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Εισαγωγή  

 

Η Ενότητα αυτή καλύπτει τους τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας 
με άλλους μέσω του Διαδικτύου. 

Θα ξεκινήσουμε με την δημιουργία λογαριασμού email, την σύνταξη, 
αποστολή και απάντηση email. Υπάρχουν πολλοί ιστότοποι μέσω των 
οποίων μπορείτε να στείλετε email. Εμείς θα επικεντρωθούμε στο 
Gmail, που είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα σήμερα. 

Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και 
πιο συγκεκριμένα το Facebook, το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτερα. Θα 
δούμε πώς θα δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό, θα εξοικειωθούμε 
με τη δομή του και θα μάθουμε πώς να κάνουμε βασικές ενέργειες. 

Στη συνέχεια, θα επικεντρωθούμε στο Skype και το Zoom, τα 2 πιο 
δημοφιλή προγράμματα βιντεοκλήσεων. Θα μάθετε να δημιουργείτε 
λογαριασμό σε καθένα από αυτά και να χρησιμοποιείτε τις 
δυνατότητές τους για να επικοινωνείτε με άλλα άτομα. 

Τέλος, θα εξετάσουμε το Google Calendar, μια εφαρμογή μέσω της 
οποίας μπορείτε να γράψετε τις σημαντικές εργασίες σας ώστε να σας 
ενημερώνει το σύστημα, για να μην τις ξεχάσετε. 

Θα μάθετε: 

- Να δημιουργείτε ένα λογαριασμό Gmail, να συντάσσετε και να 

αποστέλλετε ένα email, και να απαντάτε σε emails άλλων. 

- Να δημιουργείτε ένα λογαριασμό Facebook, να πλοηγείστε στην 

πλατφόρμα, να γράφετε αναρτήσεις και να επικοινωνείτε με ιδιωτικά 
μηνύματα. 

- Να δημιουργείτε ένα λογαριασμό Skype και Zoom και να κάνετε 
βιντεοκλήσεις. 

- Να γράφετε εργασίες στο Google Calendar, να ορίζετε ώρα και 
ημερομηνία και ειδοποιήσεις για κάθε μία από αυτές. 
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Θέμα 1: Emails 

 

Σήμερα, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν γίνει πολύ 
δημοφιλή και το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού τα χρησιμοποιεί. 

Σε αντίθεση με άλλα μέσα όπως το ταχυδρομείο ή το φαξ, ένα email 
φτάνει στον παραλήπτη του κυριολεκτικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.  

Επομένως, αν μάθετε πώς να τα χρησιμοποιείτε, μπορείτε να 
εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα. 

Για να στείλετε ένα email, πρέπει να μεταβείτε σε έναν ιστότοπο που 
προσφέρει την υπηρεσία, δηλαδή έναν πάροχο email. Οι πιο 
δημοφιλείς πλατφόρμες είναι οι Yahoo, Hotmail και Gmail*, στην οποία 

θα επικεντρωθούμε. Όλοι οι πάροχοι email παρέχουν παρόμοιες 
υπηρεσίες (είναι προγράμματα με παρόμοιες λειτουργίες). Μπορείτε 
να στείλετε ή να λάβετε emails στα άτομα ή φορείς που επιθυμείτε, 
ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο πάροχος email. 

* Το Gmail ανήκει στην εταιρεία Google, η οποία διαθέτει και την πιο δημοφιλή 
μηχανή αναζήτησης στον κόσμο και πολλά άλλα εργαλεία Διαδικτύου, μεταξύ των 
οποίων είναι το Google Calendar που θα δούμε στο Θέμα 4. 

 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email - Εύκολο 

Διάρκεια : 60 λεπτά  

Για να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό 
email, ο οποίος περιλαμβάνει 2 πράγματα: 

- Το πρώτο είναι η διεύθυνση email.  

 

Στον φυσικό κόσμο, έχετε μια ταχυδρομική διεύθυνση που είναι 
ο δρόμος και ο αριθμός του σπιτιού σας. 
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, έχετε μια διεύθυνση στον κόσμο των 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία αντί για όνομα 
δρόμου και αριθμό, είναι κείμενο με την ακόλουθη δομή: 

 

example@gmail.com 

   1        2     3        4 
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1: Τα γράμματα πριν από το σύμβολο @ είναι ο τίτλος της διεύθυνσης 
email σας. Αυτή η ενότητα είναι διαφορετική για κάθε διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κόσμο και ποτέ 2 διευθύνσεις δεν 
μπορούν να έχουν τον ίδιο ακριβώς τίτλο. Επομένως, ο τίτλος της 
διεύθυνσης email σας είναι μοναδικός στον κόσμο. 

Όταν δημιουργείτε το λογαριασμό email σας, θα σας ζητηθεί να ορίσετε 
τον τίτλο της διεύθυνσής σας. Υπάρχουν μερικές τυπικές επιλογές: 

a) Πολλοί γράφουν το ονοματεπώνυμό τους, για παράδειγμα 

  

John.White@gmail.com  

 

Λάβετε υπόψη ότι σε μια διεύθυνση email δεν μπορεί να 
υπάρχει κενό διάστημα. Επομένως, για να χωρίσετε το μικρό σας 
όνομα σας από το επώνυμό σας, μπορείτε να γράψετε μια τελεία 
(.) μια παύλα (-) ή μια κάτω παύλα (_) 

 

Άλλοι γράφουν μόνο το μικρό τους όνομα. Όπως είπαμε, ο τίτλος 
μιας διεύθυνσης email πρέπει να είναι μοναδικός στον κόσμο. 
Έτσι, εάν επιλέξετε το όνομά σας ως τίτλο, είναι βέβαιο ότι ένα 
άλλο άτομο με το ίδιο όνομα το έχει ήδη χρησιμοποιήσει. 
 

Άρα πρέπει να το διαφοροποιήσετε.  

 

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι να βάλετε έναν αριθμό αμέσως 
μετά το όνομά σας. Πολλοί επιλέγουν το έτος γέννησής τους (ή τα 
δύο τελευταία ψηφία), αλλά μπορεί να είναι οποιοσδήποτε 
άλλος αριθμός. Απλώς βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τον θυμάστε. 

 

Για παράδειγμα 

 

John1967@gmail.com 

 

* Φυσικά μπορείτε να βάλετε το επώνυμο αντί του ονόματος σας. 
Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να 
μην το έχει χρησιμοποιήσει άλλο άτομο, οπότε δεν θα χρειαστεί 
να το διαφοροποιήσετε προσθέτοντας αριθμούς. 

 

mailto:John1967@gmail.com
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c) Τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ψευδώνυμο που δεν 
έχει καμία σχέση με το πραγματικό σας όνομα. Για παράδειγμα 

 

John.the.white.tiger@gmail.com 

 

Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σχεδόν βέβαιο ότι κανένα άλλο 
άτομο δεν θα το έχει χρησιμοποιήσει, αλλά προσέξτε ότι ένας 

τίτλος με ψευδώνυμο δεν συνιστάται για επαγγελματική χρήση. 

 

2: Αμέσως μετά τον τίτλο της διεύθυνσης email σας, υπάρχει το 
σύμβολο (@). Υπάρχει σε όλες τις διευθύνσεις email του κόσμου. 

 

3: Μετά το σύμβολο (@) αναγράφεται το όνομα του παρόχου email 

σας. Για εμάς, δεδομένου ότι έχουμε το Gmail ως πάροχο, είναι το 
"gmail". Στη διεύθυνση ενός ατόμου που χρησιμοποιεί διαφορετικό 
πάροχο email, θα μπορούσε να είναι "yahoo", "Hotmail" κ.λπ.. 
 

4: Η διεύθυνση email τελειώνει με το επίθεμα “.com”. 

 

* Για τους χρήστες Gmail, είναι πάντα ".com". Στις διευθύνσεις email 

άλλων παρόχων email, μπορεί να είναι ένας κωδικός 2 γραμμάτων που 
αντιστοιχεί στη χώρα τους. Αυτό συμβαίνει πχ με το Yahoo. Ένα 
παράδειγμα για έναν Άγγλο θα ήταν: John.White@yahoo.uk 

 

- Εκτός από τη διεύθυνση email, το δεύτερο πράγμα που συνοδεύει τη 
δημιουργία του λογαριασμού email είναι το γραμματοκιβώτιο. 

Είναι σαν το γραμματοκιβώτιο του σπιτιού σας, αλλά σε ηλεκτρονική 
μορφή. 

Εκεί, μπορείτε να ελέγξετε όλα τα email που έχετε λάβει, μαζί με τους 
αποστολείς και τις ημερομηνίες παραλαβής τους, καθώς και αυτά που 
έχετε στείλει, μαζί με τους παραλήπτες και ημερομηνίες παράδοσης. 

Είναι πρακτικά ο πίνακας ελέγχου των email σας. Θα μάθουμε 
περισσότερα για αυτό στην επόμενη ενότητα. 
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Σύνταξη, αποστολή και απάντηση σε email - Μεσαίο 

Διάρκεια : 90 λεπτά  

Για να γράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει πρώτα 
να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Gmail. 

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (web browser) 

και γράψτε www.google.com 

 

2. Στην επάνω δεξιά γωνία, ελέγξτε εάν υπάρχει ένας  έγχρωμος 
κύκλος με ένα γράμμα μέσα (το πρώτο γράμμα του ονόματος που 
ορίσατε στον λογαριασμό σας). 

 
  

Δραστηριότητα 

Ο εκπαιδευτής σας θα σας καθοδηγήσει βήμα-βήμα στη δημιουργία ενός 
λογαριασμού Gmail. 

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, θα μάθετε επίσης : 

- Πώς δημιουργείτε ένα συνθηματικό (password) για το λογαριασμό  

- Τι κάνετε αν ξεχάσετε το συνθηματικό σας. 

-          Πώς συνδέεστε και αποσυνδέεστε (sign in / out). 

http://www.google.com/
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 … ή ένα μπλε τετραγωνίδιο με τη φράση "Σύνδεση" (“Sign in”). 

 
 

3. Εάν βλέπετε τον κύκλο, πηγαίνετε στο βήμα 4. Εάν βλέπετε το 
ορθογώνιο, κάντε κλικ πάνω του και θα εμφανιστεί μια λίστα με 
τους λογαριασμούς Gmail που έχουν ανοίξει από τη συσκευή σας.  

4.  
 

- Εάν βλέπετε τον λογαριασμό σας στη λίστα, κάντε κλικ σε αυτόν 
και στην επόμενη οθόνη, γράψτε τον κωδικό πρόσβασής σας 
μέσα στο ορθογώνιο "Enter your password" (Εισάγετε τον κωδικό 
σας) και πατήστε “Next” (Επόμενο). 
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- Εάν δεν βλέπετε τον λογαριασμό σας στη λίστα, πατήστε “Use 

another account” ("Χρήση άλλου λογαριασμού"). Στην επόμενη 
οθόνη, γράψτε τη διεύθυνση email σας στο ορθογώνιο “Email or 

phone” ("Email ή τηλέφωνο") και πατήστε Next (Επόμενο) … 
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… και μετά γράψτε το συνθηματικό σας στο τετραγωνίδιο μέσα 
στο ορθογώνιο "Enter your password" (Εισάγετε τον κωδικό σας) 
και πατήστε “Next” (Επόμενο). 
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5. Όσο είστε συνδεδεμένος/η, θα βλέπετε το τετραγωνίδιο του 
Gmail στην πάνω δεξιά γωνία. 

 
 

6. Πατήστε το για να πάτε στο γραμματοκιβώτιο του email σας 

(Mailbox), και πατήστε “Compose” (Σύνταξη) πάνω αριστερά. 
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7. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο νέου μηνύματος (“New message”) 

κάτω δεξιά. Εκεί μέσα θα γράψετε το μήνυμα για το email σας. 
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8. Πρώτα, γράψτε τη διεύθυνση email του παραλήπτη στο πλαίσιο 

"To" και μετά να πατήσετε Enter. Θα παρατηρήσετε ότι η 
διεύθυνση θα περιβάλλεται από ένα οβάλ σχήμα με ένα X στη 
δεξιά πλευρά του. 

 

 
 

9. Εάν αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια διεύθυνση email που σας 
έχει στείλει (ή στην οποία έχετε στείλει εσείς) ένα μήνυμα στο 
παρελθόν, αυτή θα εμφανιστεί ακριβώς κάτω από το σημείο 
όπου πληκτρολογείτε. Πατήστε εκεί για να γραφτεί αυτόματα. 
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10.Ακριβώς παρακάτω, στο πεδίο “Subject” ("Θέμα"), γράψτε το 
κύριο θέμα του email που πρόκειται να στείλετε. Θα λειτουργήσει 
ως τίτλος / επικεφαλίδα για το email σας. 

* Θα παρατηρήσετε επίσης ότι ο τίτλος του παραθύρου όπου 
γράφετε το email σας, έχει αλλάξει και από "Νέο μήνυμα" τώρα 
αναγράφει τον τίτλο που έχετε γράψει στο πεδίο "Θέμα". 
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11. Πατήστε στο κενό λευκό χώρο μέσα στο πλαίσιο και αρχίστε να 
γράφετε το μήνυμά σας: 
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12. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες δυνατότητες 
τροποποίησης για το κείμενο, που είδαμε στην προηγούμενη 
ενότητα: 

1. Bold (έντονα γράμματα): Πατώντας αυτό το κουμπί το κείμενο 
που γράφετε από το σημείο αυτό και μετά θα είναι με 
παχύτερες και πιο μαύρες γραμμές από τα υπόλοιπα. Πατήστε 
το ξανά για να διακόψετε αυτήν τη λειτουργία και να 
συνεχίσετε να γράφετε κανονικό κείμενο. 

2. Italic (πλάγια γράμματα): Εφαρμόζει πλάγιους χαρακτήρες 

3. Underline (υπογράμμιση): Υπογραμμίζει το κείμενο.
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13. Πατώντας πάνω στο εικονίδιο με το γελαστό πρόσωπο στο κάτω 
μέρος του παραθύρου, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από 
πρόσωπα (που ονομάζονται emoji) που μπορείτε να εισαγάγετε 
στο κείμενό σας. Απλώς κάντε κλικ σε αυτά που θέλετε. 
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14. Σε περίπτωση που θέλετε για κάποιο λόγο να απορρίψετε το 
email που γράφετε, κάντε κλικ στον κάδο απορριμμάτων στην 
κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου και το μήνυμα θα διαγραφεί. 
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15. Όταν το μήνυμά σας είναι έτοιμο, κάντε κλικ στο μπλε ορθογώνιο 
με τη λέξη "Send"(«Αποστολή»), για να στείλετε το email σας. 
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Απάντηση σε ένα e-mail: 

 

1.  Όταν ένα άλλο άτομο σας απαντήσει σε ένα email που στείλατε, 
τότε μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνομιλία. 

Όταν ο παραλήπτης απαντήσει, εάν πάτε στο γραμματοκιβώτιό 
σας, θα δείτε το email απάντησής του στην κορυφή της λίστας, 
με έντονα γράμματα (που σημαίνει ότι δεν το έχετε ανοίξει 
ακόμη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε επίσης να δείτε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- Τους συμμετέχοντες στη συνομιλία (εσείς και το άτομο στο 
οποίο στείλατε το email σας) 

- Το θέμα της συνομιλίας (το οποίο ορίζεται από το Θέμα που 
δόθηκε στο πρώτο email που εστάλη. Στην περίπτωσή μας, είναι 
“Digital lessons” ("Ψηφιακά μαθήματα")) 

- Μια προεπισκόπηση των πρώτων γραμμών του πιο πρόσφατου 
email της συνομιλίας (στην περίπτωσή μας, είναι η απάντηση του 
παραλήπτη του email μας) 
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2. Αν πατήσετε σε οποιοδήποτε από αυτά τα 3 στοιχεία και θα 
εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εδώ μπορείτε να δείτε: 

- Το περιεχόμενο του email απάντησης 

- Ακριβώς από πάνω το όνομα του ατόμου που σας απάντησε 

- Ορισμένες προτεινόμενες αυτόματες απαντήσεις για το email 

απάντηση (αλλά δεν συνιστάται η χρήση τους) 

- Στην κορυφή μπορείτε να δείτε το όνομα του αποστολέα του 
προηγούμενου μηνύματος στη συνομιλία 

- Και ακριβώς κάτω από αυτό, μια προεπισκόπηση του 
προηγούμενου μηνύματος. 
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Εάν κάνετε κλικ σε αυτήν την προεπισκόπηση, θα αποκαλύψετε 
ολόκληρο το προηγούμενο email και επομένως όλο τον διάλογο 
που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Για να απαντήσετε, πατήστε το κουμπί απάντησης, “Reply”, κάτω 
αριστερά… 
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4. 4. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται, γράψτε την απάντησή σας και, 
στη συνέχεια, πατήστε "Send" («Αποστολή») κάτω αριστερά. 

5. Και πάλι, εάν θέλετε να διαγράψετε την απάντηση που γράφετε, 
κάντε κλικ στον κάδο απορριμμάτων κάτω δεξιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δραστηριότητα 

Η τάξη χωρίζεται σε ζευγάρια και κάθε ζευγάρι πρέπει να κάνει μια συνομιλία 
μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ανταλλάσσοντας τουλάχιστον 3 emails.  
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Πλοήγηση στο γραμματοκιβώτιό σας - Προχωρημένο  
Διάρκεια : 60 λεπτά  

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα μάθετε τη δομή του γραμματοκιβωτίου 
σας και τις πιο σημαντικές λειτουργίες μέσω των οποίων μπορείτε να 
οργανώσετε και να διαχειριστείτε καλύτερα τα email σας. 

