηξώεη, έρεη θάπνηα 

ζρέζε κε ην θαγεηό καγεηξεύεη κόλνο κόλε 

ηνπ/ηεο;) * 

 

Ο ηξόπνο δσήο πξηλ ηελ αζζέλεηα 

(Ση ζεκαίλεη νηθνγέλεηα θαη ζπίηη γη’ 

απηόλ/απηήλ, δεη κόλνο/κόλε ή κε άιια 
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κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ληώζεη κνλαμηά;) * 

Πξνζσπηθά αληηθείκελα, πνιύηηκα 

αληηθείκελα ζεκαληηθά γηα ηνλ/ηελ αζζελή 

(Πνηα πξάγκαηα έρνπλ αμία γη’ απηόλ/απηή 

θαη γηαηί;) * 

 

Ηθαλόηεηεο θαη ελδηαθέξνληα 

(Υόκπη, ηη ζέιεη λα θάλεη θαη ηη όρη θαη 

γηαηί;) * 

 

Τγεία/αζζέλεηα 

(Αηζζάλεηαη άξξσζηνο/άξξσζηε θαη γηαηί;) 

* 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
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Stoyanov SR, Hides L, Kavanagh DJ, Zelenko O, Tjondronegoro D, Mani M. Mobile 

App Rating Scale: A New Tool for Assessing the Quality of Health Mobile Apps. 

JMIR mHealth uHealth. 2015;3(1):e27. doi:10.2196/mhealth.3422 
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ΛΤΔΗ ΑΚΖΔΧΝ 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1 

ελάξηα 

ελάξην 1
ν
 

α) Πνηεο είλαη νη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε; 

Άλνηα (Dementia), θαηάζιηςε (depression), Αιηζράηκεξ (Alzheimer’s), ππνζηήξημε 

γηα ηελ άλνηα ζε Διιάδα θαη Κύπξν (support for dementia in Greece or Cyprus). 

 

β) Πνηεο πιεξνθνξίεο έρεηε βξεη ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο ππνζηήξημεο γηα ηνλ 

εαπηό ζαο ζην ζπίηη θαη από πνηα ηζηνζειίδα, βίληεν ή θόξνπκ;  

«Ζ πην θνηλή ζεξαπεία γηα ηελ θαηάζιηςε ζηε λόζν Αιηζράηκεξ πεξηιακβάλεη έλα 

ζπλδπαζκό ηαηξηθήο, ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζηαδηαθήο επαλαζύλδεζεο ζε 

δξαζηεξηόηεηεο θαη αλζξώπνπο πνπ θέξλνπλ ηελ επηπρία. Απιά ιέγνληαο ζην 

πξόζσπν κε ηε λόζν Αιηζράηκεξ «γίλε θαιύηεξα», «μέραζε ην» ή «πξνζπάζεζε 

πεξηζζόηεξν» είλαη ζπάληα ρξήζηκν. Οη θαηαζιηπηηθνί άλζξσπνη κε ή ρσξίο λόζν 

Αιηζράηκεξ ζπάληα κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηα ζπκπηώκαηα ηνπο κόλνη ηνπο κε 

βνύιεζε, ρσξίο ππνζηήξημε, δηαβεβαίσζε θαη επαγγεικαηηθή βνήζεηα». 

https://www.alz.org/help-support/caregiving/stages-behaviors/depression 

γ) Πνηεο είλαη νη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο γηα ηνπο θξνληηζηέο ζηελ πόιε πνπ 

κέλεηε; 

Σν Κέληξν Τπνζηήξημεο ηνπ Αιηζράηκεξ ζην Παξαιίκλε 

https://www.facebook.com/Alzheimers-Support-Centre-Paralimni-

281180152060885/ 

 

δ) Αλ βξηζθόζαζηαλ ζηε ζέζε ηνπ Παύινπ ηη ζα θάλαηε ζηε ζπλέρεηα; 

Σν πξώην βήκα ζα ήηαλ λα αλαγλσξίζσ ηελ θαηάζηαζε άγρνπο, λα θαηαιάβσ 

όια ηα ςπρηθά θαη ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα πνπ ππάξρνπλ. Να ζπδεηήζσ κε άιια 

άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε παξόκνηα θαηάζηαζε. Να απνηαζώ ζηελ νκάδα 

θξνληηζηώλ. Να ζπδεηήζσ κε νηθνγέλεηα θαη θίινπο θαη λα κνηξαζηώ ηα 

https://www.alz.org/help-support/caregiving/stages-behaviors/depression
https://www.facebook.com/Alzheimers-Support-Centre-Paralimni-281180152060885/
https://www.facebook.com/Alzheimers-Support-Centre-Paralimni-281180152060885/
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ζπλαηζζήκαηα κνπ. Θα έθαλα θάπνηα δηαιείκκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

θαη βαζηέο αλαπλνέο γηα λα ραιαξώζσ, λα ρξεζηκνπνηήζσ ραιαξσηηθέο ηερληθέο 

γηα ηνπο κύεο, λα κε θαηαλαιώλσ αιθνόι ή λα θαπλίδσ, θαη λα πξνζέμσ ηελ 

θαηαλάισζε θαθέ. Να είκαη ελεξγόο/ε, μεθηλώληαο έλα άζιεκα ή θαη πεξπάηεκα. 

https://www.carersuk.org/help-and-advice/health/looking-after-your-health/stress-

and-depression 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 2 

 

1. Βξείηε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ αθνινπζνύλ ηα παξαπάλσ βήκαηα γηα ηελ 

παξαθάησ δήισζε: «Ο παηέξαο κνπ κε αθνινπζεί πάληα ζην ζπίηη. Ση 

κπνξώ λα θάλσ γηα λα αληηκεησπίζσ απηή ηε ζπκπεξηθνξά;» 

 

Πιεζπζκόο ή δηαηαξαρή Άλνηα (Dementia), λόζνο Αιηζράηκεξ (Alzheimer’s 

Disease) 

Πξνβιήκαηα/ 

ζπκπηώκαηα 

Πεξηπιάλεζε (Wandering), αλαζηαησκέλνο (being upset), 

αλήζπρνο (agitated) 

Λόγνη αλαδήηεζεο (2-3 

ιέμεηο γηα θάζε ιόγν) 

Υαιάξσζε (Calm down), δηαρείξηζε (management), 

αληηκεηώπηζε (coping mechanism) 

πλδπάζηε ηα ζεκεία 

1 +2+3 

Γηαρείξηζε ηεο πεξηπιάλεζεο ελόο αλζξώπνπ κε άλνηα 

(Management of wandering of a person with dementia) 

Βάιηε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά 

ζηελ κεραλή 

αλαδήηεζήο ζαο. Ση 

βξήθαηε; 

https://www.alz.org/help-support/caregiving/stages-

behaviors/wandering 

Μηα ιίζηα γηα λα απνηξέςεη ηελ πεξηπιάλεζε ηνπ 

αζζελνύο. 

 

2. Βξείηε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά γηα ηελ παξαθάησ δήισζε: «Ζ κεηέξα κνπ 

επηκέλεη πσο δελ δεη ζην ζπίηη καο. Πάληα ηεο απαληάσ πσο απηό είλαη ην 

ζπίηη ηεο, αιιά γίλεηαη επηζεηηθή. Ση κπνξώ λα θάλσ;» 

 

https://www.carersuk.org/help-and-advice/health/looking-after-your-health/stress-and-depression
https://www.carersuk.org/help-and-advice/health/looking-after-your-health/stress-and-depression
https://www.alz.org/help-support/caregiving/stages-behaviors/wandering
https://www.alz.org/help-support/caregiving/stages-behaviors/wandering
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Πιεζπζκόο ή δηαηαξαρή Άλνηα (dementia), Νόζνο Alzheimer (Alzheimer’s 

disease) 

Πξνβιήκαηα/ ζπκπηώκαηα Γηέγεξζε (Agitation), αλεζπρία (upset), επηζεηηθόηεηα 

(aggression) 

Λόγνη αλαδήηεζεο (2-3 

ιέμεηο γηα θάζε ιόγν) 

Γηαρείξηζε (management), αληηκεηώπηζε (coping) 

πλδπάζηε ηα ζεκεία 

1 +2+3 

Αληηκεηώπηζε ηεο δηέγεξζεο/αλεζπρίαο/επηζεηηθόηεηαο 

ελόο αλζξώπνπ κε λόζν Alzheimer 

Coping of agitation/aggression of a person with 

dementia 

Βάιηε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά 

ζηελ κεραλή αλαδήηεζήο 

ζαο. Ση βξήθαηε; 

https://www.nia.nih.gov/health/coping-agitation-and-

aggression-alzheimers-disease 

Μηα ιίζηα κε ζπκβνπιέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

δηαηαξαρήο θαη επηζεηηθόηεηαο. 

 

3. Βξείηε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά γηα ηελ παξαθάησ δήισζε: «Ζ ζύδπγνο κνπ έρεη 

ήπηα δηαηαξαρή κλήκεο θαη πάληα ςάρλεη ηε ζσζηή ιέμε. πδεηήζακε 

θαη απνθαζίζακε πσο πξέπεη λα επηζθεθζεί έλα θέληξν άλνηαο γηα 

λεπξνινγηθή αμηνιόγεζε θαη αλ είλαη εθηθηό λα παξαθνινπζήζεη ηα 

πξνγξάκκαηα εθεί». 

 

Πιεζπζκόο ή δηαηαξαρή Γηαηαξαρή κλήκεο (Memory disorder), άλνηα 

(dementia) 

Πξνβιήκαηα/ ζπκπηώκαηα Λήζε, Ξερλάσ (Forgetting) 

Λόγνη αλαδήηεζεο (2-3 

ιέμεηο γηα θάζε ιόγν) 

Βειηίσζε ηεο κλήκεο (improve memory) 

πλδπάζηε ηα ζεκεία 

1 +2+3 

 Βειηίσζε ηεο κλήκεο ελόο αλζξώπνπ κε άλνηα 

(Improve memory of a person with dementia) 

Βάιηε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ζηελ 

κεραλή αλαδήηεζήο ζαο. Ση 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/healthy-

aging/in-depth/memory-loss/art-20046518 

https://www.nia.nih.gov/health/coping-agitation-and-aggression-alzheimers-disease
https://www.nia.nih.gov/health/coping-agitation-and-aggression-alzheimers-disease
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/healthy-aging/in-depth/memory-loss/art-20046518
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/healthy-aging/in-depth/memory-loss/art-20046518
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βξήθαηε; Μηα ιίζηα κε ζπκβνπιέο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

κλήκεο. 

 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 3 

 

1. Βάζεη ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηώλ αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν έλα ζέκα 

πνπ ζέιεηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. 

Ζ εξώηεζε ζαο. 

Πώο λα δηαρεηξηζηώ ηα έιθε πίεζεο;  

 

Λέμεηο-θιεηδηά 

Πιεζπζκόο ή δηαηαξαρή Αζζελείο κε λόζν Αιηζράηκεξ (Patients with Alzheimer’s), 

άλνηα (dementia) 

Πξνβιήκαηα/ ζπκπηώκαηα Έιθε πίεζεο (Pressure ulcers) 

Λόγνη αλαδήηεζεο (2-3 

ιέμεηο γηα θάζε ιόγν) 

Θεξαπεία (treatment), πξόιεςε (prevention) 

πλδπάζηε ηα ζεκεία 

1 +2+3 

Πξόιεςε θαη ζεξαπεία ειθώλ πίεζεο ζε αλζξώπνπο κε λόζν 

Αιηζράηκεξ 

Prevention and therapy of Pressure ulcers of people with 

dementia 

 

Σα απνηειέζκαηα ζαο κεηά ηελ αμηνιόγεζε. Γξάςηε ηα απνηειέζκαηα ζαο θαη 

δηθαηνινγήζηε γηαηί επηιέμαηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεγέο. 

3 websites 

https://www.alzheimers.org.uk/get-support/daily-living/tips-for-preventing-pressure-

ulcers#content-start 

https://www.researchgate.net/publication/42832492_Assessment_and_Management_o

f_Pressure_Ulcers_in_the_Elderly 

https://www.aafp.org/afp/2008/1115/p1186.html 

https://www.alzheimers.org.uk/get-support/daily-living/tips-for-preventing-pressure-ulcers#content-start
https://www.alzheimers.org.uk/get-support/daily-living/tips-for-preventing-pressure-ulcers#content-start
https://www.researchgate.net/publication/42832492_Assessment_and_Management_of_Pressure_Ulcers_in_the_Elderly
https://www.researchgate.net/publication/42832492_Assessment_and_Management_of_Pressure_Ulcers_in_the_Elderly
https://www.aafp.org/afp/2008/1115/p1186.html
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2 videos 

https://www.youtube.com/watch?v=Eyuguc7KKC4 

https://www.youtube.com/watch?v=MDtPik1UE6k 

 

Αμηνινγήζηε ηα απνηειέζκαηα ζαο κε βάζε ηηο ζπκβνπιέο πνπ έρεηε δηαβάζεη! 

Όια πιεξνύλ ηα θξηηήξηα θαη είλαη αμηόπηζηεο πεγέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eyuguc7KKC4
https://www.youtube.com/watch?v=MDtPik1UE6k
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4 

ΔΓΓΡΑΜΜΑΣΟΤΝΖ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Ζ 

ΥΡΖΖ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ:ΜΔΑ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓIΚΣYΧΖ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

Ο γεληθόο ζηόρνο απηήο ηεο ελόηεηαο είλαη λα δνζεί ζηνπο άηππνπο θξνληηζηέο ε επθαηξία 

λα κάζνπλ: 

 πώο λα έρνπλ πξόζβαζε θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε 

γεθύξσζε ηνπ ράζκαηνο ηεο εγγξακκαηνζύλεο ζε ζέκαηα πγείαο 

 πώο λα βξνύλ ρξήζηκεο πεγέο θαη ππεξεζίεο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κε 

ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ησλ άηππσλ θξνληηζηώλ 

 πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, εθαξκόδνληαο δεμηόηεηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ πγείαο 

Μέρξη ην ηέινο ηεο ελόηεηαο, θάζε εθπαηδεπόκελνο/ε ζα γλσξίδεη πνηεο δηαδξαζηηθέο 

ππεξεζίεο θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηελ απνηεινύλ(Κεθάιαην 1) θαη ζα είλαη ζε 

ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηα βαζηθά κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κέζσ ησλApp ηνπο 

(εθαξκνγώλ), ζε smartphones / tablet κε ην ζύζηεκα ANDROID / IOS (δειαδή 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηθαλό λα εθηειεί εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ιεθζεί): 

 FACEBOOK (Κεθάιαην 2): θαηεβάζηε ην App ηνπ Facebook, εγγξαθείηε, 

παηήζηε «κνπ αξέζεη»ζε κηα ζειίδα, εληαρζείηε ζε κηα νκάδα, αλαδεηήζηε 

αμηόπηζηεο πεγέο ζρεηηθά κε ηελ πγεία, απνθύγεηε ηηο κε αμηόπηζηεο πεγέο γηα ηελ 

πγεία θιπ. 

 SKYPE (Κεθάιαην 3): θαηεβάζηε ηελ εθαξκνγή Skype, εγγξαθείηε, αλαδεηήζηε 

θαη πξνζζέζηε κηα επαθή, ζπλνκηιήζηε, θάληε θιήζε θαη βίληενθιήζε, 

ρξεζηκνπνηήζηε ην skype σο εξγαιείν ππνζηήξημεο γηα ηνπο άηππνπο θξνληηζηέο 

θιπ. 

 WHATSAPP/VIBERKAIMESSENGER (Κεθάιαην 4): θαηεβάζηε ηελ 

εθαξκνγή WhatsApp / Viber θαη Messenger, ζπλδέζηε ηνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ, 

ζπλνκηιήζηε, θάληε θιήζε θαη βηληενθιήζε, δεκηνπξγήζηε κηα νκάδα, θαηαγξάςηε 
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έλα κήλπκα, ρξεζηκνπνηήζηε ηα εξγαιεία WhatsApp / Viber θαη Messengerσο 

εξγαιείν ππνζηήξημεο γηα άηππνπο θξνληηζηέο θαη απνθύγεηε λα κνηξάδεζηε κε 

αμηόπηζηεο πεγέο ζρεηηθέο κε ηελ πγεία θ.ιπ. 

 ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΑ ΦΟΡΟΤΜ ΓΗΑ ΦΡΟΝΣΗΣΔ (Κεθάιαην 5): αλαδεηείζηε 

δηαδηθηπαθά θόξνπκ, πάξηε κέξνο ζε απηά, ρξεζηκνπνηείζηε ηα σο εξγαιεία 

ππνζηήξημεο γηα άηππνπο θξνληηζηέο, επηιέμηε ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα 

θνηλή ρξήζε θ.ιπ. 

Δπηπιένλ, ζην ηέινο ηεο ελόηεηαο θάζε εθπαηδεπόκελνο/ε ζα κπνξεί λα θαηαλνεί ηε 

βαζηθή γιώζζα ησλ δεκνθηιέζηεξσλ δηαδξαζηηθώλ ππεξεζηώλ (ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ) θαη 

λα γλσξίδεη ηη πξέπεη λα θάλεη θαη ηη λα κελ θάλεη ζε θάζε δηαδξαζηηθή ππεξεζία 

(ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ). 

