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Ειςαγωγό 

Ο παρών οδηγόσ, επιτρϋπει ςτον οποιονδόποτε να πϊρει πληροφορύεσ ςχετικϊ με το 

WhatsApp, την εγκατϊςταςη και τη χρόςη του ςε βαςικό επύπεδο. 

 

χετικϊ με το WhatsApp 
To WhatsApp Messenger εύναι μια εφαρμογό για κινητϊ τηλϋφωνα που ςασ επιτρϋπει να 

ανταλλϊζετε μηνύματα χωρύσ χρϋωςη (π.χ. SMS). Σο WhatsApp Messenger εύναι διαθϋςιμο 

για iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android και Nokia. 

 

Σι θα πει; 
Η εταιρεύα WhatsApp Inc. Ιδρύθηκε ςτην καρδιϊ τησ Silicon Valley. Σι ςημαύνει το όνομα, 

ύςωσ αναρωτηθεύτε.  Εύναι απλϊ ϋνασ ϊλλοσ τρόποσ γραφόσ του What's Up (=Σι γύνεται;) 

 

Γιατύ;  
Γιατύ υπόρχε η ανϊγκη για κϊτι καλύτερο από την επιλογό των SMS. Γιατύ μπορούςε να 

γύνει πραγματικότητα. Γιατύ κϊποτε όλοσ ο κόςμοσ θα κατϋχει ϋνα Smartphone. 

 

Ποιοσ; 
Σο WhatsApp δημιουργόθηκε από δύο νεαρούσ που πϋραςαν ςυνολικϊ 20 χρόνια 

δουλεύοντασ για την Yahoo! Inc. πριν δημιουργόςουν την WhatsApp Inc. 

 

Νομικϋσ πληροφορύεσ 
Πριν αρχύςετε να χρηςιμοποιεύτε το WhatsApp, διαβϊςτε προςεκτικϊ τουσ όρουσ χρόςησ 

(www.whatsapp.com/legal/) 
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Κεφϊλαιο 1  ύντομοσ οδηγόσ χρόςησ του 

WhatsApp  

Αυτό το μϋροσ του οδηγού ϋχει κυρύωσ παρθεύ από την επύςημη ιςτοςελύδα του  WhatsApp. 

Περιγρϊφεται μόνο το μϋροσ εκεύνο του οδηγού που αναφϋρεται ςτα Android μια και εύναι 

και η πιο διαδεδομϋνη πλατφόρμα.  Αν λοιπόν ϋχετε ςύνδεςη ςτο διαδύκτυο και 

χρηςιμοποιόςετε το παρόν ϋγγραφο ςε περιβϊλλον Ms-Word/OpenOffice/LibreOffice 

υπϊρχουν πολλού ςύνδεςμοι που θα ςασ οδηγόςουν κατευθεύαν ςτην ιςτοςελύδα του 

WhatsApp site και εύναι πολύ εύκολο να αλλϊξετε μεταξύ πλατφόρμων (Windows Phone, 

iOS, BlackBerry, κλπ). 

Παρακϊτω, θα χρηςιμοποιηθεύ ςυχνϊ ο όροσ Κουμπύ Μενού. Για τισ περιςςότερεσ 

ςυςκευϋσ, το κουμπύ αυτό εύναι ϋνα κανονικό κουμπύ ςτο κινητό ςασ. Μερικϋσ φορϋσ  εύναι 

μϋροσ τησ οθόνησ.  Η εικόνα για το κουμπύ μενού εύναι διαφορετικό ςε κϊθε τηλϋφωνο. Εδώ 

θα βρεύτε μερικϊ παραδεύγματα για το πώσ μπορεύ να φαύνεται ςτο δικό ςασ τηλϋφωνο:  

 

 

 

Αν ϋχετε ςύςτημα  Android, το κουμπύ μενού θα βρύςκεται ςτην οθόνη όπωσ πιο κϊτω: 
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Για τηλϋφωνα χωρύσ Κουμπύ Μενού 

Για να χρηςιμοποιόςετε το Κουμπύ Μενού ςτο τηλϋφωνό ςασ, πατόςτε εκτεταμϋνα το 

κουμπύ τησ εφαρμογόσ. 

 

1.1. Εγκατϊςταςη του Whatsapp 

1. Βρεύτε την εφαρμογό WhatsApp ςτο app store και εγκαταςτόςτε την ςτο κινητό 

ςασ. Η εφαρμογό προςφϋρεται δωρεϊν. 

o ημειώςτε: θα πρϋπει να επιτρϋψετε την πρόςβαςη ςε Unknown sources 

ςτισ ρυθμύςεισ αςφαλεύασ ςασ (Security settings). 

2. Ανούξτε το WhatsApp και μεταβεύτε ςτην επόμενη οθόνη αφού ςυμφωνόςετε με 

τουσ όρουσ χρόςησ (Terms of Service). 

3. Επικυρώςτε τον αριθμό του τηλεφώνου ςασ.. 

4. Πληκτρολογόςτε ϋνα όνομα που θα θϋλατε το τηλϋφωνό ςασ ό οι επαφϋσ ςασ να 

βλϋπουν ςτισ ειδοποιόςεισ τουσ όταν τουσ ςτϋλνετε κϊποιο μόνυμα. Μην 

ανηςυχεύτε, μπορεύτε να το αλλϊξετε αυτό μετϊ, από τισ ρυθμύςεισ. Πηγαύνετε 

ςτο Menu Button > Settings > Profile (Μενού, Ρυθμίςεισ, Προφίλ) και πατόςτε το 

εικονύδιο  με το μολύβι.  

