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Μια εισαγωγή στο 
Twitter
Μάθετε για την πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Twitter, για ποιο λόγο 
χρησιμοποιείται και πώς μπορείτε να ανοίξετε και να απολαύσετε το δικό σας λογαριασμό 
Twitter με ασφάλεια.

Τι είναι το Twitter;
Το Twitter είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενες εφαρμογές μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης στον κόσμο. Οι χρήστες ανταλλάσσουν τις 
σκέψεις τους με τους οπαδούς τους μέσω μικρών γραπτών 
μηνυμάτων που λέγονται tweets.

Τα tweets μπορούν:

• να έχουν το ανώτερο 280 χαρακτήρες 

• να αποτελούνται από κείμενο, φωτογραφίες ή σύντομα βίντεο.

Πώς να έχετε πρόσβαση στο Twitter
Το Twitter μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 

• σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή

• πληκτρολογώντας https//twitter.com στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου 

• σε κινητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνων και tablet

• εγκαθιστώντας μια επίσημη εφαρμογή. 

Πώς λειτουργεί το Twitter
Όταν ένας χρήστης του Twitter κάνει ανάρτηση ενός tweet:

• Μπορούν να το δουν άλλοι χρήστες που ακολουθούν 
αυτό το άτομο.

• Το tweet θα εμφανιστεί στο Timeline (Χρονολόγιο) του 
κάθε οπαδού, γνωστό επίσης και ως feed (ροή) 

• Οι χρήστες μπορούν απλά να διαβάσουν το tweet ή να 
αλληλεπιδράσουν με αυτό.

Κείμενο, φωτογραφίες και 
εικόνες ανταλλάσσονται στο 

Twitter ως 'tweet'

Τα tweet εμφανίζονται στο 
Χρονολόγιο του χρήστη ή στη 

'ροή'
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Μια εισαγωγή στο Twitter
Οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα tweets με τους εξής τρόπους:

• Liking (Μου αρέσει): επικροτώντας το tweet

• Replying (Απάντηση): σχολιάζοντας το tweet κάποιου άλλου

• Retweeting (Προώθηση του tweet): μοιράζοντας το tweet με τους δικούς τους οπαδούς

• Quoting (Παράθεση): Ανταλλάσσοντας ένα tweet προσθέτοντας το δικό τους σχόλιο

• Sharing (Ανταλλαγή): Ανταλλάσσοντας ένα tweet εκτός της πλατφόρμας του Twitter.

Να κατεβάζετε εφαρμογές στην κινητή συσκευή σας μόνο από το 
επίσημο App Store για συσκευές Apple ή από το Google Play Store 
για συσκευές Android. Πριν κατεβάσετε μια εφαρμογή, ελέγξτε 
την αυθεντικότητά της κοιτάζοντας τον εκδότη της εφαρμογής, την 
αξιολόγηση αστεριών που δίνεται στην εφαρμογή από άλλους και 
κριτικές που γράφτηκαν από τους χρήστες της εφαρμογής.

Το Χρονολόγιο
Τα tweets από χρήστες του Twitter που ακολουθείτε 
εμφανίζονται στην Home (Αρχική) οθόνη σας στο 
Χρονολόγιο. Θα δείτε επίσης περιεχόμενο που σχετίζεται 
με τα ενδιαφέροντα που έχετε ορίσει κατά την εγγραφή 
σας στο Twitter.

Κάποιο απ' αυτό το περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει 
διαφημίσεις, τις οποίες χρησιμοποιεί το Twitter για 
κέρδος. Αν οι διαφημίσεις δεν σχετίζονται με τα 
ενδιαφέροντά σας, μπορείτε να μάθετε πώς να τις 
εξατομικεύσετε αργότερα σ' αυτό το φύλλο οδηγιών. 

Ακολούθηση και Οπαδοί
Όταν εγγραφείτε στο Twitter, θα επιλέξετε ορισμένους 
τομείς ενδιαφερόντων και μετά ορισμένους 
λογαριασμούς χρηστών που ίσως θέλετε να Follow 
(Ακολουθήσετε).

Άλλοι χρήστες του Twitter μπορούν επίσης να σας 
ακολουθήσουν και να βλέπουν τα tweet σας στο 
Χρονολόγιο. Αυτοί είναι οι Followers (Οπαδοί) σας.