 

Τομείς: 

Το γραμματοκιβώτιό σας χωρίζεται σε συγκεκριμένους τομείς, και κάθε 
ένας περιέχει μηνύματα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

 

Οι τομείς εμφανίζονται σε μια στήλη στα αριστερά. Αυτός που φαίνεται 
με κόκκινο χρώμα, είναι αυτός που κοιτάζετε τη συγκεκριμένη στιγμή. 

 

 

The Inbox: 

When you access your mailbox, you land on its most important section; 

the inbox. It is the place where you can check your received emails: 

 

 

 

Οι τομείς είναι: 

1) Inbox (εισερχόμενα): Τα emails που έχετε λάβει 
2) Starred: Τα emails που σημειώνετε εσείς ως σημαντικά   
3) Snoozed (σε αναβολή): Τα emails που έχετε ορίσει να είναι αόρατα μέχρι μια 

ορισμένη χρονική στιγμή. 

4) Sent (απεσταλμένα): Τα emails που έχετε αποστείλει εσείς σε άλλους 

5) Drafts (πρόχειρα): Τα emails που έχετε αρχίσει να γράφετε αλλά δεν έχετε 
ολοκληρώσει ακόμα. 

Inbox (εισερχόμενα) : 

Είναι ο πιο σημαντικός τομέας του γραμματοκιβωτίου σας, καθώς 
περιέχει όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε 
λάβει από άλλους. 
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Παρουσιάζονται με τη μορφή λίστας, με κάθε σειρά να αντιπροσωπεύει 
ένα email. Το πιο πρόσφατο βρίσκεται στην κορυφή και το 
παλαιότερο βρίσκεται στο κάτω μέρος. 

 

 

 

 

 

 

Κάθε γραμμή έχει τρία στοιχεία: 

- Αριστερά βλέπετε τον αποστολέα του email. 

- Στο κέντρο εμφανίζεται το θέμα του email και μια 
προεπισκόπηση του περιεχομένου του 

- Στα δεξιά φαίνεται η ημερομηνία παραλαβής. 

 

Λάβετε υπόψη ότι ο αριθμός που βλέπετε στα δεξιά της ένδειξης Inbox 

(Εισερχόμενα) στην αριστερή στήλη, είναι ο αριθμός των ληφθέντων 

emails. 
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Sent (απεσταλμένα) : 

Σε αυτόν τον τομέα μπορείτε να ελέγξετε όλα τα email που έχετε 
στείλει. Και εδώ, η πιο πρόσφατη αποστολή είναι στην κορυφή και η 
παλαιότερη στο κάτω μέρος. 

 

 

 

 

 

Τα 3 στοιχεία κάθε σειράς παραμένουν στα ίδια σημεία, αλλά είναι λίγο 
διαφορετικά: 

- Στα αριστερά βρίσκεται το όνομα του ατόμου στο οποίο 
στείλατε το email (και όχι το άτομο από το οποίο το λάβατε) 

- Η ημερομηνία στα δεξιά αναφέρεται στη στιγμή που στείλατε το 
email (και όχι τη στιγμή που το λάβατε) 

 

Drafts (πρόχειρα): 

Εάν, ενώ γράφετε ένα email, θέλετε να το τελειώσετε αργότερα, 

πατήστε X στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου σύνταξης. 
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Με αυτόν τον τρόπο, το email σας θα μετακινηθεί στα Πρόχειρα για να 
το ολοκληρώσετε αργότερα. 

* Λάβετε υπόψη ότι ακόμη και αν κλείσετε κατά λάθος το παράθυρο του 
γραμματοκιβωτίου σας, ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, θα μετακινηθεί 
αυτόματα στα Πρόχειρα και επομένως δεν θα χαθεί. 

Για να συνεχίσετε τη σύνταξη, πατήστε στην επιλογή Drafts (Πρόχειρα) 

στην αριστερή στήλη και θα εμφανιστούν όλα τα μηνύματα που έχετε 
αφήσει ημιτελή. 

 

 

 

 

 

Αυτή τη φορά, σε κάθε σειρά email, εμφανίζεται η ένδειξη "Πρόχειρο" 

στα αριστερά, στη μέση υπάρχει και πάλι το θέμα και η προεπισκόπηση 

του μηνύματος και δεξιά φαίνεται η ημερομηνία της πιο πρόσφατης 
επεξεργασίας του email. 

Starred: 

Εάν για κάποιο λόγο ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει 
μεγάλη σημασία, μπορείτε να το διαχωρίσετε από τα άλλα δίνοντάς 
του ένα αστέρι.  

Και στα Εισερχόμενα και στα Απεσταλμένα, θα δείτε ότι σε κάθε σειρά 
αλληλογραφίας, υπάρχει ένα γκρι αστέρι στα αριστερά του ονόματος 
αποστολέα / παραλήπτη. 
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Πατώντας στο αστέρι, αυτό θα γίνει κίτρινο, πράγμα που σημαίνει ότι 
το email θεωρείται πλέον Starred. 

Αν πατήσετε Starred στην αριστερή στήλη, θα δείτε όλα τα μηνύματα 

που έχετε σημειώσει με αστέρι. 

 

 

 

 

Θα παρατηρήσετε επίσης ότι στα αριστερά του θέματος κάθε email, 

υπάρχει ένα γκρι ορθογώνιο μέσα στο οποίο αναγράφεται ο τομέας του 
γραμματοκιβωτίου σας στον οποίο ανήκε αρχικά το email. 

 

Labels (ετικέτες): 

Μπορείτε να οργανώσετε τα email σας χωρίζοντάς τα σε θεματικές 
ομάδες με Ετικέτες (labels). Για παράδειγμα, ετικέτες θα μπορούσαν να 
είναι Οικογένεια, Φίλοι, Εργασία ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. 

Για να ορίσετε μια ετικέτα για ένα email πατήστε στην προεπισκόπησή 

του και στην κορυφή της επόμενης οθόνης θα δείτε ένα σύμβολο σαν 
ετικέτα     στο τέλος της σειράς των άλλων συμβόλων. 
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Αν το πατήσετε θα εμφανιστεί μια προεπιλεγμένη λίστα ετικετών που 
υπάρχει σε κάθε γραμματοκιβώτιο του Gmail. Εάν καμία από αυτές δεν 
σας ταιριάζει, θα πρέπει να δημιουργήσετε τη δική σας ετικέτα, 

πατώντας “Create new” ("Δημιουργία νέας"). 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε το όνομα που 
θέλετε για την ετικέτα, στο πλαίσιο “Please enter a new label name” 

("Εισάγετε νέο όνομα ετικέτας") και, στη συνέχεια, πατήστε το μπλε 
ορθογώνιο κάτω δεξιά που γράφει δημιουργία, “Create”.  
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Το email σας έχει ενταχθεί στην ετικέτα που μόλις δημιουργήσατε .  

 

Θα παρατηρήσετε ότι στην αριστερή στήλη έχει δημιουργηθεί ένα νέο 
εικονίδιο για τη νέα ετικέτα. Εάν πατήσετε στο εικονίδιο με το σχήμα 
ετικέτας στην κορυφή, το όνομα της νέας ετικέτας έχει προστεθεί στη 
λίστα που εμφανίζεται (έχει επίσης ένα σημάδι επιλογής δίπλα του, 
καθώς το email σας ανήκει πλέον σε αυτήν την ετικέτα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, εάν πατήσετε στο εικονίδιο της ετικέτας στην αριστερή στήλη 
"Οικογένεια", “Family”, θα εμφανιστούν τα μηνύματα που ανήκουν εκεί 

 

 

 

 

 

Έτσι από τώρα και στο εξής, κάθε φορά που θέλετε να προσθέσετε 
ετικέτα σε ένα email: 

1. Πατάτε στην προεπισκόπηση του 

2. Πατάτε το εικονίδιο σε σχήμα ετικέτας στην κορυφή 

3. Εάν θέλετε να εντάξετε το email σε μια ετικέτα που υπάρχει ήδη, 
επιλέξτε την από τη λίστα που εμφανίζεται. 

4. Εάν θέλετε να το εντάξετε σε μια νέα ετικέτα, επιλέξτε 
δημιουργία νέας, Create new. 
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Αναζήτηση στα emails: 

Στην κορυφή του γραμματοκιβωτίου σας, υπάρχει ένα ορθογώνιο που 
περιέχει τη φράση "Αναζήτηση αλληλογραφίας", “Search mail”. 

Μέσα σε αυτό, μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιαδήποτε λέξη, 
φράση ή διεύθυνση email που θέλετε να αναζητήσετε στα email σας. 

Αφού πληκτρολογήσετε τον όρο αναζήτησής σας, ακριβώς παρακάτω 
θα εμφανιστούν μερικές προτάσεις που μπορεί να περιέχουν: 

- Λέξεις και φράσεις παρόμοιες με τον όρο αναζήτησής σας, που 
μπορούν να βρεθούν στα email σας 

-  Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν τον 
όρο αναζήτησης. Επισημαίνονται με αυτό το εικονίδιο:  

 

Για παράδειγμα, αν γράψουμε IDEC, θα εμφανιστούν όλα τα 
μηνύματα που περιέχουν τον όρο IDEC. 

Εάν μια πρόταση σας ταιριάζει, επιλέξτε την. Διαφορετικά, 
πατήστε Enter. 

 

 

 

 

 

 

Σε κάθε περίπτωση, θα εμφανιστεί μια λίστα που περιέχει όλα τα 
μηνύματα του γραμματοκιβωτίου που περιέχουν τον όρο αναζήτησης. 
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Spam (ανεπιθύμητα): 

Μέσα στο γραμματοκιβώτιο υπάρχει κι ένας τομέας που ονομάζεται 
"Spam". Περιλαμβάνει ενοχλητικά μηνύματα που είναι συνήθως 
διαφημίσεις σε μορφή email (που οι εταιρείες στέλνουν μαζικά σε 
τυχαία άτομα), καθώς και μηνύματα που ενδέχεται να περιέχουν ιό. 

Όταν λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα, το σύστημα εντοπίζει αυτόματα την 
πιθανή απειλή και το ωθεί στον τομέα Ανεπιθύμητα ώστε να μην 
εμφανίζεται στα εισερχόμενά σας. 

Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα Ανεπιθύμητα μηνύματα, 
πληκτρολογήστε spam στη γραμμή αναζήτησης και πατήστε στη φράση 
"label: spam" που θα εμφανιστεί παρακάτω (η οποία συνοδεύεται 
επίσης από ένα εικονίδιο σε σχήμα ετικέτας). 

 

 

 

Θα εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα πρόσφατα μηνύματα, τα οποία 
προσδιορίζονται από το σύστημα ως ενοχλητικά ή επικίνδυνα.  

Πιο πάνω υπάρχει μια προειδοποίηση ότι τα μηνύματα που βρίσκονται 
στη λίστα για περισσότερες από 30 ημέρες, θα διαγραφούν αυτόματα. 

Μπορείτε επίσης να πατήσετε τη φράση “Delete all spam messages 

now” (διαγραφή όλων των ανεπιθύμητων τώρα) αμέσως μετά την 

προειδοποίηση για άμεση διαγραφή όλων. 

 

 

 

 

* Ισχυρή σύσταση: αποφεύγετε να ανοίγετε ανεπιθύμητα μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αποστολέα που δεν γνωρίζετε, 
καθώς υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να περιέχουν ιούς. 
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Μερικές φορές, το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει ψευδώς ένα 
εισερχόμενο μήνυμα ως ανεπιθύμητο. 

Γι αυτό τον λόγο, συνιστάται να ελέγχετε τακτικά την ενότητα 
ανεπιθύμητων για τυχόν μηνύματα που ενδέχεται να έχουν καταλήξει 
εσφαλμένα εκεί. Ειδικά σε περίπτωση που κάποιος γνωστός σάς πει ότι 
σας έστειλε ένα μήνυμα, αλλά δεν μπορείτε να το δείτε στα 
εισερχόμενά σας, τότε κατά πάσα πιθανότητα έχει μετακινηθεί κατά 
λάθος στην ενότητα spam. 

Για να μετακινήσετε ένα μήνυμα από τη λίστα ανεπιθύμητων 
μηνυμάτων στα εισερχόμενα, εντοπίστε το στη λίστα ανεπιθύμητων και 
πατήστε στο τετράγωνο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο αστέρι του. 
Ένα σημάδι επιλογής θα εμφανιστεί μέσα στο τετράγωνο, καθώς και 
νέες επιλογές πάνω από τη λίστα. 

Μεταξύ αυτών είναι η φράση Not spam. Πατήστε την και το email θα 
εξαφανιστεί από τη λίστα ανεπιθύμητων. Στη συνέχεια, ελέγξτε τα 
εισερχόμενά σας και θα το βρείτε εκεί. 

 

 

 

 

 

*Το ξέρατε ότι ο όρος “spam” έχει προέλθει από ένα σκέτς μιας 
τηλεοπτικής σειράς που λεγόταν “Monty Python’s Flying Circus”? 
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Διαγραφή emails: 

Μπορείτε να διαγράψετε ένα email με δύο τρόπους: 

1) Μετακινήστε τον κέρσορα στη δεξιά πλευρά της προεπισκόπησης 
και θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο που μοιάζει με κάδο 
απορριμμάτων. Πατήστε το και το email θα διαγραφεί. 
 

 

 

 

 

 

2) Πατήστε την προεπισκόπηση του email και στην επόμενη οθόνη, 
πατήστε το εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων στην κορυφή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λάβετε υπόψη ότι τα μηνύματα που διαγράφετε δεν εξαφανίζονται 
αμέσως. Μεταφέρονται στον τομέα Trash (κάδος απορριμμάτων) του 
γραμματοκιβωτίου σας και διατηρούνται εκεί για 30 ημέρες, μετά τις 
οποίες διαγράφονται οριστικά. 

Έτσι σας προσφέρεται μια λύση σε περίπτωση που μετανοιώσετε για τη 
διαγραφή ενός email και θέλετε να το επαναφέρετε. 
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Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κάδο απορριμμάτων, γράψτε trash 

στη γραμμή αναζήτησης και κάντε κλικ στη φράση "label: trash" που 
εμφανίζεται παρακάτω. 

 

 

 

 

 

Θα δείτε μια λίστα με μηνύματα που διαγράφηκαν τον τελευταίο μήνα 

(και ως εκ τούτου δεν έχουν αφαιρεθεί οριστικά ακόμη). 

 Αν θέλετε να τα διαγράψετε αμέσως όλα, πατήστε "Άδειασμα κάδου 
απορριμμάτων τώρα", “Empty Trash now”, στην κορυφή. 

 

 

 

 

 

Εάν εντοπίσετε στη λίστα ένα μήνυμα που θέλετε να επαναφέρετε, 
πατήστε την προεπισκόπησή του και στην επόμενη οθόνη, πατήστε το 

σύμβολο που έχει σχήμα φακέλου με ένα βέλος μέσα του.     
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Στη λίστα που εμφανίζεται, επιλέξτε Inbox, και το email σας 
επαναφέρεται! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 2: Facebook 

Κάθε φορά που κοιτάζετε την οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού 
κάποιου άλλου ατόμου, πιθανότατα βλέπετε να κοιτάζει τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter ή το Instagram. 

Αυτά τα κανάλια επικοινωνίας έχουν γίνει πιο δημοφιλή από ποτέ, 
καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν μέσω αυτών να 
επικοινωνούν με άλλους, να δημοσιεύουν περιεχόμενο και να 
διαβάζουν τις ειδήσεις. 

Το Facebook είναι το παλαιότερο από αυτά και παραμένει πολύ 
δημοφιλές σε άτομα όλων των ηλικιών.  

Η εκμάθηση των βασικών, όπως η δημιουργία λογαριασμού, η 
εξοικείωση με τη δομή του, η δημοσίευση περιεχομένου και η 
επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο 
εύκολη από ό,τι νομίζετε. Μαθαίνοντας τα βασικά, θα είστε σε θέση να 
εκφραστείτε, να επικοινωνήσετε με άλλους και να ενημερωθείτε για 
οτιδήποτε νέο συμβαίνει. 

Αυτό το θέμα καλύπτει τη χρήση του Facebook σε PC, laptop ή tablet 

(όχι όμως smartphone). 
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Πώς θα δημιουργήσετε ένα λογαριασμό  Facebook - Εύκολο   

Διάρκεια : 30 λεπτά  

1) Πηγαίνετε στο www.facebook.com και στη σελίδα που θα 

εμφανιστεί εντοπίστε στα δεξιά την περιοχή εγγραφής, “Sign Up”. 

 
 

2) Γράψτε τα εξής: 

 

- Το όνομα και το επώνυμό σας, πχ Ορέστης Νταγιάνας. Αυτά τα 2 
θα γίνουν το «όνομα» του προφίλ σας. Εάν κάποιος ζητήσει το 
Facebook σας, αυτές είναι οι 2 λέξεις που θα πρέπει να δώσετε 
ως απάντηση. 

- Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή το email σας (συνιστάται το 
δεύτερο). Αφού το γράψετε, θα εμφανιστεί ένα νέο πλαίσιο 
ακριβώς από κάτω όπου θα πρέπει να το πληκτρολογήσετε ξανά. 

http://www.facebook.com/
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- Το συνθηματικό, password, που θα χρησιμοποιείτε κάθε φορά 

που μπαίνετε στο προφίλ σας. 

- Την ημερομηνία των γενεθλίων σας (προαιρετικά)  
- Το φύλο σας 

 

Όταν τα ολοκληρώσετε πατήστε το πράσινο τετραγωνίδιο Sign Up 

στο κάτω μέρος. 

