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Δημιουργία λογαριασμού Facebook και Messenger 
 
Η δημιουργία λογαριασμού Facebook, εκτός από το να μας συνδέσει με τους  
φίλους και γνωστούς μας -ως κοινωνικό δίκτυο-, μπορεί να μας βοηθήσει στο να 
ενημερωθούμε, αλλά και να το χρησιμοποιούμε για επαγγελματικούς λόγους  
(διαφήμιση, δικτύωση, ενημέρωση).  
Μπαίνουμε στη διεύθυνση https://www.facebook.com/ 
 

 
Συμπλη ρώνουμε τα σ τοιχεία μας σ τη ν  παραπάνω φόρμα  

Αυτό που είναι  σημαντικό να κάνετε πρώτα, όμως, είναι να επιβεβαιώσετε τη  
διεύθυνση του email σας.  Στη διεύθυνση email που δηλώσατε, το facebook έχει  
στείλει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, με  θέμα "Ένα μόνο βήμα ακόμα για να 
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Facebook".  Αν δεν βλέπετε το email στα  
εισερχόμενα, ελέγξτε  την ανεπιθύμητη αλληλογραφία.  

Στο email σας,  κάντε κλικ στο "Επιβεβαιώστε το λογαριασμό σας".  Πλέον ο 
λογαριασμός σας είναι  έτοιμος να τον χρησιμοποιήσετε.  
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Το Facebook Messenger διατίθεται  για Android κινητά/tablets από το Google  
Play,  και για συσκευές iOS από το iTunes.   

Δεν απαιτείται  ύπαρξη λογαριασμού στο Facebook για να δημιουργήσετε  
λογαριασμό στο Messenger.  Η αλήθεια είναι πως το Messenger προέκυψε από  
την αυτονόμηση της messaging λειτουργίας του Facebook. Αν και στους  
υπολογιστές, η  προαναφερθείσα παραμένει ακόμα τμήμα της πλατφόρμας  
κοινωνικής δικτύωσης, στις κινητές συσκευές διαφέρει, αφού για τον σκοπό  
αυτό,  υπάρχει αποκλειστικά η σχετική εφαρμογή. Αν και οι  2 εφαρμογές  
μοιράζονται την ίδια βάση δεδομένων, σε ό,τι  αφορά τους χρήστες τους , η  
χρήση του Messenger είναι δυνατή ακόμα και δίχως την ύπαρξη λογαριασμού 
στο Facebook.  

Αρχικά, θα πρέπει να πάτε στο Google Play  και να κατεβάσετε το Messenger.  
Μόλις το κάνετε , ανοίξτε το και θα δείτε πως έχετε δύο επιλογές: είτε να κάνετε  
log in με τον λογαριασμό σας στο Facebook, είτε  να εισάγετε  τον αριθμό του  
τηλεφώνου σας, αν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook και να συνεχίσετε έτσι.  
Aφού επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, προχωράτε.  Θα λάβετε με μήνυμα έναν  
κωδικό ενεργοποίησης τον οποίο και θα πρέπει να εισάγετε στην εφαρμογή: 
μόλις  το κάνετε,  θα πληκτρολογήσετε  το όνομά σας και , αν θέλετε , θα 
προσθέσετε φωτογραφία. Ο ίδιος τρόπος ακολουθείται και για κινητές  
συσκευές iOS, μέσω iTunes.  

 