Η ροή σας (ή τροφοδοσία) 
στο Twitter θα περιλαμβάνει 

διαφημίσεις που θα πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένες στα 

ενδιαφέροντά σας

beconnected.esafety.gov.au
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Μια εισαγωγή στο Twitter

Τα εικονίδια στην Αρχική οθόνη
Τα τέσσερα κύρια εικονίδια στην Αρχική οθόνη του Twitter σάς επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση:

• Στην Αρχική οθόνη, όπου θα βρείτε το Χρονολόγιό σας

• Στη λειτουργία Search (Αναζήτηση), ώστε να μπορείτε να βρείτε καινούργιο περιεχόμενο 
και χρήστες με λέξεις-κλειδιά ή με δημοφιλή θέματα

• Notifications (Ειδοποιήσεις), ώστε να μπορείτε να βλέπετε μηνύματα από το Twitter από 
χρήστες που έχουν αλληλεπιδράσει με τα tweet σας

• Messages (Μηνύματα), ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες μέσω 
προσωπικών μηνυμάτων.

Το μενού του Προφίλ
Το μενού προφίλ βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία 
της οθόνης. Μοιάζει με τρεις οριζόντιες 'στοιβαγμένες' 
γραμμές. Δείχνει:

• Πόσοι χρήστες σάς ακολουθούν

• Πόσους χρήστες ακολουθείτε

• Σύνδεσμοι με το προφίλ και τα προσωπικά σας στοιχεία

• Ένας σύνδεσμος με το Help Center (Κέντρο Βοήθειας) 

• Ένας σύνδεσμος με το Settings and Privacy (Ρυθμίσεις 
και Ιδιωτικότητα).

Πώς να ανοίξετε έναν λογαριασμό Twitter
Το άνοιγμα λογαριασμού Twitter είναι παρόμοιο σε διαφορετικές κινητές συσκευές, αν και 
ορισμένα από τα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν λιγάκι. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε 
λογαριασμό σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή. Ας μάθουμε πώς να ανοίξετε με ασφάλεια το 
δικό σας λογαριασμό Twitter, χρησιμοποιώντας μια κινητή συσκευή. 

Πώς να ξεκινήσετε

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή Twitter, χρησιμοποιήστε το App store αν έχετε συσκευή Apple 
ή το Google Play Store αν χρησιμοποιείτε Android. 

Πληκτρολογήστε Twitter στο πεδίο Αναζήτηση και επιλέξτε την επίσημη εφαρμογή Twitter 
από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Για πρόσβαση στο Twitter από επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, πληκτρολογήστε  
https://twitter.com στη γραμμή Αναζήτηση στο πρόγραμμα αναζήτησης διαδικτύου  
και πατήστε Enter.

Το μενού Προφίλ περιέχει 
πληροφορίες για τον λογαριασμό 

σας και ορισμένους χρήσιμους 
συνδέσμους

beconnected.esafety.gov.au
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Μια εισαγωγή στο Twitter
Άνοιγμα του λογαριασμού σας

Αφού εγκατασταθεί η εφαρμογή Twitter, βρείτε την στην Αρχική οθόνη και πατήστε την για να 
την ανοίξετε.

Θα σας ζητηθούν τα παρακάτω στοιχεία:

• Όνομα

• Διεύθυνση email ή αριθμός τηλεφώνου

• Ημερομηνία γέννησης

Πληκτρολογήστε τα στοιχεία και πατήστε Next (Επόμενο).

Αν δεν αισθάνεστε άνετα, δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε την πραγματική σας 
ημερομηνία γέννησης ή το ονοματεπώνυμό σας σε αυτά τα πεδία. Μπορείτε να προσθέσετε 
μόνο το μικρό σας όνομα και μια πλασματική ημερομηνία γέννησης κατά την εγγραφή σε 
λογαριασμό Twitter.

Να θυμάστε ότι πρέπει πάντα να ελέγχετε τον 
εκδότη της εφαρμογής, τις κριτικές της και 
τυχόν σχόλια που έχουν κάνει άλλα άτομα σε μια 
εφαρμογή πριν την κατεβάσετε στη συσκευή σας.

Πώς να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας

Το Twitter θα προσφέρει να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας επιτρέποντας στην εφαρμογή να 
παρακολουθεί το ιστορικό σας αναζήτησης στο διαδίκτυο. 

Αυτό δεν είναι αναγκαίο για να εγγραφείτε στο Twitter, επομένως σας συνιστούμε να 
απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή πατώντας το διακόπτη ή επιλέγοντας Όχι. Μπορείτε να 
το αλλάξετε αργότερα στο μενού Ρυθμίσεις Λογαριασμού.

Πώς να δηλώσετε τον λογαριασμό σας 

Τώρα πατήστε στο Create account (Άνοιγμα λογαριασμού) αν χρησιμοποιείτε συσκευή Apple 
και στο Sign up (Εγγραφή) αν χρησιμοποιείτε συσκευή Android. 