 

3) Θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα…  

 
 

4) … και τώρα πρέπει να ελέγξετε τα εισερχόμενα στο Inbox του 
λογαριασμού σας email.  

  

 

 

 

 

 

 

5) Ανοίξτε το email και πατήστε στη μπλε φράση “Confirm your 

account”. 
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6) Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη 
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Πλοήγηση στο  Facebook - Μεσαίο  

Διάρκεια : 90 λεπτά  

Για να χρησιμοποιήσετε το Facebook, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με 

το λογαριασμό σας (όπως κάνετε και με το email). 

Πηγαίνετε στο www.facebook.com και πάνω δεξιά στην οθόνη γράψτε 

το email ή το τηλέφωνο του προφίλ σας (αυτό που γράψατε όταν 

δημιουργήσατε το λογαριασμό) και το password (που ορίσατε κατά την 
εγγραφή σας) και πατήστε Log In. 

  

Δραστηριότητα 

Ο εκπαιδευτής θα σας καθοδηγήσει να κάνετε τα εξής: 

 

- Να επιλέξετε και να ορίσετε μια φωτογραφία για το προφίλ σας  

- Να εντοπίσετε ανθρώπους που γνωρίζετε και να τους προσθέσετε ως φίλους  

- Να μάθετε τους τύπους ιδιωτικότητας (public, friend, me).  

http://www.facebook.com/
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Θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη (Homepage) του Facebook, την οποία θα 

βλέπετε και όταν μεταβαίνετε στην διεύθυνση facebook.com ενόσω 
είστε ήδη συνδεδεμένος/η. 

 

Οι 2 πιο σημαντικες ενότητες του Facebook, είναι: 

1) Η αρχική σελίδα, Homepage 

2) Η σελίδα του προφίλ σας 

Θα τις δούμε λίγο… ανάποδα, και θ αρχίσουμε με την οθόνη του προφίλ 
σας.  
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Το προφίλ σας: 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό, ενώ βρίσκεστε στην αρχική 
σελίδα, κάντε κλικ στο πάνω μέρος της οθόνης στο όνομα του προφίλ 
σας που έχει έναν κύκλο με την εικόνα του προφίλ σας δίπλα του. 

 

 

 

Θα ανακατευθυνθείτε στον "πίνακα ελέγχου" του προφίλ σας, όπου 
μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε όλες τις βασικές πτυχές 
του: 
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1) Η μεγάλη εικόνα στην κορυφή είναι το εξώφυλλο, cover. 

Συνιστάται να μην βάζετε μια δική σας φωτογραφία, αλλά κάτι 
αφηρημένο που με κάποιο τρόπο σας αντιπροσωπεύει. 

2) Η εικόνα σε κύκλο είναι η εικόνα του προφίλ σας. Είναι η 
φωτογραφία που οι χρήστες θα βλέπουν δίπλα στο όνομά σας 
κάθε φορά που εμφανίζεται στην οθόνη τους (σκεφτείτε την ως 
τη φωτογραφία της ταυτότητάς σας). Συνήθως, επιλέγετε την 

καλύτερη φωτογραφία του εαυτού σας! 

3) Δίπλα είναι το όνομα του προφίλ σας. 

4) Κάτω αριστερά μπορείτε να γράψετε ένα σύντομο βιογραφικό 

περιγράφοντας τον εαυτό σας με πολύ λίγες λέξεις. 

5) Από κάτω μπορείτε να γράψετε κάποιες βασικές λεπτομέρειες 

για εσάς, όπως πού μένετε, την καταγωγή σας, την δουλειά σας, 
την σχέση σας (relationship status) και την εκπαίδευσή σας. 



   

  

46 

 

 

Επιπλέον, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στις πιο πρόσφατες 
φωτογραφίες σας (που έχετε ανεβάσει στο προφίλ σας) και ακριβώς 
κάτω στα προφίλ με τα οποία έχετε γίνει πρόσφατα φίλοι (περισσότερα 
για το σύστημα φιλίας αργότερα). 

Στα δεξιά, μπορείτε να δείτε μια λίστα με αναρτήσεις που έχετε κάνει, 
από τις πιο πρόσφατες έως τις παλαιότερες. «Ανάρτηση» είναι το 
"ανέβασμα" οποιουδήποτε είδους περιεχομένου στο Facebook, είτε 
από εσάς είτε από άλλους χρήστες. 
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To Facebook πρακτικά είναι άνθρωποι (που εκπροσωπούνται από τα 

προφίλ τους) που δημοσιεύουν περιεχόμενο (αναρτήσεις (posts)) 

Μια ανάρτηση μπορεί να έχει πολλές μορφές. Οι δημοφιλέστερες είναι: 

- Κείμενα που αποτελεούνται από χαρακτήρες κειμένου 

- Φωτογραφίες όπου ανεβάζετε μία ή περισσότερες φωτοραφίες 

σε ορισμένη χρονική στιγμή (αν οι φωτογραφίες είναι πολλές, 

πατάτε στον αριθμό με το σύμβολο + κάτω δεξιά ώστε να τις 
δείτε όλες. Ο αριθμός δείχνει πόσες από αυτές τις φωτογραφίες 

δεν έχετε ακόμα δει). 

Το menu του προφίλ: 

Είναι μια γραμμή με "κουμπιά" που σας καθοδηγούν στις πιο βασικές 

ενότητες του προφίλ σας και βρίσκονται ακριβώς κάτω από το όνομα 
χρήτη και την φωτοραφία του προφίλ σας. 

 

Τα πιο σημαντικά "κουμπιά" είναι:  

- About 

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τον εαυτό σας που έχετε 
επιλέξει να συμπεριλάβετε στο προφίλ σας. Χωρίζονται σε 
κατηγορίες, οι οποίες φαίνονται σε μια στήλη στα αριστερά. 

Κάνοντας κλικ σε μια κατηγορία, θα δείτε τις σχετικές πληροφορίες 
στη δεξιά πλευρά της οθόνης.  
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Τα στοιχεία που δεν έχετε προσθέσει ακόμη, φαίνονται από έναν 

σταυρό μέσα σε ένα τετράγωνο εικονίδιο στα αριστερά,  που 
ακολουθείτε από μια φράση που σας ζητά να εισαγάγετε τα 
συγκεκριμένα στοιχεία. 

 

- Friends 

Μια λίστα με τους φίλους σας με τον καθένα να αντιπροσωπεύεται 
από την εικόνα προφίλ και το όνομά του. Αν πατήσετε σε μια 
φωτογραφία ή ένα όνομα, θα ανοίξει το αντίστοιχο προφίλ.  
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- Photos 

Μια λίστα με τις φωτογραφίες που έχετε ανεβάσει (από τις 
νεότερες έως τις παλαιότερες). Μερικές μπορεί να ανήκουν σε 
άλμπουμ. Τα άλμπουμ είναι θεματικές ομάδες φωτογραφιών 

που μπορείτε να δημιουργήσετε. Για να δείτε τα άλμπουμ σας, 
κάντε κλικ στο Albums.  

 
 

Εκτός από τα άλμπουμ που έχετε δημιουργήσει εσείς, υπάρχουν 
2 άλμπουμ που δημιουργούνται αυτόματα από το Facebook. Ένα 
που περιέχει όλες τις φωτογραφίες του προφίλ σας και μία μέχρι 
τώρα όλες τις εικόνες εξωφύλλου σας. 
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Πατήστε πάνω σε οποιαδήποτε εικόνα για να γίνει μεγαλύτερη. Κάντε 
κλικ στο X επάνω δεξιά για να βγείτε από την προβολή πλήρους 
οθόνης της φωτογραφίας. 

 

 

Η αρχική σελίδα σας: 

Πατήστε Home στο πάνω μέρος της οθόνης ή στο λευκό λογότυπο του 

Facebook στην πάνω αριστερά γωνία για να ανοίξετε την αρχική σας 

σελίδα (Homepage). 



   

  

51 

 

 

Στην αρχική σας σελίδα μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις πιο 
πρόσφατες αναρτήσεις που έχουν γίνει από τους φίλους σας και από 
σελίδες και ομάδες στις οποίες είστε μέλος (περισσότερα για αυτό 
αργότερα). 

 

Κάθε ανάρτηση έχει μια τυπική δομή που είναι η ακόλουθη: 
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1) Επάνω αριστερά, μπορείτε να δείτε τη φωτογραφία προφίλ και 
το όνομα του ατόμου που δημιούργησε την ανάρτηση. 

 

2) Ακριβώς παρακάτω είναι η ημερομηνία δημιουργίας της 
ανάρτησης 

 

3) Κάτω από το περιεχόμενο της ανάρτησης, στα αριστερά, υπάρχει 
ένας αριθμός δίπλα σε πολύχρωμους κύκλους με εικονίδια. 
Ονομάζονται αντιδράσεις. 

 

Εάν τοποθετήσετε το ποντίκι σας πάνω από το κουμπί Like ("Μου 
αρέσει") (το οποίο βρίσκεται ακριβώς παρακάτω) θα βρείτε μια 
επιλογή από 7 αντιδράσεις. Μπορείτε να πατήσετε σε αυτήν που 
αντιπροσωπεύει καλύτερα την αίσθηση που σας άφησε η 
ανάρτηση (από αριστερά προς δεξιά είναι οι εξής): 
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Like: Η ανάρτηση σας φάνηκε καλή  
 

Love: Η ανάρτηση σας φάνηκε θαυμάσια 

 

Care: Πρόκειται για μια νέα αντίδραση που προστέθηκε λόγω της 
πανδημίας COVID-19. Ταιριάζει κυρίως σε δημοσιεύσεις που 
σχετίζονται με τον κοροναϊό και δείχνει την συμπάθειά σας 

απέναντι στο άτομο που έκανε την ανάρτηση. 

 

Haha: Η ανάρτηση σας φάνηκε αστεία 

 

Wow: Η ανάρτηση σας άφησε άφωνους/ έκπληκτους 

 

Sad: Η ανάρτηση σας λύπησε 

 

Angry: Η ανάρτηση σας θύμωσε 
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Έτσι, αν υπάρχει τουλάχιστον 1 αντίδραση, μπορείτε να δείτε τον 
συνολικό αριθμό αντιδράσεων που έχει συγκεντρώσει η 
ανάρτηση, μαζί με τους τύπους τους. 

 

4) Στα δεξιά, μπορείτε να δείτε τον αριθμό των σχολίων και των 
κοινοποιήσεων που έχει λάβει η ανάρτηση. 

 

Σχόλιο (Comment): Σε περίπτωση που μια αντίδραση δεν είναι 
αρκετή για να εκφράσετε τις σκέψεις σας στην ανάρτηση, 
μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο σε μορφή κειμένου. 

 

Ακριβώς κάτω από κάθε ανάρτηση μπορείτε να δείτε τα σχόλια 
που έχουν γράψει άλλοι άνθρωποι (αν υπάρχουν) και στο κάτω 
μέρος της λίστας σχολίων μπορείτε να βρείτε ένα οβάλ που 
περιέχει τη φράση "Γράψτε ένα σχόλιο ..." “Write a comment …” 

 

Κάντε κλικ εκεί για να πληκτρολογήσετε το σχόλιό σας και όταν 
τελειώσετε, πατήστε Enter για να δημοσιευτεί. 
 

Ενώ πληκτρολογείτε, μπορείτε να πατήσετε στο χαμογελαστό 
πρόσωπο στα δεξιά. Αυτό θα σας παρουσιάσει μια μεγάλη λίστα 
με εικονίδια που αντιπροσωπεύουν διάφορα συναισθήματα και 
καταστάσεις. Αυτά τα εικονίδια ονομάζονται emoji και κάνοντας 
κλικ σε αυτά, μπορείτε να τα προσθέσετε στο κείμενό σας για να 
βελτιώσετε το μήνυμα / την αίσθηση που θέλετε να περάσετε.  
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Εάν πιστεύετε ότι μια ανάρτηση αξίζει να τη δουν περισσότερα 
άτομα, τότε μπορείτε να την κοινοποιήσετε κάνοντας κλικ στο 

κουμπί με το ίδιο όνομα ακριβώς κάτω από τον μετρητή σχολίων 
και να επιλέξετε Κοινοποίηση τώρα (μόνο εγώ) - Share now (only 

me). 

 

Στη συνέχεια, η ανάρτηση θα δημοσιευτεί στη σελίδα του 
προφίλ σας και στις αρχικές σελίδες των φίλων σας. 

 

Εκεί, ο αναγνώστης θα μπορεί να δει το άτομο που έκανε αρχικά 
την ανάρτηση και, επομένως, θα γνωρίζει ότι πρόκειται για 
κοινοποιημένη ανάρτηση που έχετε μοιραστεί και όχι 
πρωτότυπη. 
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Σκεφτείτε ότι το Share είναι τρόπος να “περνάτε ένα μήνυμα ”. 

* Παρατηρήστε ότι η κοινοποιούμενη ανάρτηση δεν διατηρεί τις 
αντιδράσεις και τα σχόλια της αρχικής και αρχίζει από το μηδέν . 

 

Φίλοι στο Facebook: 

 

Ανάμεσα απ όλους τους χρήστες του Facebook σε όλο τον κόσμο, 

μπορείτε να επιλέξετε με ποιους θα γίνετε Φίλοι, Friends.  

Αν δυο χρήστες είναι φίλοι μπορούν: 

- Να βλέπουν τις αναρτήσεις ο ένας του άλλου στις αντίστοιχες 
αρχικές σελίδες τους 

- Να ενημερώνονται συχνότερα για τις αναρτήσεις του άλλου 

- Να βλέπουν στοιχεία στο προφίλ του άλλου που ενδέχεται να 
μην είναι ορατά από μη φίλους 

- Άλλα προνόμια 
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*Λάβετε υπόψη ότι η φιλία στο Facebook είναι μια αμφίδρομη 
σχέση, επομένως δεν είναι δυνατόν να έχετε ένα άτομο στη λίστα 
φίλων σας που δεν σας έχει στη δική του (και αντίστροφα) 
Επίσης, κανένα άτομο δεν μπορεί να έχει περισσότερους από 
5.000 φίλους.   

 

Για να γίνουν 2 άτομα Φίλοι, ένα από αυτά πρέπει να στείλει ένα 
αίτημα φιλίας στο άλλο, το οποίο με τη σειρά του πρέπει να το 
αποδεχτεί. Τη στιγμή της αποδοχής, αυτά τα 2 άτομα γίνονται 
Φίλοι. 
 

Θα δούμε δύο περιπτώσεις: 

 

- Αποστολή αιτήματος φιλίας 

 

Πρώτον, πρέπει να βρείτε το άτομο με το οποίο θέλετε να γίνετε 
φίλοι. 
 

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο λευκό ορθογώνιο στην 
επάνω αριστερή γωνία της οθόνης και πληκτρολογήστε το όνομά 
του μέσα σε αυτό. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter ή 
κάντε κλικ στο μεγεθυντικό φακό στα δεξιά. 
 

Είναι επίσης δυνατό να λάβετε μια λίστα προτεινόμενων 
ονομάτων που ταιριάζουν με την αναζήτησή σας, που 
εμφανίζεται ακριβώς κάτω από το ορθογώνιο. 
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Θα εμφανιστεί μια λίστα πιθανών ονομάτων που ταιριάζουν. 
Όταν βρείτε το σωστό άτομο, κάντε κλικ στο κουμπί Add Friend 

Προσθήκη φίλου δίπλα στο όνομά του. 

 

 
 

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα ή στην εικόνα 
προφίλ του ατόμου και θα μεταφερθείτε στο προφίλ του. Εκεί, 
μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα φιλίας πατώντας το κουμπί Add 

Friend, Προσθήκη φίλου (δείτε την εικόνα) στην κάτω δεξιά γωνία 
της εικόνας εξωφύλλου (cover)του ατόμου. 
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Και στις δύο περιπτώσεις, αντί για “Add Friend” το κουμπί πλέον 

θα εμφανίζει “Friend Request Sent” και θα παραμείνει έτσι μέχρι 
να υπάρξει απόκριση από το άλλο άτομο. 
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Όταν το άτομο ανταποκρίνεται θετικά στο αίτημά σας, θα 
επισημανθεί ένα εικονίδιο που αντιπροσωπεύει 2 άτομα στην 
επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. 

 

Αυτό το εικονίδιο επισημαίνεται κάθε φορά που λαμβάνετε ένα 
αίτημα φιλίας ή μια απάντηση σε ένα αίτημα που έχετε στείλει. 
Επιπλέον, θα δείτε έναν αριθμό μέσα σε ένα κόκκινο τετράγωνο 
που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αιτημάτων που δεν έχουν 
ελεγχθεί ακόμη από εσάς. 

 

 
 

Πατήστε πάνω σε αυτό και θα δείτε τη θετική ειδοποίηση της 
θετικής απόκρισης.  
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Εφεξής, κάθε φορά που μπαίνετε στο προφίλ αυτού του ατόμου, 

θα βλέπετε την ένδειξη “✓ Friends” κάτω δεξιά στην εικόνα του 
εξωφύλου του. 

 
 

- Λήψη αιτήματος φιλίας 

 

Σε περίπτωση που κάποιο άλλο άτομο σας στείλει ένα αίτημα 
φιλίας θα φανεί το εικονίδιο με 2 άτομα στην επάνω δεξιά γωνία. 
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Θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση σχετικά με το εισερχόμενο αίτημα 
φιλίας και μπορείτε να επιλέξετε αν θα το αποδεχτείτε κάνοντας 
κλικ στο Επιβεβαίωση, Confirm, ή να το απορρίψετε μέσω του 
κουμπιού Διαγραφή, Delete. 

 
 

Η ειδοποίηση τότε θα γίνει κίτρινη και θα φανεί στα δεξιά η 
ένδειξη “✓ Friends”... 