Μέρξη ην ηέινο ηεο ελόηεηαο, νη εθπαηδεπόκελνη/εο ζα έρνπλ εληζρύζεη ηηο αθόινπζεο 

ςεθηαθέο δεμηόηεηεο:  

 Πεξηήγεζε, αλαδήηεζε θαη θηιηξάξηζκα δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηώλ θαη ςεθηαθνύ 

πεξηερνκέλνπ 

 Αιιειεπίδξαζε κέζσ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ 

 Δύξεζε αμηόπηζησλ πεγώλ ςεθηαθήο εγγξακκαηνζύλεο ζε ζέκαηα πγείαο 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ  

 

Μηα δηαδξαζηηθή ππεξεζία είλαη κηα ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη κέζσ Internet θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κέζσ ππνινγηζηή, tablet ή smartphone. Δίλαη γεληθά δσξεάλ θαη 

επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα αιιειεπηδξά κε άιινπο αλζξώπνπο κέζα ζηε δηαδξαζηηθή ηεο 

πιαηθόξκαο. 

Οξηζκέλα παξαδείγκαηα δηαδξαζηηθώλ ελεξγεηώλ είλαη ηα εμήο: 

 Nα πξνζζέζεηε πεξηερόκελα: αξρεία, θσηνγξαθίεο, βίληεν θ.ιπ. 

 Να δώζεηε αλαηξνθδόηεζε 

 Να ζηείιεηε θείκελν ή θσλεηηθό κήλπκα 

 Να θάλεηε θιήζε ή βίληενθιήζε 

 Να νξγαλώζεηε εθδειώζεηο 

 Κιπ. 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ηππνινγίεο 

δηαδξαζηηθώλ ππεξεζηώλ: θνηλσληθά δίθηπα, 

ππεξεζίεο αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ, 

θόξνπκ, ηζηνιόγηα -απηά είλαη ηα πην δεκνθηιή. 

 

 

 

 

Σα θνηλσληθά δίθηπα, νη 

ππεξεζίεο άκεζσλ 

κελπκάησλ θαη ηα θόξνπκ 

είλαη επίζεο γλσζηά κε ην 

γεληθό όξν «κέζα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο». 
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«Τα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ρξεζηκνπνηνύλ θηλεηέο θαη web-based 

ηερλνινγίεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πςειά δηαδξαζηηθέο πιαηθόξκεο κέζσ ησλ 

νπνίσλ ηα άηνκα θαη νη θνηλόηεηεο κνηξάδνληαη, ζπλ-δεκηνπξγνύλ, ζπδεηνύλ 

θαη ηξνπνπνηνύλ ην πεξηερόκελν πνπ δεκηνπξγείηαη από ηνπο ρξήζηεο» 

(Kietzmann, Hermkens, McCarthyandSilvestre, 2011) 

 

Κοινωνικά Δίκησα 

Δίλαη γεληθά δσξεάλ ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ Γηαδηθηύνπ. Υξεζηκνπνηνύληαη 

κέζσ ππνινγηζηή, tablet ή smartphone, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο ή 

ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγώλ. ηόρνο ηνπο είλαη λα δηεπθνιύλνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ 

θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, λα ελζαξξύλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ην κνίξαζκα  κέζσ ηεο 

αληαιιαγήο ςεθηαθώλ πεξηερνκέλσλ, όπσο: γξαπηά κελύκαηα, θσλεηηθά κελύκαηα, 

ζύλδεζκνη, κνπζηθή, εηθόλεο, βίληεν θιπ. 

Κάζε θνηλσληθό δίθηπν έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηξόπνπο ιεηηνπξγίαο, 

πεξηερόκελα θαη ζθνπνύο: γηα παξάδεηγκα, ην LinkedIn (www.linkedin.com) 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο θαη απεπζύλεηαη 

ζε εξγνδόηεο πνπ δεκνζηεύνπλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζε άηνκα πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία πνπ 

δεκνζηεύνπλ ην βηνγξαθηθό ηνπο ζεκείσκα. Σν Instagram (www.instagram.com) 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θνηλή ρξήζε θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν, θιπ. 

 

Υπηρεζία Άμεζων Μηνσμάηων 

Δίλαη έλαο ηύπνο δηαδηθηπαθήο ζπδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Internet γηα ηε κεηάδνζε 

ελόο κελύκαηνο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Σν κήλπκα κπνξεί λα πεξηέρεη θείκελν, εηθόλεο, 

θσηνγξαθίεο, αξρεία, βίληεν, εγγξαθέο, ππεξζπλδέζεηο κε δπλαηόηεηα θιηθ θιπ. Σα 

κελύκαηα κπνξνύλ λα κεηαδνζνύλ ζε έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα. 

Μέζσ ησλ ζπζηεκάησλ άκεζσλ κελπκάησλ είλαη επίζεο δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε 

θιήζεο ή βηληενθιήζεο κε έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα, ζηε βάζε ηεο ππεξεζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. πλήζσο, νη ππεξεζίεο άκεζσλ κελπκάησλ ηείλνπλ λα δηεπθνιύλνπλ  

ζπλδέζεηο κεηαμύ γλσζηώλ ρξεζηώλ. ήκεξα, νη πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο άκεζσλ 

κελπκάησλ ιακβάλνπλ ρώξα ζηηο εθαξκνγέο αληαιιαγήο κελπκάησλ. 

http://www.linkedin.com/
http://www.instagram.com/
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Διαδικησακό θόροσμ 

Πξόθεηηαη γηα κηα ηζηνζειίδα ζπδήηεζεο όπνπ νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα ζπλνκηινύλ κε ηε 

κνξθή δεκνζηεπκέλσλ κελπκάησλ. Υξεζηκνπνηείηαη κέζσ ππνινγηζηή, tablet ή 

smartphone θαη είλαη ζπλήζσο δσξεάλ. Σα θόξνπκ κπνξεί λα πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθέο 

ππνθαηεγνξίεο θóξνπκ ζρεηηθέο κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα: όπσο γηα παξάδεηγκα, ην 

δηαδηθηπαθό θόξνπκ γηα ηνπο θξνληηζηέο κπνξεί λα πεξηέρεη ππνθαηεγνξίεο θόξνπκ 

αθηεξσκέλα ζε θξνληηζηέο αλζξώπσλ κε λóζν Alzheimer. Βάζεη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ 

θόξνπκ, νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα είλαη εγγεγξακκέλνη ή αλώλπκνη. 

Μεηαβείηε ζην Κεθάιαην 5 γηα λα κάζεηε πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ην ζέκα. 

 

ΘΕΣΙΚΕ  ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΙΚΕ  ΠΣΤΧΕ  ΣΩΝ ΜΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΔΙΚΣΤΩΗ  

Κάζε θνηλσληθό κέζν δηθηύσζεο έρεη ζπγθεθξηκέλεο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πηπρέο πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε. Μηα βαζύηεξε αλάιπζε ηνπ θαζελόο πεξηιακβάλεηαη ζηα 

αθόινπζα θεθάιαηα 3, 4 θαη 5. Δδώ κπνξείηε λα βξείηε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ 

θύξησλ γεληθώλ πηπρώλ ησλ θνηλσληθώλ κέζσλ: 

 

ΘΔΣΗΚΑ ΑΡΝΖΣΗΚΑ 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ 

ΑΠΟΜΟΝΧΖ, ΔΤΡΔΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 

ΚΑΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ: 
Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο πξνζθέξνπλ ηελ 

επθαηξία ζηνπο αλζξώπνπο λα κηινύλ κεηαμύ ηνπο. 

Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

αύμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο επεμίαο. 

Ωζηόζν, ζπκεζείηε λα κελ ζπγθξίλεηε ηε δσή 

δηαθνξεηηθώλ αλζξώπσλ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ αλαθηώληαη από ηα πξνθίι ησλ θνηλσληθώλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο. Απηό κπνξεί λα θέξεη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα όπσο θζόλν, κνλαμηά θαη 

απνκόλσζε. Θπκεζείηε όηη ην πεξηερόκελν πνπ νη 

ρξήζηεο εκθαλίδνπλ ζην δηαδηθηπαθό πξνθίι ηνπο 

είλαη πάληα κεξηθό. (Webber, 2017). 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ: 

Ζ κε ξύζκηζε ησλ ξπζκίζεσλ απνξξήηνπ κπνξεί λα έρεη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Δπίζεο, ε θνηλή ρξήζε πξνζσπηθώλ 

πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε 

(π.ρ. πξνζβνιή, παξαθνινύζεζε, απάηε, δπζθήκεζε, 

θζνξά, θιπ.) 

 

Οη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ 

ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο, ηνλ αξηζκό 

ηειεθώλνπ, ηνλ αξηζκό θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηνλ 

ηξαπεδηθό ζαο ινγαξηαζκό, ηελ θαηάζηαζε πγείαο ζαο. 
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Ζ ΔΚΦΡΑΖ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ ΚΑΗ ΣΟ 

ΜΟΗΡΑΜΑ ΔΜΠΔΗΡΗΧΝ: νη άλζξσπνη 

κπνξεί λα βξνπλ επθνιόηεξν λα εθηνλώζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο. 

 

Τν λα δηαβάζεηε  ηελ εκπεηξία θάπνηνπ θξνληηζηή ή 

αηόκνπ κε αλαπεξία / αζζέλεηα κπνξεί λα ζαο 

εκπλεύζεη θαη κπνξεί λα κεηώζεη ζεκαληηθά ηελ 

αίζζεζε ηεο απνκόλσζεο ζε άηνκα πνπ δνπλ κηα  

παξόκνηα θαηάζηαζε. Επηπιένλ, κπνξείηε λα 

ζρνιηάζεηε, λα κνηξαζηείηε πεξηερόκελν θαη λα 

γίλεηε κέινο κηαο θνηλόηεηαο ππνζηήξημεο. 

ΑΠΑΣΔ: νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα θξύςνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπο ηαπηόηεηα πίζσ από κηα νζόλε θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα λα 

θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε θαη εμαπαηήζνπλ ηνπο 

αλζξώπνπο. 

Μελ εκπηζηεύεζηε ηηο επαθέο πνπ δεηνύλ ρξήκαηα, ή ζαο 

δεηνύλ ζε γάκν ρσξίο λα ηηο γλσξίδεηε, είλαη πνιύ 

ζπλεζηζκέλε απάηε! 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ 

ΥΔΔΧΝ: γηα πνιινύο αλζξώπνπο, είλαη 

επθνιόηεξν λα επηθνηλσλνύλ ζην δηαδίθηπν παξά 

λα επηθνηλσλνύλ πξνζσπηθά. 

Εηδηθά αλ δνπλ ζε δηαθνξεηηθή πόιε ή ρώξα 

(ελήιηθα παηδηά πνπ κεηαθόκηζαλ ζε άιιε πόιε, 

αληςηόο πνπ ζπνπδάδεη ζην εμσηεξηθό). 

ΚΑΚΟΒΟΤΛΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ, ΦΑΡΔΜΑ: Σα 

εξγαιεία Πιεξνθνξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

παξόηξπλζε ησλ ρξεζηώλ λα απειεπζεξώλνπλ 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ελαληίνλ ηνπο (π.ρ. θσδηθνί 

πξόζβαζεο, ηξαπεδηθά ζηνηρεία θ.ιπ.). 

Θπκεζείηε λα θξαηήζεηε ηνπο θσδηθνύο ζαο ζε αζθαιέο 

κέξνο. 

Ζ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΦΑΛΗΖ 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΓΔΜΔΤΖ Δ 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ: ηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζπκβάιινπλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θνηλσλίαο ζε 

νξηζκέλα ζέκαηα. 

Μπνξνύλ λα θέξνπλ θνηλσληθή αιιαγή κε ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα (όπσο ε 

ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα 

θ.ιπ.) 

ΠΡΟΒΟΛΔ: πνπ ζρεηίδνληαη κε απηό πνπ νη 

ρξήζηεο δεκνζηεύνπλ ζηα θνηλσληθά κέζα (π.ρ. απεηιή, 

δπζθήκηζε θ.ιπ.). 

Θπκεζείηε λα εθθξάζεηε ηνλ εαπηό ζαο κε ζεβαζκό, ρσξίο 

λα πξνζβάιιεηε ή λα απεηιήζεηε θάπνηνλ, αλεμάξηεηα από 

ην πώο θάηη πνπ δηαβάζαηε ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα ζαο 

έθαλε λα αηζζαλζείηε ζπκσκέλνο ή ιππεκέλνο. 

Ζ ΔΤΡΔΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ: πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ή 

πξνβιήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηώλ 

από εηδηθνύο. 

Σηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κπνξείηε λα βξείηε 

επίζεκεο ζειίδεο δηθηύσλ εηδήζεσλ, εξεπλεηηθώλ 

ηδξπκάησλ ή αθόκα θαη γηαηξνύο πνπ εηδηθεύνληαη 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα  (γηα παξάδεηγκα 

https://www.efsyn.gr/, 

https://www.doctoranytime.gr/). Μέζα από ηα 

δεκόζηα πξνθίι ηνπο κπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε γηα 

εηδήζεηο ζρεηηθέο κε ηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο ζαο, 

ΠΑΡΑΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ: ζθόπηκε δηάδνζε ςεπδώλ 

ή εζθαικέλσλ πιεξνθνξηώλ  

& 

ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ: αθνύζηα δηάδνζε 

ςεπδώλ ή ιαλζαζκέλσλ πιεξνθνξηώλ. 

Θπκεζείηελαειέγμεηεαλκηαπιεξνθνξίαπνπδηαβάδεηεπξνέξ

ρεηαηαπόκηααμηόπηζηεπεγήήόρηήεάλείλαηκηαππνθεηκεληθήγ

λώκε / άξζξν πνπ εθθξάδεη ηηο ηδέεο θάπνηνπ. 

 

https://www.efsyn.gr/
https://www.doctoranytime.gr/
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ρξήζηκα εξγαιεία, άξζξα θαη ζρεηηθέο εθδειώζεηο 

θνληά ζαο. 

 

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κπνξνύλ λα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκα γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ άηππσλ θξνληηζηώλ. Γηα παξάδεηγκα, νη θξνληηζηέο κπνξνύλ λα βξνπλ ή λα 

δεκηνπξγήζνπλ νκάδεο ζπδεηήζεσλ ή νκάδεο ακνηβαίαο βνήζεηαο ζην δηαδίθηπν, κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νξηζκέλεο ηππνινγίεο κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα ηελ 

ηειεταηξηθή (απνκαθξπζκέλε ηαηξηθή βνήζεηα). 

Δπίζεο, κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ζειίδεο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθέο κε ηελ πγεία. Χζηόζν, 

πξέπεη πάληα λα έρεηε θαηά λνπ όηη ππάξρνπλ πνιινί θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ πγεία ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο: όπσο γηα 

παξάδεηγκα, ην λα κελ κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηηο ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πγεία από ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο. Θα αλαθαιύςεηε ζε βάζνο 

πώο ηα ζπγθεθξηκέλα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κπνξνύλ λα είλαη ρξήζηκα ή επηθίλδπλα, 

ζηα επόκελα θεθάιαηα. 

 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1 

Ζ ζηήιε Α πεξηιακβάλεη όξνπο πνπ ζπλαληήζαηε ζην Κεθάιαην 1. Ζ ζηήιε Β 

πεξηιακβάλεη ηελ επεμήγεζε θάζε όξνπ. Δλώζηε θάζε όξν κε ηε ζσζηή επεμήγεζε, 

αξηζκώληαο ηε ζηήιε Β: 

 ΣΗΛΗ A  ΣΗΛΗ B 

1 ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΑ ΦΟΡΟΤΜ  … 
Πρόκειται για μια ψευδι ι ανακριβι πλθροφορία, που δεν 

είναι ςκόπιμθ 

2 
 ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΜΕΩΝ 

ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ  
… 

Πρόκειται για ψευδι πλθροφορία που δθμιουργικθκε ςκόπιμα 

για να βλάψει ανκρϊπουσ, κοινωνικζσ ομάδεσ, οργανιςμοφσ, 

χϊρεσ κλπ. 

3 ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ  … 

Πρόκειται για ζναν ιςτότοπο ι μια ιςτοςελίδα όπου οι χριςτεσ 

μποροφν να ανοίξουν νιμα, να δθμοςιεφςουν ςχόλια ςχετικά 

με ζνα ςυγκεκριμζνο ηιτθμα ι κζμα και να απαντιςουν ςτισ 
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δθμοςιεφςεισ άλλων χρθςτϊν. 

4 ΕΞΑΠΑΣΗΗ … 

Πρόκειται για μια υπθρεςία που προςφζρεται μζςω 

Διαδικτφου, μζςω ιςτοτόπων και / ι εφαρμογϊν, όπου οι 

χριςτεσ μποροφν να αλλθλεπιδροφν με τθν προςκικθ 

ψθφιακοφ περιεχομζνου, ανατροφοδοτιςεων, πλθροφοριϊν 

κλπ. 