Το Twitter θα σας στείλει έναν μοναδικό κωδικό στη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου 
που έχετε ορίσει. Πληκτρολογήστε τον κωδικό στο πεδίο της οθόνης και πατήστε Επόμενο.

beconnected.esafety.gov.au
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Μια εισαγωγή στο Twitter
Δημιουργία κωδικού πρόσβασης για το λογαριασμό 
σας στο Twitter

Επιλέξτε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι εύκολος να 
τον θυμάστε αλλά είναι δύσκολο να τον μαντέψουν οι 
άλλοι. Οι ισχυροί κωδικοί πρόσβασης περιλαμβάνουν:

• κεφαλαία και μικρά γράμματα

• αριθμούς

• σύμβολα ή σημεία στίξης.

Προσθήκη φωτογραφίας στο προφίλ σας

Το Twitter σάς επιτρέπει να παραλείψετε όλα τα βήματα 
απ' αυτό το σημείο και μετά, αλλά είναι καλή ιδέα να 
εξατομικεύσετε το καινούργιο σας προφίλ έτσι ώστε να 
βλέπετε το περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει. 

Ξεκινήστε προσθέτοντας φωτογραφία στο προφίλ σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

• μια φωτογραφία που έχει ήδη αποθηκευτεί στη συσκευή σας 

• την κάμερα της συσκευής για βγάλετε καινούργιες φωτογραφίες

• μια φωτογραφία που δεν είστε εσείς, αλλά οτιδήποτε νομίζετε ότι αντιπροσωπεύει το 
χαρακτήρα σας.

Αν χρησιμοποιείτε την κάμερα, θα σας ζητηθεί να δώσετε 
άδεια στο Twitter να έχει πρόσβαση στην κάμερα και το 
μικρόφωνο της συσκευής σας. Αυτό γίνεται έτσι ώστε η 
φωτογραφία να μπορεί να κοινοποιηθεί στο Twitter, επομένως 
είναι ασφαλές να το κάνετε. Μπορείτε να αλλάξετε αργότερα 
αυτή την πρόσβαση στο Ρυθμίσεις και Ιδιωτικότητα.

Ο κωδικός σας πρόσβασης θα 
πρέπει να είναι εύκολος για να 

τον θυμάστε, αλλά δύσκολος για 
να τον μαντέψουν οι άλλοι

Ενημερώστε το Twitter για τα ενδιαφέροντά σας 

Το Twitter ρωτάει για τα είδη, τα χόμπι ή τις κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν. Αυτό βοηθάει το 
Twitter να προσαρμόσει το περιεχόμενο και τους χρήστες που σας προτείνει.

Κυλήστε στη λίστα και πατήστε αυτό που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε 
συγκεκριμένες κατηγορίες.

beconnected.esafety.gov.au
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Μια εισαγωγή στο Twitter
Βρείτε άτομα για να ακολουθήσετε

Το Twitter σάς δείχνει τώρα μια διασκευασμένη λίστα χρηστών Twitter που μπορείτε να 
επιλέξετε να ακολουθήσετε. Για να εξερευνήσετε αυτήν τη λίστα, πατήστε το Find people to 
follow (Εύρεση ατόμων για ακολούθηση).

Πώς να ακολουθήσετε άτομα που ήδη γνωρίζετε

Η επιλογή Find friends (Εύρεση φίλων) λειτουργεί αν επιτρέψετε στο Twitter να έχει 
πρόσβαση στη λίστα των Επαφών σας στη συσκευή. Αν αισθάνεστε άνετα μ' αυτό, πατήστε το 
Get started (Έναρξη) και μετά πατήστε το Sync contacts (Συγχρονισμός επαφών). 

Αν δεν θέλετε να δώσετε άδεια στο Twitter να έχει πρόσβαση στις επαφές σας, παραλείψτε αυτό 
το βήμα και βρείτε άτομα που θα ακολουθήσετε βάσει του ονόματος χρήστη τους στο Twitter.

Έλεγχος των ρυθμίσεων της ιδιωτικότητάς σας στο Twitter
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας 
για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. 
Διαβάστε παρακάτω πώς να ξεκινήσετε:

1.  Το εικονίδιο του Μενού είναι πάντοτε ορατό στην 
πάνω αριστερή γωνία της οθόνης και μοιάζει με 
τρεις 'στοιβαγμένες' οριζόντιες γραμμές. Πατήστε 
στο εικονίδιο για πρόσβαση στις ρυθμίσεις σας

2.  Όταν ανοίξει το κύριο μενού, προς το κάτω 
μέρος, θα δείτε μια επιλογή του μενού που 
λέγεται Settings and privacy (Ρυθμίσεις και 
ιδιωτικότητα). Πατήστε σε αυτό και μετά πατήστε 
Privacy and safety (Ιδιωτικότητα και ασφάλεια) 
για να δείτε μερικές επιλογές. 

