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Πώς να προετοιμαστείτε για  
βιντεοκλήσεις
Διαβάστε παρακάτω μερικές συμβουλές για να κάνετε βιντεοκλήσεις μέσω του 
διαδικτύου.

Τι είναι η βιντεοκλήση; 
Ένα από τα σπουδαία πράγματα στο διαδίκτυο είναι ότι σας επιτρέπει να κάνετε 
βιντεοκλήσεις, δωρεάν, σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή θέλετε.
Η βιντεοκλήση είναι ακριβώς όπως μια τηλεφωνική κλήση, αλλά μπορείτε επίσης να 
δείτε το πρόσωπο του ατόμου ή ατόμων με τα οποία μιλάτε.

Τι χρειάζεστε
Πιθανόν να έχετε ήδη όλα όσα χρειάζεστε για να 
κάνετε βιντεοκλήσεις. Τα βασικά πράγματα που 
χρειάζεστε είναι:
• Μια κάμερα, ή ‘webcam’ για να τραβάει βίντεο.
• Ένα μικρόφωνο για να μιλάτε.
• Ηχεία για να ακούτε το άτομο που καλείτε.

Όλα αυτά τα πράγματα είναι ενσωματωμένα 
στις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων των επιτραπέζιων 
υπολογιστών, φορητών υπολογιστών, tablets και 
smartphones. Μερικοί υπολογιστές ίσως να μην έχουν κάμερες για το διαδίκτυο. Αν 
δεν έχουν, μπορείτε να αγοράσετε μια ξεχωριστή κάμερα για το διαδίκτυο και να την 
συνδέσετε στον επιτραπέζιο υπολογιστή σας. 
Θα χρειαστείτε επίσης τη σωστή εφαρμογή. 

Τι χρειάζεστε για να κάνετε 
βιντεοκλήσεις
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Εφαρμογές για βιντεοκλήσεις
Υπάρχουν ορισμένες εφαρμογές για βιντεοκλήσεις. Μερικές από τις πιο γνωστές 
είναι:
• Skype
• WhatsApp
• FaceTime

Κάθε μία από τις εφαρμογές αυτές μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από το 
διαδίκτυο. Μάλιστα, το FaceTime και Skype έρχονται ήδη εγκαταστημένα σε πολλές 
συσκευές. 
Όταν συνομιλείτε με κάποιον, πρέπει να έχει την ίδια εφαρμογή με εσάς. Για 
παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε Skype, δεν μπορείτε να καλέσετε κάποιον που 
χρησιμοποιεί WhatsApp.

Πόσο κοστίζει
Οι περισσότερες βιντεοκλήσεις είναι δωρεάν. Μπορείτε να 
μιλήσετε για όση ώρα θέλετε.
Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Το Skype, για παράδειγμα, σας 
επιτρέπει να κάνετε φωνητικές κλήσεις από τον υπολογιστή 
σας σε μια κανονική τηλεφωνική γραμμή, αλλά αυτή η κλήση 
δεν είναι δωρεάν. Ωστόσο, η κλήση σε άλλο άτομο που επίσης 
χρησιμοποιεί Skype είναι εντελώς δωρεάν.

Χρήση της κάμερας
Η κάμερα στη συσκευή σας συνήθως βρίσκεται 
ακριβώς πάνω από την οθόνη. Για να την 
χρησιμοποιήσετε, απλά ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες:
• Εάν καλείτε από υπολογιστή, καθίστε και 

χρησιμοποιήστε τον φορητό υπολογιστή ή τον 
επιτραπέζιο υπολογιστή σας από μια κανονική, 
άνετη θέση πληκτρολόγησης.

• Με ένα smartphone ή tablet, το κρατάτε σε μια άνετη απόσταση από το πρόσωπό 
σας. Συνήθως θα το κρατήσετε όρθιο όχι πλάγια.

Οι περισσότερες 
βιντεοκλήσεις είναι 

δωρεάν

Καθίστε σε μια κανονική, άνετη θέση
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Χρήση του μικροφώνου και ηχείων 
Όταν μιλάτε σε μια συνομιλία μέσω 
βίντεο, απλά μιλήστε κανονικά. Δεν 
χρειάζεται να φωνάζετε.
Η φωνή του άλλου ατόμου θα βγαίνει 
μέσα από τα ηχεία της συσκευής σας.
Αν δυσκολεύεστε να ακούσετε τον άλλο, 
μπορείτε να ανεβάσετε την ένταση 
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά έντασης 
ήχου της συσκευής σας.

Ήρθε η στιγμή να καλέσετε
Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τις 
βιντεοκλήσεις και τώρα είναι πολύ εύκολο 
να το κάνουν. Συνήθως απλά επιλέγετε το 
όνομα ενός ατόμου από την λίστα επαφών 
στη συσκευή σας και πατήστε το κουμπί της 
βιντεοκλήσης. Η συσκευή του άλλου ατόμου 
θα χτυπήσει και όταν το σηκώσει μπορείτε να 
αρχίσετε να μιλάτε. Είναι τόσο εύκολο!
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