 

 

http://www.whatsapp.com/legal/
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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5. Αν εύχατε και παλαιότερα το WhatsApp ςτο κινητό ςασ, το  WhatsApp θα ςασ 

ρωτόςει αν θϋλετε να επαναφϋρετε τισ προηγούμενεσ ςυνομιλύεσ ςασ- "Chat backup 

found." Επιλϋξτε Restore αν θϋλετε να τισ επαναφϋρετε.. 

Σο WhatsApp ϋχει όδη εγκαταςταθεύ ςτο κινητό ςασ και μπορεύτε να ξεκινόςετε να 

επικοινωνεύτε.  

 

1.2. Προςθϋςτε ό αφαιρϋςτε επαφϋσ ςτο  WhatsApp 

 

Προςθέςτε επαφέσ 

Σο WhatsApp μπορεύ να βρει εύκολα και γρόγορα ποιοι φύλοι ςασ χρηςιμοποιούν 

WhatsApp. Σο WhatsApp διαβϊζει τουσ αριθμούσ τηλεφώνων από τον κατϊλογο επαφών 

ςασ και τουσ προςθϋτει αυτόματα ςτη λύςτα επαφών του WhatsApp. 

Αν θϋλετε να προςθϋςετε μια νϋα επαφό ςτη λύςτα επαφών του WhatsApp ςασ, απλϊ 

πληκτρολογόςτε το όνομα και τον αριθμό ςτισ επαφϋσ του κινητού ςασ και πατόςτε refresh: 

1. Ανούξτε το WhatsApp. 

2. Πηγαύνετε ςτισ επαφϋσ ςασ > Menu Button > Refresh. 

Εναλλακτικϊ, αν κϊποιοσ ςασ ςτεύλει αρχικϊ μόνυμα ςτο WhatsApp αλλϊ δεν υπϊρχει ο 

αριθμόσ του ςτισ επαφϋσ ςασ, ϋχετε την επιλογό να αποθηκεύςετε την επαφό αυτό 

πατώντασ ςτο «προςθόκη ςτισ επαφϋσ» Add to Contacts. 

Όταν προςθϋτετε επαφϋσ που διαμϋνουν ςτο εξωτερικό, βεβαιωθεύτε ότι ειςϊγετε τον 

αριθμό τουσ με τον πλόρη διεθνό τύπο ειςαγωγόσ. Ο τύποσ ειςαγωγόσ εύναι: 

 + [κωδικόσ  χώρασ] [αριθμόσ κινητού τηλεφώνου]. 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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 Επύςησ, βεβαιωθεύτε ότι  θα παραλεύψετε τα 0 που μπορεύ να υπϊρχουν ςτην αρχό 
του αριθμού. 

Αφαιρέςτε επαφέσ 

Οι WhatsApp επαφϋσ ςασ προϋρχονται από τη λύςτα επαφών του κινητού ςασ. Για να 

αφαιρϋςετε μια επαφό από τη λύςτα επαφών του WhatsApp, θα πρϋπει πρώτα να 

διαγρϊψετε την επαφό αυτό από τισ επαφϋσ του κινητού ςασ. 

Για να βρεύτε την επαφό WhatsApp  ςτο κινητό ςασ: 

1. Ανούξτε τισ WhatsApp επαφϋσ ςασ και βρεύτε την επαφό που θϋλετε να διαγρϊψετε. 

2. Πατόςτε πϊνω ςτην επαφό. 

3. Πατόςτε ςτο όνομα που βρύςκεται πϊνω ψηλϊ ςτο παρϊθυρο ςυνομιλύασ. 

4. την οθόνη με τισ πληροφορύεσ επαφών,  πατόςτε το μενού και μετϊ  Menu 

Button > View ςτη λύςτα επαφών. Απ’ εκεύ μπορεύτε να βρεύτε τισ επιλογϋσ για να 

διαγρϊψετε την επαφό από τη λύςτα ςασ. 

Μετϊ, κϊντε refresh ςτη λύςτα επαφόσ WhatsApp ωσ εξόσ: WhatsApp > Contacts  > Menu 

Button > Refresh. 

Αν εξακολουθεύτε να βλϋπετε την επαφό, το πιο πιθανόν εύναι ότι την βλϋπετε ωσ ςυνομιλύα 

ςτην οθόνη με τη λύςτα ςυνομιλιών ςασ. Απλϊ πατόςτε εκτεταμϋνα ςτη ςυνομιλύα και μετϊ 

επιλϋξτε Delete chat (διαγραφό ςυνομιλύασ). 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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1.3. Ομαδικϋσ ςυνομιλύεσ 

Οι ομαδικϋσ ςυνομιλύεσ ςασ επιτρϋπουν να μιλϊτε ταυτόχρονα με μϋχρι και 100 ϊτομα. Εύναι 

ϋνασ πολύ καλόσ τρόποσ για να εύςτε ςε επαφό με την οικογϋνεια, τουσ φύλουσ ό τουσ 

ςυναδϋλφουσ ςασ. Μϊθετε περιςςότερα για τισ ομαδικϋσ ςυνομιλύεσ πιο κϊτω: 

 Δημιουργύα ομϊδασ 

 Προςθόκη ςυμμετεχόντων 

 Διαγραφό ςυμμετεχόντων 

 Οριςμόσ  διαχειριςτό  ομϊδασ 

 Αλλαγό ονόματοσ ομϊδασ 

 Αλλαγό εικονιδύου ομϊδασ  

 ύγαςη ειδοποιόςεων 

 Έξοδοσ από ομϊδα ςυνομιλύασ 

 Διαγραφό ομϊδασ ςυνομιλύασ 
 

Δημιουργία ομάδασ 

Μπορεύτε να δημιουργόςετε απεριόριςτο αριθμό ομϊδων ςυνομιλύασ. Για να 

δημιουργόςετε μια ομϊδα: 

1. Ανούξτε το  WhatsApp και πηγαύνετε ςτισ ςυνομιλύεσ (Chats). 