5 ΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΩΗ … 

Είναι ζνασ τφποσ διαδικτυακισ ςυηιτθςθσ που επιτρζπει ςτουσ 

χριςτεσ να ανταλλάςςουν άμεςα μθνφματα κειμζνου μζςω 

Internet  

6 ΛΑΝΘΑΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ … 

Είναι μια διαδραςτικι υπθρεςία (κοινωνικό δίκτυο, υπθρεςία 

ανταλλαγισ άμεςων μθνυμάτων, διαδικτυακό φόρουμ) που 

επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να δθμιουργοφν και να μοιράηονται 

ψθφιακά περιεχόμενα μζςω ιςτοτόπων ι εφαρμογϊν 

7 ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ … 
Πρόκειται για παράνομθ ι εγκλθματικι εξαπάτθςθ θ οποία 

αποςκοπεί ςτθν επίτευξθ οικονομικοφ ι προςωπικοφ κζρδουσ 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

FACEBOOK 

Σν Facebook  είλαη έλα δεκνθηιέο δσξεάλ κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη κηα από ηηο 

κεγαιύηεξεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, πνπ ηδξύζεθε από ηνλ Mark 

Zuckerberg θαη άιινπο. 

Ζ πξόζβαζε ζην Facebook είλαη δπλαηή από ζπζθεπέο κε ζύλδεζε ζην Internet (ππνινγηζηέο, 

tablet θαη smartphones). Σν θνηλσληθό δίθηπν Facebook είλαη δηαζέζηκν: 

 κέζσ ηεο Facebook App (εθαξκνγή ζε Android ή IOS θαηαζηήκαηα)    

 κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο Facebook (https://el-gr.facebook.com/login/) 

Σν Facebook επηηξέπεη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνύλ ην 

πξνζσπηθό ηνπο πξνθίι ή κηα δεκόζηα ζειίδα ή  λα δηαρεηξηζηνύλ κηα δεκόζηα ή ηδησηηθή νκάδα. 

ην Facebook, νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλεβάδνπλ θσηνγξαθίεο, 

έγγξαθα, λέα θαη βίληεν, λα ζηέιλνπλ κελύκαηα θαη λα δηαηεξνύλ επαθή κε θίινπο, νηθνγέλεηα 

θαη ζπλαδέιθνπο, λα θάλνπλ δίθηπα, λα πξνβάιινπλ έλα γεγνλόο θ.ιπ. 

Δάλ ρξεζηκνπνηείηε tablet ή smartphone, ε επθνιόηεξε επηινγή είλαη ε ιήςε ηεο εθαξκνγήο 

Facebook από ην GooglePlayStore ή ην IOSAppStore ζην tablet / smartphone ζαο. 

Όηαλ εγθαηαζηαζεί ε εθαξκνγή, κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζηε δεκηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνύ ζαο 

πξνθίι θαη λα μεθηλήζεηε κε: 

 Δκθαλίζηε πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ εαπηό ζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νλόκαηόο ζαο, 

ηεο εηθόλαο πξνθίι ζαο θαη ηεο εηθόλα εμσθύιινπ 

 Κάληε θνηλή ρξήζε πιεξνθνξηώλ, θσηνγξαθηώλ, βίληεν, ζπλδέζεσλ, θιπ., 

δεκνζηεύνληαο ζηνλ δηθό ζαο ηνίρν ζην Facebook, ζηνλ ηνίρν ησλ «Facebook Φίισλ ζαο», 

ζε κηα «Facebook Οκάδα» (εάλ είζηε κέινο), ζε κηα ζειίδα Facebook  (εάλ ε ζειίδα είλαη 

αλνηρηή ζε ζρόιηα). 

Χζηόζν, δώζηε πξνζνρή ζηε ξύζκηζε απνξξήηνπ: επηιέμηε ζπλεηδεηά ηδησηηθή ή δεκόζηα 

θαηάζηαζε. Γεληθά, κπνξείηε λα απνθαζίζεηε λα κνηξαζηείηε πνιπκέζα: 

- Μόλν κε ην εαπηό ζαο 

- Μόλν κε ηνπο «Facebook Φίινπο ζαο» 

- Μνλν κε ζπγθεθξηκέλνπο «Facebook Φίινπο ζαο» 

https://el-gr.facebook.com/login/
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- Με όινπο ηνπο «Facebook Φίινπο ζαο» εθηόο ζπγθεθξηκέλσλ αηόκσλ 

- Γεκόζηα 

 ηείιηε ζε άιιν ρξήζηε «αίηεκα θηιίαο» ή απνδερζείηε «αίηεκα θηιίαο» από άιιν 

ρξήζηε: ηώξα ζα κπνξείηε λα ιακβάλεηε εηδνπνηήζεηο από άιινπο «θίινπο ρξήζηεο» 

ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ηνπο ζην Facebook 

 Αλαδεηήζηε κηα ζπγθεθξηκέλε ζειίδα θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί «Μνπ αξέζεη» γηα 

λα παξαθνινπζήζεηε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζειίδεο πνπ ζαο  αξέζεη 

 Αλαδεηήζηε κηα ζπγθεθξηκέλε «Facebook νκάδα» θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί «Γίλεηε 

κέινο ηεο νκάδαο»: νη νκάδεο επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα έξζνπλ ζε επαθή δηαδπθηηαθά 

γηα λα κνηξαζηνύλ πιεξνθνξίεο θαη λα ζπδεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Πξέπεη λα ζαο 

θαιέζεη έλα κέινο γηα λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ νκάδα. Μπνξείηε επίζεο λα δεκηνπξγήζεηε 

ηε δηθή ζαο νκάδα, αιιά λα δώζεηε πξνζνρή ζηε ξύζκηζε απνξξήηνπ: 

- «Αλνηρηή»: νκάδα, κέιε θαη ζρόιηα είλαη νξαηά δεκόζηα αιιά δελ κπνξεί θάπνηνο λα 

αιιειεπηδξάζεη ρσξίο λα εληαρζεί ζηελ νκάδα 

- «Κιεηζηή»: νκάδα, κέιε είλαη νξαηά δεκόζηα, αιιά ηα ζρόιηα δελ είλαη νξαηά κέρξη 

λα ζπκκεηέρεηε ζηελ νκάδα 

- «Μπζηηθή»: ηίπνηα δελ είλαη νξαηό δεκόζηα. 

 Υξεζηκνπνηείζηε ην θνπκπί «Μνπ αξέζεη» («Μνπ αξέζεη», «Σέιεην», «ΥαΥα», 

«Οπάνπ», «Λππεκέλν», ή «Θπκσκέλν») πξνζζέζηε ζρόιηα, ζπλδέζκνπο θαη άιια 

πνιπκέζα, όηαλ βιέπεηε κηα ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηόηεηα: απηό ζαο επηηξέπεη λα 

αιιειεπηδξάζεηε εύθνια κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ «Υξεζηώλ Φίισλ», «ειίδεο αο 

αξέζεη» θαη «Facebook νκάδεο» 

 Πάξηε κέξνο ή δεκηνπξγείζηε κηα «εθδήισζε»: Οη εθδειώζεηο Facebook ελεκεξώλνπλ 

ηνπο θίινπο γηα ηηο επεξρόκελεο εθδειώζεηο (ηδησηηθέο ή δεκόζηεο) ζηελ θνηλόηεηά ηνπο  

 Καηεβάζηε ην Facebook Messenger (Κεθάιαην 4) γηα ηδησηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

«θίινπο» ζαο. 

 

ΡΙΞΣΕ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «ΟΔΗΓΟ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ» ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΤΘΕΙΣΕ ΣΙ ΟΔΗΓΙΕ 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΕΛΘΕΣΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΣΕ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΕ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΣΟ FACEBOOK. 
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ΓΔΝΗΚΔ ΘΔΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΠΣΤΥΔ ΣΟΤ FACEBOOK 

Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Facebook σο θνηλσληθό δίθηπν, πξέπεη λα δώζεηε πξνζνρή ζηηο ζεηηθέο 

θαη αξλεηηθέο πηπρέο ηνπ. Αθνινπζεί κηα ζύληνκε ιίζηα κε κεξηθά παξαδείγκαηα: 

 

ΘΔΣΗΚΑ 

ηνλ ηνίρν ηνπ Facebook ή ζε κηα νκάδα Facebook κπνξείηε λα εθθξαζηείηε θαη λα κνηξαζηείηε 

ηηο εκπεηξίεο ζαο. 

Μπνξείηε λα κνηξαζηείηε ηηο δηθέο ζαο θσηνγξαθίεο, βίληεν θιπ. ή λα κνηξαζηείηε ην πεξηερόκελν 

πνπ δεκνζηεύηεθε από θάπνηνλ άιιν γηα λα μεθηλήζεηε κηα δεκόζηα ζπδήηεζε ή γηα λα δείμεηε 

όηη ζπκθσλείηε κε ηηο ηδέεο πνπ εθθξάδνληαη ζε απηό πνπ κνηξαζηήθαηε. 

 

ΑΡΝΖΣΗΚΑ 

Γώζηε πξνζνρή ζε απηό πνπ απνθαζίδεηε λα κνηξαζηείηε, δελ μέξεηε πνύ ζα θαηαιήμνπλ νη 

πιεξνθνξίεο ζαο: δελ κπνξείηε λα ειέγμεηε ό,ηη δεκνζηεύεηε ζην δηαδίθηπν. 

 

ΘΔΣΗΚΑ 

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ηνίρν ηνπ Facebook, ηηο ζειίδεο ηνπ Facebook θαη ηηο νκάδεο 

ηνπ Facebook γηα λα ζπδεηήζεηε, λα βξείηε θαη λα κνηξαζηείηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία. 

Μπνξείηε λα αλαδεηήζεηε επίζεκεο ζειίδεο εζληθώλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα πγείαο 

θαη ηηο βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ή αλαδεηήζηε ηηο ζειίδεο ησλ πιεζηέζηεξσλ ηνπηθώλ ζπλδέζκσλ 

ή νξγαληζκώλ γηα λα ελεκεξώλεζηε γηα ηνπηθέο εθδειώζεηο. 

 

ΑΡΝΖΣΗΚΑ 

Γώζηε ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηώλ: ςεύηηθα λέα, ςεπδείο θαη εζθαικέλεο 

πιεξνθνξίεο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζην Facebook. 

 

ΘΔΣΗΚΑ 

ην Facebook, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε λέεο ζρέζεηο, αθόκα θαη κε αλζξώπνπο πνπ βηώλνπλ 

κηα θαηάζηαζε παξόκνηα κε ηε δηθή ζαο. 
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Χζηόζν, όηαλ αληαιιάζζεηε επαίζζεηα ή πξνζσπηθά δεδνκέλα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ζπλνκηιίαο, ζπκεζείηε όηη είλαη θαιύηεξν λα ην θάλεηε κέζσ ελόο ηδησηηθνύ κελύκαηνο 

(Facebook Message), πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ηδησηηθόηεηα ηεο ζπλνκηιίαο. 

 

ΑΡΝΖΣΗΚΑ 

Γώζηε πξνζνρή ζηνπο ςεύηηθνπο ινγαξηαζκνύο: δελ γλσξίδεηε πνηνο είλαη ν άλζξσπνο ζηελ άιιε 

πιεπξά ηεο νζόλεο θαη πνηεο είλαη νη πξνζέζεηο ηνπ / ηεο. Αλ θάηη θαίλεηαη απίζηεπην, είλαη 

κάιινλ ςεύηηθν. 

 

ΘΔΣΗΚΑ 

Μέζσ ηνπ Facebook, κπνξείηε λα ζπλδεζείηε κε άιινπο θξνληηζηέο, από δηαθνξεηηθέο γεληέο θαη 

πεξηβάιινληα, επεθηείλνληαο ηηο απόςεηο ζαο θαη εκπινπηίδνληαο ην δίθηπό ζαο. 

Μπνξείηε εύθνια λα ηνπο βξείηε ζε νκάδεο ηνπ Facebook πνπ είλαη αθηεξσκέλεο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα, όπνπ κπνξείηε λα ζπδεηήζεηε ζέκαηα ή λα δεκνζηεύζεηε ην αίηεκά ζαο 

γηα ζπκβνπιέο ή αθόκα κπνξείηε λα ηνπο βξείηε αθνινπζώληαο ηε ζειίδα Facebook ησλ εζληθώλ 

θαη ηνπηθώλ νξγαληζκώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή ζαο ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ή 

αζζέλεηα. 

 

ΑΡΝΖΣΗΚΑ 

Κάπνηεο θνξέο ε γιώζζα, ε αξγθό θαη ν θώδηθαο δενληνινγίαο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

δελ είλαη πάληα εύθνια λα καζεπηνύλ θαη λα απνκλεκνλεπηνύλ. Γηα παξάδεηγκα, γξάθνληαο έλα 

ζρόιην κε Caps-lock (θεθαιαία γξάκκαηα) ηζνύηαη κε ην λα κηιάο έληνλα ή λα θσλάδεηο ζε 

θάπνηνλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή. 

FACEBOOKΚΑΗΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ  

ην Facebook, κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε ζε αξθεηέο "Οκάδεο" πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηθηιία 

ζεκάησλ: κεξηθέο από απηέο είλαη νκάδεο ακνηβαίαο βνήζεηαο (MAGs), αθηεξσκέλεο ζηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, ζηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαζώο θαη ζηελ ακνηβαία ππνζηήξημε ησλ 

κειώλ πνπ κνηξάδνληαη έλα θνηλό ζέκα. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ MAGs ζηηο νπνίεο κπνξείηε 

λα κηιήζεηε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα, απώιεηα ή επηβίσζε. 
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Οξηζκέλεο MAGs είλαη δεκόζηεο (νη θίινη ζαο ζην FB κπνξνύλ λα δνπλ όηη είζηε ζε απηέο), άιιεο 

είλαη ηδησηηθέο (νη θίινη ζαο ζην FB δελ ζα κπνξνύλ λα δνπλ αλ είζηε κέιε απηώλ ησλ νκάδσλ). 

πλήζσο πξνηηκώληαη ηδησηηθέο νκάδεο όηαλ ην θνηλό ζέκα είλαη επαίζζεην, πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεηαη ζεβαζηό ην απόξξεην ησλ κειώλ ηνπο. 

Οη ηδησηηθέο νκάδεο κπνξεί λα είλαη: 

 «Κιεηζηέο»: νκάδα θαη ηα κέιε είλαη νξαηά ζην επξύ θνηλό, αιιά ηα ζρόιηα δελ είλαη 

νξαηά κέρξη λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ νκάδα 

 «Μπζηηθέο»: ηίπνηα δελ είλαη νξαηό ζην επξύ θνηλό 

Αλνίμηε ηελ εθαξκνγή ηνπ Facebook ζην smartphone/tablet ζαο θαη αλαδεηείζηε γηα 

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΝΟΟΤ ΑΛΣΥΑΗΜΔΡ» ζηε γξακκή αλαδήηεζεο 

(https://m.facebook.com/groups/192266347468808?multi_permalinks=3004067319622016&notif

_t=group_highlights&notif_id=1574606780248110&ref=m_notif) 

 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 2 

 

Αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο θαη πξνζπαζήζηε λα δεκηνπξγήζεηε ηε δηθή ζαο 

ηδησηηθή εθδήισζε ζην Facebook: 

 

1- Αλνίμηε ην κελνύ ηνπ smartphone / tablet ζαο θαη θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην Facebook

 

2- Όηαλ εκθαληζηεί ε αξρηθή ζειίδα, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ κελνύ ζην επάλσ 

κέξνο ηεο ζειίδαο (Android) ή ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο (IOS) 

https://m.facebook.com/groups/192266347468808?multi_permalinks=3004067319622016&notif_t=group_highlights&notif_id=1574606780248110&ref=m_notif
https://m.facebook.com/groups/192266347468808?multi_permalinks=3004067319622016&notif_t=group_highlights&notif_id=1574606780248110&ref=m_notif
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3- Όηαλ εκθαληζηεί ην κελνύ, θάληε θιηθ ζηελ ελόηεηα «εθδειώζεηο» 

 

4- Όηαλ εκθαληζηεί ε ζειίδα ηεο εθδήισζεο, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην ζην θάησ κέξνο 

ηεο ζειίδαο γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηε δηθή ζαο εθδήισζε(ANDROID) ή θάληε θιηθ ζην 

«δεκηνπξγία» ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηε δηθή ζαο εθδήισζε 

(IOS). 

(Παξάδεηγκα εηθόλαο  

Android) 

 

  

5- Ζ ζειίδα ηεο εθδήισζεο ζα εκθαληζηεί θαη ζα κπνξείηε λα «πξνζθαιέζεηε θίινπο» ζηελ 

εθδήισζε. 

ΒΗΜΑ 1: ΕΠΙΛΕΞΣΕ «ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ» (ΜΟΝΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΠΟΤ ΘΑ ΚΑΛΕΕΣΕ ΘΑ ΣΗΝ ΔΟΤΝ 

ΒΗΜΑ 2: ΚΑΝΣΕ ΚΛΙΚ ΣΗΝ «ΠΡΟΘΗΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ» ΣΗΝ ΑΡΧΗ ΣΗ ΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ 

ΑΝΕΒΑΕΣΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΣΟ SMARTPHONE Ή ΣΟ TABLET (ANDROID ΚΑΙ IOS). Η ΕΙΚΟΝΑ 

ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΕΙ ΣΟΤ ΦΙΛΟΤ Α ΝΑ ΚΑΣΑΛΑΒΟΤΝ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΣΗ Η ΕΚΔΗΛΩΗ.  