Μερικές από τις κύριες ρυθμίσεις Ιδιωτικότητας και ασφάλειας περιλαμβάνουν:

Προστατέψετε τα tweets σας 
Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία πατώντας το διακόπτη. Τα tweet σας θα μπορούν να τα 
βλέπουν μόνο οι χρήστες του Twitter που σας ακολουθούν.

Μπορείτε επίσης να εγκρίνετε ή να αρνηθείτε (μπλοκάρετε) κάθε καινούργιο χρήστη που θέλει 
να σας ακολουθήσει. 

Προσθήκη ετικέτας σε φωτογραφία 
Αν κάποιος προσθέσει ετικέτα στο όνομά σας, θα δείτε το σύμβολο @ ακολουθούμενο από το 
όνομά σας χρήστη στο Twitter. Για παράδειγμα, @BeConnected.

Με την επιλογή Προσθήκη ετικέτας σε φωτογραφία (Photo tagging), μπορείτε:

• Να απενεργοποιήσετε εντελώς την επιλογή Προσθήκη ετικέτας σε φωτογραφία

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση 
στις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας 

πατώντας το εικονίδιο του κύριου 
μενού

beconnected.esafety.gov.au
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Μια εισαγωγή στο Twitter
• Να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε στο Twitter να προσθέσει ετικέτα 

• Να επιτρέψετε μόνο σε άτομα που ακολουθείτε να 
προσθέσει ετικέτα στο όνομά σας.

Δυνατότητα εύρεσης και επαφές

Αυτό ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να σας 
βρίσκουν στο Twitter άλλοι χρήστες του Twitter. Υπάρχουν 
δύο επιλογές, ενεργοποιημένες εκ προεπιλογής:

• Επιτρέψετε στους άλλους να σας βρίσκουν με το email σας 

• Επιτρέψετε στους άλλους να σας βρίσκουν με τον 
αριθμό τηλεφώνου σας

Αν θέλετε, μπορείτε να πατήσετε το διακόπτη ή το πλαίσιο 
ελέγχου δίπλα σε κάθε επιλογή, ώστε να αλλάξει χρώμα και 
να την απενεργοποιήσετε.

Σίγαση και αποκλεισμός λογαριασμών

Μερικές φορές στο Twitter μπορεί να συναντήσετε περιεχόμενο που σας προσβάλλει. 
Ενδέχεται επίσης να βρείτε προτεινόμενο περιεχόμενο που δεν σας ενδιαφέρει. Μπορείτε να το 
κάνετε Block (Αποκλεισμός) ή Mute (βάζω σε Σίγαση).

• Σίγαση σημαίνει ότι δεν θα βλέπετε πλέον το περιεχόμενο ενός χρήστη

• Αποκλεισμός σημαίνει ότι δεν θα βλέπετε πλέον το περιεχόμενο ενός χρήστη και δεν θα 
μπορεί να δει το προφίλ ή το περιεχόμενό σας

Οι χρήστες δεν ειδοποιούνται όταν επιλέγετε να τους αποκλείσετε ή να τους βάλετε στη σίγαση. 

Υπηρεσίες στίγματος (τοποθεσίας)

Η επιλογή Precise location (Στίγμα ή ακριβής τοποθεσία) είναι απενεργοποιημένη εκ 
προεπιλογής, αλλά μπορείτε να την ενεργοποιήσετε αν θέλετε να μοιραστείτε την τοποθεσία 
σας με το Twitter. Επειδή το Twitter μπορεί να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία σας για να 
σας στοχεύσει με διαφημίσεις, είναι καλή ιδέα να αφήσετε αυτήν την επιλογή ως Disabled 
(Απενεργοποιημένη).

Εξατομίκευση και δεδομένα

Μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο το Twitter σάς στοχεύει με διαφημίσεις 
χρησιμοποιώντας τις επιλογές σε αυτό το μενού.

• Personalised ads (Εξατομικευμένες διαφημίσεις). Το Twitter παρουσιάζει διαφημίσεις 
βάσει της δραστηριότητάς σας στο Twitter και του ιστορικού σας αναζήτησης στο διαδίκτυο

•  Personalise based on your inferred identity (Εξατομίκευση με βάση την υποτιθέμενη 
ταυτότητά σας). Το Twitter χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας για να μαντέψει ποιες διαφημίσεις 
θα σας δείξει

• Personalise based on places you’ve been (Εξατομίκευση με βάση τα μέρη που έχετε 
επισκεφθεί). Το Twitter στοχεύει διαφημίσεις και περιεχόμενο με βάση το μέρος που 
βρίσκεστε τώρα. 

