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Τι είναι το διαδίκτυο (ιντερνέτ);
Το διαδίκτυο είναι εκπληκτικό και εύκολο να 
το εξερευνήσετε μ’ έναν υπολογιστή, tablet ή 
smartphone. Διαβάστε παρακάτω μερικές συμβουλές 
για το πώς να ξεκινήσετε.

Το διαδίκτυο είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου, 
είναι εμπορικό κέντρο, κέντρο πληροφόρησης και σημείο 
κοινωνικής συνάντησης, όλα μαζεμένα σε ένα.

Μπορείτε να συνδεθείτε με φίλους και οικογένεια, 
να βρείτε πληροφορίες, να αγοράσετε προϊόντα, να 
πληρώσετε λογαριασμούς, να παίξετε παιχνίδια, να 
παρακολουθήσετε ταινίες και άλλα πολλά μέσω του 
διαδικτύου. Και το καλύτερο από όλα, δεν χρειάζεστε και 
πολλά πράγματα για να ξεκινήσετε. 

Πώς να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο
Για να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα χρειαστείτε μια υπηρεσία διαδικτύου, που 
επίσης λέγεται ευρυζωνική σύνδεση. Μπορείτε να πάρετε αυτή τη σύνδεση από μια 
εταιρεία υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) ή από μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Όταν είστε 
συνδεδεμένοι στο ίντερνετ, είστε στο διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο
Το άλλο πράγμα που χρειάζεστε είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου 
(web browser), γνωστό και ως εφαρμογή ή «app». Κάθε επιτραπέζιος και φορητός 
υπολογιστής, tablet ή smartphone το έχει ενσωματωμένο. Ανάλογα την συσκευή, το 
πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου λέγεται:

• Microsoft Edge
• Apple Safari
• Google Chrome
• Mozilla Firefox

Εάν κάνετε κλικ ή πατήσετε στο 
εικονίδιο για την εφαρμογή 
περιήγησης του διαδικτύου, το 
πρόγραμμα περιήγησης θα ξεκινήσει.

Το διαδίκτυο είναι φανταστικό  
και εύκολο να το εξερευνήσετε!
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Πώς να πληκτρολογήσετε μια 
διαδικτυακή διεύθυνση
Μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει 
να του πείτε να επισκεφθεί μια ιστοσελίδα (ή 
ιστότοπο). Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε στη γραμμή Διεύθυνσης (Address bar).
2. Πληκτρολογήστε τη διαδικτυακή διεύθυνση 

του ιστότοπου που θέλετε να επισκεφθείτε. Για 
παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε  
www.abc.net.au/news/sport του λέτε να σας πάει 
στον ιστότοπο του ABC.

3. Πατήστε Enter (Είσοδος) στο πληκτρολόγιό σας. 

Αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο, η ιστοσελίδα θα φορτωθεί στο πρόγραμμα της 
περιήγησής σας.

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι και πλοήγηση
Ορισμένα κείμενα και εικόνες σε μια ιστοσελίδα λέγονται διαδικτυακοί σύνδεσμοι. Όταν 
κάνετε κλικ σ’ έναν σύνδεσμο στο διαδίκτυο, θα σας μεταφέρει σε μια νέα σελίδα, η οποία 
συνήθως σχετίζεται με το κείμενο του συνδέσμου ή το περιεχόμενο της εικόνας στην 
οποία κάνετε κλικ. Μπορείτε να διαπιστώσετε αν κάτι είναι διαδικτυακός σύνδεσμος αν:

• Το κείμενο είναι χρώματος γαλάζιου ή 
υπογραμμισμένο.

• Όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω 
απ’ αυτό, ο δείκτης αλλάζει από βέλος σ’ ένα 
δάχτυλο που δείχνει.

Ενώ κάνοντας κλικ σ’ έναν σύνδεσμο σάς μεταφέρει 
σε μια νέα σελίδα, μπορείτε πάντα να επιστρέψετε 
στην προηγούμενη σελίδα. Κάντε κλικ στο Back 
button (κουμπί Επιστροφής) (το αριστερό βέλος) στο 
πρόγραμμα περιήγησης για να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη σελίδα.

Πληκτρολογήστε εδώ μια διαδικτυακή 
διεύθυνση 

Αυτός είναι διαδικτυακός σύνδεσμος
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Πώς να κάνετε μια αναζήτηση
Δεν μπορείτε να θυμάστε τη διεύθυνση κάθε 
ιστοσελίδας στο διαδίκτυο! Υπάρχουν μηχανές 
αναζήτησης που σας βοηθούν να βρείτε ιστότοπους 
στο διαδίκτυο.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να κάνετε μια αναζήτηση 
στο διαδίκτυο.

• Πληκτρολογήστε τη διαδικτυακή διεύθυνση  
μιας μηχανής αναζήτησης, (όπως  
www.google.com.au) στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματός σας περιήγησης και 
μετά κάντε την αναζήτησή σας από την ιστοσελίδα της μηχανής αναζήτησης.

• Απλά πληκτρολογήστε το όνομα ή μια περιγραφή γι’ αυτό που ψάχνετε στη γραμμή 
διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.

Η μηχανή αναζήτησης θα απαντήσει με διαδικτυακούς συνδέσμους για ιστοσελίδες που 
‘νομίζει’ ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Ετοιμαστείτε να σερφάρετε!
Κι εδώ τελειώσαμε με τα βασικά! Και τώρα, εφοδιασμένοι με γνώσεις για το πρόγραμμα 
περιήγησης του διαδικτύου, για τους διαδικτυακούς συνδέσμους και τις μηχανές 
αναζήτησης, είστε έτοιμοι να σερφάρετε στο διαδίκτυο!

Απομυθοποίηση της ορολογίας του διαδικτύου.

Μηχανή αναζήτησης –    Ένας κατάλογος με ιστοσελίδες και ιστότοπους. Κάτι σαν 
ο χρυσός οδηγός για το διαδίκτυο.

Διαδικτυακή διεύθυνση -   Η διεύθυνση όπου μπορείτε να βρείτε μια συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα ή ιστότοπο. Για παράδειγμα, www.abc.net.au 
είναι μια διαδικτυακή διεύθυνση.

Πρόγραμμα περιήγησης   Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για να περιηγηθείτε  
στο διαδίκτυο -   στο διαδίκτυο.

Διαδικτυακός σύνδεσμος -   Ένα κουμπί μέσα σε μια ιστοσελίδα που σας μεταφέρει σε 
μια διαφορετική σελίδα.

Ιστοσελίδα -    Μια απλή σελίδα πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Ιστότοπος -    Ένα σύνολο σελίδων που ανήκουν σε ιδιώτη ή εταιρεία.

Πληκτρολογήστε τη διαδικτυακή 
διεύθυνση εδώ