ΒΗΜΑ 3: ΤΜΠΛΗΡΩΣΕ ΟΛΕ ΣΙ ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΠΑΡΑΚΑΣΩ: 

- ΣΙΣΛΟ 

- ΜΕΡΑ 

- ΩΡΑ 

- ΣΟΠΟΘΕΙΑ 

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΕΚΔΗΛΩΗ 

ΒΗΜΑ 4: ΟΣΑΝ ΤΜΠΛΗΡΩΕΣΕ ΟΛΕ ΣΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ, ΚΑΝΣΕ ΚΛΙΚ ΣΟ ΚΟΤΜΠΙ 

«ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ» 
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6- Σώξα θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην «επεμεξγαζία» θαη «αθύξσζε εθδήισζεο». 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 

1. https://www.facebook.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ SKYPE 

Σν Skype είλαη έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ δύν ή 

πεξηζζνηέξσλ ππνινγηζηώλ / tablets / smartphones, κέζσ Γηαδηθηύνπ. Σν Skype επηηξέπεη ζηνπο 

εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηνύλ δσξεάλ θιήζεηο βίληεν, αηνκηθέο ή νκαδηθέο 

θσλεηηθέο θιήζεηο, λα κνηξάδνληαη αξρεία θαη λα ζηέιλνπλ άκεζα κελύκαηα ζε άιινπο 

αλζξώπνπο ηεο πιαηθόξκαο. 

Σν Skype ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηάθνξνπο ζθνπνύο: ζπλεληεύμεηο εξγαζίαο, ζπλεδξηάζεηο γηα 

επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο, δηδαζθαιία καζεκάησλ, ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο, ηειεταηξηθή, θιπ. 

Σν Skype είλαη δηαζέζηκν 

 κέζσ ηεο εθαξκνγήο SkypeApp (ζε θαηαζηήκαηαAndroidθαηIOS) 

 κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο Skype (www.skype.com) 

Δάλ ρξεζηκνπνηείηε tablet ή smartphone, ε επθνιόηεξε επηινγή είλαη ε ιήςε ηεο εθαξκνγήο 

Skype από ην GooglePlayStore ή ην IOSAppStore ζην tablet / smartphone ζαο. 

Όηαλ εγθαηαζηαζεί ε εθαξκνγή, κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζηε δεκηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνύ 

πξνθίι ζαο, κε ηε θσηνγξαθία θαη ην όλνκά ζαο, θαη λα: 

 ηείιεηε ζε έλαλ άιιν ρξήζηε έλα «αίηεκα επαθήο» ή απνδερζείηε ην «αίηεκα 

επαθήο» θάπνηνπ άιινπ ρξήζηε: ηώξα κπνξείηε λα ιάβεηε θιήζε, βίληενθιήζε θαη 

κελύκαηα από άιινπο «ρξήζηεο επαθώλ» 

 Ξεθηλήζεηε κηα θιήζε, κηα βίληενθιήζε ή ηειεδηάζθεςε (κε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ 

ρξήζηεο επαθώλ) 

 ηείιεηε άκεζα κελύκαηα ζηηο επαθέο ζαο 

 

ΡΗΞΣΔ ΜΗΑ ΜΑΣΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «ΟΓΖΓΟ ΒΖΜΑ ΒΖΜΑ» ΚΑΗ 

ΑΚΟΛΟΤΘΖΣΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ ΔΚΜΑΘΖΖ ΣΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΣΟΤ SKYPE ΒΖΜΑ ΒΖΜΑ. 

 

 

 

http://www.skype.com/
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ΓΔΝΗΚΔ ΘΔΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΠΣΤΥΔ ΣΟΤ SKYPE 

Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεοSkype, ζα πξέπεη λα δώζεηε πξνζνρή ζηηο 

ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πηπρέο ηνπ. Δδώ είλαη κηα ζύληνκε ιίζηα κε κεξηθά παξαδείγκαηα: 

 

ΘΔΣΗΚΑ 

Σν Skype κπνξεί λα είλαη έλα πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν όηαλ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε ππεξαζηηθέο 

θιήζεηο, αθνύ είλαη δσξεάλ! Μέζσ ηνπ Skype κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηείηε ηειεθσληθέο 

θιήζεηο, έρνληαο ηελ επθαηξία λα δείηε ηνπο αλζξώπνπο κε ηνπο νπνίνπο κηιάηε, είλαη έλαο πνιύ 

θαιόο ηξόπνο λα μεπεξαζηνύλ ηα εκπόδηα απόζηαζεο! 

 

ΑΡΝΖΣΗΚΑ 

Μεξηθέο θνξέο νη ππεξεζίεο δηαδηθηύνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγνύλ κε δηαθνξεηηθή «ηαρύηεηα» ζε 

δύν δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο, πξνθαιώληαο θάπνηεο θαζπζηεξήζεηο, ζνξύβνπο ή απνζπλδέζεηο: 

π.ρ. ε θάκεξα κπνξεί λα επηβξαδύλεη ηελ ηαρύηεηα ησλ ππεξεζηώλ. 

Σν Skype εμαξηάηαη από ηελ αμηνπηζηία ηεο ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν. Γηα ην ιόγν απηό κπνξεί λα 

είλαη δύζθνιν λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ή ζε πεξηνρέο όπνπ ε 

ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν είλαη αζηαζήο. 

 

ΘΔΣΗΚΑ 

Σν Skype είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα εξγαδόκελνπο θξνληηζηέο. Δίλαη εμαηξεηηθό γηα ηελ 

θνηλή ρξήζε ηεο εμέιημεο ελόο έξγνπ εάλ δελ κπνξείηε λα βξίζθεζηε ζηνλ ίδην ρώξν ησλ 

ζπλαδέιθσλ ζαο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, αλ πξέπεη λα ηνπο δείμεηε ζε ηη εξγάδεζηε, κπνξείηε λα 

ην κνηξαζηείηε ζηελ νζόλε ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο. Δπίζεο, ην Skype ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά γηα ζπλεληεύμεηο εξγαζίαο. 

 

ΑΡΝΖΣΗΚΑ 

ε κεξηθνύο αλζξώπνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη άγρνο θαη ακεραλία ε εκθάληζή ηνπο ζην βίληεν. 

 

ΘΔΣΗΚΑ 
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Σν Skype επηηξέπεη λα κηιάηε ζε πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα ηε θνξά, δεκηνπξγώληαο νκαδηθέο 

θιήζεηο, γλσζηέο σο «θιήζεηο ηειεδηάζθεςεο». Απηνί νη ηύπνη θιήζεσλ είλαη πνιύ ζπλεζηζκέλνη 

ζην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ, αιιά είλαη επίζεο δηαδεδνκέλνη κεηαμύ ησλ νηθνγελεηώλ όπνπ 

νξηζκέλα κέιε δνπλ καθξηά. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνύληαη από νκάδεο ππνζηήξημεο θαη νκάδεο 

ζπδήηεζεο. 

 

ΑΡΝΖΣΗΚΑ 

Ζ ζπδήηεζε κε πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο ηαπηόρξνλα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζύγρπζε, ιόγσ ησλ 

δηαθνξεηηθώλ ζπζθεπώλ, ηνπνζεζηώλ, ζνξύβσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν θιπ. 

 

ΘΔΣΗΚΑ 

Μέζσ ηνπ Skype κπνξείηε λα ζπλδεζείηε κόλν κε ηε ιίζηα ησλ επαθώλ ζαο. Πξνηνύ θάπνηνο 

επηθνηλσλήζεη καδί ζαο, πξέπεη λα «δερηείηε» ην αίηεκά ηνπ λα επηθνηλσλήζεη καδί ζαο, 

εκπνδίδνληαο έηζη μέλνπο λα ζαο ελνριήζνπλ. Μόλν κεηά από απηό ην βήκα ζα κπνξείηε λα ηνπο 

θαιέζεηε. 

 

ΑΡΝΖΣΗΚΑ 

Σν Skype δελ είλαη έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλν ζηελ επηθνηλσλία 

θαη ηελ επηθνηλσλία θαηλνύξησλ αηόκσλ. Δάλ απηή είλαη ε αλάγθε ζαο, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνην άιιν κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο. 

 

SKYPE ΚΑΗ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ  

 

Σν Skype έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πεξίζαιςε γηα δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο.  

Δδώ ππάξρνπλ κεξηθά παξαδείγκαηα: 

 

 Σειεταηξηθή 

ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο, ζεκαίλεη «ζεξαπεία από απόζηαζε». 
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«Σθνπόο ηνπ είλαη λα παξέρεη θιηληθή ππνζηήξημε. Πξννξίδεηαη λα μεπεξάζεη ηα 

γεσγξαθηθά εκπόδηα, ζπλδένληαο ηνπο ρξήζηεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θπζηθή 

ηνπνζεζία. Πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε δηαθόξσλ ηύπσλ πιεξνθνξηθήο. Σηόρνο ηνπ είλαη 

λα βειηηώζεη ηελ έθβαζε ηεο πγείαο ». 

(Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο, 2010) 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην Skype κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζπκβνπιεπηηθή  κε 

αζζελείο πνπ δελ κπνξνύλ λα ηαμηδέςνπλ ζηνλ νηθνγελεηαθό ηνπο γηαηξό. Απηό κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη δελ κπνξνύλ λα θύγνπλ από ην ζπίηη ηνπο εμαηηίαο ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο θξνληίδαο ή επεηδή κπνξεί λα δνπλ καθξηά ζηελ επαξρεία. Ή αθόκα 

κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θηλεηηθόηεηαο ή δελ κπνξνύλ λα ηαμηδέςνπλ 

εμαηηίαο ζεκάησλ πγείαο ή θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

νδεγίεο πξώησλ βνεζεηώλ ζε ηξαπκαηίεο κέζσ βίληεν. 

 

 Θεξαπεπηηθέο πλεδξίεο θαη Οκάδεο Ακνηβαίαο Βνήζεηαο 

Σν Skype κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πγεία θαη ζηε δηεμαγσγή αηνκηθώλ ή νκαδηθώλ 

ζεξαπεπηηθώλ ζπλεδξηώλ κε επαγγεικαηίεο (πρ. Φπρνιόγνπο ή δηεπθνιπληέο), ή γηα ηε 

δηνξγάλσζε νκάδσλ ακνηβαίαο βνήζεηαο κε νκόηηκνπο ή άηνκα πνπ βηώλνπλ όκνηα 

ζέκαηα, πξνθεηκέλνπ λα κνηξαζηνύλ εκπεηξίεο θαη ζπκβνπιέο 

 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 3 

 

σζηέο θαη Λάζνο πξνηάζεηο: επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

1) Σν Skype είλαη έλα δηαδηθηπαθό θόξνπκ όπνπ νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα αλνίμνπλ πξνζσπηθή 

ζπδήηεζε, λα δεκνζηεύνπλ ζρόιηα ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ή ζέκα θαη λα 

απαληνύλ ζηηο δεκνζηεύζεηο άιισλ ρξεζηώλ. 

o σζηό 

o Λάζνο 

 

2) Σν Skype ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ζπλεληεύμεηο εξγαζίαο. 
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o σζηό 

o Λάζνο 

 

3) Σν Skype είλαη έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο εηδηθά αθηεξσκέλν ζηε γλσξηκία θαη 

επηθνηλσλία κε θαηλνύξηα άηνκα. 

o σζηό 

o Λάζνο 

 

4) Γελ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Skype γηα ηελ απνζηνιή κελπκάησλ θεηκέλνπ. 

o σζηό 

o Λάζνο 

 

5) Ζ Σειεταηξηθή θαη νη Οκάδεο Ακνηβαίαο Βνήζεηαο είλαη ρξήζηκεο επηινγέο ππνζηήξημεο γηα 

θξνληηζηέο κέζσ ηνπ Skype. 

o σζηό 

o Λάζνο 

 

6) Σν Skype δελ επηηξέπεη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηνύλ ηειεδηάζθεςε. 

o σζηό 

o Λάζνο 

 

ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΒΡΔΗΣΔ ΣΗ ΧΣΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 4, ΣΟ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ. 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΣΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

WHATSAPP / VIBER ΚΑΗ MESSENGER 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Messenger  (γλσζηό θαη σο Facebook Messenger) είλαη κηα δσξεάλ 

ππεξεζία απνζηνιήο κελπκάησλ (αξρηθά γλσζηή σο Facebook Chat) πνπ είλαη δηαζέζηκε κέζσ 

 Σεο εθαξκνγήο ηνπ Messenger  

 Σεο ηζηνζειίδαο ηνπ Facebook (www.facebook.com)  

 Σεο ηζηνζειίδαο ηνπ Messenger (www.messenger.com)   

Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξνληθή ηακπιέηα ή έμππλν θηλεηό ε επθνιόηεξε επηινγή είλαη λα 

θαηεβάζεηε ηελ εθαξκνγή ηνπ Messenger από ην GooglePlayStore ή ην IOSAppStore πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ ηακπιέηα/θηλεηό ζαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ Messenger είλαη μερσξηζηή εθαξκνγή από 

ην Facebook. Χζηόζν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηθνηλσλία κε θίινπο από ην Facebook 

ή επαθέο ηνπ θηλεηνύ ζαο. 

Όηαλ ε εθαξκνγή ηνπ Messenger εγθαηαζηαζεί έρεηε ηηο εμήο επηινγέο: 

 Να δεκηνπξγήζεηε ηνλ πξνζσπηθό ζαο ινγαξηαζκό ρξεζηκνπνηώληαο ην ειεθηξνληθό ζαο 

ηαρπδξνκείν/ην αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ ζαο θαη έλαλ κπζηηθό θσδηθό (αθνινπζήζηε ηηο 

νδεγίεο ηεο πιαηθόξκαο)  

 Να απνθηήζεηε πξόζβαζε ζην Messenger κέζα από ην πξνθίι ζαο ζην Facebook 

 

ηελ ζπλέρεηα, κπνξείηε λα: 

 ηείιεηε ή λα ιάβεηε κελύκαηα, θσηνγξαθίεο, βίληεν, απηνθόιιεηα, ερεηηθά 

κελύκαηα θαη λα επηζπλάςεηε αξρεία (π.ρ. αξρεία word) 

 Πξαγκαηνπνηήζεηε ή λα δερζείηε θιήζεηο ή βίληεν θιήζεηο ή θαη θιήζεηο κε πνιιά 

άηνκα.  

Δπίζεο, ε εθαξκνγή ππνζηεξίδεη θαη παηρλίδηα.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ WhatsApp  είλαη κηα δεκνθηιήο δσξεάλ εθαξκνγή απνζηνιήο κελπκάησλ, 

βίληεν θαη ήρνπ πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο λα ζηείινπλ κελύκαηα θαη ερεηηθά κελύκαηα, 

http://www.facebook.com/
http://www.messenger.com/


 

117 

 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ερεηηθέο ή θαη βίληεν θιήζεηο, λα κνηξαζηνύλ εηθόλεο, αξρεία, ηελ 

ηνπνζεζία ηνπο θαη άιια πνιπκέζα.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ WhatsApp είλαη δηαζέζηκε:  

 Μέζσ έμππλνπ ηειεθώλνπ, ειεθηξνληθήο ηακπιέηαο κε θάξηα SIM, κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ WhatsApp 

 Μέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, ειεθηξνληθήο ηακπιέηαο ρσξίο θάξηα SIM, κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ WhatsApp πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ WhatsApp 

(www.web.whatsapp.com)  

΄Οηαλ ε εθαξκνγή ηνπ WhatsApp εγθαηαζηαζεί, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη, απαηηείηαη από 

ηνπο ρξήζηεο λα θαηαρσξήζνπλ ηνλ αξηζκό ηνπ θηλεηνύ ηνπο ηειεθώλνπ.  

ηελ ζπλέρεηα, ζα κπνξείηε λα: 

 Ξεθηλήζεηε ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνύ ζαο πξνθίι (θσηνγξαθία, όλνκα θιπ): 

επηηξέςηε ζηελ εθαξκνγή λα έρεη πξόζβαζε ζηηο ηειεθσληθέο ζαο επαθέο  

 Γεκηνπξγήζεηε ή ιάβεηε κέξνο ζε αηνκηθέο ή θαη νκαδηθέο ζπλνκηιίεο: ζηείιεηε 

γξαπηά κελύκαηα, αξρεία, εηθόλεο, βίληεν, ζπλδέζκνπο, ερνγξαθεκέλα κελύκαηα ή 

ηελ ηνπνζεζία ζαο.  

 Πξαγκαηνπνηήζεηε ή ιάβεηε κηα θιήζε ή βίληενθιήζε από ηελ ιίζηα ησλ επαθώλ 

ζαο  

Ζ εθαξκνγή ηνπ Viber είλαη κηα δσξεάλ εθαξκνγή απνζηνιήο κελπκάησλ, βίληεν θαη ήρνπ 

πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο λα ζηείινπλ κελύκαηα γξαπηά θαη ερεηηθά, λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ αθνπζηηθέο θαη βίληεν θιήζεηο, λα κνηξαζηνύλ εηθόλεο, αξρεία, ηελ ηνπνζεζία 

ηνπο θαη άιια πνιπκέζα.  