 
 

… καθώς και στην κάτω δεξιά πλευρά της εικόνας εξωφύλλου 
αυτού του ατόμου (όπως στην προηγούμενη περίπτωση). 
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- Ακύρωση φιλίας (Unfriending): 

 

Σε περίπτωση που θέλετε ένα άτομο να μην είναι πλέον φίλος 
σας, μεταβείτε στο προφίλ του, εντοπίστε την ένδειξη “✓ 

Friends” στην κάτω δεξιά γωνία της συνοδευτικής εικόνας του, 
τοποθετήστε το ποντίκι σας πάνω του και από τις επιλογές που 

εμφανίζονται, επιλέξτε Unfriend. 

 
 

Σελίδες και ομάδες (Pages & Groups): 

 

Εκτός από τα προφίλ μεμονωμένων ατόμων, υπάρχουν επίσης 
«προφίλ» για ομάδες ατόμων , τα οποία στην πραγματικότητα 
δεν ονομάζονται προφίλ, αλλά Σελίδες και Ομάδες. Τα άτομα που 
ανήκουν σε μια σελίδα ή ομάδα, ονομάζονται μέλη. 

 

Μια σελίδα ή μια ομάδα είναι πάντα θεματική και η κεντρική 
ιδέα και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι μια ομάδα ανθρώπων με 
κοινό ενδιαφέρον συναντιέται για να συζητήσει για αυτό το θέμα. 

 

Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ένας Διαχειριστής (ή ίσως 
πολλοί), υπεύθυνος/η για τη διαχείριση βασικών στοιχείων της 
Σελίδας ή Ομάδας. Τα μέλη δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
αυτές τις παραμέτρους διαχείρισης. Στην πράξη, είναι το άτομο 
που κατέχει τη σελίδα ή την ομάδα και συνήθως την έχει 
δημιουργήσει. 
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Όσον αφορά τις κύριες διαφορές μεταξύ τους, είναι οι εξής: 

 

Μια σελίδα έχει πιο επίσημο / επαγγελματικό χαρακτήρα και ως 
εκ τούτου οι εταιρείες και οι επίσημοι οργανισμοί επιλέγουν 
σχεδόν πάντα να εκπροσωπούνται στο Facebook μέσω μιας 
σελίδας και όχι μιας ομάδας. 
 

Επίσης, μπορείτε να συμμετέχετε ελεύθερα (άρα χωρίς να 
χρειάζεται να εγκριθεί από τον διαχειριστή) και να δείτε το 
περιεχόμενό τους είτε είστε μέλος είτε όχι. Επομένως, τείνουν να 
προσελκύουν μεγαλύτερο αριθμό μελών από τις Ομάδες. 

 

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στη σελίδα θαυμαστών μιας 
συγκεκριμένης εταιρείας και θέλετε να λαμβάνετε επίσημη 
ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητές της, θα πρέπει να 
εγγραφείτε στην επίσημη σελίδα της στο Facebook (δηλαδή να 
πατήσετε "μου αρέσει"). Το όνομά της αναφέρεται πάντα στον 
επίσημο ιστότοπο της εταιρείας. Σχεδόν όλες οι εταιρείες έχουν 
ένα κουμπί σελίδας Facebook στους ιστότοπούς τους. 

  

Κάνοντας κλικ σε αυτό, θα σας καθοδηγήσει απευθείας στην 
επίσημη σελίδα Facebook της εταιρείας. 
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Οι ομάδες είναι πιο ανεπίσημες ομάδες ανθρώπων, οι οποίες 
διευθύνονται από άτομα και όχι επίσημα ιδρύματα. 
 

Σε γενικές γραμμές, είναι πιο διαφοροποιημένες θεματικά από 
τις σελίδες και μπορούν να επικεντρωθούν σε οποιοδήποτε είδος 
ενδιαφέροντος, πχ επιστήμες, χόμπι, τέχνες, αθλητικά, τοπικές 
κοινότητες, θρησκεία, πολιτική, εκπαίδευση κ.λπ. 
 

Ενώ υπάρχουν δημόσιες Ομάδες, των οποίων μπορείτε να δείτε 
το περιεχόμενο ανεξάρτητα από την ιδιότητα μέλους σας, 
υπάρχουν άλλες που είναι ιδιωτικές, τις οποίες μπορείτε να δείτε 
μόνο εάν είστε μέλος. 

 

Και στις δύο περιπτώσεις, για να συμμετάσχετε, πρέπει πρώτα να 
υποβάλετε ένα αίτημα, το οποίο στη συνέχεια πρέπει να γίνει 
αποδεκτό από τους διαχειριστές. 

 

Δομή μιας σελίδας:   
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- Επάνω αριστερά μπορείτε να δείτε το λογότυπο της σελίδας, το 
οποίο σχεδόν πάντα είναι το επίσημο λογότυπο της εταιρείας 

στην οποία ανήκει η σελίδα. Λειτουργεί ακριβώς όπως η εικόνα 
προφίλ του προφίλ ενός ατόμου. 

 

- Στην κορυφή μπορείτε να δείτε την εικόνα εξωφύλλου. 

Λειτουργεί ακριβώς όπως το εξώφυλλο του προφίλ ενός ατόμου, 
περιγράφοντας έτσι την εταιρεία με οπτικό και πιο αφηρημένο 
τρόπο. 

 

- Ο τίτλος της σελίδας βρίσκεται ακριβώς κάτω από το λογότυπο. 

 

- Κάτω από τον τίτλο υπάρχει μια στήλη με κουμπιά που είναι 
συντομεύσεις προς τις διάφορες ενότητες της σελίδας.  

 

Ορίζονται από τον Διαχειριστή και συνήθως αφρούν αναρτήσεις 
που έχουν γίνει από τους διαχειριστές της σελίδας (Posts, 

Αναρτήσεις), δημοσιεύσεις που έχουν γίνει από μέλη 
(Community, Κοινότητα), εκδηλώσεις που οργανώνονται από την 
εταιρεία, φωτογραφίες και βίντεο, πληροφορίες σχετικά με την 
εταιρεία (About, Σχετικά) και Ομάδες τις οποίες διαχειρίζεται 
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επίσης το προσωπικό της εταιρείας (και επομένως σχετίζονται 
θεματικά). 

 

Ακριβώς κάτω από την εικόνα εξωφύλλου μπορείτε να βρείτε το 
κουμπί Like. Πατώντας το, γίνεστε αμέσως μέλος της σελίδας. 
 

Δίπλα του, βρίσκεται το κουμπί Follow. Αν το πατήσετε θα γίνετε 
«premium μέλος» αφού, εκτός από το ότι είστε πια μέλος, θα 
ενημερώνεστε κάθε φορά που κάτι συμβαίνει μέσα στη σελίδα. 
 

Τέλος, υπάρχει το κουμπί Share. Με τον ίδιο τρόπο που μπορείτε 
να δημοσιεύσετε στο προφίλ σας την ανάρτηση ενός άλλου 
ατόμου, μπορείτε να δημοσιεύσετε μια Σελίδα προκειμένου να 
ενημερώσετε τους άλλους για την ύπαρξή της.  

 

- Στα δεξιά, υπάρχει η περιγραφή της σελίδας, η οποία είναι ένα 
κείμενο που περιγράφει την εταιρεία, η οποία κατέχει τη σελίδα. 
 

- Στη μέση υπάρχει μια λίστα με τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις 

που έχουν γίνει στη σελίδα. 
 

- Κάθε ανάρτηση που γίνεται από τους διαχειριστές της σελίδας, 
ξεκινά με τον τίτλο και το λογότυπο της σελίδας (με τον ίδιο 
τρόπο που οι δημοσιεύσεις ατόμων ξεκινούν με το όνομα και την 
εικόνα προφίλ τους). 

 

-  
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- Στην ενότητα Description, Περιγραφή, υπάρχει η ενότητα 
Community, Κοινότητα, όπου μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό 
των ατόμων που τους αρέσει ή/και ακολουθούν τη σελίδα, 

καθώς και τους φίλους σας που τυχαίνει να είναι μέλη. 

 

- Ακριβώς κάτω από το Community βρίσκεται η ενότητα About, 

όπου μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για την 
εταιρεία, όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, ιστότοπο κ.λπ. 
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Δομή μιας Ομάδας: 

 

Η δομή μιας ομάδας είναι σχεδόν πανομοιότυπη με αυτήν μιας σελίδας, 
έχοντας μόνο μικρές διαφορές που μπορούν ωστόσο να αποδειχθούν 
χρήσιμες για να διακρίνετε μια σελίδα από μια ομάδα με μια ματιά: 

- Οι ομάδες δεν έχουν λογότυπα και η εικόνα εξωφύλλου τους 
λειτουργεί ως «εικόνα προφίλ» τους. 

 

- Αντί να κάνετε Like / Follow, στις Ομάδες απλώς συμμετέχετε με 
την επιλογή Join πατώντας το μπλε ορθογώνιο κάτω από την 
εικόνα εξωφύλλου. Ο διαχειριστής ειδοποιείται ότι έχετε 
υποβάλει αίτημα συμμετοχής. Εάν αυτό γίνει αποδεκτό, τότε 
γίνεστε μέλος της Ομάδας. 

 

- Επάνω δεξιά, μπορεί να αναφέρεται μια Σελίδα που έχει τους 
ίδιους διαχειριστές με την Ομάδα, κάτω από τη φράση “Group 

by” (Ομαδοποίηση). 
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- Όταν οι διαχειριστές δημοσιεύουν σε μια ομάδα, δεν φαίνεται το 
όνομα της ομάδας (όπως στις Σελίδες) αλλά αντ' αυτού 
εμφανίζεται το όνομα και η εικόνα προφίλ του προσωπικού 
προφίλ τους, με τον υπότιτλο Admin (Διαχειριστής) 
 

 
 

Κάτω από το όνομα της Ομάδας μπορείτε να δείτε αν είναι 
δημόσια ή ιδιωτική. 

 

Όταν είναι δημόσια (όπως στην παραπάνω φωτογραφία), τότε 
μπορείτε να δείτε το περιεχόμενό της, είτε είστε μέλος είτε όχι. 
 

Σε περίπτωση που είναι ιδιωτική, αντί για αναρτήσεις, 
εμφανίζεται η ενότητα About. Οι αναρτήσεις εμφανίζονται μόνο 
μετά την έγκρισή σας ως μέλος. 
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Εντοπισμός Σελίδας ή Ομάδας: 

 

Όπως κάνατε κατά την αναζήτηση ενός ατόμου, και εδώ πρέπει 
να πληκτρολογήσετε τη σελίδα ή την ομάδα που αναζητάτε 

μέσα στο λευκό ορθογώνιο επάνω αριστερά και να πατήσετε 
Enter (ή το μεγεθυντικό φακό). 
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Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα σχετικά αποτελέσματα και πρέπει 
να πατήσετε το σωστό. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να κάνετε το 
σύστημα να δείχνει μόνο συγκεκριμένο τύπο αποτελέσματος 
(άτομα, σελίδες ή ομάδες) κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί 
στην κορυφή. 

 
* Θα πρέπει να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία όποτε 
θέλετε να αναζητήσετε κάτι στο Facebook, άτομο, σελίδα ή 
ομάδα. 

 

Notifications (ειδοποιήσεις): 
 

Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, υπάρχει ένα εικονίδιο με 
ένα καμπανάκι που είναι το πρώτο πράγμα που ελέγχετε κάθε 
φορά που συνδέεστε στο λογαριασμό σας. 
 

Αυτό συμβαίνει επειδή περιέχει ειδοποιήσεις σχετικά με 
οτιδήποτε συμβαίνει στο Facebook και το οποίο μπορεί να σας 
αφορά.  

 



   

  

73 

 
 

Ειδοποιήσεις λαμβάνετε για τα εξής: 

 

- Δημοσιεύσεις των φίλων σας 

- Ενημερώσεις στις σελίδες και τις ομάδες όπου είστε μέλος 

- Γενέθλια φίλων 

- Αποδοχή σε ομάδα 

- Προτάσεις φίλων (με βάση τους κοινούς φίλους που έχετε με το 
συνιστώμενο άτομο) 
- Άτομα που σχολιάζουν ή/και τους αρέσουν οι δημοσιεύσεις σας 

 

Όταν πατήσετε το εικονίδιο, όλες αυτές οι ειδοποιήσεις 
εμφανίζονται με τη μορφή λίστας, με τις πιο πρόσφατες στην 
κορυφή. 

 

Ακριβώς όπως συμβαίνει με το εικονίδιο των 2 ατόμων, και το 
εικονίδιο με το κουδούνι επισημαίνεται κάθε φορά που υπάρχει 
νέα ειδοποίηση και συνοδεύεται από έναν αριθμό σε ένα κόκκινο 
τετράγωνο που δείχνει πόσες ειδοποιήσεις δεν έχετε δει ακόμα. 
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*Λάβετε υπόψη ότι οι μόνοι τύποι ειδοποιήσεων που δεν 
περιλαμβάνονται στο εικονίδιο της καμπάνας, είναι τα 
εισερχόμενα αιτήματα φίλων και οι απαντήσεις στα αιτήματα (οι 
οποίες, όπως ήδη αναφέρθηκε, φαίνονται στο εικονίδιο 2 
ατόμων) και ιδιωτικά μηνύματα (τα οποία βρίσκονται στο μεσαίο 
εικονίδιο με το σύννεφο). Θα μιλήσουμε για αυτά στην επόμενη 
ενότητα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 

Με τη βοήθεια του εκπαιδευτή, επιχειρήστε τα εξής: 

1) Δημιουργία άλμπουμ φωτογραφιών στο προφίλ σας 

2) Φιλία με τους συμμαθητές σας 

3) Εντοπισμός Σελίδας ή Ομάδας που σας ενδιαφέρει και συμμετοχή 
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Συνομιλίες  και αναρτήσεις  (Chatting & posting) - Προχωρημένο   

Διάρκεια : 90 λεπτά  

Οι 3 κύριες δραστηριότητες του Facebook είναι η κύλιση, η συνομιλία 
και η δημοσίευση (scrolling, chatting & posting). Στην προηγούμενη 
ενότητα εστιάσαμε στην πρώτη και τώρα θα προχωρήσουμε στις άλλες 
δύο. 

Είναι δύο κύριοι τρόποι επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με άλλους 
χρήστες. Με σωστή χρήση, θα σας κρατήσουν συνδεδεμένους με τους 
δικούς σας ανθρώπους και να σας δώσουν την ευκαιρία να βρείτε νέους 
φίλους. 

 

Chatting - συνομιλία: 

Το Facebook σάς δίνει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης ιδιωτικών 
μηνυμάτων προς και από άλλους χρήστες. Ιδιωτικά σημαίνει ότι μόνο 
εσείς και ο συνομιλητής σας μπορείτε να δείτε αυτά τα μηνύματα. 
Κανένας άλλος χρήστης του Facebook δεν έχει πρόσβαση σε αυτά. 

Μπορείτε επίσης να κάνετε ομαδικές συζητήσεις, όπου περισσότερα 
από 2 άτομα μπορούν να ανταλλάξουν ιδιωτικά μηνύματα. 

Τέλος, εκτός από τα μηνύματα κειμένου μπορείτε να ανταλλάξετε 
φωτογραφίες και βίντεο. 

 

Οτιδήποτε έχει να κάνει με ιδιωτικές συζητήσεις περιλαμβάνεται στο 
σύμβολο με το σύννεφο με τον κεραυνό που βρίσκεται πάνω δεξιά 
στην οθόνη σας, ακριβώς ανάμεσα στα ήδη αναφερθέντα εικονίδια, με 
τα 2 άτομα και το καμπανάκι. 
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Αυτό το εικονίδιο επισημαίνεται κάθε φορά που έχετε νέα 
εισερχόμενα ιδιωτικά μηνύματα (όπως ένα κινητό τηλέφωνο χτυπάει 
όταν υπάρχει εισερχόμενο SMS) 

Επιπλέον, εμφανίζεται ένας λευκός αριθμός σε ένα κόκκινο ορθογώνιο 

και δείχνει πόσοι διαφορετικοί χρήστες σας έχουν στείλει νέα 
προσωπικά μηνύματα (σημείωση: δείχνει τον αριθμό των χρηστών που 
σας έχουν στείλει μηνύματα, όχι τον αριθμό των μηνυμάτων). 

 

 

Πατώντας αυτό το εικονίδιο θα εμφανιστεί μια λίστα με τις πιο 
πρόσφατες συνομιλίες που είχατε, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη 

και μεταβαίνοντας προς την παλαιότερη, με βάση την ημερομηνία και 
την ώρα του τελευταίου μηνύματος κάθε συνομιλίας. 

Κάθε συνομιλία απεικονίζεται στη λίστα με βάση το προαναφερθέν 
τελευταίο μήνυμα και το όνομα και εικόνα προφίλ του συνομιλητή. 
Στις ομαδικές συνομιλίες, φαίνονται τα ονόματα των συμμετεχόντων 
και μια εικόνα, η οποία είναι ένας συνδυασμός των φωτογραφιών 
προφίλ των συνομιλητών. 

 



   

  

77 

 

  

 

Πατώντας σε οποιαδήποτε από αυτές τις συνομιλίες, θα ανοίξει το 
πλήρες ιστορικό της σε ένα παράθυρο στην κάτω δεξιά γωνία της 
οθόνης. Αυτό είναι το παράθυρο διαλόγου και μέσω αυτού μπορείτε 
να κάνετε ιδιωτικές συνομιλίες. 
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Εάν κάνετε κλικ σε μια άλλη συνομιλία, το αντίστοιχο παράθυρο 
διαλόγου θα ανοίξει δίπλα στο προηγούμενο, επομένως μπορείτε να 
ανοίξετε πολλά παράθυρα διαλόγου ταυτόχρονα. 