2. Πατόςτε ςτο Μενού> Νϋα ομϊδα ( Menu Button > New Group). 

3. Πληκτρολογόςτε θϋμα ό τύτλο. Αυτό θα εύναι το όνομα τησ ομϊδασ το οπούο θα 

βλϋπουν όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ. 

4. Προςθϋςτε μια εικόνα για την ομϊδα πατώντασ πϊνω ςτην ϊδεια θϋςη για 

φωτογραφύα. Αυτό θα φαύνεται δύπλα από το όνομα τησ ομϊδασ ςτη λύςτα 

ςυνομιλιών. 

5. Πατόςτε Επόμενο (Next). 

6. Προςθϋςτε ϋνα ςυμμετϋχοντα επιλϋγοντασ το ςύμβολο + ό πληκτρολογώντασ το 

όνομα τησ επαφόσ. 

7. Πατόςτε Δημιουργία (Create) όταν τελειώςετε. 

 

Προςθήκη ςυμμετεχόντων 

Πρϋπει να εύςτε διαχειριςτόσ ομϊδασ για να προςθϋςετε ςυμμετϋχοντεσ ςε μια υφιςτϊμενη 

ομϊδα ςυνομιλύασ. ε μια ομϊδα μπορούν να ςυμμετϋχουν μϋχρι και 100 ϊτομα. Για να 

προςθϋςετε ςυμμετϋχοντεσ: 

https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#add
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#change-subject
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#mute
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#exit
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#delete
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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1. Πηγαύνετε ςτην ομϊδα ςυνομιλύασ ςτο WhatsApp. 

2. Πατόςτε ςτο θϋμα/όνομα τησ ομϊδασ. 

3. Πατόςτε  προςθήκη ςυμμετέχοντα ( Add Participant). 

4. Χϊξτε ό επιλϋξτε τισ επαφϋσ που θϋλετε να προςθϋςετε. 

 

Διαγραφή ςυμμετεχόντων 

Πρϋπει να εύςτε διαχειριςτόσ ομϊδασ για να διαγρϊψετε ςυμμετϋχοντεσ από υφιςτϊμενη 

ομϊδα ςυνομιλύασ. Για να διαγρϊψετε ςυμμετϋχοντεσ: 

1. Πηγαύνετε ςτην ομϊδα WhatsApp. 

2. Πατόςτε ςτο θϋμα/όνομα τησ ομϊδασ. 

3. Πατόςτε εκτεταμϋνα πϊνω ςτον όνομα του ςυμμετϋχοντα που θϋλετε να 

διαγραφεύ. 

4. Πατόςτε Διαγραφή υμμετέχοντα (Remove {participant} from group) ςτο μενού. 

 

Οριςμόσ  διαχειριςτή ομάδασ 

Ο διαχειριςτόσ τησ ομϊδασ μπορεύ να ορύςει οποιονδόποτε ςυμμετϋχοντα ωσ διαχειριςτό. 

Μια ομϊδα μπορεύ να ϋχει απεριόριςτο αριθμό διαχειριςτών. Για να ορύςετε ϋνα 

ςυμμετϋχοντα ωσ διαχειριςτό: 

1. Πηγαύνετε ςτην ομϊδα WhatsApp. 

2. Πατόςτε ςτο θϋμα/όνομα τησ ομϊδασ. 

3. Πατόςτε επανειλημμϋνα ςτον ςυμμετϋχοντα που θϋλετε να ορύςετε ωσ διαχειριςτό. 

4. Πατόςτε  Make group admin. 

 

Αλλαγή ονόματοσ/θέματοσ ομάδασ 

Οποιοςδόποτε ςυμμετϋχοντασ ςτην ομϊδα μπορεύ να αλλϊξει το θϋμα/όνομα. Για να το 

κϊνετε: 

1. Πηγαύνετε ςτην ομϊδα ςτο  WhatsApp. 

2. Πατόςτε πϊνω ςτο θϋμα/όνομα τησ ομϊδασ. 

3. Πατόςτε το εικονύδιο   που βρύςκεται δεξιϊ από το όνομα και την εικόνα τησ 

ομϊδασ. 

4. Ειςϊγετε νϋο όνομα/θϋμα για την ομϊδα και πατόςτε OK. 
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Αλλαγή εικονιδίου ομάδασ 

Οποιοςδόποτε ςυμμετϋχοντασ ςτην ομϊδα μπορεύ να αλλϊξει το εικονύδιό τησ. Για να το 

κϊνετε: 

1. Πηγαύνετε ςτην ομϊδα ςτο WhatsApp. 

2. Πατόςτε ςτο όνομα/θϋμα τησ ομϊδασ. 

3. Πατόςτε ςτην υφιςτϊμενη εικόνα ομϊδασ και μετϊ το εικονύδιο  . 