Σν Viber είλαη δηαζέζηκν:  

 Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ViberApp ζην θηλεηό ζαο ηειέθσλν, ηελ ειεθηξνληθή ζαο 

ηακπιέηα ή ηνλ ειεθηξνληθό ζαο ππνινγηζηή.  

ηελ εθαξκνγή ηνπ Viber νη ρξήζηεο είλαη εγγεγξακκέλνη κε ηνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ ηνπο 

παξόιν πνπ ε ππεξεζία είλαη δηαζέζηκε ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο ρσξίο ζύλδεζε ζην 

θηλεηό ηειέθσλν.  

Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Viber κπνξείηε λα: 

http://www.web.whatsapp.com/
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 Γεκηνπξγήζεηε ην πξνζσπηθό ζαο πξνθίι (θσηνγξαθίεο, όλνκα θιπ): επηηξέςηε ζηελ 

εθαξκνγή λα έρεη πξόζβαζε ζηνλ ηειεθσληθό ζαο θαηάινγν  

 Ξεθηλήζεηε κηα ζπλνκηιία, ζηείιεηε γξαπηά κελύκαηα, αξρεία, εηθόλεο, βίληεν, 

ζπλδέζκνπο θιπ. θαη λα μεθηλήζηε κηα θιήζε ηειεθσληθή ή βίληεν κε ηηο επαθέο ζαο.  

 

Δπίζεο ην Viber ζαο πξνζθέξεη κηα ηειεθσληθή γξακκή επί πιεξσκήο, γηα δηεζλήο θιήζεηο πνπ 

νλνκάδεηαη ViberOut. 

ΓΗΑΒΑΣΔ ΣΟ ΑΡΥΔΗΟ «ΟΓΖΓΗΔ ΒΖΜΑ ΠΡΟ ΒΖΜΑ» ΚΑΗ ΑΚΟΛΟΤΘΖΣΔ 

ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΑΠΟΚΣΖΔΣΔ ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ ΝΑ 

ΜΑΘΔΣΔ ΠΧ ΝΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΕΔΣΔ ΒΖΜΑ ΠΡΟ ΒΖΜΑ ΣΟ MESSENGER, ΣΟ 

WHATSAPP/VIBER. 

 

ΘΔΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ MESSENGER & WHATSAPP/VIBER 

Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Messenger,ην WhatsApp/Viber,ζα πξέπεη λα ιάβεηε ππόςε ζαο ηα 

ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζηνηρεία απηώλ ησλ εθαξκνγώλ. Παξαθάησ, ζα δείηε κεξηθά 

παξαδείγκαηα: 

 

ΘΔΣΗΚΑ 

Έρνληαο ζπλδεζηκόηεηα ζην δηαδίθηπν, ηα WhatsApp/Viber θαη Messenger ζαο πξνζθέξνπλ 

δσξεάλ θιήζεηο, θιήζεηο βίληεν θαη απνζηνιή κελπκάησλ ζε όια ηα κέξε ηνπ θόζκνπ.  

 

ΑΡΝΖΣΗΚΑ 

Σα WhatsApp/Viber θαη Messenger ιεηηνπξγνύλ κόλν κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη εάλ δελ 

έρεηε ζύλδεζε ζε Wi-Fi, ζα πξέπεη λα πιεξώζεηε γηα λα ζπλδεζείηε.  

Δάλ θάλεηε ρξήζε απηώλ ησλ εθαξκνγώλ ζπρλά ρσξίο Wi-Fi, επηθνηλσλήζηε κε ηελ εηαηξεία 

θηλεηήο ζαο ηειεθσλίαο γηα λα βξείηε ην θαιύηεξν δπλαηό παθέην ρξήζεο πνπ ζα θαιύπηεη ηηο 

αλάγθεο ζαο.  

 

ΘΔΣΗΚΑ 
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Δπηπιένλ ησλ κελπκάησλ θαη ησλ θιήζεσλ ηα WhatsApp/Viber θαη Messenger κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ζπλεξγαζίεο θαζώο κπνξείηε λα κνηξαζηείηε αξρεία όπσο θσηνγξαθίεο ή 

θαη αξρεία World θαη Excel. 

 

ΑΡΝΖΣΗΚΑ 

Οη εθαξκνγέο πάληα ιεηηνπξγνύλ ζηέιλνληαο εηδνπνηήζεηο γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη εμαληιείηαη ε 

κπαηαξία ηνπ θηλεηνύ ζαο ηειεθώλνπ γξήγνξα.  

 

ΘΔΣΗΚΑ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Messenger δελ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην Facebook (FB), γεγνλόο πνπ θάλεη πην 

εύθνιε ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θίινπο ζαο από ην Facebook.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ Messenger είλαη ηέιεηα γηα αληαιιαγή πξνζσπηθώλ κελπκάησλ θαζώο κόλν ν 

εθάζηνηε απνζηνιέαο κπνξεί λα ηα δηαβάζεη.   

 

ΑΡΝΖΣΗΚΑ 

Οη ρξήζηεο ηνπ FB πξέπεη λα θαηεβάζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Messenger εάλ επηζπκνύλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ πην εύθνια θαη άκεζα κε ηνπο FB θίινπο ηνπο θαη ε εθαξκνγή ζα ιάβεη αξθεηό 

ρώξν ζηελ κλήκε ηεο θάζε ζπζθεπήο (κέρξη θαη 100+ MB). 

 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 4 

 

Άζθεζε 1 

Δπηινγή 1: Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο  θαη επηρεηξήζηε λα ζηείιεηε ζε κηα από ηηο ηειεθσληθέο ζαο 

επαθέο έλα ερεηηθό κήλπκα κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ WhatsApp: 

1- Αλνίμηε ην κελνύ ζην θηλεηό ζαο ηειέθσλν/ειεθηξνληθή ηακπιέηα θαη πηέζηε ην εηθνλίδην 

ηνπ WhatsApp  

2- Όηαλ εκθαληζηεί ε αξρηθή ζειίδα  
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- ANDROID: θάληε θιηθ ζε απηό ην εηθνλίδην  ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο γηα λα 

βξείηε ηηο ηειεθσληθέο ζαο επαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ WhatsApp. 

ηελ ζπλέρεηα επηιέμηε ηελ επαθή.  

- IOS: γξάςηε ην όλνκα ηεο ηειεθσληθήο επαθήο ζηελ κπάξα αλαδήηεζεο ζην πάλσ 

κέξνο ηεο ζειίδαο, ζηελ ζπλέρεηα επηιέμηε ηελ επαθή. 

3- Όηαλ εκθαληζηή ε ζειίδα ηνπ WhatsApp ηεο επαθήο ζαο, βξείηε ην εηθνλίδην ηνπ 

κηθξόθσλνπ ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο,  (ANDROID)  (IOS), θξαηήζηε ην 

δηαξθώο παηεκέλν θαη μεθηλήζεηε λα κηιάηε. Όηαλ ηειεηώζεηε ηελ ερνγξάθεζε ηνπ 

κελύκαηνο ζαο, απνκαθξύλεηε ην δάρηπιν από ηελ νζόλε ζαο. Σν ερεηηθό ζαο κήλπκα ζα 

ζηαιεί απηόκαηα.  

 

ΔΠΗΛΟΓΖ 2: Αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο θαη επηρεηξήζηε λα ζηείιεηε ζε κηα απν ηηο 

επαθέο ζαο ελα ερεηηθό κήλπκα κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Viber: 

1- Αλνίμηε ην κελνύ ηνπ θηλεηνύ ζαο ηειεθώλνπ/ηακπιέηα ζαο θαη θάληε θιίθ ζην εηθνλίδην 

ηνπ Viber  

2- Όηαλ εκθαληζηεί ε αξρηθή ζειίδα  

- ANDROID: θάληε θιηθ ζε απηό ην εηθνλίδην ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο θαη 

βξείηε ηειεθσληθέο ζαο επαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην Viber. ηελ ζπλέρεηα επηιέμηε 

ηελ επαθή.  

- IOS: θάληε θιηθ ζε απηό ην εηθνλίδην ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο, ζηελ 

ζπλέρεηα επηιέμηε ηελ επαθή πνπ ζέιεηε. 

3- Όηαλ εκθαληζηεί ε ζειίδα ηνπ Viber, βξείηε ην εηθνλίδην ηνπ κηθξνθώλνπ ζην θάησ 

κέξνο ηεο ζειίδαο, θξαηήζηε ην ζπλερόκελα παηεκέλν θαη μεθηλήζηε λα κηιάηε. Όηαλ 

ηειεηώζεηε κε ηελ εγγξαθή ηνπ κελύκαηνο, απνκαθξύλεηε ην δάρηπιν ζαο από ηελ νζόλε. 

Σν ερεηηθό κήλπκα ζα ζηαιεί απηόκαηα.  
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Άζθεζε 2 

Σν λα θαηαλνήζεη θαλείο ην ύθνο κε ην νπνίν καο απεπζύλεηαη έλα άηνκν κέζσ ησλ γξαπηώλ 

κελπκάησλ ζην WhatsApp/Viber/Messenger είλαη αξθεηά δύζθνιν. Σα κελύκαηα κπνξεί εύθνια 

λα παξεξκελεπηνύλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία κεηαμύ δπν 

ζπλνκηιεηώλ. Ζ ρξήζε ησλ εηθνληδίσλ (εθθξάζεηο πξνζώπνπ πνπ απεηθνλίδνληαη ζε πξόζσπα) 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα ζηελ επεμήγεζε ηνπ ύθνπο κε ην νπνίν κηιάηε. 

 

ηελ παξαθάησ άζθεζε ζαο δεηνύκε λα ζπλδέζεηε ην θάζε εηθνλίδην ηνπ Messenger ζηελ ζηήιε 

A, κε ηελ θαηάιιειε πεξηγξαθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ή ηεο δηάζεζεο ζηελ ζηήιε B: 

 

 ΣΖΛΖ Α   ΣΖΛΖ B 

1 

 

… Απηό ην εηθνλίδην ζπλήζσο επηθνηλσλεί ηνλ ελζνπζηαζκό, 

ζπλαηζζήκαηα αγάπεο θαη ιαηξείαο.  

2 

 

… Απηό ην εηθνλίδην ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη ζπκό, 

καηαίσζε θαη νξγή.  

3 

 

… 

Απηό ην εηθνλίδην επηθνηλσλεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα όπσο 

εθλεπξηζκό , ζπκό θαη απέρζεηα. Αέξαο βγαίλεη από ηελ κύηε ηνπ 

πξνζώπνπ πνπ ππνδειώλεη δπζαλαζρέηεζε. Μπνξεί επίζεο λα 

ζεκαίλεη θαη πεξηθάλεηα, θπξηαξρεία θαη δπλακηθόηεηα.  

4 

 

… Απηό ην εηθνλίδην εθπξνζσπεί ην απνραηξεηηζηήξην θηιί ή ηελ 

θαιελύρηα. Δπηθνηλσλεί ζπλαηζζήκαηα αγάπεο θαη ζπκπάζεηαο.  

5 

 

… Απηό ην εηθνλίδην ππνδειώλεη λεπξηθόηεηα ή δπζθνξία.  

6 

 

… 
Απηό ην εηθνλίδην, ππνδειώλεη ηξόκν θαη θόβν θαη ζπλαηζζήκαηα 

έθπιεμεο, δπζπηζηίαο ή θαη έληνλνπ ελζνπζηαζκνύ (ζαλ έλαο 

ζαπκαζηήο πνπ θσλάδεη).  

7 

 

… Απηό ην εηθνλίδην επηθνηλσλεί ηελ αίζζεζε ηεο ραξάο, ηνπ 

ελζνπζηαζκνύ θαη ηνπ γέιηνπ.  

8 

 

… Απηό ην εηθνλίδην επηθνηλσλεί ηελ αίζζεζε ηεο απόιαπζεο θαη ηεο 

θαινπέξαζεο.  
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Ζ άζθεζε απηή έρεη πξνζαξκνζηεί από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ www.emojipedia.org. Γείηε ηελ 

ηζηνζειίδα γηα εθηελέζηεξε εμήγεζε ησλ εηθνληδίσλ κε πξόζσπα. 

 

ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΒΡΔΗΣΔ ΣΗ ΧΣΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 4, ΣΟ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ. 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

1. https://emojipedia.org/ 

2. https://www.messenger.com/ 

3. https://www.viber.com/ 

4. https://www.whatsapp.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

… Απηό ην εηθνλίδην αληηπξνζσπεύεη ηελ θαηάπησζε, ηελ θνύξαζε. 

Μπνξεί επίζεο λα αληηπξνζσπεύεη ηελ βαξεκάξα.  

10 

 

… Απηό ην εηθνλίδην αληηπξνζσπεύεη ηελ ζιίςε, ην πέλζνο θαη άιια 

έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

11 

 

… Απηό ην εηθνλίδην αληηπξνζσπεύεη πόλν θαη ζηελνρώξηα ήπηνπ 

βαζκνύ.  

http://www.emojipedia.org/
https://emojipedia.org/
https://www.messenger.com/
https://www.viber.com/
https://www.whatsapp.com/
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4 – ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΒΡΗΚΟΝΣΑ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΝΣΑ ΣΑ ΓΗΚΣΤΑΚΑ 

ΦΟΡΟΤΜ Χ ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΦΡΟΝΣΗΣΧΝ 

 

Όπσο εηπώζεθε πξνεγνπκέλσο, έλα δηθηπαθό θόξνπκ είλαη κηα ηζηνζειίδα ζπδήηεζεο, όπνπ νη 

άλζξσπνη κπνξνύλ λα ζπλνκηινύλ κε ηε κνξθή γξαπηώλ κελπκάησλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

κέζσ ππνινγηζηή, ηάκπιεη ή έμππλνπ ηειεθώλνπ θαη είλαη ζπλήζσο δσξεάλ.  

Μέζσ ησλ δηθηπαθώλ θόξνπκ, νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα αλνίμνπλ γξακκέο, λα θάλνπλ ζρόιηα γηα 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη λα απαληνύλ ζε ζρόιηα άιισλ ρξεζηώλ.  

Σα θόξνπκ κπνξεί λα πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθέο ελόηεηεο πνπ λα είλαη ζρεηηθέο ζε πην 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα: γηα παξάδεηγκα, έλα δηθηπαθό θόξνπκ αθηεξσκέλν ζε θξνληηζηέο 

κπνξεί λα πεξηέρεη κηα δηαθνξεηηθή ελόηεηα αθηεξσκέλε ζε θξνληηζηέο αηόκσλ πνπ πάζρνπλ από 

Alzheimer.  

Ρίμηε κηα καηηά ζηηο παξαθάησ ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ θόξνπκ γηα θξνληηζηέο : 

 https://frodizo.gr/ 

 https://www.psychologynow.gr/forum/index.php 

Βάζεη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ θόξνπκ, ην θόξνπκ κπνξεί λα είλαη: 

 Φόξνπκ κε δηαρεηξηζηή 

Δίλαη έλα θόξνπκ όπνπ νη ρξήζηεο ή νη ππάιιεινί ηνπ είλαη δηαρεηξηζηέο ηνπ θόξνπκ, 

δειαδή έρνπλ πξόζβαζε ζε όιεο ηηο γξακκέο θαη ηα ζρόιηα κε ζθνπό λα δηαρεηξίδνληαη 

θαιύηεξα ηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη ζην θόξνπκ. πλήζσο έρνπλ δηάθνξεο 

αξκνδηόηεηεο, όπσο ην λα θξαηνύλ ηα θόξνπκ θαζαξά από αλεπηζύκεηεο δηαθεκίζεηο, λα 

απαληνύλ ζηηο αλεζπρίεο ησλ ρξεζηώλ αλαθνξηθά κε ηνπο θαλόλεο ηνπ θόξνπκ, λα 

αληηκεησπίδνπλ θάζε είδνπο πξόβιεκα, ηόζν ηερληθήο θύζεσο όζν θαη πεξηπηώζεηο 

δηακάρεο κεηαμύ ρξεζηώλ. 

 Φόξνπκ ρσξίο δηαρεηξηζηή  

Έλα θόξνπκ ρσξίο δηαρεηξηζηή είλαη έλα θόξνπκ όπνπ νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα θάλνπλ 

αλαθνηλώζεηο ή ζρόιηα ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο δηαρεηξηζηήο ηνπ θόξνπκ. πλήζσο 

είλαη δεκόζηα θόξνπκ.  

 Ηδησηηθά Φόξνπκ 

https://frodizo.gr/
https://www.psychologynow.gr/forum/index.php
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Έλα ηδησηηθό θόξνπκ είλαη έλα δηθηπαθό θόξνπκ όπνπ νη ρξήζηεο πξέπεη λα γξάθνληαη 

θαη λα γίλνληαη απνδεθηνί από ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ θόξνπκ γηα λα κπνξνύλ λα δηαβάδνπλ, 

λα θάλνπλ αλαθνηλώζεηο ή ζρόιηα ζην θόξνπκ.  

