
Δεν χρειάζεστε τράπεζα, άδεια, ταυτότητα ή να
είστε πλούσιοι για να χρησιμοποιήσετε το
bitcoin. 
Το Bitcoin δεν μπορεί να διογκωθεί, να
πλαστογραφηθεί ή να σταματήσει από
κανέναν. 
Το bitcoin σας είναι πιο δύσκολο να κλαπεί από
τα μετρητά. Οι πληρωμές σας δεν μπορούν να
λογοκριθούν. Το bitcoin σας δεν μπορεί να
παγώσει όπως ένας τραπεζικός λογαριασμός. 

Η κατοχή των εφεδρικών αντιγράφων/κλειδιών
(12 αγγλικές λέξεις) σημαίνει ότι τα bitcoin σας
είναι μόνο ΔΙΚΑ ΣΑΣ!

Το πρώτο σας Bitcoin πορτοφόλι (wallet) 
1 - Κατεβάστε μια εφαρμογή - για παράδειγμα
"Muun" ή όπως χρησιμοποιείται εδώ "Blue
Wallet"

2 - Ανοίχτε το και ακολουθήστε τις οδηγίες
στην επόμενη σελίδα

App Store Google Play

 No financial advice.

Δεν είναι οικονομικές συμβουλές.
Do your own research.

Κάντε την δική σας έρευνα.

Γιατί να χρησιμοποιήσω Bitcoin; Χρήση Bitcoin

Αποταμιευτηκός Λογαριασμός
Ποσά > USD 100

 
1. Δημιουργήστε ένα
πορτοφόλι Bitcoin και ένα
αντίγραφο ασφαλείας
(αυτοδιαχείριση - non-custodial)
Γράψτε τις 12 λέξεις που θα
δείτε στην οθόνη σε ένα κομμάτι
χαρτί. ΟΧΙ φωτογραφία, ΟΧΙ
ψηφιακό αντίγραφο. Μπορείτε
να ανακτήσετε τα χρήματά σας
με αυτές τις 12 λέξεις. 

2. Αποκτήστε τη διεύθυνση
Bitcoin Πατήστε το κουμπί
Receive και θα σας
παρουσιαστεί ένας κωδικός
QR και μια σειρά από
αριθμούς και γράμματα. Αυτή
είναι η διεύθυνση bitcoin σας,
ένα τιμολόγιο (invoice). 

3. Λάβετε bitcoin 
Αντιγράψτε και στείλτε τον
κωδικό QR ή την πλήρη γραμμή
γραμμάτων και αριθμών στο
άτομο που θέλει να σας στείλει
bitcoin. Μόλις πληρωθεί, το
πορτοφόλι σας θα σας
ειδοποιήσει ότι η πληρωμή έχει
ληφθεί. Η πληρωμή σε (on-chain)
bitcoin μπορεί να διαρκέσει
κάποιο χρονικό διάστημα.

4. Αποστολή bitcoin 
Πατήστε Αποστολή (Send) και
σαρώστε τον κωδικό QR του
παραλήπτη. Ελέγξτε και
εγκρίνετε την πληρωμή.

Χρήση Lightning Bitcoin

Καθημερινά έξοδα
Γρήγορες Μικροπληρωμές 

1. Δημιουργήστε ένα
πορτοφόλι Lightning και
ένα αντίγραφο ασφαλείας
(εποπτευόμενο) 
Αποθηκεύστε τον κωδικό QR
ή τη διεύθυνση lndhub. Μην
την αποκαλύπτετε! Μπορείτε
να ανακτήσετε τα χρήματά
σας σαρώνοντας τον κωδικό
QR σε ένα νέο πορτοφόλι. 

2. Δημιουργήστε ένα
τιμολόγιο (invoice) 
Πατήστε το κουμπί Receive
για να δημιουργήσετε ένα νέο
τιμολόγιο και, στη συνέχεια,
ορίστε τον λογαριασμό για
παραλαβή. Μπορείτε να
αλλάξετε μεταξύ των
νομισμάτων για να δείτε το
ποσό σε bitcoin ή USD. 