4. Έχετε την επιλογό να χρηςιμοποιόςετε την κϊμερϊ ςασ, την γκαλερύ ςασ ό να 

ψϊξετε ςτο διαδύκτυο για νϋα εικόνα. 

 

ίγαςη ειδοποιήςεων ομάδασ 

Μπορεύτε να κϊνετε ςύγαςη κϊποιασ ομϊδασ για ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο. Θα 

εξακολουθεύτε να λαμβϊνετε τα μηνύματα ςτην ομϊδα, αλλϊ το τηλϋφωνό ςασ δεν θα ηχεύ 

ούτε θα δονεύται όταν τα λαμβϊνει. Για ςύγαςη μιασ ομϊδασ: 

1. Πηγαύνετε ςτην ομϊδα ςτο WhatsApp. 

2. Πατόςτε Μενού> ίγαςη ( Menu Button > Mute). 

3. Επιλϋξτε το χρονικό διϊςτημα ςύγαςησ των ειδοποιόςεων. 

4. Αν θϋλετε, καταργόςτε την επιλογό Εμφάνιςη ειδοποιήςεων ( Show notifications) 

 για να  ςταματόςετε τισ ειδοποιόςεισ από το να εμφανύζονται ςτο παρϊθυρο    

ειδοποιόςεων. 

 

Έξοδοσ από ομάδα ςυνομιλίασ 

Αν αποχωρόςετε από μια ομϊδα ςυνομιλύασ, θα διαγραφεύτε από την ομϊδα αλλϊ θα 

εξακολουθεύτε να την βλϋπετε ςτη λύςτα ςυνομιλιών ςασ και θα μπορεύτε να διαβϊζετε το 

ιςτορικό τησ χωρύσ να λαμβϊνετε νϋεσ ςυνομιλύεσ. Αν εύςτε ο μοναδικόσ διαχειριςτόσ τησ 

ομϊδασ  και αποχωρόςετε, το ςύςτημα επιλϋγει τυχαύα ϋναν ϊλλο διαχειριςτό από τουσ 

υπόλοιπουσ ςυμμετϋχοντεσ. Για να αποχωρόςετε από μια ομϊδα: 

1. Πηγαύνετε ςτισ ςυνομιλύεσ ςασ ςτο WhatsApp. 

2. Πατόςτε εκτεταμϋνα ςτο όνομα/θϋμα τησ ομϊδασ. 

3. Πατόςτε Έξοδοσ από την ομάδα ( Exit Group). 

 

https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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Διαγραφή ομάδασ ςυνομιλίασ 

Όταν αποχωρόςετε από μια ομϊδα, θα ϋχετε την επιλογό να διαγρϊψετε την ομϊδα από τισ 

επαφϋσ ςασ. Όταν διαγρϊψετε την ομϊδα, δεν θα μπορεύτε πια να την δεύτε ςτη λύςτα 

επαφών ςασ και το ιςτορικό τησ ςυνομιλύασ θα διαγραφεύ. Για να διαγρϊψετε μια ομϊδα: 

1. Πηγαύνετε ςτισ ςυνομιλύεσ ςασ ςτο WhatsApp. 

2. Πατόςτε εκτεταμϋνα ςτο όνομα/θϋμα τησ ομϊδασ. 

3. Πατόςτε ςτο Διαγραφή ομάδασ (Delete Group). 

 

Κεφϊλαιο 2  Λύςτα αποςτολόσ 

 

Με το χαρακτηριςτικό τησ λύςτασ αποςτολόσ, μπορεύτε να ςτεύλετε ϋνα μόνυμα ςε 

πολλαπλϋσ επαφϋσ ταυτόχρονα. 

Οι λύςτεσ αποςτολόσ εύναι κατϊλογοι παραληπτών μηνυμϊτων ςτουσ οπούουσ μπορεύτε να 

ςτϋλνετε μηνύματα  επανειλημμϋνα χωρύσ να χρειϊζεται να τουσ επιλϋγετε εκ νϋου κϊθε 

φορϊ.  

 

Δημιουργία λίςτασ αποςτολήσ 

1. Ανούξτε το WhatsApp. 

2. Πηγαύνετε ςτην Οθόνη ςυνομιλιών  > Μενού > Νέα κοινοποίηςη 

3. Πατόςτε + ό πληκτρολογόςτε τα ονόματα των επαφών για να επιλϋξετε 

παραλόπτεσ από τη λύςτα επαφών ςασ.. 

4. Πατόςτε Σϋλοσ (Done). 

5. Πατόςτε  Δημιουργύα  (Create). 

Αυτό θα δημιουργόςει μια νϋα λύςτα παραληπτών. Όταν ςτϋλνετε ϋνα μόνυμα ςτη λύςτα 

αποςτολόσ, θα αποςτϋλλεται ςε όλουσ τουσ παραλόπτεσ τησ λύςτασ. Οι παραλόπτεσ θα το 

λαμβϊνουν ωσ ϋνα κανονικό μόνυμα. Όταν απαντούν, το μόνυμϊ τουσ θα εμφανύζεται ωσ 

ϋνα κανονικό μόνυμα ςτην οθόνη ςυνομιλιών ςασ. Η απϊντηςό τουσ δεν θα αποςτϋλλεται 

ςτουσ ϊλλουσ παραλόπτεσ τησ λύςτασ. 