 Γεκόζηα Φόξνπκ  

Έλα δεκόζην θόξνπκ είλαη έλα δηθηπαθό θόξνπκ όπνπ ην πεξηερόκελό ηνπ είλαη 

δηαζέζηκν γηα θάζε ρξήζηε, αθόκα θη αλ απηόο δελ είλαη εγγεγξακκέλνο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, νη κε-εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο νλνκάδνληαη «επηζθέπηεο». πλήζσο, ηα 

δεκόζηα θόξνπκ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο κόλν γηα ηα 

εγγεγξακκέλα κέιε. Αθνύ γίλεη αίηεκα ζηνλ δηαρεηξηζηή, έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα 

επηηξαπεί λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα ηδησηηθή ή απαγνξεπκέλε γηα ην επξύ θνηλό ππεξεζία.  

 

ΓΔΝΗΚΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  ΣΧΝ ΓΗΚΣΤΑΚΧΝ  

ΦΟΡΟΤΜ  

Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε έλα δηθηπαθό θόξνπκ, ζα πξέπεη λα δώζεηε πξνζνρή ζηα πιενλεθηήκαηα 

θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο. Δδώ ζα βξείηε κηα ζύληνκε ιίζηα κε κεξηθά παξαδείγκαηα: 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Σα δηθηπαθά θόξνπκ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θνηλόηεηεο, σο νκάδεο απηνβνήζεηαο, 

όπνπ νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα βξνπλ ππνζηήξημε θαη θαηαλόεζε (Daine et al., 2013). 

 Ζ ρξήζε ησλ δηθηπαθώλ θόξνπκ κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

ηνπ άγρνπο θαη ηεο δπζθνξίαο. 

 Οη ρξήζηεο ησλ δηθηπαθώλ θόξνπκ κπνξνύλ λα ληώζνπλ απνδεθηνί θαη θαηαλνεηνί θαη 

κπνξνύλ λα βξνπλ αλαθνύθηζε από ηε κνλαμηά θαη ηελ απνκόλσζε. 

 Οη ρξήζηεο ησλ δηαθηπαθώλ θόξνπκ κπνξνύλ λα ζπδεηήζνπλ θαη λα κνηξαζηνύλ ζηηγκέο 

κε άηνκα πνπ έρνπλ παξόκνηεο εκπεηξίεο δσήο. 

 Σα δηαθηπαθά θόξνπκ κπνξνύλ λα δηεπθνιύλνπλ λέεο επαθέο θαη γλσξηκίεο. 

 Σα δηαθηπαθά θόξνπκ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ αληαιιαγή ακθηβνιηώλ θαη πιεξνθνξηώλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 
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ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Αλάινγα κε ηνλ ηύπν ησλ θόξνπκ(δεκόζηα, ηδησηηθά, κε δηαρεηξηζηή, ρσξίο δηαρεηξηζηή) 

αιιάδεη ε δπζθνιία ρξήζεο θαη ηα πηζαλά κεηνλεθηήκαηά ηνπο 

 Δκπόδηα επηθνηλσλίαο: ηα γξαπηά κελύκαηα είλαη δύζθνιν λα εξκελεπζνύλ. Μπνξεί λα 

θαίλνληαη ζπγθερπκέλα ή λα κπεξδεύεη ην ζηπι γξαθήο ηνπο θαη λα πξνθαιέζνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ αηόκσλ. 

 Με άκεζε επηθνηλσλία: εάλ ην θόξνπκ δελ είλαη ελεξγό, δε δηαρεηξίδεηαη θαιά θαη δελ 

είλαη δεκνθηιέο, γίλεηαη έλα κε ιεηηνπξγηθό εξγαιείν, θαζώο ν ρξόλνο απάληεζεο από 

άιινπο ρξήζηεο απμάλεηαη. 

 Κίλδπλνη από ηελ αλσλπκία:  νη άλζξσπνη κπνξεί λα πνπλ ςέκαηα γηα ην πνηνη είλαη θαη ηη 

ζέινπλ. Να είζηε πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε ην ηη απνθαζίδεηε λα απνθαιύςεηε θαη κε 

κνηξάδεζηε πνιύ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. Ζ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθόηεηαο είλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο ζηα δηαθηπαθά θόξνπκ. 

 Οη πιεξνθνξίεο ζηα θόξνπκ ελδέρεηαη λα είλαη αλαθξηβείο ή ιαλζαζκέλεο, θαζώο ζπρλά 

πξνέξρνληαη από άηνκα ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο. 

 Σα θόξνπκ είλαη θαιά εξγαιεία ζύγθξηζεο αιιά αθαηάιιεια εξγαιεία πιεξνθόξεζεο. 

 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 5 

πκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηηο πξνηάζεηο πνπ ζαο δίλνληαη αλαθνξηθά κε ηα δηθηπαθά 

θόξνπκ. Δπηιέμηε πνηα πξόηαζε πεγαίλεη ζηε ζηήιε «ΣΗ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ» θαη πνηα ζηε ζηήιε «ΣΗ 

ΝΑ ΑΠΟΦΤΓΔΣΔ».  

1 –Να κνηξαζηείηε θσηνγξαθίεο πξαγκαηηθώλ πξνζώπσλ 

2 –Να κνηξαζηείηε άξζξα, βίληεν, ηζηνζειίδεο πνπ βξίζθεηε δηαθηπαθά εάλ ε πεγή είλαη αζθαιήο 

3 –Να ρξεζηκνπνηείηε εηθνλίδηα (πξόζσπα πνπ δείρλνπλ δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα) 

4 –Να εθθξάδεηε ηελ άπνςή ζαο κε επγεληθό θαη επζεβή ηξόπν 

5 –Να ρξεζηκνπνηείηε CAPS_LOCK (θεθαιαία γξάκκαηα ζε όιεο ηηο ιέμεηο) 

6 – Να ρξεζηκνπνηείηε κηα αιεζηλή θσηνγξαθία ζαο θαη ην πξαγκαηηθό ζαο όλνκα 
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ΣΗ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΣΗ ΝΑ ΑΠΟΦΤΓΔΣΔ 

  

  

  

  

  

  

 

ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΒΡΔΗΣΔ ΣΗ ΧΣΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 4, ΣΟ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ. 
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ΛΤΔΗ ΑΚΖΔΧΝ 

ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1 

 

 

 

 ΣΗΛΗ A  ΣΗΛΗ B 

1 ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΑ ΦΟΡΟΤΜ  6 
Πρόκειται για μια ψευδι ι ανακριβι πλθροφορία, που δεν 

είναι ςκόπιμθ 

2 
 ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΜΕΩΝ 

ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ  
3 

Πρόκειται για ψευδι πλθροφορία που δθμιουργικθκε 

ςκόπιμα για να βλάψει ανκρϊπουσ, κοινωνικζσ ομάδεσ, 

οργανιςμοφσ, χϊρεσ κλπ. 

3 ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ  1 

Πρόκειται για ζναν ιςτότοπο ι μια ιςτοςελίδα όπου οι χριςτεσ 

μποροφν να ανοίξουν νιμα, να δθμοςιεφςουν ςχόλια ςχετικά 

με ζνα ςυγκεκριμζνο ηιτθμα ι κζμα και να απαντιςουν ςτισ 

δθμοςιεφςεισ άλλων χρθςτϊν. 

4 ΕΞΑΠΑΣΗΗ 7 

Πρόκειται για μια υπθρεςία που προςφζρεται μζςω 

Διαδικτφου, μζςω ιςτοτόπων και / ι εφαρμογϊν, όπου οι 

χριςτεσ μποροφν να αλλθλεπιδροφν με τθν προςκικθ 

ψθφιακοφ περιεχομζνου, ανατροφοδοτιςεων, πλθροφοριϊν 

κλπ. 

5 ΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΩΗ 2 

Είναι ζνασ τφποσ διαδικτυακισ ςυηιτθςθσ που επιτρζπει ςτουσ 

χριςτεσ να ανταλλάςςουν άμεςα μθνφματα κειμζνου μζςω 

Internet  

6 ΛΑΝΘΑΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 5 

Είναι μια διαδραςτικι υπθρεςία (κοινωνικό δίκτυο, υπθρεςία 

ανταλλαγισ άμεςων μθνυμάτων, διαδικτυακό φόρουμ) που 

επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να δθμιουργοφν και να μοιράηονται 

ψθφιακά περιεχόμενα μζςω ιςτοτόπων ι εφαρμογϊν 

7 ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 4 
Πρόκειται για παράνομθ ι εγκλθματικι εξαπάτθςθ θ οποία 

αποςκοπεί ςτθν επίτευξθ οικονομικοφ ι προςωπικοφ κζρδουσ 
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ΑΚΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 3 

 

1) Σν Skype είλαη έλα δηαδηθηπαθό θόξνπκ όπνπ νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα αλνίμνπλ πξνζσπηθή 

ζπδήηεζε, λα δεκνζηεύνπλ ζρόιηα ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ή ζέκα θαη λα 

απαληνύλ ζηηο δεκνζηεύζεηο άιισλ ρξεζηώλ. 

o σζηό 

o Λάζνο 

 

2) Σν Skype ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ζπλεληεύμεηο εξγαζίαο. 

o σζηό 

o Λάζνο 

 

3) Σν Skype είλαη έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο εηδηθά αθηεξσκέλν ζηε γλσξηκία θαη 

επηθνηλσλία κε θαηλνύξηα άηνκα. 

o σζηό 

o Λάζνο 

 

4) Γελ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Skype γηα ηελ απνζηνιή κελπκάησλ θεηκέλνπ. 

o σζηό 

o Λάζνο 

 

5) Ζ Σειεταηξηθή θαη νη Οκάδεο Ακνηβαίαο Βνήζεηαο είλαη ρξήζηκεο επηινγέο ππνζηήξημεο γηα 

θξνληηζηέο κέζσ ηνπ Skype. 

o σζηό 

o Λάζνο 

 

6) Σν Skype δελ επηηξέπεη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηνύλ ηειεδηάζθεςε. 

o σζηό 

o Λάζνο 
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ΑΚΖΖ 2  ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 4 

 

 

 

 ΣΖΛΖ Α   ΣΖΛΖ B 

1 

 

11 Απηό ην εηθνλίδην ζπλήζσο επηθνηλσλεί ηνλ ελζνπζηαζκό, 

ζπλαηζζήκαηα αγάπεο θαη ιαηξείαο.  

2 

 

4 Απηό ην εηθνλίδην ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη ζπκό, 

καηαίσζε θαη νξγή.  

3 

 

8 

Απηό ην εηθνλίδην επηθνηλσλεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα όπσο 

εθλεπξηζκό , ζπκό θαη απέρζεηα. Αέξαο βγαίλεη από ηελ κύηε ηνπ 

πξνζώπνπ πνπ ππνδειώλεη δπζαλαζρέηεζε. Μπνξεί επίζεο λα 

ζεκαίλεη θαη πεξηθάλεηα, θπξηαξρεία θαη δπλακηθόηεηα.  

4 

 

6 Απηό ην εηθνλίδην εθπξνζσπεί ην απνραηξεηηζηήξην θηιί ή ηελ 

θαιελύρηα. Δπηθνηλσλεί ζπλαηζζήκαηα αγάπεο θαη ζπκπάζεηαο.  

5 

 

1 Απηό ην εηθνλίδην ππνδειώλεη λεπξηθόηεηα ή δπζθνξία.  

6 

 

5 
Απηό ην εηθνλίδην, ππνδειώλεη ηξόκν θαη θόβν θαη ζπλαηζζήκαηα 

έθπιεμεο, δπζπηζηίαο ή θαη έληνλνπ ελζνπζηαζκνύ (ζαλ έλαο 

ζαπκαζηήο πνπ θσλάδεη).  

7 

 

9 Απηό ην εηθνλίδην επηθνηλσλεί ηελ αίζζεζε ηεο ραξάο, ηνπ 

ελζνπζηαζκνύ θαη ηνπ γέιηνπ.  

8 

 

2 Απηό ην εηθνλίδην επηθνηλσλεί ηελ αίζζεζε ηεο απόιαπζεο θαη ηεο 

θαινπέξαζεο.  

9 

 

3 Απηό ην εηθνλίδην αληηπξνζσπεύεη ηελ θαηάπησζε, ηελ θνύξαζε. 

Μπνξεί επίζεο λα αληηπξνζσπεύεη ηελ βαξεκάξα.  

10 

 

7 Απηό ην εηθνλίδην αληηπξνζσπεύεη ηελ ζιίςε, ην πέλζνο θαη άιια 

έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

11 

 

10 Απηό ην εηθνλίδην αληηπξνζσπεύεη πόλν θαη ζηελνρώξηα ήπηνπ 

βαζκνύ.  
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ΑΚΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 5 

 

ΣΗ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΣΗ ΝΑ ΑΠΟΦΤΓΔΣΔ 

 1 – Να κνηξαζηείηε θσηνγξαθίεο 

πξαγκαηηθώλ πξνζώπσλ 

Μελ κνηξάδεζηε θσηνγξαθίεο 

πξαγκαηηθώλ πξνζώπσλ ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπο. Η πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθόηεηαο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Να 

ζπκάζηε πάληα όηη δελ κπνξείηε λα 

ειέγμεηε απηό πνπ κνηξαζηήθαηε αθνύ ην 

έρεηε ήδε θνηλνπνηήζεη! 

2 – Να κνηξαζηείηε άξζξα, βίληεν, ηζηνζειίδεο 

πνπ βξίζθεηε δηαθηπαθά εάλ ε πεγή είλαη 

αζθαιήο 

Μελ κνηξάδεζηε πεξηερόκελα πξσηνύ 

βεβαησζείηε γηα ηελ πεγή ηνπο ή ςεύηηθεο 

εηδήζεηο! 

 

3 – Να ρξεζηκνπνηείηε  εηθνλίδηα (πξόζσπα πνπ 

δείρλνπλ δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα) 

Είλαη ρξήζηκα γηα λα εμεγήζεηε ηνλ ηόλν ηνπ 

γξαπηνύ ζαο κελύκαηνο θαη γηα λα 

πξνζσπνπνηήζεηε ηε ζπδήηεζε! 

 

4 – Να εθθξάδεηε ηελ άπνςή ζαο κε επγεληθό θαη 

επζεβή ηξόπν 

Μελ εθθξάζεηε ηελ γλώκε ζαο κε βίαην θαη 

ρπδαίν ηξόπν, βξίδνληαο ή πξνζβάιινληαο 

άιινπο. Μελ ελζαξξύλεηε ηα ιόγηα κίζνπο είλαη 

αδίθεκα! 

 

 5 – Να ρξεζηκνπνηείηε  CAPS_LOCK 

(θεθαιαία γξάκκαηα ζε όιεο ηηο ιέμεηο) 

Μελ ρξεζηκνπνηείηε CAPS_LOCK, είλαη 

αγέλεηα! 

 6 – Να ρξεζηκνπνηείηε κηα αιεζηλή 

θσηνγξαθία ζαο θαη ην πξαγκαηηθό ζαο 

όλνκα 

Θπκεζείηε όηη πξέπεη πάληα λα 

πξνζηαηεύεηε  ηελ ηδησηηθόηεηά ζαο! 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4 

ΛΔΞΗΚΟ ΟΡΟΛΟΓΗΑ 
 

 

ΠΡΟΘΖΚΖ ΔΠΑΦΖ 

 

 

Τπνδεηθλύεη ηελ πξνζζήθεο κηαο λέαο επαθήο γηα λα 

επηηξέπεηαη ε θιήζε ή ην γξαπηό θείκελν(Π.ρ. ην Skype 

κπνξείηε λα πξνζζέζεηε κηα επαθή αλαδεηώληαο ηνπο 

ρξήζηεο κέζσ ηνπ νλόκαηνο ρξήζηε ηνπ Skype - "user 

ID" - ή κέζσ e-mail.Σν WhatsApp ζα εκθαλίζεη 

απηόκαηα εάλ κηα επαθή πνπ ππάξρεη ζηηο ιίζηεο επαθώλ 

ηνπ ηειεθώλνπ ζαο ρξεζηκνπνηεί επίζεο WhatsApp). 

ΑΝΧΝΤΜΗΑ εκαίλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ όηη θάπνηνο είλαη αλώλπκνο. 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

 

Έλα ινγηζκηθό εθαξκνγώλ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

δνπιεύεη ζε κηα θηλεηή ζπζθεπή (έμππλν ηειέθσλν 

ήtablet) πνπ εγγπάηαη ζηνπο ρξήζηεο, ππεξεζίεο 

παξόκνηεο κε απηέο πνπ είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ 

ππνινγηζηή.(Π.ρ. Σν WhatsApp είλαη κηα εθαξκνγή). 

BLOG πληόκεπζε γηα ην "weBLOG", είλαη κηα δηαζέζηκν 

ηζηνζειίδα ζην internet. Ζ ελεκέξσζε ελόο ηζηνινγίνπ 

νλνκάδεηαη "blogging" θαη ν ρξήζηεο πνπ θξαηά έλα blog 

νλνκάδεηαη "blogger"(Π.ρ. blogger κόδαο: θάπνηνο πνπ 

θξαηά έλα blog ζρεηηθά κε ηε κόδα). 

Έλα blog κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνπο αλαγλώζηεο λα 

ζρνιηάζνπλ ή λα είλαη θιεηζηό γηα ζρόιηα. 