 

 

Η δομή ενός παραθύρου διαλόγου είναι η ακόλουθη: 
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1. Στην κορυφή, βλέπετε το όνομα και τη φωτογραφία προφίλ του 
συνομιλητή σας. 

2. Πατώντας το X επάνω δεξιά θα κλείσει το πλαίσιο διαλόγου. Η 
συνομιλία ΔΕΝ διαγράφεται. Κάθε φορά που ανοίγετε ξανά το 
παράθυρο διαλόγου, η συνομιλία θα είναι πάντα εκεί. 

3. Τα μηνύματα της συνομιλίας εμφανίζονται με χρονολογική 
σειρά, με το πιο πρόσφατο στο κάτω μέρος. Με κύλιση προς τα 
πάνω θα δείτε τα προηγούμενα. Τα μηνύματα που είναι μπλε 
και στη δεξιά πλευρά του πλαισίου είναι αυτά που έχετε στείλει. 
Αντιθέτως, αυτά με γκρι χρώμα στην αριστερή πλευρά είναι 
μηνύματα που αποστέλλονται από τον συνομιλητή σας. 

4. Ακριβώς κάτω από το τελευταίο μήνυμα, σε ένα λευκό πλαίσιο 

μπορείτε να γράψετε τα μηνύματά σας. Πατήστε σε αυτό, 
γράψτε το μήνυμά σας και όταν τελειώσετε, πατήστε στο βέλος 
κάτω δεξιά για να το στείλετε (εναλλακτικά, μπορείτε απλώς να 
πατήσετε Enter). 
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Λάβετε υπόψη ότι ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να δει τι 
πληκτρολογείτε ενώ γράφετε το μήνυμά σας. Επίσης, μόλις 
σταλεί ένα μήνυμα, δεν μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενό 
του. 

 

5. Όταν δεν γράφετε ένα μήνυμα, το εικονίδιο βέλους μετατρέπεται 

σε αντίχειρα . Αν τον πατήσετε, ο συνομιλητής σας θα λάβει 
ένα μήνυμα - όχι κείμενο, αλλά έναν σηκωμένο αντίχειρα.  

 

Αυτός είναι ένας γρήγορος τρόπος για να πείτε πράγματα όπως 
"ναι, εντάξει, κατανοητό, ΟΚ, κατάλαβα" αντί να τα γράφετε. 

 

6. Ακριβώς κάτω από το ορθογώνιο, υπάρχει μια σειρά από 
εικονίδια. Κάνοντας κλικ στην άκρη αριστερά, μπορείτε να 
στείλετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που είναι αποθηκευμένο 
στον υπολογιστή σας (για πλοήγηση στον υπολογιστή σας, 
ελέγξτε την ενότητα Basic Functions). 

Αφού επιλέξετε τη φωτογραφία που θέλετε να στείλετε, θα 
εμφανιστεί μέσα στο λευκό ορθογώνιο. Αυτό σημαίνει ότι είναι 
έτοιμη για αποστολή (αλλά δεν έχει σταλεί ακόμα).  
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Κάντε κλικ στο βέλος κάτω δεξιά ή πατήστε Enter για να την 

στείλετε. Στη συνέχεια, θα την δείτε ανάμεσα στα προηγούμενα 
μηνύματα, στη δεξιά πλευρά του πλαισίου διαλόγου. 

 
 

7. Το μεσαίο εικονίδιο της σειράς με το χαμογελαστό πρόσωπο 
είναι η λίστα των διαθέσιμων emoji που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε στα κείμενά σας. 
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Καθώς γράφετε, όταν φτάσετε σε ένα σημείο στο οποίο θέλετε 
να εισαγάγετε ένα emoji, πατήστε στο εικονίδιο και θα ανοίξει 
μια λίστα με emoji, από τα οποία μπορείτε να εισαγάγετε όσα 
θέλετε απλά κάνοντας κλικ σε αυτά που θέλετε.  

 
 

Αφού τελειώσετε, κάντε ξανά κλικ στο χαμογελαστό εικονίδιο για 
να εξαφανιστεί η λίστα με τα emoji 
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Απόδειξη ανάγνωσης   
Το Messenger σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε εάν έχει 
διαβαστεί ή όχι ένα μήνυμα που έχετε στείλει. 
Σε μια συνομιλία όπου το πιο πρόσφατο μήνυμα είναι δικό σας, 
εάν δεν υπάρχει τίποτα κάτω από το "σύννεφο" αυτού του 
μηνύματος, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει διαβαστεί ακόμη. 

 

 
 

Τη στιγμή της ανάγνωσής του, ένα σημάδι  εμφανίζεται 
ακριβώς κάτω από το μήνυμα, συνοδευόμενο από τη λέξη 
"Seen" (Διαβάστηκε) και την ακριβή ώρα την οποία ο 
συνομιλητής σας είδε το μήνυμα. 
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Διαγραφή μηνύματος 

Αν θέλετε για κάποιο λόγο να διαγράψετε ένα μήνυμα που έχετε 
στείλει, αφού το εντοπίσετε μέσα στη συζήτηση, μετακινήστε τον 
κέρσορα στα αριστερά του. Θα δείτε ότι εμφανίζονται 3 

κουκκίδες δίπλα σε ένα χαμογελαστό πρόσωπο και αν βάλετε 
πάνω τον κέρσορα, θα εμφανιστεί η λέξη "More". 

 
 

Κάνοντας κλικ στις κουκκίδες θα έχετε 2 επιλογές, Remove & 

Reply (Κατάργηση και απάντηση). 
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 Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με δύο επιλογές.  

 

 

 

- Αν επιλέξετε “Remove for Everyone” το μήνυμα θα διαγραφεί 
(από το ιστορικό της συνομιλίας) και για εσάς και για τον 

συνομιλητή σας.  

 

Προσοχή: Ο συνομιλητής θα γνωρίζει ότι διαγράψατε ένα 
συγκεκριμένο μήνυμα, γιατί στη θέση του θα εμφανιστεί ένα 
λευκό ορθογώνιο που αναφέρει “unsent a message” … 
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… και αυτό το ορθογώνιο εμφανίζεται επίσης στο δικό σας 
πλαίσιο διαλόγου, στη θέση του διαγραμμένου μηνύματος. 

 
 

- Αν επιλέξετε “Remove for You” το μήνυμα θα αντικατασταθεί με 

το τετράγωνο “You unsent a message” μόνο στο δικό σας 
πλαίσιο διαλόγου. Ο συνομιλητής θα βλέπει το μήνυμα. 

Κάνετε την επιλογή σας κάνοντας κλικ στον λευκό κύκλο στα 
αριστερά της επιλογής σας και, στη συνέχεια, πατώντας Remove, 

Αφαίρεση, κάτω δεξιά. 
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Αντίδραση σε ένα μήνυμα 

Ακριβώς όπως μπορείτε να αντιδράσετε σε μια ανάρτηση ή ένα 
σχόλιο, με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να αντιδράσετε σε ένα ιδιωτικό 
μήνυμα συνομιλίας, προκειμένου να δείξετε στον συνομιλητή σας τι 
συναισθήματα σας έφερε. Μετακινήστε τον κέρσορα στα δεξιά του 
μηνύματος στο οποίο θέλετε να αντιδράσετε και, για άλλη μια φορά, 
θα εμφανιστούν οι 3 κουκκίδες και το χαμογελαστό πρόσωπο (μόνο 
αυτή τη φορά σε αντίστροφη σειρά). 

 

 

Τοποθετήστε το δρομέα στο πρόσωπο και θα εμφανιστεί η λέξη 
«React». Αν το πατήσετε θα δείτε τις πιθανές αντιδράσεις που είναι 
σχεδόν πανομοιότυπες με αυτές για δημοσιεύσεις και σχόλια: 

- Σας άρεσε πάρα πολύ 

- Σας έκανε να γελάσετε 

- Σας εξέπληξε 

- Σας λύπησε 

- Σας έκανε να θυμώσετε 

- Σας αρεσε 

- Δεν σας άρεσε 
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Αφού πατήσετε σε μια αντίδραση, θα εμφανιστεί ένα αντίστοιχο 
εικονίδιο στην κάτω δεξιά γωνία του σχετικού μηνύματος. Θα 
υπάρχει επίσης ένας αριθμός δίπλα του που δείχνει πόσοι 
συμμετέχοντες στη συζήτηση αντέδρασαν σε αυτό το συγκεκριμένο 
μήνυμα. Σε μία συνομιλία δύο ατόμων, μπορεί να είναι μέχρι 2.  

 

 

Διαθεσιμότητα για συζήτηση 

Το Facebook σάς δείχνει ποιοι από τους φίλους σας είναι 
συνδεδεμένοι στους λογαριασμούς τους ανά πάσα στιγμή. Ένας 
φίλος που είναι συνδεδεμένος, θεωρείται «διαθέσιμος» για 
συζήτηση. Εάν δείτε μια πράσινη κουκκίδα κάτω δεξιά από τη 
φωτογραφία προφίλ του συνομιλητή σας, αυτό σημαίνει ότι αυτό το 
άτομο είναι τώρα διαθέσιμο. 
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Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των φίλων σας και εκτός 
των πλαισίων διαλόγου. Κάτω δεξιά στην οθόνη σας, μπορείτε να 
δείτε ένα ορθογώνιο με τη λέξη "Chat" κι έναν αριθμό σε αγκύλες. 
Αυτός ο αριθμός δείχνει πόσοι από τους φίλους σας είναι 
διαθέσιμοι τώρα. 

 

Αν το πατήσετε θα ανοίξει μια σύντομη λίστα με τους φίλους σας. 
Δίπλα σε αυτούς που είναι διαθέσιμοι, θα υπάρχει μια πράσινη 
κουκκίδα ενώ για τους μη διαθέσιμους, θα αναφέρεται πότε ήταν η 
τελευταία φορά που ήταν διαθέσιμοι. 
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Αρχή νέας συνομιλίας 

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα κειμένου σε έναν φίλο με τον οποίο 
δεν έχετε ανταλλάξει ακόμη προσωπικά μηνύματα, πατήστε το 
σύννεφο-κεραυνό πάνω δεξιά και, μετά, επιλέξτε New Message. 

 

Ανοίγει ένα κενό πλαίσιο διαλόγου, με τίτλο «New Message». Στο 
ορθογώνιο κάτω από τον τίτλο, κάντε κλικ στα δεξιά του "To:" και 
γράψτε το όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να στείλετε ένα 
ιδιωτικό μήνυμα.  
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Καθώς πληκτρολογείτε, θα εμφανιστεί μια σύντομη λίστα πιθανών 
αντιστοιχιών όπου πρέπει να κάνετε κλικ στο σωστό άτομο. 

 

Μετά από αυτό, το πλήρες όνομα του αποδέκτη θα εμφανιστεί 
δίπλα στο "To:" και μέσα σε ένα γκρι ορθογώνιο.  

Τότε, γράψτε το μήνυμά σας, και πατήστε απλώς Enter …

 

… και η συνομιλία αρχίζει. Το πλαίσιο διαλόγου θα υιοθετήσει 
αυτόματα το όνομα και τη φωτογραφία προφίλ του αποδέκτη. 
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Ομαδικές συζητήσεις 

Το πλαίσιο διαλόγου μιας ιδιωτικής συνομιλίας μεταξύ 
περισσότερων από 2 ατόμων, έχει όλα τα χαρακτηριστικά που 
συζητήσαμε μέχρι στιγμής, έχοντας μόνο μερικές μικρές διαφορές: 
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1) Αντί για μία φωτογραφία προφίλ επάνω αριστερά, υπάρχουν 
πλέον 2 φωτογραφίες προφίλ 2 τυχαίων μελών της συνομιλίας 

2) Αντί για ένα όνομα στην κορυφή, υπάρχει μια σύντμηση από όλα 
τα ονόματα των συμμετεχόντων. Για να δείτε την πλήρη λίστα, 
τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού εκεί. 

  
3) Στα αριστερά κάθε εισερχόμενου μηνύματος, βλέπετε την 

εικόνα προφίλ του αποστολέα και πάνω από αυτήν βλέπετε το 
αντίστοιχο όνομα. Αν και αυτό ισχύει και για τις 1-προς-1 

συνομιλίες, δεν είναι τόσο σημαντικό σε αυτήν την περίπτωση 
αφού ο αποστολέας είναι πάντα ο ίδιος. Εδώ παίζουν μεγαλύτερο 
ρόλο αφού σας βοηθούν να διακρίνετε ποιος έστειλε τι. 

4) Δίπλα στο σημάδι , βλέπετε τώρα ποια μέλη έχουν δει το πιο 
πρόσφατο μήνυμα. Σε περίπτωση που όλοι το έχουν δει, 
αναγράφεται "Seen by everyone”. 

 

Προσθήκη νέων μελών 

Για να προσθέσετε ένα νέο άτομο στην ομαδική συνομιλία, κάντε 
κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι πάνω δεξιά στο πλαίσιο διαλόγου 
και στο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε “Add people”. 
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Ένα ορθογώνιο θα εμφανιστεί στην κορυφή του ιστορικού των 
μηνυμάτων. Κάντε κλικ εκεί και γράψτε το όνομα του ατόμου που 
θέλετε να προσθέσετε. Όπως και πριν, θα εμφανιστεί μια σύντομη 
λίστα με πιθανά ονόματα που ταιριάζουν, από τα οποία πρέπει να 
διαλέξετε το σωστό άτομο. 
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Μετά από αυτό, το πλήρες όνομα του ατόμου εμφανίζεται μέσα σε 
ένα γκρι ορθογώνιο όπως πριν. Εάν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε 
περισσότερα άτομα. Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα του 
δεύτερου ατόμου που θέλετε να προσθέσετε, κάντε κλικ στο όνομά 

του στη σύντομη λίστα και, στη συνέχεια, εάν θέλετε να προσθέσετε 
περισσότερα, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία κάθε φορά. 

 

Τέλος, όταν έχετε επιλέξει όλα τα άτομα που θέλετε να προσθέσετε 
(βεβαιωθείτε ότι όλα τα ονόματα βρίσκονται μέσα σε ορθογώνια), 
κάντε κλικ στο “Done” στα δεξιά. 
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Μετά την επιτυχή προσθήκη των ατόμων, ένα μήνυμα επιβεβαίωσης 
θα εμφανιστεί στο ιστορικό μηνυμάτων. 
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Δημιουργία ομαδικής συνομιλίας 

Για να ξεκινήσετε μια ομαδική συνομιλία από το μηδέν, ακολουθείτε 
τα ίδια ακριβώς βήματα με το άνοιγμα μιας συνομιλίας 1-προς-1, 

αλλά αυτή τη φορά αφού προσθέσετε ένα άτομο … 

 

… συνεχίζετε προσθέτοντας περισσότερα, με τον ίδιο τρόπο που 
προσθέτετε μέλη σε μια ήδη υπάρχουσα ομαδική συνομιλία. 
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Αφού εισαγάγετε όλα τα μέλη που θέλετε (βεβαιωθείτε ότι τα 
ονόματά τους είναι μέσα σε γκρι ορθογώνια) γράψτε το πρώτο 
μήνυμα που θέλετε να στείλετε … 

 

Και πατήστε το κάτω δεξί βέλος (ή απλώς Enter). Όπως και στη 
συνομιλία 1-1, το πλαίσιο διαλόγου δείχνει αυτόματα τα ονόματα 
και τις φωτογραφίες προφίλ των νέων συμμετεχόντων. 
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Δημοσίευση αναρτήσεων στο Facebook 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το Facebook είναι μια ομάδα 
ατόμων που δημοσιεύουν περιεχόμενο.  

Το περιεχόμενο μιας ανάρτησης μπορεί να έχει διάφορες μορφές, 

αλλά όπως είπαμε οι συνηθέστερες είναι κείμενο και φωτογραφίες. 

Πριν προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ανάρτησης, πρέπει να 
γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 3 κύριοι τύποι αναρτήσεων ανάλογα με 
τον αποδέκτη τους: 

1) Ο πρώτος, και πιο συνηθισμένος, είναι οι αναρτήσεις χωρίς 
αποδέκτη.  

 

Αυτές οι αναρτήσεις, δεν στοχεύουν ένα συγκεκριμένο άτομο ή 
μια ομάδα ατόμων και το περιεχόμενό τους αφορά σχεδόν όλους 
όσοι θα τους δουν (οι φίλοι σας στο Facebook). 

 

Αυτές οι δημοσιεύσεις είναι αναγνωρίσιμες από το ότι πάνω από 
το περιεχόμενό τους βλέπετε το όνομα και τη φωτογραφία 
προφίλ του δημιουργού χωρίς τίποτα άλλο δίπλα τους. 
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Εάν δημιουργήσετε μια ανάρτηση όπως αυτή, θα εμφανιστεί στο 
προφίλ σας και στις αρχικές σελίδες των φίλων σας. 

Για να δημιουργήσετε μια τέτοια ανάρτηση, πρέπει να εντοπίσετε το 
πλαίσιο " Create post " που βρίσκεται είτε πάνω από τη λίστα των 
δημοσιεύσεών σας στο προφίλ σας... 
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… ή στην κορυφή της αρχικής σας σελίδας. 

 

 

2) Ο δεύτερος τύπος είναι οι αναρτήσεις με αποδέκτες φίλους.  