ημειώςτε: Μόνο ϊτομα που ςασ ϋχουν προςθϋςει ςτη λύςτα επαφών τουσ μπορούν να 

λϊβουν αυτϊ τα μηνύματα. Αν κϊποια από τισ επαφϋσ ςασ δεν λαμβϊνει τα μηνύματα αυτϊ, 

βεβαιωθεύτε ότι  εύςτε καταχωρημϋνοι ςτισ επαφϋσ του παραλόπτη. Με τισ λύςτεσ 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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αποςτολόσ επικοινωνεύ ϋνασ με πολλούσ. Αν επιθυμεύτε  οι παραλόπτεσ να ςυμμετϋχουν ςε 

ομαδικό ςυνομιλύα, θα πρϋπει να δημιουργόςετε μια ομαδικό ςυνομιλύα όπωσ πιο πϊνω. 

 

Επεξεργαςία λίςτασ αποςτολήσ 

1. Ανούξτε τη λύςτα αποςτολόσ ςασ. 

2. Πατόςτε ςτο Μενού> Πληροφορίεσ λίςτασ αποςτολήσ ( Menu Button > Broadcast 

list info). 

3. την οθόνη μπορεύτε να: 

o Αλλϊξετε το όνομα τησ λύςτασ πατώντασ ςτο εικονύδιο με το . 

o Προςθϋςτε παραλόπτεσ  ςτη λύςτα ςασ πατώντασ πϊνω ςτο  Προςθέςτε 

παραλήπτεσ  (Add recipient). 

o Αφαιρϋςτε παραλόπτεσ πατώντασ εκτεταμϋνα και επιλϋγοντασ  Διαγραφή 

( Remove {recipient} from broadcast list). 

 

 

Κεφϊλαιο 3    Αποςτολό μηνυμϊτων, πολυμϋςων, 

επαφών ό τοποθεςύασ 

 

3.1 Αποςτολό πολυμϋςων ό επαφών μϋςω WhatsApp 

1. Ανούξτε μια ςυνομιλύα. 

2. Πατόςτε ςτο εικονύδιο   που βρύςκεται πϊνω ψηλϊ ςτην οθόνη. 

3. Επιλϋξτε αυτό το οπούο θϋλετε να ςτεύλετε: 

o Επιλϋξτε  υλλογή για να διαλϋξετε μια υφιςτϊμενη φωτογραφύα ό 

βύντεο από το τηλϋφωνό ςασ. Πατόςτε εκτεταμϋνα για επιλογό πολλαπλών 

εικόνων. 

o Επιλϋξτε  Κάμερα για να βγϊλετε μια νϋα φωτογραφύα. 

o Επιλϋξτε  Βίντεο για να τραβόξετε ϋνα βύντεο με το τηλϋφωνό ςασ. 

o Επιλϋξτε  Ήχοσ  για να ηχογραφόςετε ϋνα μόνυμα ό να ςτεύλετε ϋνα 

υφιςτϊμενο ηχητικό μόνυμα από το τηλϋφωνό ςασ. 

https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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o Επιλϋξτε  Σοποθεςία για να ςτεύλετε την τοποθεςύα ςασ ό ϋνα κοντινό 

μϋροσ.  

o Επιλϋξτε  Επαφή για να ςτεύλετε μϋςω Whatsapp τισ πληροφορύεσ μιασ 

επαφόσ που εύναι καταχωρημϋνη ςτισ επαφϋσ ςασ. 

4. Μπορεύτε επύςησ να προςθϋςετε και λεζϊντεσ ςτισ φωτογραφύεσ ςασ ό ςτα βύντεο.  

5. Πατόςτε  Αποςτολή. 
 

3.2 Προώθηςη ενόσ μηνύματοσ ό πολυμϋςου 

Μπορεύτε να προωθήςετε  ϋνα μόνυμα ό πολυμϋςο από μια ςυνομιλύα ςε ϊλλη. Για να το 

κϊνετε αυτό: 

1. Πατόςτε εκτεταμϋνα ςτο μόνυμα ό ςτο πολυμϋςο 

2. Εναλλακτικϊ, επιλϋξτε πολλαπλϊ μηνύματα ό/και πολυμϋςα για προώθηςη 

3. Πατόςτε ςτο εικονύδιο   

4. Επιλϋξτε μια ςυνομιλύα ςτην οπούα θα προωθόςετε το μόνυμα ό το πολυμϋςο 

Όταν προωθεύτε ϋνα μόνυμα ό πολυμϋςο, δεν χρειϊζεται να το ανεβϊςετε ξανϊ, ϋτςι θα 

ςταλεύ γρηγορότερα και με χρόςη λιγότερων δεδομϋνων. Όλα τα προωθημϋνα μηνύματα 

και πολυμϋςα θα φαύνεται ότι προϋρχονται από ςασ. 

Προςέξτε: Οι λεζϊντεσ δεν προωθούνται μαζύ με τα πολυμϋςα.  

 

Κεφϊλαιο 4  Υωνητικϊ μηνύματα 

Σα φωνητικϊ μηνύματα ςασ επιτρϋπουν να επικοινωνεύτε ϊμεςα με μια επαφό ςασ ό με μια 

ομϊδα ςυνομιλύασ. ασ παρϋχουν μια  εμπλουτιςμϋνη εμπειρύα ςυνομιλύασ και μπορεύτε να 

βαςιςτεύτε ςε αυτόν για να ςτεύλετε ςημαντικϊ και επεύγοντα μηνύματα. Όλα τα φωνητικϊ 

μηνύματα λαμβϊνονται αυτόματα. 
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4.1 Αποςτολό φωνητικού μηνύματοσ 

Για να χρηςιμοποιόςετε τη λειτουργύα, απλϊ πατόςτε εκτεταμϋνα ςτο εικονύδιο  

Μικρόφωνο το οπούο αντικαθιςτϊ το εικονύδιο   Αποςτολή πριν αρχύςετε να 

πληκτρολογεύτε ϋνα μόνυμα. 