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΠΛΟΖΓΖΖ Έλα πξόγξακκα (βιέπε ινγηζκηθό) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ εμέηαζε άιισλ πόξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζην 

δηαδίθηπν. (π.ρ. ην GoogleChrome, ην Safari θαη ν 

Internet Explorer είλαη ηξία από ηα πην θνηλά ινγηζκηθά 

πινήγεζεο). 

ΚΛΖΖ (ΦΧΝΖΣΗΚΖ) Μηα θσλεηηθή θιήζε επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

WhatsApp, Skype, Viber θαη Messenger λα θαινύλ 

δσξεάλ ηηο επαθέο ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ζύλδεζε ζην 
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δηαδίθηπν, αθόκα θη αλ βξίζθνληαη ζε άιιε ρώξα. 

ΚΛΖΖ 

ΤΝΓΗΑΚΔΦΖ/ΟΜΑΓΗΚΖ 

 

Μηα θιήζε ζπλδηάζθεςεο είλαη θιήζε νκάδαο ή 

βηληενθιήζε ζηελ νπνία ν ρξήζηεο κηιάεη ηαπηόρξνλα κε 

πνιιά άηνκα. 

ΒΗΝΣΔΟΚΛΖΖ 

 

 

Μηα νπηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ δύν ή πεξηζζνηέξσλ 

αηόκσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα βιέπνπλ 

ν έλαο ηνλ άιιν ελώ κηιάλε. Σν Skype είλαη έλα 

ινγηζκηθό πνπ πξνβάιιεη ηηο βηληενθιήζεηο. Σόζν ην 

Facebook Messenger όζν θαη ην WhatsApp επηηξέπνπλ 

ζηνπο ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηνύλ βηληενθιήζεηο. 

CAPS-LOCK Δίλαη έλα θνπκπί ζην πιεθηξνιόγην ηνπ ππνινγηζηή πνπ 

επηηξέπεη ηελ γξαθή γξακκάησλ ζε θεθαιαία γξάκκαηα. 

ΑΝ ΑΤΣΟ. ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, ε γξαθή κε 

ην ελεξγνπνηεκέλν caps-lock είλαη ίζν κε λα θσλάδεηο ή 

λα ζηξηγγιίδεηο ζηελ πξαγκαηηθή δσή. 

ΤΕΖΣΖΖ (CHAT) 

 

Μηα ειεθηξνληθή αληαιιαγή θπξίσο κελπκάησλ 

θεηκέλνπ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο 

ρξήζηεο ελόο δηθηύνπ ππνινγηζηώλ πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλνη ηαπηόρξνλα. 

ΚΧΓΗΚΟ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ Έλα ζύλνιν θαλόλσλ πνπ πξέπεη λα πηνζεηνύλ νη 

ρξήζηεο θαηά ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν. 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ Πξόθεηηαη γηα έλα κεράλεκα ή ειεθηξνληθή ζπζθεπή γηα 

ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, πνπ 

κπνξνύλ λα ππνινγίδνπλ θαη λα εθηεινύλ ιεηηνπξγίεο 

βάζεη νδεγηώλ πνπ παξέρνληαη από έλα πξόγξακκα 

ινγηζκηθνύ ή πιηθνύ. 

ΓΤΦΖΜΗΖ 
Ζ βιάβε ηεο θήκεο θάπνηνπ κε ιόγηα (ζπθνθαληία) ή κε 

γξαπηή κνξθή (ιίβειινο). 
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ΦΖΦΗΑΚΟ ΠΔΡΗΔΥΌΜΔΝΟ Έλα πξντόλ πνπ δηαηίζεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή. πλήζσο 

αλαθέξεηαη ζε βίληεν ή εηθόλεο πνπ κπνξνύλ λα 

κεηαθνξησζνύλ. 

ΠΑΡΑΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 
Οη ςεπδείο πιεξνθνξίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζθόπηκα 

γηα λα βιάςνπλ ηνπο αλζξώπνπο, ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, 

ηνπο νξγαληζκνύο, ηηο ρώξεο θιπ. 

Κνηηάμηε επίζεο ηνλ όξν «Λαλζαζκέλε 

πιεξνθνξία». 

ΛΖΦΖ Αληηγξαθή, επεμεξγαζία ή ιήςε δεδνκέλσλ από έλα 

ζύζηεκα ππνινγηζηή ζε άιιν, ζπλήζσο κέζσ 

δηαδηθηύνπ. Π.ρ. Λήςε εθαξκνγήο. 

ΦΑΣΟΤΛΔ 

 

πληόκεπζε γηα ην «Δηθνλίδην ζπλαηζζήκαηνο». 

Πξόθεηηαη γηα κηα εηθνλνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε κηαο 

έθθξαζεο ηνπ πξνζώπνπ ή ελόο ζπλαηζζήκαηνο ή κηαο 

θαηάζηαζεο (π.ρ. ρακνγειαζηό πξόζσπν) 

ΣΟΗΥΟ ΣΟΤ FACEBOOK  Δίλαη ε πεξηνρή ελόο πξνθίι ή κηαο ζειίδαο όπνπ νη θίινη 

θαη νη αθόινπζνη κπνξνύλ λα δεκνζηεύνπλ ηηο ζθέςεηο, 

ηηο απόςεηο ή ηηο επηθξίζεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο 

(δειαδή ην θνπκπί ΜΟΤ ΑΡΔΔΗ) γηα λα ηα δνπλ όινη. 

Οη πεξηζζόηεξνη ηνίρνη εκθαλίδνπλ απηόκαηα ηελ 

επηινγή «ρξήζηεο + άιινη», εκθαλίδνληαο αλαξηήζεηο, 

ζπλδέζκνπο, πιηθό κε εηηθέηεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο 

πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ηόζν από ηνλ ρεηξηζηή ηεο ζειίδαο 

όζν θαη από ηνπο θίινπο ή ηνπο αθνινύζνπο ηνπο. Οη 

ηνίρνη ελζσκαηώλνπλ επίζεο ηε ξνή εηδήζεσλ. 

ΡΟΖ ΔΗΓΖΔΧΝ ΣΟΤ 

FACEBOOK 

 

Ζ ξνή εηδήζεσλ ελζσκαηώλεηαη ζηνπο ηνίρνπο 

ηνπFacebook, εκθαλίδνληαο ελεκεξώζεηο ηνπ ρξήζηε 

όπσο θαηάζηαζε, ζπλδέζκνπο, θσηνγξαθίεο θαη άιιεο 

ελεκεξώζεηο. Σν Facebook ζα πξνηείλεη θαη ζα 

παξνπζηάζεη απηόκαηα πεξηερόκελν παξόκνην κε απηό 

πνπ "άξεζε" ζηνπο ρξήζηεο ζηε ξνή εηδήζεώλ ηνπο. 

ΦΔΤΣΗΚΑ ΝΔΑ Δίλαη λέα πνπ είλαη γξακκέλα θαη δεκνζηεπκέλα κε 
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ζθνπό λα παξαπιαλήζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα βιάςνπλ 

έλαλ νξγαληζκό, κηα νληόηεηα ή έλα άηνκν, ή / θαη λα 

σθειεζνύλ νηθνλνκηθά ή πνιηηηθά, ζπρλά 

ρξεζηκνπνηώληαο εληππσζηαθνύο, αλέληηκνπο ή 

θαηαζθεπαζκέλνπο ηίηινπο γηα λα απμήζνπλ ηελ 

αλαγλσζηκόηεηα. 

ΦΔΤΣΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ Αλαθέξεηαη ζε έλαλ ινγαξηαζκό θάπνηνπ πνπ 

ηζρπξίδεηαη όηη είλαη θάπνηνο άιινο (πξαγκαηηθόο ή όρη). 

Μπνξεί λα ζπλεπάγεηαη απάηε ηαπηόηεηαο (όηαλ θάπνηνο 

ηζρπξίδεηαη όηη είλαη άιιν πξαγκαηηθό πξόζσπν). 

πλήζσο, έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα ςεύηηθν ινγαξηαζκό κε έλα όλνκα 

θαη επώλπκν γηα λα κελ απνθαιύςεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ 

ηαπηόηεηα. πλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δηαδώζνπλ 

ςεύηηθα λέα θαη παξαπιεξνθόξεζε. 

ΦΟΡΟΤΜ Μηα ηζηνζειίδα ή κηα ηζηνζειίδα όπνπ νη ρξήζηεο 

κπνξνύλ λα αλνίμνπλ λήκα, λα δεκνζηεύζνπλ ζρόιηα 

ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ή ζέκα θαη λα 

απαληήζνπλ ζηηο δεκνζηεύζεηο άιισλ ρξεζηώλ. πλήζσο 

ηα θόξνπκ είλαη αθηεξσκέλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

ΦΟΡΟΤΜ ΜΔ 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ 

Πξόθεηηαη γηα έλα θόξνπκ όπνπ νη ρξήζηεο ή νη 

ππάιιεινη ηνπ θόξνπκ είλαη ζπληνληζηέο, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη όηη έρνπλ πξόζβαζε ζε όια ηα ζέκαηα θαη 

ζρόιηα κε ζθνπό ηε ζπγθξάηεζε ηεο ζπδήηεζεο. 

πλήζσο έρνπλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, όπσο ε δηαηήξεζε 

ηνπ θόξνπκ ρσξίο δηαθεκίζεηο, απαληήζεηο ζηηο 

αλεζπρίεο ησλ ρξεζηώλ ζρεηηθά κε ηνπο θαλόλεο, ηελ 

αληηκεηώπηζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο, ηόζν ηερληθνύ 

όζν θαη ζε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο κεηαμύ ρξεζηώλ. 

ΦΟΡΟΤΜ ΥΧΡΗ 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ 

Έλα θόξνπκ ρσξίο ζπληνληζηή είλαη έλα θόξνπκ ζην 

νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα δεκνζηεύνπλ, λα 

ζρνιηάδνπλ ή λα αλνίγνπλ ηα ζέκαηα ρσξίο λα ππόθεηληαη 

ζε έιεγρν από άιιν ρξήζηε. πλήζσο είλαη δεκόζην 

θόξνπκ. 
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ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΦΟΡΟΤΜ Έλα ηδησηηθό θόξνπκ ζε έλα ειεθηξνληθό θόξνπκ όπνπ 

νη ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη θαη 

εγθεθξηκέλνη από ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ θόξνπκ γηα λα 

δηαβάζνπλ, λα δεκνζηεύζνπλ ή λα ζρνιηάζνπλ ηα 

αλνηθηά ζέκαηα. 

ΓΖΜΟΗΟ ΦΟΡΟΤΜ Γεκόζην θόξνπκ είλαη έλα δηαδηθηπαθό θόξνπκ όπνπ ην 

πεξηερόκελν είλαη δηαζέζηκν γηα θάζε ρξήζηε, αθόκε θαη 

αλ δελ είλαη εγγεγξακκέλνο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη κε 

εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο νλνκάδνληαη «επηζθέπηεο». 

πλήζσο ηα δεκόζηα θόξνπκ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο κόλν γηα εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. Αθνύ 

ππνβάινπλ αίηεζε ζηνλ δηαρεηξηζηή (admin), επηηξέπεηαη 

ζε έλαλ ρξήζηε λα ζπκκεηέρεη ζηελ ηδησηηθή ή 

πεξηνξηζκέλε ππεξεζία. 

ΑΠΑΣΖ Πξόθεηηαη γηα παξάλνκε ή εγθιεκαηηθή εμαπάηεζε ε 

νπνία απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηθνύ ή 

πξνζσπηθνύ θέξδνπο. 

ΑΗΣΖΜΑ ΦΗΛΗΑ Όηαλ θάπνηνο ζα ζαο ζηείιεη έλα «αίηεκα θηιίαο», ζα 

εκθαληζηεί κηα εηδνπνίεζε ζην Facebook. Αλ δερηείηε, 

ζα έρεηε έλαλ λέν θίιν ζην Facebook, από εθείλε ηε 

ζηηγκή θαη νη δύν ζα κπνξείηε λα δείηε ην θνηλό 

πεξηερόκελν ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνίρνπο ηνπ Facebook. 

ΒΛΑΒΖ ΦΖΜΖ Σν απνηέιεζκα ηεο δπζθήκηζεο κπνξεί λα είλαη ε 

θαηαζηξνθή ηεο θήκεο θάπνηνπ. Ζ δπζθήκηζε κπνξεί λα 

γίλεη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ησλ blogs, ησλ θνηλσληθώλ 

κέζσλ θ.ιπ. εηδηθά όηαλ έλα πεξηερόκελν πνπ απνζθνπεί 

ζηελ θαηαζηξνθή ηεο θήκεο θάπνηνπ εμαπιώλεηαη ζαλ 

ηόο. 

ΑΝΟΗΚΣΖ ΟΜΑΓΑ: 

 

ην Facebook, ππνδειώλεη κηα νκάδα ζηελ νπνία 

κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ όινη νη ρξήζηεο. Κάζε 

ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ην θνηλόρξεζην πεξηερόκελν. 
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ΚΛΔΗΣΖ ΟΜΑΓΑ 

 

 

ην Facebook, ππνδειώλεη κηα νκάδα πνπ θάζε ρξήζηεο 

δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη πξηλ γίλεη απνδεθηόο από ηνλ 

δηαρεηξηζηή ηεο νκάδαο. Μόλν ηα κέιε κπνξνύλ λα δνπλ, 

λα δηαβάζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ην πεξηερόκελν. Κάζε 

ρξήζηεο κπνξεί λα δεη αλ έλαο άιινο ρξήζηεο ζπκκεηέρεη 

ζε κηα θιεηζηή νκάδα. 

ΚΡΤΦΖ ΟΜΑΓΑ ην Facebook, ππνδειώλεη κηα θιεηζηή νκάδα πνπ 

κπνξεί θάπνηνο λα ζπκκεηέρεη κόλν θαηόπηλ πξόζθιεζεο 

από έλα κέινο θαη κόλν αλ γίλεη απνδεθηόο από ηνλ 

δηαρεηξηζηή ηεο νκάδαο. Μόλν ηα κέιε κπνξνύλ λα δνπλ, 

λα δηαβάζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ην πεξηερόκελν. Άιινη 

ρξήζηεο δελ κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ, λα βξνπλ ή λα 

δνπλ αλ θάπνηνο είλαη κέινο κπζηηθήο νκάδαο. 

HTML (ΓΛΧΑ 

ΖΜΑΝΖ 

ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ) 

πληόκεπζε γηα ηε γιώζζα ζήκαλζεο ππεξθεηκέλνπ. 

Δίλαη ην ζύζηεκα θσδηθνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ ζηνλ παγθόζκην ηζηό. 

ICT (ΣΠΔ) πληόκεπζε γηα ηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηώλ θαη 

επηθνηλσληώλ. Πξόθεηηαη γηα ην ζύλνιν ησλ ηερλνινγηώλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηάδνζε, ηε ιήςε θαη ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ. 

Κνηηάμηε επίζεο ηνλ όξν IT 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΜΔΧΝ 

ΜΖΝΤΜΑΣΧΝ 

Δίλαη έλαο ηύπνο ζηελ απεπζείαο ζπδήηεζε πνπ επηηξέπεη 

ζηνπο ρξήζηεο λα αληαιιάζζνπλ άκεζα κελύκαηα 

θεηκέλνπ κέζσ δηαδηθηύνπ. Σα ζύληνκα κελύκαηα 

απνζηέιινληαη όηαλ ν ρξήζηεο νινθιεξώζεη κηα ζθέςε 

θαη απνθαζίζεη λα ηελ αληαιιάμεη κε άιιν ρξήζηε 

θάλνληαο θιηθ ζην «απνζηνιή». 

ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ / 

ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΖ 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 

Μηα ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη κέζσ Γηαδηθηύνπ, κέζσ 

ηζηνηόπσλ θαη / ή εθαξκνγώλ, όπνπ νη ρξήζηεο κπνξνύλ 

λα αιιειεπηδξνύλ κε ηελ πξνζζήθε ςεθηαθνύ 
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πεξηερνκέλνπ, αλαηξνθνδνηήζεσλ, πιεξνθνξηώλ θ.ιπ. 

Παξάδεηγκα δηαδξαζηηθώλ ππεξεζηώλ είλαη ηα θνηλσληθά 

κέζα, ηα blogs θιπ. 

ΗΝΣΔΡΝΔΣ Πξόθεηηαη γηα έλα παγθόζκην δίθηπν πνπ ζπλδέεη 

εθαηνκκύξηα ππνινγηζηέο ζε όιν ηνλ θόζκν, παξέρνληαο 

ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ 

απνηεινύληαη από δηαζπλδεδεκέλα δίθηπα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ εθηεηακέλν ζύζηεκα επηθνηλσλίαο. 

IT (ΣΠ) πληόκεπζε γηα ηελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηώλ. 

Αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε, ηε ζπληήξεζε θαη ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνύ, ζπζηεκάησλ θαη δηθηύσλ ππνινγηζηώλ. 

Κνηηάμηε επίζεο ηνλ όξν ICT 

ΓΗΝΔΣΔ ΜΔΛΟ ΜΗΑ 

ΟΜΑΓΑ 

Μηα νκάδα ζην Facebook είλαη κηα ζειίδα πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο Facebookθαη νη 

άιινη ρξήζηεο κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν, επηηξέπεηαη ζηα κέιε ηεο νκάδαο λα 

αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο κε βάζε θνηλά ζπκθέξνληα, 

ζρέζε ή έλσζε. Οη νκάδεο Facebookκπνξνύλ λα είλαη 

δεκόζηεο θαη αλνηρηέο ζε νπνηνλδήπνηε ή ηδησηηθέο θαη 

«θιεηζηέο», όπνπ νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

κόλν θαηόπηλ πξόζθιεζεο. 