 

Το περιεχόμενό τους στοχεύει συγκεκριμένα σε έναν φίλο σας 

στο Facebook και μετά τη δημοσίευσή του, εμφανίζονται τόσο 
στις σελίδες προφίλ του αποστολέα όσο και του παραλήπτη, 

καθώς και στις αρχικές σελίδες των φίλων και των δύο ατόμων. 
Γι αυτό το λόγο, θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι σε τέτοιες 
αναρτήσεις θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι δεν σας πειράζει 
να είναι δημόσια όσα θέλετε να πείτε στον παραλήπτη. 

Αν θέλετε να πείτε κάτι που πρέπει να παραμείνει ιδιωτικό, θα 
πρέπει να στείλετε ένα ιδιωτικό μήνυμα αντί να κάνετε μια 
τέτοια ανάρτηση. 
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Αναγνωρίζονται από το γεγονός ότι πάνω από το περιεχόμενό 
τους, υπάρχει το όνομα και η φωτογραφία του δημιουργού 

(όπως στην προηγούμενη περίπτωση), αλλά αυτή τη φορά 
υπάρχει ένα βέλος δίπλα που δείχνει το όνομα του παραλήπτη. 

 
 

Δημιουργείτε μια τέτοια ανάρτηση από το πλαίσιο «Create post» 

στο προφίλ του παραλήπτη. Βρίσκεται ακριβώς εκεί όπου 
βρίσκεται και το "Create post box" του προφίλ σας. 
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3) Τέλος, υπάρχουν οι αναρτήσεις σελίδας / ομάδας. 

 

Το περιεχόμενό τους στοχεύει σε μια συγκεκριμένη ομάδα ή 
σελίδα και εμφανίζεται στη λίστα δημοσιεύσεων της αντίστοιχης 
σελίδας ή της ομάδας, καθώς και στις αρχικές σελίδες των φίλων 
του αποστολέα (ΔΕΝ εμφανίζεται στο προφίλ του αποστολέα). 

 

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, υπάρχει ένα βέλος 
ακριβώς δίπλα στον δημιουργό, αλλά αυτή τη φορά δείχνει τον 
τίτλο της σελίδας ή ομάδας που το λαμβάνει (αντί για ένα άτομο). 

 

 
 

*Το βέλος και το όνομα της ομάδας ή της σελίδας δίπλα του, 
εμφανίζονται μόνο όταν βλέπετε την ανάρτηση από την αρχική 
σας σελίδα. Εάν τα βλέπετε ενώ βρίσκεστε εντός της ομάδας ή 
της σελίδας που τα έχει λάβει, δεν εμφανίζονται, καθώς είναι 
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προφανές ότι η ανάρτηση έχει ως προορισμό τη σελίδα ή την 
ομάδα που βλέπετε. 

 

 
 

** Και σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να δημοσιεύετε τέτοιου 
είδους αναρτήσεις μόνο εάν δεν σας πειράζει να την δουν τα 
μέλη της σελίδας / ομάδας λήψης. 

 

Αν θέλετε να πείτε κάτι ιδιωτικό στους διαχειριστές της Ομάδας ή 
της Σελίδας, μπορείτε να τους στείλετε ένα ιδιωτικό μήνυμα. 

 

Μπορείτε να κάνετε ιδιωτική συζήτηση με τις Ομάδες και τις 
Σελίδες, όπως κάνετε με μεμονωμένα άτομα, με τη μόνη διαφορά 
να είναι ότι η «φωτογραφία προφίλ» του συνομιλητή σας θα 
είναι το λογότυπο ή η συνοδευτική εικόνα της Σελίδας ή της 
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Ομάδας αντίστοιχα, και το όνομα είναι ο τίτλος αυτής της 
σελίδας ή της ομάδας. 

Στην άλλη πλευρά, θα υπάρχουν οι διαχειριστές της σελίδας ή 
της ομάδας. 

 
 

Για να ξεκινήσετε μια ιδιωτική συνομιλία με μια ομάδα ή μια 
σελίδα, κάντε κλικ στο ορθογώνιο "Send Message" (με το 
εικονίδιο με το σύννεφο-κεραυνό) επάνω δεξιά. 
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Πώς δημιουιργείτε μια ανάρτηση 

 

Αφού εντοπίσετε το πλαίσιο "Create post", σύμφωνα με τις 3 
προαναφερθείσες κατηγορίες, πατήστε στο λευκό ορθογώνιο 
(που γράφει "What’s on your mind") και θα εμφανιστεί το 
ακόλουθο παράθυρο, το οποίο περιέχει τα εξής στοιχεία: 
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1) Πατώντας στο λευκό κενό στην κορυφή, μπορείτε να γράψετε 
το κείμενο της ανάρτησής σας. Αυτό το κείμενο μπορεί να 
είναι αυτόνομο ή να συνοδεύει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο 

(φυσικά, μπορείτε επίσης να ανεβάσετε μια φωτογραφία ή 
ένα βίντεο χωρίς να το συνοδεύσετε με κείμενο). 

 
 

2) Πατώντας στο χαμογελαστό πρόσωπο στην κάτω δεξιά γωνία, 
μπορείτε να προσθέσετε emoji στο κείμενό σας, με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο που τα προσθέτετε κατά τη διάρκεια ιδιωτικών 
συνομιλιών ή όταν σχολιάζετε δημοσιεύσεις. 
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3) Κάτω από το ορθογώνιο, βλέπετε μια σειρά από εικονίδια. 
Κάθε ένα από αυτά, μπορεί να δώσει ένα διαφορετικό 
πολύχρωμο φόντο στο κείμενο σας. Η χρήση τους είναι 
φυσικά προαιρετική και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το 
φόντο που επιλέξατε είναι σχετικό με το κείμενό σας. 
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4) Πατώντας το τετραγωνίδιο Photo/Video μπορείτε να 
συμπεριλάβετε στην ανάρτησή σας μια φωτογραφία (ή 
πολλές) ή ένα βίντεο από τον υπολογιστή σας (ανατρέξτε στην 
Ενότητα 1 για να δείτε πώς τα εντοπίζετε στον υπολογιστή 
σας). Λάβετε υπόψη ότι εάν συμπεριλάβετε φωτογραφίες ή 
βίντεο, δεν μπορείτε να έχετε πολύχρωμο φόντο για το 
συνοδευτικό κείμενο. 

 

Ακριβώς κάτω από το πλαίσιο κειμένου, βλέπετε μικρά 
εικονίδια των φωτογραφιών που έχετε επιλέξει μέχρι στιγμής. 
Εάν κάνετε κλικ στο τετράγωνο με το σταυρό (στα δεξιά τους) 
μπορείτε να ανεβάσετε περισσότερα. Επιπλέον, εάν περάσετε 

το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια φωτογραφία, το 
εικονίδιο θα γίνει πιο σκούρο και ένα X θα εμφανιστεί στην 
επάνω δεξιά γωνία. Κάνοντας κλικ σε αυτό το X, θα 
αφαιρεθεί η φωτογραφία από τη λίστα. 
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5) Σε περίπτωση που θέλετε να συμπεριλάβετε το όνομα ενός 

φίλου σας στο Facebook στο κείμενό σας, έχετε την επιλογή 
να ενημερώσετε αυτό το άτομο τη στιγμή που ανεβάζετε την 
ανάρτηση. 

 

Αυτό μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους: 

 

a) Πατήστε στο ορθογώνιο "Tag Friends" και θα εμφανιστεί 
ένα πλαίσιο που αρχίζει με τη λέξη "With". Κάντε κλικ στο 
λευκό μέρος του και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα 

του ατόμου που θέλετε να συμπεριλάβετε στο κείμενό σας. 
Στη συνέχεια, θα δείτε το όνομα και τη φωτογραφία 
προφίλ αυτού του ατόμου να εμφανίζεται ακριβώς 
παρακάτω.  
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Πατήστε τα και στη συνέχεια το όνομα αυτού του ατόμου 

θα εμφανιστεί μέσα σε ένα ορθογώνιο με ένα x πάνω του. 
Επιπλέον, στο κάτω αριστερό μέρος του κειμένου της 
ανάρτησής σας, θα εμφανίζεται η λέξη "With" 

ακολουθούμενη από το όνομα αυτού του ατόμου, με μπλε 
γράμματα. 

 

b) Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται "with (όνομα ατόμου)" 
κάτω από το κείμενο της ανάρτησής σας, κάντε τα εξής: 
Καθώς πληκτρολογείτε το κείμενο, τη στιγμή που θα 
φτάσετε στο σημείο όπου αναφέρετε τον φίλο σας, 
εισάγετε το @ (shift + 2) και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε 
το όνομα αυτού του ατόμου. Το πλήρες όνομα και η 
φωτογραφία προφίλ αυτού του ατόμου θα εμφανιστούν 
ακριβώς παρακάτω. 
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Κάντε κλικ σε αυτά και, στη συνέχεια, το πλήρες όνομα 
αυτού του ατόμου θα συμπληρωθεί αυτόματα στο 
κείμενό σας, θα είναι μέσα σε μπλε ορθογώνιο και το 
σύμβολο "@" στην αρχή του θα αφαιρεθεί. 

 
 

*Και οι δύο αυτές μέθοδοι δημιουργούν το λεγόμενο tagging όπου, 
όπως είπαμε, το άτομο που αναφέρεται στο κείμενο ενημερώνεται. 

Συνιστάται να ακολουθείτε αυτή την πρακτική, δεδομένου ότι είναι 
ένας άγραφος κανόνας του Facebook ότι όλοι οι χρήστες έχουν το 
δικαίωμα να γνωρίζουν πότε κάποιος τους αναφέρει στις αναρτήσεις 
του (ειδικά σε περίπτωση που δεν θέλουν να αναφέρονται). 
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6) Με το τετραγωνίδιο feeling/activity (συναισθήματα/ 
δραστηριότητα) μπορείτε να βάλετε μια επικεφαλίδα στην 
ανάρτησή σας που περιγράφει πώς αισθάνεστε ή τι κάνετε 

(συνοδευόμενο από σχετικό εικονίδιο) ενώ γράφετε την 
ανάρτησή σας. 

 

Πατήστε το και θα εμφανιστει μια λίστα πιθανών 
επικεφαλίδων … 

 
 

… και μπορείτε να κάνετε κλικ σε όποιαν θέλετε για να δείτε 

τις αντίστοιχες επιλογές. 
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Η επιλογή σας θα προστεθεί κάτω αριστερά του κειμένου που 
πληκτρολογείτε (όταν ανεβάσετε την ανάρτηση, θα φανεί 
πάνω από το κείμενο). 
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7) Εάν θέλετε να επισημάνετε μια τοποθεσία που σχετίζεται 
κάπως με την ανάρτησή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Check in 

και θα εμφανιστεί ένα ορθογώνιο που αρχίζει με τη λέξη "At".  

 

* Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι πάντα ασφαλές να δημοσιεύετε 
την τοποθεσία σας για προφανείς λόγους 

 

Πατήστε στο λευκό πλαίσιο και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε 

την τοποθεσία που θέλετε να αναφέρετε. Μια λίστα πιθανών 

τοποθεσιών θα εμφανιστεί ακριβώς παρακάτω. Κάντε κλικ σε 
αυτήν που είναι σωστή … 

 
…και θα εμφανιστεί στην κάτω αριστερή πλευρά του 
κειμένου που πληκτρολογείτε (όταν δημοσιευτεί η ανάρτηση, 
θα φανεί πάνω από το κείμενο). 

 

8) Πριν δημοσιεύσετε την ανάρτησή σας, βεβαιωθείτε ότι θα την 
δει το κοινό που προτιμάτε. 
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Αυτό φαίνεται στο πλαίσιο στα δεξιά του “News Feed”.  

Πατήστε εκεί και θα δείτε τις πιθανές επιλογές (βεβαιωθείτε  

ότι επιλέγετε "more" και στη συνέχεια "see all" στο κάτω 
μέρος της λίστας για να δείτε όλες τις καταχωρίσεις) … 

 
 

- Public: Ορατή από όλους στο Διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το αν 
είναι χρήστες του Facebook ή φίλοι σας στο Facebook. 

- Friends: Οι φίλοι σας στο Facebook τα tagged άτομα και όλοι οι 
φίλοι του Facebook και των δύο ομάδων. 

- Friends except: Το ίδιο με το προηγούμενο εκτός από το ότι 
μπορείτε να αποκλείσετε ορισμένους φίλους. 

- Only me: Χρησιμοποιείται κυρίως όταν δεν θέλετε να εμφανίζεται 
πλέον μια παλιά ανάρτηση σε άλλους, αλλά για κάποιο λόγο 
θέλετε να τη βλέπετε μόνο εσείς. 

- Specific friends: Μόνο συγκεκριμένοι φίλοι σας θα την βλέπουν 

- Custom: Μια πλήρως προσαρμόσιμη λίστα των ατόμων που το 
βλέπουν ή όχι (συνιστάται για προχωρημένους χρήστες).  
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Τέλος, κάντε κλικ στο μπλε ορθογώνιο που λέει "Post" στο κάτω μέρος 
του παραθύρου και η ανάρτησή σας δημοσιεύεται! 
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Διαγραφή ανάρτησης 

Αν θέλετε να διαγράψετε μια ανάρτηση που έχετε δημοσιεύσει, 
εντοπίστε την στο ιστορικό αναρτήσεων του προφίλ σας και κάντε κλικ 
στις 3 κουκκίδες στην επάνω δεξιά γωνία. 

Από τη λίστα που εμφανίζεται, επιλέξτε διαγραφή … 

 

…και στο παράθυρο που ανοίγει, πατήστε ξανά Delete. 
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Θέμα 3: Skype και Zoom 

Η συνομιλία μέσω βίντεο, δηλαδή η συζήτηση με κάμερες αντί της 
ανταλλαγής κειμένων, είναι μια από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες που 
μπορεί να προσφέρει το Διαδίκτυο. 

Είναι ο πιο άμεσος τρόπος διαδικτυακής επικοινωνίας αφού 
χρησιμοποιείτε τη φωνή και την εικόνα σας για να εκφραστείτε, όπως 
στην κανονική ζωή. 

Ταυτόχρονα, αποφεύγετε παρερμηνείες που ενδέχεται να προκύψουν 
κατά την αποστολή μηνυμάτων, λόγω της έλλειψης προφορικής 
επικοινωνίας. 

Υπάρχουν πολλά λογισμικά που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες, αλλά 
τα πιο δημοφιλή αυτήν τη στιγμή είναι το Skype και το Zoom. 

Και τα δύο είναι εύχρηστα και εκτός από την ανταλλαγή βίντεο και 
ήχου, προσφέρουν και άλλες επιπλέον λειτουργίες που μπορούν να 
αναβαθμίσουν την εμπειρία μιας συνομιλίας. 

 

Δραστηριότητα 

- Ανοίξτε 3 ξεχωριστές συνομιλίες με 3 συμμαθητές σας 

- Ανοίξτε μια ομαδική συνομιλία με όλους 

- Σε όλες τις συζητήσεις, προσπαθήστε να στείλετε φωτογραφίες, μηνύματα με 
emoji και να αντιδράσετε στα μηνύματα του συνομιλητή. 

- Δημιουργήστε μια ανάρτηση χωρίς αποδέκτη, με αποδέκτη ένα φίλο και με 
αποδέκτη μια σελίδα/ομάδας. Συμπεριλάβετε: κείμενο, επισήμανση φίλων και 
τοποθεσίας, επικεφαλίδα συναισθήματος/ενέργειας και φωτογραφίες  
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Δημιουργία  λογαριασμού Skype και Zoom - Εύκολο  

Διάρκεια : 45 λεπτά  

Όπως και στο Facebook, η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού είναι 
το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε για να χρησιμοποιήσετε το Skype. 

Σε αντίθεση με το Facebook, το Skype δεν είναι ιστότοπος και 
επομένως δεν έχετε πρόσβαση σε αυτό από το πρόγραμμα 
περιήγησής σας (browser) στο Διαδίκτυο. 

Αντ' αυτού, είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή (ακριβώς όπως το 
πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο) και επομένως έχετε πρόσβαση 
σε αυτό πατώντας στο εικονίδιο του στην επιφάνεια εργασίας, όπως 
κάνετε με το πρόγραμμα περιήγησης. 

Για να εμφανιστεί αυτό το εικονίδιο, πρέπει πρώτα να το κατεβάσετε 
και να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. 

Ο εκπαιδευτής σας θα σας καθοδηγήσει τώρα σε αυτήν τη διαδικασία. 

Αφού τελειώσετε, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος 
και θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη: 

 

Πατήστε Let’s go (έναρξη) και στην επόμενη οθόνη πατήστε Sign in or 

create (σύνδεση ή δημιουργία). 
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Το Skype ανήκει στην Microsoft, άρα για να το χρησιμοπιοήσετε, 

πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Microsoft, που λειτουργεί 
και ως ο λογαριασμός σας στο Skype. Για να το κάνετε πατήστε “Create 

one!” (δημιουργία). 

 

Στην επόμενη οθόνη, μπορείτε είτε να εισαγάγετε τον αριθμό 
τηλεφώνου σας είτε το email σας επιλέγοντας "Use your email 

instead". Και στις δύο περιπτώσεις, ό,τι εισαγάγετε θα συσχετιστεί με 
τον λογαριασμό σας. Αφού το κάνετε, πατήστε Next (Επόμενο). 
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Στην επόμενη οθόνη, πρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για 
τον λογαριασμό σας. Αν θέλετε να δείτε τι πληκτρολογείτε, κάντε κλικ 
στο πλαίσιο "Show password", διαφορετικά ο κωδικός εμφανίζεται ως 
μια σειρά μαύρες κουκκίδες. 