Καθώσ ηχογραφεύτε ϋνα φωνητικό μόνυμα, μπορεύτε να ςύρετε το δϊκτυλό ςασ ςτην 

οθόνη προσ τα αριςτερϊ για να ακυρώςετε ϊμεςα την ηχογρϊφηςη.  

Ένα πολύ πρωτοποριακό χαρακτηριςτικό των φωνητικών μηνυμϊτων εύναι ότι όταν ο 

παραλόπτησ λϊβει και ακούςει το μόνυμϊ ςασ, το εικονύδιο του μικροφώνου ςασ θα 

αλλϊξει ςε μπλε χρώμα.  

Σημειώστε: Για κϊποια κινητϊ, θα πρϋπει να περιμϋνετε 1-2 δευτερόλεπτα πριν μιλόςετε 

…μπορεύ η αρχό του μηνύματόσ ςασ να μην ηχογραφηθεύ.  

 

4.2 Λόψη φωνητικού μηνύματοσ 

 

Όταν λϊβετε ϋνα φωνητικό μόνυμα, πατόςτε ςτο   play για να ακούςετε το μόνυμα. 

Κρατόςτε το τηλϋφωνο κοντϊ ςτο αυτύ ςασ για να ακούςετε το μόνυμα από το μεγϊφωνο 

του κινητού ςασ, ό απλϊ κρατόςτε το τηλϋφωνο πιο μακριϊ για το ακούςετε ςε ανοικτό 

ακρόαςη.   Εναλλακτικϊ, μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε και τα ακουςτικϊ του κινητού ςασ.  

Σο εικονύδιο μικροφώνου δύπλα από τα μηνύματα που δεν ϋχετε ακούςει ακόμα θα εύναι 

πρϊςινο.  

Σο εικονύδιο μικροφώνου δύπλα από τα μηνύματα που έχετε ακούςει θα εύναι μπλε.  
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Κεφϊλαιο 5  Έχει διαβαςτεύ το μόνυμϊ μου; 

 

Αν δεύτε  δύο μπλε ςημϊδια  δύπλα από το μόνυμα που ϋχετε ςτεύλει, τότε ο παραλόπτησ 

ϋχει διαβϊςει το μόνυμϊ ςασ.  

ε μια ομαδικό ςυνομιλύα ό ςε ϋνα μόνυμα κοινοπούηςησ, τα ςημϊδια θα γύνουν μπλε όταν 

όλοι οι παραλόπτεσ θα ϋχουν διαβϊςει το μόνυμϊ ςασ.  

 

5.1 Πληροφορύεσ μηνύματοσ 

Για κϊθε μόνυμα που ϋχετε ςτεύλει, μπορεύτε να δεύτε τισ πληροφορίεσ μηνύματοσ ςτην 

οθόνη ςασ, π.χ., μπορεύτε να δεύτε πότε παραδόθηκε το μόνυμϊ ςασ, πότε διαβϊςτηκε ό 

ανούχτηκε από τον παραλόπτη.  

Για να δεύτε τισ Πληροφορίεσ μηνύματοσ: 

1. Ανούξτε μια ςυνομιλύα με μια επαφό ςασ ό μια ομϊδα 
2. Πατόςτε εκτεταμϋνα ςε ϋνα μόνυμα που ϋχετε ςτεύλει 

3. Πατόςτε το εικονύδιο  που θα φανεύ ςτο πϊνω μϋροσ τησ οθόνησ 

Οι  Πληροφορίεσ Μηνύματοσ  δεύχνουν: 

 Παραδόθηκε όταν το μόνυμϊ ςασ ϋχει παραδοθεύ ςτο τηλϋφωνο του παραλόπτη  
αλλϊ αυτόσ δεν ϋχει ακόμα δει το μόνυμα.  

 Προβλήθηκε όταν ο παραλόπτησ ϋχει διαβϊςει το μόνυμα ό ϋχει δει την εικόνα, 
βύντεο ό ϊλλο πολυμϋςο που ϋχετε ςτεύλει. Για ηχητικό μόνυμα, ο παραλόπτησ το 
ϋχει δει αλλϊ δεν το ϋχει ακούςει.. 

 Αναπαράχθηκε όταν ο παραλόπτησ ϋχει ακούςει το μόνυμα. 

Παρακαλώ ςημειώςτε ότι όταν ϋνασ ςυμμετϋχοντασ ςε ομϊδα αποχωρόςει, ςτισ 

πληροφορύεσ μηνύματοσ θα εξακολουθούν να φαύνονται οι αρχικϋσ πληροφορύεσ με όλουσ 

τουσ ςυμμετϋχοντεσ, ανϊμεςα τουσ και αυτόσ που ϋχει αποχωρόςει. 
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5.2 Αν δεν βλϋπετε τα δύο μπλε ςημϊδια δύπλα από το μόνυμα που 

ϋχετε ςτεύλει 

 Ο παραλόπτησ μπορεύ να μην ϋχει ανούξει τη ςυνομιλύα ςασ ακόμα 
 Ο παραλόπτησ μπορεύ να χρηςιμοποιεύ παλαιότερη ϋκδοςη του  WhatsApp. 
 Εςεύσ ό ο παραλόπτησ μπορεύ να ϋχετε προβλόματα ςτη ςύνδεςη 
 Εςεύσ ό ο παραλόπτησ μπορεύ να ϋχετε απενεργοποιόςει τισ ειδοποιόςεισ ςτισ 

ρυθμύςεισ απορρότου 

 

Κεφϊλαιο 6   Κλόςη WhatsApp  

 

Η κλόςη WhatsApp ςασ επιτρϋπει να καλϋςετε τουσ φύλουσ και την οικογϋνειϊ ςασ 

χρηςιμοποιώντασ το  WhatsApp εντελώσ δωρεϊν, ακόμα κι αν βρύςκονται ςε ϊλλη χώρα.  

