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Αποστολή αρχείου 
Εφόσον είστε σχετικά εξοικειωμένοι με την αποστολή μηνυμάτων, αυτή την εβδο-
μάδα,  θα ήθελα να μου στείλετε ένα αρχείο. Το αρχείο αυτό θα μπορούσε να είναι 
μια φωτογραφία (π.χ. δική σας, ή ένα χαρτί που γράφετε το όνομά σας και από κά-
τω τη φράση «είμαι αστέρι στην πληροφορική»), το ίδιο το αρχείο που διαβάζετε 
τώρα, αν το βλέπετε σε ηλεκτρονική μορφή, ή οποιοδήποτε αρχείο από το  
κινητό/laptop σας (προσοχή μη μου στέλνετε αρχεία που δεν ξέρετε τι είναι, επειδή 
τα άγνωστου περιεχομένου αρχεία τα κόβουν οι υπηρεσίες mail ή επικοινωνίας. 
προτιμήστε εικόνες ή φωτογραφίες).  
Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε messenger. Αν νιώθετε πιο άνετα με Viber e-mail 
προτιμήστε τα. Πάντως η διαδικασία της επισύναψης αρχείου σε e-mail θα εξηγηθεί 
σε άλλο μάθημα.  
Η 1η εικόνα είναι από υπολογιστή. Με 
κλικ στο 2ο από αριστερά μπλε εικονί-
διο, μας επιτρέπει να διαλέξουμε από 
τον υπολογιστή μας μια εικόνα και να 
τη στείλουμε. Η αποστολή γίνεται πα-
τώντας  <Enter> 
Αν δουλεύουμε από κινητό, ανοίγουμε το messenger.  Από το κεντρικό πα-

ράθυρο επιλέγουμε αναζήτηση. Εμφανίζεται το 
πληκτρολόγιο και αρχίζουμε να πληκτρολογούμε 
το όνομά μου. Αν έχουμε επικοινωνήσει στο πα-
ρελθόν θα εμφανιστώ 
σχετικά γρήγορα, αλ-
λιώς ίσως χρειαστεί να 
πληκτρολογήσετε ολό-
κληρο (!) το όνομά μου. 
Θα εμφανιστεί η οθόνη 
του μηνύματος που θέ-

λετε να στείλετε. 
 
Πατώντας το 2ο  από 
αριστερά μπλε κουμπί         
( ) θα σας ζητήσει να βγάλετε μια φωτογραφία για 
να τη στείλετε. Πατώντας το 3ο ( )θα σας ζητήσει να 
στείλετε μια φωτογραφία που έχετε ήδη αποθηκευ-
μένη στο κινητό σας. 
 

Καλή Επιτυχία 
 
Ονοματεπώνυμο       

 

Το στείλατε  ;    Ναι / Όχι 

Εάν όχι τι σας δυσκόλεψε ;        

           

            