 

Μετά, πρέπει να γράψετε το όνομα και το επώνυμό σας. Φυσικά, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ψευδώνυμο. Σε κάθε περίπτωση, 
λάβετε υπόψη ότι αυτό θα είναι το όνομά σας στον κόσμο του Skype. 
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Στη συνέχεια, θα ερωτηθείτε για τη χώρα και την ημερομηνία γέννησής 

σας. Πατώντας σε κάθε στήλη θα δείτε μια λίστα με ημέρες, μήνες και 
έτη. Μπορείτε να μην γράψετε την πραγματική ημερομηνία σας. 

 

Για να επαληθεύσει το σύστημα ότι υπάρχει η διεύθυνση email που 
δηλώνετε, θα σας στείλει ένα μήνυμα εκεί και θα σας ζητήσει να 
εισαγάγετε τον κωδικό που θα βρείτε μέσα σε αυτό. 
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Θα εμφανιστεί μια εικόνα με παραμορφωμένα γράμματα και 
αριθμούς, που πρέπει να εισαγάγετε επακριβώς στην παρακάτω 
γραμμή. Αυτός ο κωδικός ασφαλείας ονομάζεται captcha. 
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Τέλος, συνιστάται να επιλέξετε Yes (Ναι) στο επόμενο παράθυρο, για να 
μην χρειάζεται να γράφετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης 
κάθε φορά που θέλετε να συνδεθείτε στο Skype. 

 

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο Skype, θα σας ζητηθεί να 
ορίσετε μια εικόνα προφίλ. 
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Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, έχει τον ίδιο ρόλο με την εικόνα του 
προφίλ σας στο Facebook ως εκ τούτου είναι η σημαία του προφίλ σας. 

 

Επιλέξτε Upload Photo (ανέβασμα φωτογραφίας) και επιλέξτε μια 

εικόνα από τον υπολογιστή σας (ανατρέξτε στην Ενότητα 1). Όταν 

εμφανιστεί μέσα στον κύκλο, πατήστε Continue (συνέχεια). 

 



   

  

128 

Στη συνέχεια θα πρέπει να ελέγξετε το μικρόφωνο και τα ηχεία του 
υπολογιστή σας. 

Εάν μιλάτε στο μικρόφωνό σας και βλέπετε μπλε κουκίδες να 
πηγαίνουν δεξιά και αριστερά κατά μήκος μιας γραμμής γκρι 
κουκκίδων, αυτό σημαίνει ότι το μικρόφωνό σας λειτουργεί σωστά. 

Κάντε κλικ στη επιλογή Test audio (Δοκιμή ήχου) και εάν ακούτε 
μουσική, τα ηχεία σας λειτουργούν κανονικά. 

Ο εκπαιδευτής θα σας καθοδηγήσει σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε 

σε περίπτωση που ένα από τα δύο δεν λειτουργεί. 

Αφού τελειώσετε και με τα δύο, επιλέξτε Continue (Συνέχεια). 
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Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι η κάμερά σας λειτουργεί 
επίσης σωστά. Εάν μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας στο επάνω 
τετράγωνο, τότε λειτουργεί. 

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να βάλετε κάποια εφέ στο φόντο επιλέγοντας 
οποιοδήποτε από τα παρακάτω background effects. 

 

  



   

  

130 

Αυτά τα εφέ αλλάζουν το φόντο σας και αφήνουν μόνο την εικόνα σας 
ανεπηρέαστη. 
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Τέλος, το Skype θα σας ενημερώσει ότι μπορεί να σας βοηθήσει να 
βρείτε φίλους εκεί, μέσω των επαφών (Contacts) που έχετε. 

 

Πατήστε OK και ο λογαριασμός σας στο Skype είναι έτοιμος!  
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Δημιουργία λογαριασμού Zoom   

Το Zoom είναι ένα άλλο δημοφιλές λογισμικό βιντεοδιάσκεψης, το 
οποίο έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σύγκριση με το Skype. 

Η επιλογή μεταξύ των δύο αφορά τις προτεραιότητες που έχει κάθε 
χρήστης. 

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, η διαδικασία είναι πολύ 
παρόμοια με αυτή του Skype… 

Αφού το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας με τη βοήθεια του 
εκπαιδευτή σας, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη: 

 

Πατήστε Sign in (σύνδεση) και στο επόμενο παράθυρο, πατήστε Sign Up 

Free (εγγραφή δωρεάν) κάτω δεξιά. 
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Το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο θα ανοίξει αυτόματα και 
θα εμφανιστεί μια φόρμα, όπου πρέπει να εισαγάγετε την ημερομηνία 
γέννησής σας. Κάντε κλικ σε κάθε ενότητα ορίστε την επιλογή σας από 
την λίστα που εμφανίζεται και μετά πατήστε Continue (Συνέχεια). 

Υπενθυμίζεται και πάλι ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να εισαγάγετε τα 
πραγματικά σας στοιχεία. 

 

Στην επόμενη οθόνη, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email σας και στο 
πλαίσιο ακριβώς παρακάτω, πληκτρολογήστε τους παραμορφωμένους 
αριθμούς και γράμματα που βλέπετε (για άλλη μια φορά, έναν κωδικό 
captcha) Τέλος, πατήστε Sign Up (εγγραφή). 
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Πατήσετ Confirm (επιβεβαίωση) στο παράθυρο που εμφανίζεται … 

 

… και μετά θα δείτε το εξής μήνυμα. 

 

Ανοίξτε το email που λάβατε και πατήστε μέσα σε αυτό το κουμπί 
Activate Account (ενεργοποίηση λογαριασμού). 
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Θα εμφανιστεί μια νέα καρτέλα, όπου πρέπει να απαντήσετε εάν θα 
εγγραφείτε για λογαριασμό κάποιου σχολείου και, στη συνέχεια, 
επιλέξτε Continue. 

 

Στη συνέχεια, πρέπει γράψετε το όνομα και το επώνυμό σας (και πάλι, 
δεν χρειάζεται να είναι τα πραγματικά) και να ορίσετε έναν κωδικό 
πρόσβασης για τον λογαριασμό σας (τον οποίο πρέπει να εισαγάγετε 
ξανά στο πιο κάτω πλαίσιο). 

Βεβαιωθείτε ότι πληροί τις 4 προαναφερθείσες απαιτήσεις. Εάν όλα 
γίνουν πράσινα, τότε ο κωδικός πρόσβασης είναι έγκυρος. Πατήστε 
Continue για να συνεχίσετε 

 

Στο επόμενο βήμα μπορείτε προαιρετικά να εισάγετε τα email των 
φίλων σας για να τους καλέσετε να χρησιμοποιήσουν το Zoom. 

Εάν δεν θέλετε να το κάνετε, επιλέξτε Skip this step (Παράλειψη αυτού 
του βήματος). 
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Τέλος, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη, που σημαίνει ότι ο 

λογαριασμός σας είναι έτοιμος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 

Με τη βοήθεια του εκπαιδευτή σας, κάντε μια δοκιμαστική συνάντηση για να 
ελέγξετε την ποιότητα του βίντεο και του μικροφώνου σας, όπως κάνατε στο 
Skype.  
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Πλοήγηση στο  Skype - Μεσαίο 

Διάρκεια : 60 λεπτά  

Τώρα που έχετε δημιουργήσει τον λογαριασμό σας, κάθε φορά που 
πατάτε στο εικονίδιο Skype στην επιφάνεια εργασίας, θα εμφανίζεται 
το ακόλουθο παράθυρο, όπου μπορείτε να δείτε τον τελευταίο 
λογαριασμό Skype που χρησιμοποιήσατε. Κάντε κλικ εκεί για να 
συνδεθείτε χωρίς να χρειάζεται να γράψετε το όνομα χρήστη και τον 
κωδικό πρόσβασής σας. 

Σε περίπτωση που θέλετε να συνδεθείτε με διαφορετικό λογαριασμό, 

επιλέξτε το κουμπί "add another account” (προσθήκη άλλου 
λογαριασμού) και στη συνέχεια θα πρέπει να εισαγάγετε το όνομα 
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του νέου λογαριασμού. 

 

 

Αφού συνδεθείτε (log in), θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη που ανοίγει 
όταν ένας λογαριασμός είναι νέος. Στην αριστερή στήλη με τίτλο 
πρόσφατες συνομιλίες, θα δείτε τη φράση "Start chatting on Skype" 

(Έναρξη συνομιλίας στο Skype), που σημαίνει ότι δεν έχετε κάνει ακόμα 
συνομιλίες. 
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Οι επαφές (Contacts) στο Skype είναι σαν τους φίλους στο Facebook. 

 

Προσθήκη επαφών 

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, θα χρειαστείτε το όνομα Skype του 
ατόμου που θέλετε να προσθέσετε ή εναλλακτικά το email με το οποίο 
είναι συνδεδεμένος ο λογαριασμός αυτού του ατόμου. 

Επάνω αριστερά μπορείτε να δείτε ένα πλαίσιο με τη φράση "people, 

groups & messages" (άτομα, ομάδες και μηνύματα)”. 

  

Πατήστε εκεί, και θα μετατραπεί σε ένα μπλε τετράγωνο με τη φράση 
“Search Skype” (αναζήτηση στο Skype). 
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Γράψτε όνομα/email της επαφής που θέλετε να προσθέσετε και θα 

δείτε να εμφανίζεται παρακάτω. 

 

Πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικού πάνω στο άτομο αυτό και 
επιλέξτε Add Contact, προσθήκη επαφής, στις επιλογές που 
εμφανίζονται. 
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Μετά πατήστε το X στα δεξιά του μπλε τετρατώνου πάνω αριστερά και 
η στήλη θα επανέλθει στην προηγούμενη μορφή της. Πατήστε το 

εικονίδιο των επαφών από πάνω … 

 

 

… και θα εμφανιστεί μια λίστα των επαφών σας. 
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* Η υπηρεσία Echo / Sound Test υπάρχει μεταξύ των επαφών σας από 
προεπιλογή. Δεν είναι άτομο, αλλά μια λειτουργία μέσω της οποίας 
μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργικότητα της κάμερας και του 
μικροφώνου σας.  

 

Συνομιλία στο Skype 

Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση στο Skype, κάντε κλικ στο εικονίδιο 
με το σύννεφο "Chats" (Συζητήσεις) πάνω αριστερά. Στη συνέχεια, 
κάτω δεξιά, κάντε κλικ στο κουμπί New Chat (Νέα συνομιλία) και στις 
επιλογές που εμφανίζονται, πατήστε New Chat. 
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Θα δείτε μια λίστα με όλες τις επαφές σας. Επιλέτε μία επαφή με την 
οποία θέλετε να ξεκινήσετε μια συνομιλία. 

Εάν η λίστα σας είναι πολύ μεγάλη και δυσκολεύεστε να την βρείτε, 
μπορείτε να την πληκτρολογήσετε στο ορθογώνιο αναζήτησης στην 
κορυφή για να εμφανιστεί. 

 

 

Συνομιλία στο Skype 

Το δεξί μισό τμήμα της οθόνης θα γίνει το πλαίσιο διαλόγου όπου 
μπορείτε να συνομιλήσετε με την επαφή που επιλέξατε. 

Όπως και στο Facebook, το πλαίσιο διαλόγου του Skype περιέχει μια 
σειρά χρήσιμων στοιχείων: 
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1) Πάνω αριστερά βλέπετε το όνομα του συνομιλητή σας. 

* Εάν η συνομιλία είναι νέα, όπως στο παραπάνω παράδειγμα, 
μπορείτε επίσης να δείτε την εικόνα του προφίλ του, η οποία 
όμως θα εξαφανιστεί μετά την ανταλλαγή ορισμένων μηνυμάτων. 

 

2) Στο κάτω μέρος, υπάρχει το ορθογώνιο στο οποίο μπήκατε για να 
γράψετε το μήνυμά σας. Αφού τελειώσετε, πατήστε το εικονίδιο 
βέλους στα δεξιά (όπως στο Facebook). 

 
 

Πάνω από αυτό, μπορείτε να δείτε το ιστορικό των μηνυμάτων 

που έχετε ανταλλάξει, με τα πρόσφατα στο κάτω μέρος και τα 
παλαιότερα στην κορυφή. 

Και εδώ, τα μηνύματα που στέλνετε είναι στα δεξιά, ενώ τα 
συνομιλητές σας βρίσκονται στα αριστερά. 



   

  

144 

 
 

3) Το Skype διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία emoji που μπορείτε να 
προσθέσετε στο κείμενό σας, με κλικ στο χαμογελαστό πρόσωπο 

στα αριστερά της "φούσκας" "Type a message" (πληκτρολογήστε 
ένα μήνυμα). Επιλέξτε αυτά που θέλετε και μετά πατήστε Escape 

για να κλείσετε το παράθυρό τους. 

 
 

4) Στα δεξιά της φούσκας υπάρχει ένα εικονίδιο φωτογραφίας. 

Πατώντας εκεί, μπορείτε να στείλετε μια φωτογραφία από τον 
υπολογιστή σας στον συνομιλητή σας. 
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Αφού επιλέξετε τη φωτογραφία σας (ανατρέξτε στην Ενότητα 1 

για να δείτε το πώς να το κάνετε) τότε θα εμφανιστεί πάνω από 
το συννεφάκι. 
Σε αυτό το σημείο, η φωτογραφία δεν έχει σταλεί ακόμα, και, αν 
θέλετε, μπορείτε να γράψετε ένα συνοδευτικό κείμενο. 

Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο ορθογώνιο με το σταυρό στα 
δεξιά της φωτογραφίας για να προσθέσετε περισσότερες. Όταν 
τελειώσετε, πατήστε το βέλος κάτω δεξιά … 

 
… για να σταλεί η φωτογραφία και να εμφανίζεται στο ιστορικό 
των μηνυμάτων σας. 
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Σημειώστε ότι αφού ξεκινήσετε την ανταλλαγή μηνυμάτων με μια 
επαφή, εμφανίζεται μια γραμμή αφιερωμένη στη συνομιλία σας 
στα αριστερά, που περιλαμβάνει το όνομα και τη φωτογραφία 

προφίλ του συνομιλητή μαζί με μια ματιά στο τελευταίο μήνυμα 

της συζήτησης. 
 

Εφεξής, δεν χρειάζεται να ακολουθείτε τη διαδικασία “new 

chat” (νέα συνομιλία) κάθε φορά που θέλετε να μιλήσετε με 
αυτό το άτομο. Απλώς πατήστε πάνω στη γραμμή που είναι 
αφιερωμένη στη συζήτησή σας και το αντίστοιχο πλαίσιο 
διαλόγου θα εμφανιστεί στο δεξί μισό της οθόνης. 

 

Λάβετε επίσης υπόψη ότι αν δείτε μια πράσινη κουκκίδα κάτω 
δεξιά από τη φωτογραφία προφίλ αυτού του ατόμου, τότε 
σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχει συνδεθεί στο Skype και ως εκ 
τούτου είναι διαθέσιμο για συνομιλία. 
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Συνομιλία μέσω βίντεο 

 

Αυτή είναι ίσως η πιο διάσημη λειτουργία του Skype, η συνομιλία 
μέσω βίντεο, όπου αντί για κείμενο, επικοινωνείτε με τον 
συνομιλητή σας μέσω της κάμερας και του μικροφώνου σας. 

Τα δύο κουμπιά πάνω δεξιά εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό: 

- Πατήστε το σύμβολο με την κάμερα (ένα τετράγωνο κι ένα 

τριγωνάκι)  για να ξεκινήσετε μια συνομιλία βίντεο όπου και 
εσείς και το άλλο άτομο μπορείτε να δείτε και να ακούσετε ο 
ένας τον άλλο. 

- Πατήστε το σύμβολο με το τηλέφωνο για να ξεκινήσετε μια 

συνομιλία φωνής, όπου εσείς και το άλλο άτομο μπορείτε να 
ακούσετε αλλά όχι να δείτε ο ένας τον άλλο (σαν να μιλούσατε 
στο τηλέφωνο). 

Πώς καλείτε ένα άτομο: 

Εάν είστε το άτομο που ξεκινά μια κλήση, αφού κάνετε κλικ σε ένα 
από τα δύο παραπάνω κουμπιά, θα εμφανιστεί το ακόλουθο 
παράθυρο: 
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- Επάνω αριστερά μπορείτε να δείτε το όνομα του ατόμου που 
καλείτε (ακολουθούμενο από τη λέξη “ringing” ("κουδούνισμα")) 

- Η εικόνα που προέρχεται από την κάμερά σας καλύπτει 
ολόκληρο το παράθυρο σε αυτό το σημείο. 

- Εάν το άτομο που καλείτε δεν απαντά, μπορείτε να πατήσετε 
πάνω στον κόκκινο κύκλο με το ακουστικό για να τερματίσετε 
την κλήση (όπως όταν κατεβάζετε ένα πραγματικό ακουστικό 
αφού κάποιος δεν έχει απαντήσει). 
 

Αν το άτομο απαντήσει, η οθόνη θα γίνει ως εξής: 
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- Επάνω αριστερά, βλέπετε το όνομα του συνομιλητή 

- Από κάτω είναι το χρονόμετρο που μετρά τη διάρκεια της κλήσης 

- Η εικόνα από την κάμερά σας φαίνεται τώρα σε ένα μικρό 
παράθυρο επάνω δεξιά, ενώ η κάμερα του συνομιλητή καλύπτει 
όλο το υπόλοιπο παράθυρο. 

- Στο κάτω μέρος, βλέπετε 3 κουμπιά που είναι πολύ σημαντικά 
κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε κλήσης: 

 

1) Με το αριστερό που δείχνει ένα μικρόφωνο μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνό σας 
κάνοντας κλικ σε αυτό. Εάν είναι λευκό (όπως στο παραπάνω 
παράδειγμα) σημαίνει ότι ο συνομιλητής σας μπορεί να σας 
ακούσει. Εάν είναι μαύρο και διαγραμμισμένο, τότε είστε σε 
σίγαση επομένως η άλλη πλευρά δεν μπορεί να σας ακούσει.  