Η κλόςη WhatsApp χρηςιμοποιεύ τη ςύνδεςό ςασ ςτο διαδύκτυο κι όχι τα λεπτϊ ομιλύασ ςασ. 

Μπορεύ να υφύςτανται χρεώςεισ δεδομϋνων. 

 

6.1 Πραγματοποιόςτε μια κλόςη με WhatsApp  

Για να πραγματοποιόςετε μια κλόςη με  WhatsApp, απλϊ ανούξτε μια ςυνομιλύα με το 

ϊτομο που θϋλετε να μιλόςετε και πατόςτε ςτο εικονύδιο του τηλεφώνου ςτο πϊνω μϋροσ 

τησ οθόνησ.  
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6.2 Απαντόςτε ςε μια κλόςη WhatsApp  

Όταν ςασ καλεύ κϊποιοσ, θα δεύτε την οθόνη ειςερχόμενησ κλόςησ 

WhatsApp. Μπορεύτε να πατόςετε και να ςύρετε το πρϊςινο 

εικονύδιο για να απαντόςετε την κλόςη ό να ςύρετε το κόκκινο 

εικονύδιο για την απορρύψετε. Εναλλακτικϊ, μπορεύτε να πατόςετε 

ςτο εικονύδιο μηνύματοσ ςτην οθόνη κλόςησ για να απορρύψετε την 

κλόςη με ϋνα ϋτοιμο μόνυμα. 

 

 

 

 

Κεφϊλαιο 7   Διαγραφό μηνυμϊτων ό ςυνομιλιών 

 

Μπορεύτε να διαγρϊψετε ατομικϊ μηνύματα, ςυνομιλύεσ, ομϊδεσ ό ακόμα και ολόκληρο το 

ιςτορικό ςασ ακολουθώντασ τα πιο κϊτω βόματα. Σα διαγραφϋντα μηνύματα διαγρϊφονται 

μόνιμα από το κινητό ςασ.  

 

7.1 Για να διαγρϊψετε ϋνα ό περιςςότερα μηνύματα από μια 

ςυνομιλύα 

1. Ανούξτε το  WhatsApp και πηγαύνετε ςτη ςυνομιλύα που περιϋχει το μόνυμα που 

θϋλετε να διαγρϊψετε 

2. Πατόςτε εκτεταμϋνα πϊνω ςτο μόνυμα 

3. Αν θϋλετε, πατόςτε  πϊνω ςε περιςςότερα μηνύματα για να διαγρϊψετε 

περιςςότερα από ϋνα  

4. Πατόςτε ςτο εικονύδιο του καλϊθου ςκουπιδιών ςτο πϊνω μϋροσ τησ οθόνησ 

ςυνομιλύασ 
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7.2 Για να διαγρϊψετε μια ςυνομιλύα 

1. τη λύςτα ςυνομιλιών, πατόςτε εκτεταμϋνα πϊνω ςτη ςυνομιλύα που θϋλετε να 

διαγρϊψετε 

2. Πατόςτε Διαγραφό ςυνομιλύασ ςτο μενού 
 

7.3 Για να διαγρϊψετε μια ομαδικό ςυνομιλύα 

1. τη λύςτα ςυνομιλιών, πατόςτε εκτεταμϋνα ςτην ομαδικό ςυνομιλύα που θϋλετε να 

διαγρϊψετε 

2. Πατόςτε  Έξοδοσ από την ομϊδα από το μενού 

3. Πατόςτε εκτεταμϋνα ςτην ομαδικό ςυνομιλύα ξανϊ 

4. Πατόςτε  Διαγραφό ομϊδασ από το μενού 
 

ημείωςη: Αν βγεύτε από μια ομϊδα, θα διαγραφεύτε από αυτόν αλλϊ θα εξακολουθεύτε να 

την βλϋπετε ςτη λύςτα ςυνομιλιών ςασ και θα μπορεύτε να διαβϊζετε το ιςτορικό τησ.  Όταν 

διαγρϊψετε την ομϊδα όμωσ, δεν θα μπορεύτε να βλϋπετε την ομϊδα ςτη λύςτα ςυνομιλιών 

ςασ και το ιςτορικό θα διαγραφεύ επύςησ. 

