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Μη χάσετε το 
επόμενο τεύχος!

Μηνιαία έκδοση 
για μικρούς + μεγάλους

Ίση πρόσβαση όλων  Ίση πρόσβαση όλων  
στην στην ψηφιακή εποχήψηφιακή εποχή

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Το ίντερνετ έχει σήμερα το 98%  
της παγκόσμιας πληροφορίας

Μπορείς να εξυπηρετηθείς άμεσα 
από Τράπεζες, ΚΕΠ, Δήμους και 
να πληρώσεις λογαριασμούς, να 
κάνεις κάθε είδους ψώνια (από 
σουπερμάρκετ μέχρι αυτοκίνητο!), 
να δεις και να συγκρίνεις τιμές και 
να τα παραλάβεις όλα στο σπίτι 
σου, με ασφάλεια.

milas-psifiaka.gr

Smart Vrilissia

με τη βοήθεια των

Dinos & DJ Dinos & DJ Dinos 
Junior

Πώς ψάχνω  Πώς ψάχνω  

στο ίντερνετστο ίντερνετ
;;

Ψηφιακές Εφαρμογές για όλους τους πολίτες



WHAT?

Πώς ψάχνω  
στο ίντερνετ;

Οδηγίες χρήσης

Τί ψάχνουμε;DJ βρες μου κάτι 
στο ίντερνετ!

Πατήστε το εικονίδιο του 
φυλλομετρητή σας (στον υπολογιστή 
ή το smartphone) και πληκτρολογήστε 
στο πρώτο πεδίο τη λέξη ή φράση που 
θέλετε να ψάξετε. 

Για να ψάξετε διαφορετικές λέξεις 
που θέλετε να βρίσκονται μαζί, 
πληκτρολογείτε το + αναμεσά 
τους. Π.χ. Πληρωμή + συντάξεις + 
Μάϊος. Τα πρώτα αποτελέσματα της 

Πότε 
πληρώνονται  
οι συντάξεις. Το διαδίκτυο (ίντερνετ) είναι 

αόρατο και ο υπολογιστής 
όπως και το κινητό είναι τα «μάτια» 
μας για να δούμε το ίντερνετ.  
Το διαδίκτυο μοιάζει με μια 
βιβλιοθήκη που γεμίζει συνεχώς 
βιβλία. Χωρίς όριο. «Μια βιβλιοθήκη 
με προοπτική» να βρεις οτιδήποτε 
θέλεις, αρκεί να ξέρεις πως να 
αναζητήσεις την πληροφορία. 

Αρχικά χρειάζεσαι σύνδεση στο 
ίντερνετ κι ένα κινητό ή υπολογιστή. 
Κι έτσι απλά, από την άνεση του 
σπιτιού σου, μπορείς να ψάξεις 
χρησιμοποιώντας το λεγόμενο 
φυλλομετρητή (browser) και να 
έχεις πρόσβαση σε γνώση και 
πληροφορίες για ό,τι σε ενδιαφέρει. 

Μπορείς να «ταξιδέψεις» σε πόλεις 
και χώρες, να «περιηγηθείς» σε 
μουσεία και εκθέσεις παντού, σε 
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, 
να «διαβάσεις» βιβλία, να δεις 
ταινίες και σειρές και να ακούσεις 
τραγούδια από όλον τον κόσμο.

Ασφαλής πλοήγηση

Digital Gossip
Υπάρχουν πολλοί φυλλομετρητές. Για το 
2021, το 67% των χρηστών προτιμά τον 
Google Chrome, ενώ τον Safari της Apple 
εμπιστεύεται το 10%.

Κι όμως, υπήρχε κάποτε μια εποχή δόξας, 
το 2004, που ο Internet Explorer ήταν 
ο αγαπημένος των χρηστών, με 95% 
προτίμηση και μια άλλη εποχή, το 1995, 
που υπήρχε μόνο ένας φυλλομετρητής, 
ο Netscape. Ο Netscape καταργήθηκε 
οριστικά το 2008 κι ο IE το 2020.

Πρέπει πάντα να προσέχουμε τα 
αποτελέσματα στην αναζήτησή μας και τις 
σελίδες που μπαίνουμε. Έντονα πλαίσια με 
έντονα μηνύματα όπως ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ή 
ΚΕΡΔΙΣΕΣ ίσως είναι διαφημιστικές απάτες, 
οπότε καλό είναι να τις αποφεύγουμε. Ίσως 
να κρύβουν κι ενοχλητικούς ιούς. Ο ιός είναι 
ένα κακόβουλο πρόγραμμα που λειτουργεί 
εν αγνοία μας ή χωρίς την έγκρισή μας 
και κάνει τον υπολογιστή ή το κινητό να 
λειτουργούν περίεργα! 

Φυλλομετρητής, ψαχτήρι, 
browser, όλα είναι το ίδιο..  

Το πατάς, γράφεις: πληρωμές  
+ συντάξεις + Μάιος 2021

Αυτό το χιούμορ σου! 
Βrowser και Κάιζερ 
και τρίχες...Τι είναι 

αυτά; Μίλα ελληνικά!

Κατάλαβα! 
Συντάξεις 
"εντάξεις"

ΛΕΞΙΚΟ
Φυλλομετρητής (browser):

Το πρόγραμμα που μας 
«βάζει» στο ίντερνετ. Είναι 
πολλοί εκεί έξω (Google 
Chrome, Safari, Mozilla 
Firefox κλπ) κι όλοι κάνουν 
τα ίδια πράγματα. Οι 
σύγχρονοι φυλλομετρητές 
έχουν καρτέλες (tabs) 
για να τακτοποιούμε 
όσα ψάχνουμε και 
σελιδοδείκτες (bookmarks) 
για να πηγαίνουμε 
στις σελίδες που μας 
αρέσουν χωρίς κόπο. 
Ακριβώς όπως έχουμε 
και σε παραδοσιακούς 
καταλόγους. Πλέον, 
οι φυλλομετρητές 
έχουν ενσωματωμένες 
μηχανές αναζήτησης 
για γρηγορότερα 
αποτελέσματα.

για να μιλάς 
ψηφιακά

Πατάς το browser, 
γράφεις τις λέξεις  

που ψάχνεις και ταταα...  
Συντάξεις "εντάξεις"!

Και μιλάς 
ψηφιακά!

αναζήτησης είναι τα δημοφιλέστερα, 
όχι απαραίτητα και τα πιο έγκυρα! 
Για να κάνετε εγκυρότερη την 
αναζήτηση χρησιμοποιήστε τα 
Εργαλεία Αναζήτησης.

Αν θέλετε να κάνετε απόλυτα 
εξειδικευμένη αναζήτηση πατήστε 
Ρυθμίσεις -> Σύνθετη αναζήτηση και 
συμπληρώστε όσα πεδία επιθυμείτε. 
Προτιμήστε να εξειδικεύσετε την 

αναζήτησή σας με βάση το είδος 
της πληροφορίας που ψάχνετε: 
Χάρτες, Εικόνες, Βίντεο, Ειδήσεις. 
Στην επιλογή Περισσότερα έχει πιο 
εξειδικευμένες επιλογές.

Όταν στο επάνω και δεξιά τμήμα 
του αποτελέσματος γράφει PDF, 
DOCX ή κάτι αντίστοιχο, τότε ο 
σύνδεσμος σας οδηγεί κατευθείαν  
να κατεβάσετε κάποιο αρχείο.


