
Πως βλέπουμε παρουσιάσεις με Flash Player  

Αγαπητοί  μαθητές  και  φίλοι  από  12-01-2021 η  εταιρεία  adobe  

έπαψε  να  υποστηρίζει  παρουσιάσεις  με Flash Player (αρχεία .swf). 

Επειδή  στο παρόν όπως και σε πολλά άλλα εκπαιδευτικά site υπάρχουν 

πολλές     χρήσιμες  παρουσιάσεις ,παιχνίδια κτλ  που  δεν  θα  μπορούν  

να  ¨τρέξουν¨ μπορείτε  να τις δείτε  ακολουθώντας τα παρακάτω 

βήματα.   

Μέθοδος 1η:  

Παίζει τα πάντα μέσα στον πρόγραμμα περιήγησης . 

Βήμα 1ο :  

Απεγκατάσταση Flash Player , είτε μέσω της κατάργησης 

προγραμμάτων του πίνακα ελέγχου  είτε κατεβάζοντας και «τρέχοντας» 

το κατάλληλο λογισμικό (για Windows) από τη σελίδα της Adobe: 

https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-

windows.html#main_Download_the_Adobe_Flash_Player_uninstaller 

Βήμα 2:  

Εγκατάσταση Pale Moon (πρόγραμμα περιήγησης βασισμένο στον 

Firefox) από εδώ:  

https://www.palemoon.org/download.shtml 

Βήμα 3:  

Εγκατάσταση παλιότερης έκδοσης του Adobe Flash Player Plugin:  

https://drive.google.com/file/d/18TW_7WKmf4t5r293OHTeX-

aSUcEf_Tkz/view?usp=sharing 

Κατά την εγκατάσταση του Adobe Flash Player είναι σημαντικό να 

επιλέξετε να μη γίνονται ενημερώσεις 
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Μετά απ’ αυτά τα αρχεία flash θα πρέπει να ανοίγουν απευθείας μέσα 

από τον Pale Moon: 

 

Μέθοδος 2η:  

Βήμα 1ο :  

Απεγκατάσταση Flash Player , είτε μέσω της κατάργησης 

προγραμμάτων του πίνακα ελέγχου  είτε κατεβάζοντας και «τρέχοντας» 

το κατάλληλο λογισμικό (για Windows) από τη σελίδα της Adobe: 

https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-

windows.html#main_Download_the_Adobe_Flash_Player_uninstaller 

Βήμα 2ο :  

Για WINDOWS 

Κατεβάστε από την Adobe το αρχείο “flashplayer_32_sa_debug.exe” 

https://fpdownload.macromedia.com/pub/flashplayer/updaters/32/

flashplayer_32_sa_debug.exe 

Ή από εδώ https://drive.google.com/file/d/1i-aXyyn-mtY-

9zYr9Rgo84eWNTcW43nW/view?usp=sharing 

Για άλλα λειτουργικά επισκεφτείτε τη σελίδα της Adobe  
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https://www.adobe.com/support/flashplayer/debug_downloads.html 

Αποθηκεύστε το αρχείο κάπου ώστε να έχετε γρήγορη πρόσβαση. 

Το αρχείο δεν χρειάζεται εγκατάσταση. 

Βήμα 3ο :  

Για να δείτε ένα αρχείο flash: 

Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που κατεβάσατε 

 

 

 

Ανοίγει το παράθυρο του προγράμματος και 

Α. Αν το αρχείο βρίσκεται στο Internet 

επιλέγετε file -> open 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Location επικολλήστε τη διεύθυνση (URL) του αρχείου και .. αυτό 

ήταν. 
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Β. Αν το αρχείο βρίσκεται στον υπολογιστή σας 

Απλά σύρτε το στο παράθυρο του προγράμματος ή δώστε τη διαδρομή 

του αρχείου. 

 

Αποστόλης Αγγελόπουλος 

 