3. Λήψη Lightning bitcoin
Αντιγράψτε και στείλτε τον
κωδικό QR ή την πλήρη σειρά
γραμμάτων και αριθμών στο
άτομο που θέλει να σας
στείλει lightning. Μόλις
πληρωθεί, το πορτοφόλι σας
θα σας ειδοποιήσει ότι η
πληρωμή έχει ληφθεί. Η
πληρωμή μέσω lightning είναι
άμεση. 

4. Αποστολή bitcoin
Πατήστε Αποστολή (Send) και
σαρώστε τον κωδικό QR του
παραλήπτη. Ελέγξτε και
εγκρίνετε την πληρωμή. 

Το Bitcoin είναι σαν τα μετρητά
μόνο που είναι ψηφιακά.



Τι είναι το  Bitcoin;

αγοράσετε ένα αρχικό πακέτο 
φέρτε έναν φίλο ή μέλος της
οικογένειας 
κάντε μηνιαίες πληρωμές 

Το Bitcoin δεν υπόσχεται κέρδη. 
Η τιμή του Bitcoin είναι ευμετάβλητη.
Αποθηκεύστε το για 4-5 χρόνια ή
ξοδέψτε το αμέσως.

Το Bitcoin δεν είναι απάτη. 

Το Bitcoin είναι ένα κινητό χρήμα που
λειτουργεί χωρίς μια εταιρεία ή μια
κυβέρνηση πίσω από αυτό. Είναι μια
τεχνολογία όπως το διαδίκτυο. 

Μπορείτε να κατέχετε κλάσματα ενός
bitcoin που ονομάζονται satoshi. Δεν
υπάρχουν όρια συναλλαγών. Τα τέλη είναι
χαμηλά. Οι φόροι δεν μπορούν να
αφαιρεθούν αυτόματα. 

Πώς να εντοπίσετε μια απάτη 

Είναι μια απάτη, αν ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να: 

Είναι ένα ανοιχτό δίκτυο που ο καθένας
μπορεί να χρησιμοποιήσει χωρίς άδεια. 

Not your keys, not your bitcoin.

No need to JOIN Bitcoin!

Learn more at www.bffbtc.orgΡωτήστε για τις εκπαιδευτικές
μας ομάδες στο WhatsApp

Bitcoin
Το Χρήμα των
Ανθρώπων

Ψηφιακά μετρητά 
 

Χρήση από άτομο σε άτομο
 

Καμία ανάγκη για τράπεζα ή εγγραφή
 

Κανένας εταιρικός έλεγχος
 

Κοινοτικά χρήματα
 

Τα δικά σας Χρήματα

IΑν αγοράσετε bitcoin από ένα ανταλλακτήριο,
είναι σαν χρήματα στην τράπεζα. Μπορεί να
παγώσει, μπορεί να παρακολουθείται τι
κατέχετε και τι κάνετε με τα χρήματά σας. 

Χρησιμοποιήστε το bitcoin με αυτοδιαχείριση,
όπως φαίνεται σε αυτό το φυλλάδιο, με την
οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες
σας. 

Ποτέ μην μοιράζεστε τα αντίγραφα ασφαλείας/
κλειδιά σας (backup/keys) με κανέναν και μην τα
αποθηκεύετε ψηφιακά.

Κερδίστε bitcoin (online εργασία,
podcasting, gaming, γίνετε
προγραμματιστής...) 
Λάβετε εμβάσματα (χαμηλές χρεώσεις) 
Πληρώστε τοπικά και στο εξωτερικό
(χαμηλές χρεώσεις) 
Ζητήστε από τα τοπικά σας
καταστήματα να δέχονται bitcoin 
Ανταλλάξτε το διαπροσωπικά σε USD ή
τοπικό νόμισμα (ζητήστε την
προμήθεια) 

Χρήσεις
 

 


