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Λειτουργίες και δυνατότητες  

των  

εφαρμογών πλοήγησης στο Διαδίκτυο  
 

 Βελάκι πίσω (Back) : Με το πλήκτρο αυτό επιστρέφουμε στην αμέσως 

προηγούμενη ιστοσελίδα που επισκεφτήκαμε πριν από την ιστοσελίδα που 

δείχνει ο πλοηγός.  

 Βελάκι μπρος (Forward) : Το πλήκτρο αυτό ενεργοποιείται, αν έχουμε 

χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία φορά το πλήκτρο Πίσω. Μας επαναφέρει στην 

ιστοσελίδα που είχαμε επισκεφτεί πριν επιλέξουμε το πλήκτρο Πίσω. Δηλαδή, 

το πλήκτρο Εμπρός αναιρεί την τελευταία ενέργεια του πλήκτρου Πίσω. 

 Επαναφόρτιση : Το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να «φορτώσουμε» ξανά 

την σελίδα που έχουμε ανοίξει.   

 Γραμμή διευθύνσεων: Γράφουμε τη διεύθυνση ιστοσελίδας που θέλουμε να 

ανοίξουμε και πατάμε Enter.  

 Σύνδεσμος ή Υπερσύνδεσμος: Είναι μια λέξη ή φράση (συνήθως με μπλε 

χρώμα) ή ακόμα και εικόνα που όταν κάνουμε κλικ επάνω της ανοίγει μια άλλη 

ιστοσελίδα.   

 Αποθήκευση ιστοσελίδας  

 

Google Chrome  
 

Mozilla Firefox   

   

 

 

 

Κάνουμε κλικ στο μενού  και 

επιλέγουμε την εντολή Αποθήκευση 

σελίδας ως. 

 Κάνουμε κλικ στο μενού Αρχείο 

και επιλέγουμε την εντολή 

Αποθήκευση σελίδας ως.  
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 Αρχική σελίδα (Home) : Σε κάθε πλοηγό μπορούμε να ορίσουμε μια 

αρχική σελίδα η οποία θα εμφανίζεται όποτε πατάμε το κουμπί της Αρχικής 

σελίδας . 

 

Ορισμός Αρχικής σελίδας: 

 

Google Chrome  
 

Mozilla Firefox   

   

1) Κάνουμε κλικ στο μενού  

και επιλέγουμε Ρυθμίσεις.  
 

 

 1) Κάνουμε κλικ στο μενού 

Εργαλεία και επιλέγουμε 

Επιλογές.  

 

 

2) Εμφανίζεται το παράθυρο 

Ρυθμίσεις. Ορίζουμε την αρχική 

σελίδα στην ενότητα Εμφάνιση. 

 2) Εμφανίζεται το παράθυρο 

Επιλογές. Πληκτρολογούμε 

την αρχική σελίδα στο 

πλαίσιο δίπλα από την 

«Αρχική σελίδα:» 

 

 

 

   

 

 

 Ιστορικό: Εμφανίζει τις ιστοσελίδες που έχουμε επισκεφτεί τις προηγούμενες 

μέρες. Κάθε πλοηγός μας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψουμε το ιστορικό.  
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Google Chrome  
 

Mozilla Firefox   

   

 

 

 

Κάνουμε κλικ στο μενού  και 

επιλέγουμε την εντολή Ιστορικό 

 Κάνουμε κλικ στο μενού Ιστορικό 

και επιλέγουμε την εντολή 

Προβολή ιστορικού ή Εκκαθάριση 

πρόσφατου ιστορικού.  

 

 Σελιδοδείκτης: Είναι η «συντόμευση» που δημιουργούμε για μια ιστοσελίδα 

ώστε να μπορούμε να την επισκεφτούμε κάνοντας κλικ στον σελιδοδείκτη αντί 

να πληκτρολογήσουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας.  

 

Google Chrome  
 

Mozilla Firefox   

   

 

 

 

1) Ανοίγουμε την ιστοσελίδα που 

θέλουμε.  

2) Κάνουμε κλικ στο μενού  και 

επιλέγουμε την εντολή 

Σελιδοδείκτες. Στο υπομενού 

που εμφανίζεται επιλέγουμε 

Δημιουργία σελιδοδείκτη για 

αυτήν τη σελίδα. 

 1) Ανοίγουμε την ιστοσελίδα που 

θέλουμε. 

2) Κάνουμε κλικ στο μενού 

Σελιδοδείκτες και επιλέγουμε 

την εντολή Προσθήκη στους 

σελιδοδείκτες. 
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 Τελεστές αναζήτησης  

 
Τελεστής Περιγραφή Παράδειγμα 

AND ή + Εμφανίζονται οι ιστοσελίδες που περιέχουν 

όλες τις λέξεις που δίνουμε. 

online + παιχνίδια  7.850.000 

αποτελέσματα 

OR ή  | Εμφανίζονται οι ιστοσελίδες που περιέχουν 

μια τουλάχιστον από τις λέξεις που δίνουμε. 

online | παιχνίδια  

25.270.000.000 αποτελέσματα 

“  ” Για να αναζητήσουμε συγκεκριμένη λέξη ή 

φράση χωρίς βελτίωση π.χ. ορθογραφικό 

έλεγχο. 

"online παιχνίδια"  703.000 

αποτελέσματα 

NOT ή -  Αποκλείει όλα τα αποτελέσματα που 

περιλαμβάνουν αυτόν τον όρο αναζήτησης. 

παιχνίδια –online  30.800.000 

αποτελέσματα 

 