 

7.4 Για να διαγρϊψετε ό να καθαρύςετε όλο το ιςτορικό ςυνομιλιών  

1. Πηγαύνετε ςτο WhatsApp > Μενού > Ρυθμύςεισ > υνομιλύεσ και κλόςεισ 

2. Πηγαύνετε ςτο τϋλοσ και πατόςτε Διαγραφό όλων των ςυνομιλιών ό  Εκκαθϊριςη 

όλων των ςυνομιλιών 

o Η Διαγραφή όλων των ςυνομιλιών  θα διαγρϊψει όλεσ τισ ςυνομιλύεσ και 

όλα τα μηνύματα μϋςα ςε αυτϋσ. Θα  εξακολουθόςετε να βρύςκεςτε ςτισ 

ομϊδεσ ςυνομιλύασ  και οι ςυνομιλύεσ ςασ θα εύναι ορατϋσ ςτη λύςτα 

ςυνομιλιών ςασ 

o Η Εκκαθάριςη όλων των ςυνομιλιών θα διαγρϊψει όλα τα μηνύματα αλλϊ 

θα αφόςει τισ ςυνομιλύεσ ςασ ςτη λύςτα ςυνομιλιών 

 
 

 

 

 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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Κεφϊλαιο 8   Ρυθμύςεισ απορρότου 

 

Από προεπιλογό, το WhatsApp θα ρυθμύςει αυτόματα τισ ρυθμύςεισ απορρότου ςασ για να 

επιτρϋψει ςε οποιονδόποτε χρόςτη WhatsApp να βλϋπει τα αποδεικτικϊ ανϊγνωςησ, την 

κατϊςταςη ςύνδεςόσ ςασ και τη φωτογραφύα προφύλ ςασ. Αν δεν μοιραςτεύτε την 

κατϊςταςη ςύνδεςόσ ςασ, δεν θα μπορεύτε να δεύτε ούτε και την κατϊςταςη των ϊλλων 

επαφών ςασ. ημειώςτε ότι δεν υπϊρχει τρόποσ να αποκρύψετε την κατϊςταςη ςύνδεςησ 

ό πληκτρολόγηςησ.   

Για να αλλϊξετε τισ ρυθμύςεισ αυτϋσ, απλϊ πηγαύνετε ςτο: 

WhatsApp>Μενού>Ρυθμίςεισ>Λογαριαςμόσ>Ιδιωτικότητα 

Μπορεύτε να ρυθμύςετε ξεχωριςτϊ τα πιο κϊτω: 

 

8.1 Όλοι 

Η κατϊςταςη υνδϋθηκε ςτισ…, φωτογραφύα προφύλ και κατϊςταςη ςύνδεςησ θα εύναι 

ορατό από όλουσ τουσ χρόςτεσ  WhatsApp. 

 

8.2 Οι επαφϋσ μου 

Η κατϊςταςη υνδϋθηκε ςτισ…, φωτογραφύα προφύλ και κατϊςταςη ςύνδεςησ θα εύναι 

ορατό από τισ επαφϋσ ςασ μόνο. 

 

8.3 Κανεύσ 

Η κατϊςταςη υνδϋθηκε ςτισ…, φωτογραφύα προφύλ και κατϊςταςη ςύνδεςησ δεν θα εύναι 

ορατό από κανϋνα. 

Αν απενεργοποιόςετε τα Αποδεικτικά Ανάγνωςησ, δεν θα μπορεύτε να ςτεύλετε 

αποδεικτικϊ ανϊγνωςησ. Επύςησ δεν θα μπορεύτε να δεύτε τα αποδεικτικϊ ανϊγνωςησ των 

ϊλλων. 

 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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Κεφϊλαιο 9  Αλλαγό φωτογραφύασ προφύλ, 

ονόματοσ ό κατϊςταςησ 

 

9.1 Υωτογραφύα και όνομα 

Ανϊλογα με τισ ρυθμύςεισ του απορρότου ςασ, η φωτογραφύα προφύλ και το όνομϊ ςασ 

μπορούν να εύναι ορατϋσ από οποιονδόποτε με τον οπούο ϋχετε ςυνομιλύα ςτο  WhatsApp. 

Για να καθορύςετε τη φωτογραφύα προφύλ και το όνομα: 

1. Πηγαύνετε ςτο  WhatsApp > Μενού> Ρυθμίςεισ 

2. Επιλϋξτε  Προφίλ 

3. Πατόςτε ςτο εικονύδιο   Μολύβι  για να βγϊλετε μια νϋα φωτογραφύα για το 

προφύλ ςασ χρηςιμοποιώντασ την κϊμερα του κινητού ςασ ό για να ανεβϊςετε μια 

φωτογραφύα από τη ςυλλογό ςασ 

4. Πατόςτε ςτο εικονύδιο   Μολύβι  για να αλλϊξετε το όνομα που βλϋπουν οι 

επαφϋσ ςασ 

Αν ϋχετε μπλοκϊρει κϊποια από τισ επαφϋσ ςασ, εκεύνο το ϊτομο δεν θα μπορεύ να δει 

οποιεςδόποτε αλλαγϋσ κϊνετε ςτο προφύλ  ςασ. 

 

9.2 Κατϊςταςη 

Σο γνώριςμα «Κατϊςταςη» ςτο WhatsApp εύναι  μια ϋνδειξη ςε πραγματικό χρόνο για το τι 

κϊνετε τη ςυγκεκριμϋνη ςτιγμό ώςτε να ενημερώνετε τισ επαφϋσ ςασ. Για να ορύςετε την 

κατϊςταςό ςασ: 

1. Πηγαύνετε ςτο WhatsApp > Μενού > Κατάςταςη 

2. Μπορεύτε να επιλϋξετε μια προεπιλεγμϋνη κατϊςταςη ό να δημιουργόςετε μια δικό 

ςασ 

3. Για να δημιουργόςετε μια προςωπικό κατϊςταςη, πατόςτε το εικονύδιο   Μολύβι 

και πατόςτε  OK όταν τελειώςετε 
 

 

 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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