ΜΟΤ ΑΡΔΔΗ 

 

Σν λα ζνπ αξέζεη κηα ζειίδα ζην Facebook, θάλνληαο 

θιηθ ζην θνπκπί "ΜΟΤ ΑΡΔΔΗ", επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα βιέπνπλ ηηο ελεκεξώζεηο θαηάζηαζεο, ηα 

ζρόιηα, ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεν πνπ κνηξάδνληαη 

από ηελ ελ ιόγσ ζειίδα ζηε ξνή εηδήζεσλ ηνπ Facebook. 

ΤΝΓΔΜΟ (ππεξζύλδεζε) 
πληόκεπζε γηα ηελ ππεξζύλδεζε, είλαη έλα αληηθείκελν 

HTML πνπ επηηξέπεη λα κεηαβείηε ζε κηα λέα ηνπνζεζία 

εάλ θάλεηε θιηθ ή παηήζεηε ζε απηήλ. ύλδεζκνη 

βξίζθνληαη ζε θάζε ηζηνζειίδα, παξέρνληαο απιά κέζα 

πινήγεζεο κεηαμύ ησλ ζειίδσλ ζηνλ ηζηό. 

ΤΝΓΔΖ Ζ δηαδηθαζία πξόζβαζεο ζε πιαηθόξκα, ηζηόηνπν, 
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θνηλσληθό δίθηπν, θόξνπκ ζην νπνίν έρεηε εγγξαθεί  

πξνεγνπκέλσο. Γηα λα ζπλδεζείηε κε επηηπρία ζα 

ρξεηαζηείηε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζήο 

ζαο. 

ΚΑΚΟΒΟΤΛΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ 
Πξόθεηηαη γηα έλα ινγηζκηθό πνπ έρεη ζρεδηαζηεί κε 

ζθνπό λα δηαθόςεη, λα θαηαζηξέςεη ή λα απνθηήζεη κε 

εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε ζε έλα ζύζηεκα ππνινγηζηή. 

Media Αλαθέξεηαη ζπιινγηθά ζηα θύξηα κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο (εθπνκπή, δεκνζίεπζε θαη Internet). 

ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

Δίλαη ςεπδείο ή αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο πνπ δελ 

απειεπζεξώλνληαη επίηεδεο. Οη αζηηθνί κύζνη είλαη 

παξαδείγκαηα ειεθηξνληθήο παξαπιεξνθόξεζεο ζε 

πεξίπησζε πνπ δηαδίδνληαη από αλζξώπνπο πνπ 

πηζηεύνπλ ζηελ αιήζεηα ηνπο. 

Κνηηάμηε επίζεο ηνλ όξν 

«ΠΑΡΑΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ» 

MOBBING Γεληθά, ην mobbing ζεκαίλεη εθθνβηζκό ελόο αηόκνπ 

από έλα άηνκν ή κηα νκάδα ζε νπνηνδήπνηε πιαίζην, 

όπσο ην ζρνιείν, ην ρώξν εξγαζίαο, ην δηαδίθηπν. Δίλαη 

κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε ελαληίνλ θάπνηνπ κέζσ, 

γηα παξάδεηγκα δπζθήκηζεο, εθθνβηζκνύ, ηαπείλσζεο, 

δπζπηζηίαο θαη απνκόλσζεο 

ΟΜΑΓΑ 

ΑΛΛΖΛΟΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

Μηα νκάδα ακνηβαίαο βνήζεηαο είλαη κηα νκάδα 

αλζξώπσλ πνπ κνηξάδνληαη θνηλά πξνβιήκαηα, όπσο 

εζηζκόο, δηαηαξαρέο θαη πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε κεηαμύ 

ηνπο. 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Μηα ειεθηξνληθή θνηλόηεηα είλαη κηα νκάδα αλζξώπσλ 

πνπ έρνπλ θνηλό ελδηαθέξνλ θαη επηθνηλσλνύλ κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηύνπ. Βξίζθνληαη κέζσ ηζηόηνπσλ, ζπδεηήζεσλ, 

θόξνπκ, νκάδσλ, ζπλνκηιίαο, άκεζσλ κελπκάησλ, 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θ.ιπ. 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΒΑΖ 
Δίλαη έλαο βαζηθόο κεραληζκόο αζθαιείαο πνπ 

απνηειείηαη από κηα κπζηηθή ιέμε, θξάζε, αξηζκεηηθό, 
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αιθαξηζκεηηθό θαη ζπκβνιηθό ραξαθηήξα ή ζπλδπαζκό 

νξηζκέλσλ ή όισλ απηώλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηνξίζεη ηελ πξόζβαζε ζε έλα ζύζηεκα, κηα εθαξκνγή 

ή κηα ππεξεζία. Έλαο θσδηθόο πξόζβαζεο κπνξεί επίζεο 

λα θαιείηαη θσδηθόο πξόζβαζεο, PIN ή κπζηηθόο 

θσδηθόο. Π.ρ. Γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζην FB ή ζε έλα 

θόξνπκ, πξέπεη λα εηζαγάγεηε ην αλαγλσξηζηηθό θαη ηνλ 

θσδηθό πξόζβαζήο ζαο. Υξεηάδεζηε επίζεο έλαλ θσδηθό 

πξόζβαζεο γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζην email ζαο. 

PHISHING 
πλίζηαηαη ζηελ πξαθηηθή ηεο απνζηνιήο κελπκάησλ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ ηζρπξίδνληαη πσο 

πξνέξρνληαη από δηάζεκεο εηαηξείεο ή δεκόζηνπο 

νξγαληζκνύο πξνθεηκέλνπ λα παξαθηλήζνπλ ηα άηνκα λα 

απνθαιύςνπλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, όπσο θσδηθνύο 

πξόζβαζεο θαη αξηζκνύο πηζησηηθώλ θαξηώλ. 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ 

/ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ 

Δίλαη ην επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ 

δεκνζηεύνληαη κέζσ δηαδηθηύνπ. Πξόθεηηαη γηα έλαλ 

επξύ όξν πνπ αλαθέξεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, 

ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία επαίζζεησλ πιεξνθνξηώλ θαη πξνζσπηθώλ 

επηθνηλσληώλ θαη πξνηηκήζεσλ. 

ΡΤΘΜΗΖ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ Αλαθέξεηαη ζηηο πξνηηκήζεηο πνπ εθθξάδεη ν ρξήζηεο 

ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα κνηξαζηνύλ 

ή λα πξνβιεζνύλ από άιινπο ρξήζηεο ηεο ίδηαο 

πιαηθόξκαο. 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑΓΤΚΣΗΟΤ Δίλαη ε γλώζε ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ θηλδύλσλ 

πξνζσπηθήο αζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ ρξήζηε ζε 

ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, θαζώο θαη ζηελ 

απηνπξνζηαζία από εγθιεκαηηθόηεηα ππνινγηζηώλ 

γεληθόηεξα. 

ΔΓΓΡΑΦΔΗΣΔ Ζ ελέξγεηα ηεο εγγξαθήο γηα θάηη ή ηεο εγγξαθήο ζε 

θάπνηνλ. 
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ΚΑΡΣΑ SIM  πληόκεπζε γηα ηε Μνλάδα Σαπηόηεηαο πλδξνκεηή, 

είλαη έλα ηζηπ πνπ απνζεθεύεη πιεξνθνξίεο 

ηαπηνπνίεζεο θαη επηηξέπεη ζε έλα έμππλν ηειέθσλν λα 

ζπλδεζεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θηλεηό δίθηπν (π.ρ. 

Vodafone θ.ιπ.) 

ΑΡΓΚΟ Έλαο ηύπνο γιώζζαο πνπ απνηειείηαη από ιέμεηο θαη 

θξάζεηο πνπ ζεσξνύληαη πνιύ αλεπίζεκεο, είλαη πην 

ζπλεζηζκέλεο ζηνλ πξνθνξηθό από όηη ζην γξαπηό ιόγν 

θαη πεξηνξίδνληαη ζπλήζσο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

ή νκάδα αλζξώπσλ. 

ΔΞΤΠΝΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟ Δίλαη έλα θηλεηό ηειέθσλν πνπ εθηειεί πνιιέο από ηηο 

ιεηηνπξγίεο ελόο ππνινγηζηή, ζπλήζσο κε κηα νζόλεο 

αθήο, πξόζβαζε ζην Internet θαη ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

(Android ή iOS) ηθαλό λα εθηειεί εθαξκνγέο πνπ έρνπλ 

ιεθζεί. Γηα παξάδεηγκα έλα ηειέθσλν iPhone είλαη έλα 

έμππλν ηειέθσλν κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα iOS. 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΜΔΑ 

ΓΗΚΣΤΧΖ 

Μηα δηαδξαζηηθή ππεξεζία (θνηλσληθό δίθηπν, ππεξεζία 

αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ, ειεθηξνληθό θόξνπκ) 

πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνύλ θαη λα 

κνηξάδνληαη ςεθηαθά πεξηερόκελα (θσηνγξαθίεο, 

εηθόλεο, βίληεν, ερεηηθέο εγγξαθέο, ζπλδέζκνπο θ.ιπ.), 

θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηθηύσζε, ζηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηώλ θαη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ επαθώλ. 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ Μηα δηαδξαζηηθή ππεξεζία πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ θνηλσληθώλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Λεηηνπξγεί κέζσ 

ζύλδεζεο ζην Γηαδίθηπν, κέζσ ηζηνηόπσλ θαη / ή 

εθαξκνγώλ, θαη ζηνρεύεη ζηε δηεπθόιπλζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, ελζαξξύλνληαο 

ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή κέζσ ηεο αληαιιαγήο 

ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ. 

ΑΞΗΟΠΗΣΔ ΠΖΓΔ Μηα αμηόπηζηε πεγή είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεη κηα 
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(ΠΖΓΔ ΠΟΤ 

ΔΜΠΗΣΔΤΔΣΔ) 

εκπεξηζηαησκέλε, θαιά αηηηνινγεκέλε ζεσξία ή 

επηρείξεκα βαζηζκέλε ζε ηζρπξά ζηνηρεία. Όηαλ ηνπο 

παξέρεηε, ε πεγή είλαη ζσζηά ππνδεηθλπόκελε θαη 

ζπλήζσο είλαη κηα πεγή πνπ γλσξίδεηε όηη έρεηε ηηο πην 

αθξηβείο πιεξνθνξίεο. Π.ρ. Γεκόζηνη νξγαληζκνί, βηβιία, 

επηζηεκνληθά άξζξα θαζώο θαη γλσζηέο εζληθέο 

εθεκεξίδεο ή ηειενπηηθά θαλάιηα εηδήζεσλ, όπσο ην 

BBC ή νη New York Times. 

ΑΝΑΞΗΟΠΗΣΔ ΠΖΓΔ 

(ΠΖΓΔ ΠΟΤ ΓΔΝ 

ΔΜΠΗΣΔΤΔΣΔ) 

εκαίλεη όηαλ έλα άξζξν παξνπζηάδεη θάπνην ακθίβνιν 

πεξηερόκελν ή αλαθέξεη πεγέο πνπ δελ κπνξνύλ λα 

επηβεβαησζνύλ. Σα blogs ή νη εγθπθινπαίδεηεο κε 

αλνηθηή πεγή, όπσο ε Wikipedia, κπνξεί λα είλαη 

αλαμηόπηζηεο πεγέο. πρλά νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνύλ 

ην blog γηα λα κνηξαζηνύλ ηα επξήκαηά ηνπο, αιιά 

νπνηνζδήπνηε κε έλαλ ππνινγηζηή κπνξεί λα θξαηήζεη 

έλα πξνζσπηθό ηζηνιόγην ή λα επεμεξγαζηεί 

θαηαρσξήζεηο ζηε Wikipedia πξνζζέηνληαο 

παξαπιεξνθόξεζε. 

ΚΑΣΑΓΗΧΞΖ Απηό ζεκαίλεη λα παξελνριήζεηε ή λα δηώμεηε θάπνηνλ 

κε αλεπηζύκεηε θαη ελνριεηηθή πξνζνρή. 

ΓΖΜΟΗΟ ΠΡΟΦΗΛ εκαίλεη όηαλ κηα ελεκέξσζε ελόο πξνζσπηθνύ πξνθίι ή 

ζειίδαο ζην Facebook κπνξεί λα πξνβιεζεί από 

νπνηνλδήπνηε ρξήζηε, όρη κόλν θίινπο. ην Facebook, 

έλα δεκόζην πξνθηι ππνδεηθλύεηαη από ην εηθνλίδην ηνπ 

πιαλήηε. 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΡΟΦΗΛ εκαίλεη όηαλ κηα ελεκέξσζε ελόο πξνζσπηθνύ πξνθίι ή 

ζειίδαο ζην Facebook κπνξεί λα πξνβιεζεί κόλν από ην 

θίιν ησλ ρξεζηώλ ή από απηόλ πνπ ην έγξαςε. ην 

Facebook, ζηελ πξώηε πεξίπησζε ην εηθνλίδην ζα είλαη 

ην εηθνλίδην ησλ 2 αηόκσλ-θίισλ ζην Facebook ελώ ζηε 

δεύηεξε πεξίπησζε ζα δείηε έλα εηθνλίδην θιεηδώκαηνο. 

ΣΟ ANDROID STORE / Σν GooglePlay είλαη ην θαηάζηεκα εθαξκνγώλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο Android, ην νπνίν δηαηίζεηαη ζε δηάθνξα 



 

142 

 

GOOGLE PLAY  ζήκαηα tablet θαη έμππλσλ ηειεθώλσλ. Κάλνληαο θιηθ 

ζε απηό, έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη, λα θαηεβάζεη θαη 

λα εγθαηαζηήζεη έλαλ κεγάιν αξηζκό ρξήζηκσλ 

εθαξκνγώλ θαη παηρληδηώλ ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ηνπ, 

όπσο έμππλα ηειέθσλα θαη tablet. 

ΣΟ IOS APPLE STORE Σν IOSStore είλαη ην θαηάζηεκα εθαξκνγώλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο IOS, δειαδή πξντόληα ηεο Apple όπσο ην 

iPhone θαη ην iPad. Κάλνληαο θιηθ ζε απηό, έλαο ρξήζηεο 

κπνξεί λα βξεη, λα θαηεβάζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη έλαλ 

κεγάιν αξηζκό ρξήζηκσλ εθαξκνγώλ θαη παηρληδηώλ ζηηο 

θηλεηέο ζπζθεπέο ηνπ, όπσο έμππλα ηειέθσλα θαη tablet. 

Tablet Γείρλεη έλαλ κηθξό θνξεηό ππνινγηζηή πνπ δέρεηαη 

είζνδν απεπζείαο ζηελ νζόλε ηνπ θαη όρη κέζσ 

πιεθηξνινγίνπ ή πνληηθηνύ. Π.ρ. έλα iPad είλαη έλα 

tablet. 

Σειεταηξηθή 

 

Ζ απνκαθξπζκέλε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία αζζελώλ 

κέζσ ηειεπηθνηλσληαθήο ηερλνινγίαο. 

ΥΡΖΣΖ Έλα άηνκν πνπ ρξεζηκνπνηεί ή ιεηηνπξγεί θάηη. 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ ΥΡΖΣΖ 

/ ΟΝΟΜΑ ΥΡΖΣΖ 

πληόκεπζε γηα ηελ αλαγλώξηζε ρξήζηε. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκό ελόο ρξήζηε θαη ηελ 

πξόζβαζε ζε έλα ινγηζκηθό, ζύζηεκα, δηθηπαθό ηόπν ή 

ζε νπνηνδήπνηε γεληθό πεξηβάιινλ πιεξνθνξηθήο. 

ΖΥΖΣΗΚΟ ΜΖΝΤΜΑ 

 

Δίλαη έλα κήλπκα πνπ πεξηέρεη ηνλ ήρν ηεο θσλήο ελόο 

αηόκνπ. 

ΚΑΜΔΡΑ WEB Πξόθεηηαη γηα κηα βηληενθάκεξα ζπλδεδεκέλε ζε 

ππνινγηζηή, έμππλν ηειέθσλν, tablet ή ζε άιιεο 

ζπζθεπέο, πνπ επηηξέπεη ηελ πξνβνιή θαη ηελ αθξόαζε 
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εηθόλσλ θαη ήρνπ από ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ. 

ΠΟΤ (WHO) πληόκεπζε γηα ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο. 

Πξόθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηεζλή δεκόζηα πγεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν πιηθό απηό ζρεηηθό κε ην πξόγξακκα Elily, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο δηθαηνύρνπο 

από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα ππό νηαδήπνηε κνξθή θαη κε νπνηνδήπνηε κέζν, αληηθαηνπηξίδεη 

κόλν ηελ άπνςε ηνπ δεκηνπξγνύ θαη ν Δζληθόο Οξγαληζκόο θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ 

είλαη ππεύζπλνη γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρεη. 