 
 

2) Με το μεσαίο που περιέχει το σύμβολο της κάμερας μπορείτε 
να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την κάμερα. 

Και εδώ, αν είναι λευκό, σημαίνει ότι ο συνομιλητής σας 
μπορεί να σας δει. 
Εάν είναι μαύρο και διαγραμμισμένο, τότε δεν μπορεί να σας 
δει. Σε αυτήν την περίπτωση, θα παρατηρήσετε ότι το μικρό 
παράθυρο πάνω δεξιά μετατρέπεται σε κύκλο που περιέχει 
τη φωτογραφία του προφίλ σας. 
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Το αντίστροφο συμβαίνει σε περίπτωση που το άλλο άτομο 

απενεργοποιήσει την κάμερα του / της. 

 

Ενώ μπορείτε να δείτε την εικόνα της κάμεράς σας επάνω 
δεξιά, το υπόλοιπο παράθυρο (που συνήθως περιέχει την 
εικόνα της κάμερας του άλλου ατόμου) γίνεται μαύρο και 
δείχνει την εικόνα προφίλ του συνομιλητή μέσα σε έναν 
κύκλο στη μέση. Σε περίπτωση που αυτό το άτομο δεν έχει 
ορίσει μια φωτογραφία προφίλ, τότε ο κύκλος περιέχει τα 
αρχικά του (όπως στο παράδειγμα). 

 
 

3) Το δεξί που είναι κόκκινο και δείχνει ένα ακουστικό, είναι για 
τον τερματισμό της κλήσης σε οποιοδήποτε χρονική στιγμή. 

 

Αν σας καλεί ένα άλλο άτομο: 

 

Αν κάποιος σας καλέσει ενώ βρίσκεστε στο Skype, θα 
εμφανιστεί η ακόλουθη μαύρη γραμμή στο επάνω μέρος της 
οθόνης σας: 
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- Αριστερά βλέπετε το όνομα του καλούντος  

- Πατώντας στον πράσινο κύκλο με το σύμβολο της κάμερας, 

 τότε απαντάτε την κλήση και ο καλών θα μπορεί και να 
σας δει και να σας ακούσει (άρα έχετε ξεκινήσει βιντεοκλήση). 

- Αν πατήσετε τον πράσινο κύκλο με το ακουστικό, τότε ο καλών 

θα μπορεί να σας ακούσει αλλά όχι να σας δει (δηλαδή  έχετε 

ξεκινήσει μια φωνητική συνομιλία).  

- Αν πατήσετε τον κόκκινο κύκλο με το ακουστικό, απορρίπτετε 

την κλήση.  

-  

 

 

Χρήση του ζουμ Zoom - Προχωρημένο  

Διάρκεια : 30 λεπτά  

Όταν πατήσετε δύο φορές (διπλό κλικ) στο εικονίδιο του Zoom στην 
επιφάνεια εργασίας, εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο … 

Activity 

Με την βοήθεια του εκπαιδευτή σας … 

1) Προσθέστε τους συμμαθητές σας ως επαφές στο Skype   

2) Χωριστείστε σε ζεύγη και πραγματοποιήστε κλήσεις 1-προς-1 μεταξύ σας 

3) Χωριστείστε σε ομάδες των 3 και πραγματοποιήστε ομαδικές κλήσεις. Ο 
εκπαιδευτής σας θα σας δείξει τις διαφορές με τις 1-προς-1 κλήσεις.  
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… όπου μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινήσετε μια κλήση (η οποία στη 
γλώσσα του Zoom αναφέρεται ως "συνάντηση") ή να συμμετάσχετε σε 
μια κλήση που έχει ξεκινήσει κάποιο άλλο άτομο. 

 

Εκκίνηση μιας συνάντησης: 

Πατήστε Sign in (σύνδεση), γράψτε το όνομα χρήστη και το password 

το λογαριασμού σας στο Zoom στο επόμενο παράθυρο και πατήστε 

ξανά Sign in. 

 

Στην επόμενη οθόνη, κάτω από το πορτοκαλί τετράγωνο, κάντε κλικ 
στο βέλος δίπλα στη φράση "New Meeting" (Νέα συνάντηση) και από 
τις επιλογές που εμφανίζονται, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού 
πάνω από τον 10ψήφιο κωδικό στο κάτω μέρος. Στη συνέχεια, από τις 
νέες επιλογές που εμφανίζονται στα δεξιά, επιλέξτε Copy Invitation 

(Αντιγραφή πρόσκλησης). 
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Ανοίξτε ένα πλαίσιο διαλόγου είτε στο Facebook Messenger είτε στο 
Skype με το άτομο με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε στο Zoom … 

 

 … κάντε δεξί κλικ στο "type a message bubble" (γράψτε ένα συννεφάκι 
μηνύματος), επιλέξτε Paste (Επικόλληση) από τις επιλογές που 
εμφανίζονται … 
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Αφού στείλετε το μήνυμα, πατήστε στο συννεφάκι "Join our Cloud HD 

Video Meeting" (Συμμετοχή στο Cloud HD Video Meeting) που 
εμφανίζεται ακριβώς κάτω από το μήνυμα που στείλατε (ζητήστε και 
από τον συνομιλητή σας να το επιλέξει επίσης). 

* Σε περίπτωση που θέλετε να προσκαλέσετε περισσότερα από ένα 
άτομα, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία για καθένα από αυτά. 
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Μια νέα καρτέλα θα ανοίξει αυτόματα στο πρόγραμμα περιήγησης, με 
ένα μήνυμα μέσα σε ένα μαύρο ορθογώνιο στην κορυφή. Επιλέξτε 
Open Zoom Meetings (άνοιγμα συναντήσεων Zoom) 

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε Join with computer audio 

(σύνδεση  με ήχο από τον υπολογιστή)… 

 

Μετά από αυτό, θα ανοίξει ένα παράθυρο συνομιλίας μέσω βίντεο, το 
οποίο είναι παρόμοιο με αυτό του Skype: 
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1) Στην κορυφή βλέπετε την εικόνα της κάμερας. Αν υπάρχουν 
περισσότεροι συμμετέχοντες, και οι δικές τους κάμερες θα 
φαίνονται εκεί (εκτός από το άτομο που μιλά κάθε στιγμή). 

2) Παρακάτω, στη μεγάλη περιοχή, βλέπετε την κάμερα του 
συνομιλητή σας. Αν έχουμε περισσότερους από 2 συμμετέχοντες, 
αυτή η περιοχή καλύπτεται από την εικόνα της κάμερας του 
ατόμου που μιλά κάθε δεδομένη στιγμή. 

3) Κάτω αριστερά υπάρχει το κουμπί μικροφώνου το οποίο πατάτε 
για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. 

4) Ακριβώς δίπλα υπάρχει το κουμπί της κάμερας, το οποίο έχει 
την ίδια λειτουργία, για την κάμερά σας. 

5) Πατώντας το κουμπί Participants (Συμμετέχοντες), εμφανίζεται/ 
εξαφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων στα δεξιά της οθόνης. 
Εδώ υπάρχουν τα άτομα που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή σας 
πατώντας το κουμπί  "Join our Cloud HD Video Meeting" 

(Συμμετοχή στο Cloud HD Video Meeting). 

6) Με το κουμπί End, μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να 
αποχωρήσετε από τη συνάντηση (και να τη διατηρήσετε ενεργή 
για τους άλλους) ή να την τερματίσετε για όλους.  
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Αποδοχή πρόσκλησης σε συνάντηση: 

 

Αν κάποιος σας στείλει στο Facebook ή στο Skype μια πρόσκληση 
σε μια σύσκεψη Zoom, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί "Join our 

Cloud HD Video Meeting" (Συμμετοχή στο Cloud HD Video 

Meeting) που εμφανίζεται ακριβώς κάτω από την πρόσκληση. 
Ένας άλλος τρόπος συμμετοχής σε μια συνάντηση άλλου είναι να 
κάνετε κλικ στο κουμπί Join a Meeting (Συμμετοχή σε σύσκεψη) 
στο πρώτο παράθυρο που εμφανίζεται όταν κάνετε διπλό κλικ 
στο εικονίδιο Zoom στην επιφάνεια εργασίας σας … 

 
… βρείτε την ενότητα “Meeting ID” στην πρόσκληση που λάβατε... 

 
 

... και εισαγάγετέ το στην αντίστοιχη ενότητα στο παράθυρο που 
εμφανίζεται αφού κάνετε κλικ στο παραπάνω κουμπί Join a 

Meeting. 
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Βεβαιωθείτε ότι προσδιορίζετε επίσης το όνομα με το οποίο 
θέλετε να συμμετάσχετε στην συνάντηση. 
 

Πατήστε Join (Συμμετοχή), μετά εντοπίστε την ενότητα Passcode 

(Κωδικός πρόσβασης) στην πρόσκληση που σας εστάλη... 

 
 

… και εισαγάγετέ το στο παράθυρο που εμφανίζεται αφού 

πατήστετε Join. 
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Τέλος, πατήστε Join Meeting για να εμφανιστεί το παράθυρο 

βιντεοκλήσης. 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 

- Οργανώστε μια συνάντηση στο Zoom στην οποία θα προσκαλέσετε 2 
άτομα, 1 από το Skype και 1 από το Facebook 

- Ζητήστε από άλλο άτομο να σας προσκαλέσει σε μια συνάντηση Zoom και 
χρησιμοποιήστε το ID (αναγνωριστικό) και το passcode (κωδικό πρόσβασης) της 
πρόσκλησης για να συμμετάσχετε  
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Bonus Θέμα: Google Calendar 

Το Google Calendar είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της 
Google με όλο και περισσότερους χρήστες του Διαδικτύου (ακόμη και 
επαγγελματίες) να το επιλέγουν για την οργάνωση των καθημερινών 
καθηκόντων τους.  

Εκτός από τα καθήκοντα, είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να 
σημειώσετε κάποιες εκδηλώσεις (events) και να προσκαλέσετε τους 
συμμετέχοντες μέσω email. 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, λαμβάνετε μια ειδοποίηση μέσω email 

σχετικά με την εργασία/εκδήλωση που έχετε σημειώσει στο 
ημερολόγιο, διασφαλίζοντας έτσι ότι θα είστε στην ώρα σας. 

Πηγαίνετε στο www.google.com και βεβαιωθείτε ότι είστε 
συνδεδεμένοι (signed in). 

Αν όχι, πηγαίνετε στην ενότητα  “Writing, sending and replying to an 

email” (σύνταξη, αποστολή και απάντηση σε email) για να θυμηθείτε π 

ώς συνδέεστε στον λογαριασμό σας στο google. 

Αφού συνδεθείτε, πατήστε στα γκρι τετραγωνίδια πάνω δεξιά και από 

τις επιλογές που εμφανίζονται πατήστε Calendar. 

 

Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

http://www.google.com/
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- Στη μεγαλύτερη οθόνη μπορείτε να δείτε ένα ημερολόγιο με τη 
μορφή πίνακα. Στην επάνω οριζόντια σειρά βλέπετε τις ημέρες 
της τρέχουσας εβδομάδας. Η τρέχουσα ημέρα, σημειώνεται με 
μπλε κύκλο. Στην αριστερή κάθετη στήλη, υπάρχει μία ώρα της 
ημέρας για κάθε σειρά. 
 

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, σχηματίζονται κελιά που το καθένα 
αντιπροσωπεύει 1 ώρα κάθε μέρα. Μια κόκκινη γραμμή 

βρίσκεται μέσα στο κελί που αντιστοιχεί στην τρέχουσα ημέρα 
και ώρα της ημέρας. Στο παράδειγμα, βλέπουμε το ημερολόγιο 
στις 30 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 12:00 μ.μ. 

 

- Στην κορυφή, βλέπετε τον μήνα της τρέχουσας εβδομάδας. Σε 
περίπτωση που η εβδομάδα βρίσκεται στο μεταίχμιο δύο μηνών, 
βλέπετε και τους δύο μήνες όπως στο παραπάνω παράδειγμα.  
Στα αριστερά, υπάρχουν 2 βέλη με τα οποία μπορείτε να 
πλοηγηθείτε μέσα στις εβδομάδες. Κάντε κλικ στα δεξιά για να 
εμφανιστεί το ημερολόγιο την επόμενη εβδομάδα ή στα 
αριστερά για την προηγούμενη. 

 

- Επάνω αριστερά μπορείτε να δείτε μια σύνοψη του κεντρικού 
ημερολογίου, όπου εμφανίζεται ολόκληρος ο τρέχων μήνας (σε 
αντίθεση με το κεντρικό, που εμφανίζει μόνο την τρέχουσα 
εβδομάδα). 
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Στην επάνω δεξιά γωνία, υπάρχουν 2 βέλη με τα οποία μπορείτε 
να μετακινηθείτε στους μήνες (δεξί βέλος για τον επόμενο μήνα 
και αριστερά για τον προηγούμενο). 

 

Αφού επιλέξετε μια ορισμένη ημερομηνία στο μικρό ημερολόγιο, 
η εβδομάδα που την περιλαμβάνει θα εμφανιστεί στο κεντρικό. 

 

  

 

 

Προσθήκη καταχώρισης στο Google Calendar: 

Βρείτε το κελί (ημερομηνία και ώρα) του κεντρικού ημερολογίου 
στο οποίο θα γράψετε την καταχώρισή σας. 
 

Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τα βέλη είτε του 
κεντρικού είτε του μικρού ημερολογίου. 
 

Ας υποθέσουμε ότι είναι στις 5 Νοεμβρίου 2020, ξεκινώντας από 
τις 17:00 (σημειώνεται με κόκκινο χρώμα) … 
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1) Κάντε κλικ σε αυτό το κελί και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, 
πρέπει να εισαγάγετε … 

 
A) Όνομα της καταχώρισης   

B) Ώρα έναρξης και λήξης 

C) Σε περίπτωση που πρόκειται για κάτι που δεν έχει 
συγκεκριμένη ώρα, μπορείτε να το επισημάνετε ως "All day" 

(Όλη την ημέρα) και σε αυτήν την περίπτωση, οι 
προαναφερθείσες ώρες έναρξης και λήξης θα εξαφανιστούν 
και στη θέση τους θα εμφανιστεί απλώς η ημερομηνία. 
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Στην περίπτωση μιας τέτοιας εκδήλωσης, μπορείτε να τη 
βάλετε σε όποιο κελί της ημερομηνίας θέλετε. 

Τέλος, αν πρόκειται για πολυήμερη εκδήλωση, μπορείτε να 
ορίσετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης, όπως κάνετε με 
την ώρα έναρξης και λήξης ενός μονοήμερου συμβάντος. Η 
εκδήλωση θα ρυθμιστεί αυτόματα σε πολλές ημέρες στο 
κεντρικό ημερολόγιό σας. 

 
D) Σε περίπτωση που πρόκειται για επαναλαμβανόμενο συμβάν, 

μπορείτε να ορίσετε τη συχνότητά του και τα αντίστοιχα 
επιμέρους συμβάντα θα συμπληρωθούν αυτόματα στο 
κεντρικό ημερολόγιό σας. 

 
 

E) Αν κάποια άτομα θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση και 
γνωρίζετε τα email τους, μπορείτε να τα προσθέσετε στην 
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ενότητα "Guests" για να λάβουν ένα email ειδοποίησης 

(πρόσκληση). 

Κυλώντας προς τα κάτω θα δείτε περισσότερες επιλογές … 

 
 

F) Προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε μια περιγραφή. 

G) Τέλος, μπορείτε να προσθέσετε μια υπενθύμιση (reminder) 

για την εκδήλωση με τη μορφή email. Μπορείτε να επιλέξετε 
πόση ώρα πριν από την εκδήλωση θέλετε να το λάβετε. 

 
 

2) Πατήστε Save και η καταχώριση είναι ορατή στο αντίστοιχο κελί 
στο κεντρικό ημερολόγιο. 
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Συμπεράσματα 

Το Internet είναι συνώνυμο με την επικοινωνία και την συνεργασία. 

Σήμερα, οι άνθρωποι είναι πιο συνδεδεμένοι από ποτέ χάρη στον 
παγκόσμιο ιστό, που επιταχύνει την επικοινωνία, και κάνει τη 
συνεργασία πολύ πιο εύκολη από ό, τι στο παρελθόν. 

Μαθαίνοντας τα βασικά εργαλεία για την εκπλήρωση των παραπάνω, 
θα ωφεληθείτε πολύ και θα σας ενσωματωθείτε στον κόσμο της 
διαδικτυακής επικοινωνίας γρηγορότερα. 

Σήμερα, αυτά τα εργαλεία έχουν σχεδιαστεί για να είναι όσο το 
δυνατόν πιο απλά, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο την πόρτα σε όποιον 
θέλει να τα κατακτήσει, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την 
προηγούμενη εμπειρία στο θέμα. 

Ελπίζουμε ότι αυτή η Ενότητα σας κινητοποίησε και ότι τώρα, με τις 
νέες γνώσεις σας, θα είστε σε θέση να παραμείνετε σε επαφή με τα 
αγαπημένα σας πρόσωπα σε καθημερινή βάση, μεγιστοποιώντας με 
αυτόν τον τρόπο την ένταξή σας στον ψηφιακό κόσμο! 

Μείνετε συνδεδεμένοι! 

Δραστηριότητα 

Δημιουργήστε μια εκδήλωση 3 ωρών, μιας ημέρας και μιας πολυήμερης δράσης 
και προσκαλέστε τους συμμαθητές σας σε κάθε μία.  
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