Μπορείτε να αποκλείσετε ή να 
απενεργοποιήσετε tweet που 
είναι προσβλητικά ή δεν σας 

ενδιαφέρουν

beconnected.esafety.gov.au
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Μια εισαγωγή στο Twitter
Κέντρο Βοήθειας Twitter

Αν μπερδευτείτε, το Twitter διαθέτει το δικό του κέντρο βοήθειας. Για να το βρείτε, πατήστε 
στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Το Κέντρο Βοήθειας διαθέτει πληροφορίες που αφορούν:

• Τη χρήση του Twitter

• Τη διαχείριση του λογαριασμού σας στο Twitter

• Την ασφάλεια και προστασία

• Τους κανόνες και τις πολιτικές χρήσης του Twitter.

Είναι ασφαλέστερο να απενεργοποιήσετε καθεμία από τις 
επιλογές Εξατομίκευσης και δεδομένων πατώντας το διακόπτη 
ή το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από την κάθε επιλογή.

Υπάρχουν επίσης βίντεο, επαγγελματικές συμβουλές και άρθρα για το πώς μπορείτε να 
αξιοποιήσετε στο έπακρο τη χρήση του Twitter. 

Ανάρτηση (δημοσίευση) ενός tweet
Μάθετε πώς να αναρτήσετε ένα tweet και για τα διαφορετικά είδη περιεχομένου που μπορείτε 
να αναρτήσετε. Να θυμάστε ότι σε αυτό το μάθημα χρησιμοποιούμε μια κινητή συσκευή για 
να χρησιμοποιήσουμε το Twitter και τα βήματα είναι παρόμοια σ' έναν υπολογιστή.

Δημιουργία καινούργιου tweet

Μια ανάρτηση στο Twitter λέγεται tweet. Τα μηνύματα tweet μπορούν να περιέχουν έως και 
280 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων κενών και σημείων στίξης. 

Για να δημιουργήσετε ένα καινούργιο tweet:

• Αρχίστε από την Αρχική οθόνη

• Πατήστε στο εικονίδιο Tweet κάτω δεξιά

• Θα εμφανιστεί η οθόνη για το καινούργιο tweet

• Πατήστε στο πεδίο What’s happening? (Τι συμβαίνει;) για να εμφανιστεί το 
πληκτρολόγιο

• Πληκτρολογήστε το tweet σας.

beconnected.esafety.gov.au
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Πριν αναρτήσετε το tweet σας, μπορείτε να προσθέσετε άλλο περιεχόμενο, όπως:

• Μια φωτογραφία ή βίντεο που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας

• Ένα GIF, που είναι ένα μικρό στιγμιότυπο ενός βίντεο. 

• Μια δημοσκόπηση, όπου ζητάτε σχόλια για μια ερώτηση με δύο πιθανές απαντήσεις

• Μια ζωντανή ηχογράφηση 

• Την τοποθεσία σας.

Αν θέλετε να αναφέρετε έναν άλλο χρήστη Twitter στο tweet σας, πληκτρολογήστε το σύμβολο 
@ ακολουθούμενο από το όνομά του χρήστη Twitter, χωρίς κενά μεταξύ τους.

Τώρα πατήστε στο κείμενο Everyone can reply (Όλοι μπορούν να απαντήσουν) για να 
ορίσετε ποιος μπορεί να απαντήσει στο tweet σας:

• Everyone (Όλοι): οποιοσδήποτε άλλος χρήστης Twitter στον κόσμο μπορεί να απαντήσει 
(αυτό είναι εκ προεπιλογής)

• People you follow (Άτομα που ακολουθείτε): μόνο άτομα που ακολουθείτε μπορούν να 
απαντήσουν

• Only people you mention (Μόνο τα άτομα που αναφέρετε): μόνο τα άτομα που έχετε 
αναφέρει στο tweet σας μπορούν να απαντήσουν.

Στο τέλος, ελέγξτε προσεκτικά το κείμενο και τυχόν φωτογραφίες ή βίντεο στο tweet σας και 
μετά πατήστε Tweet στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Το tweet σας είναι ζωντανό μόλις πατήσετε το Tweet. Οι χρήστες θα μπορούν να το διαβάσουν, 
να δουν το βίντεο και να το σχολιάσουν άμεσα.

Διαγραφή των tweet

Μπορεί να στείλετε ένα tweet κατά λάθος ή να 
παρατηρήσετε ένα σφάλμα πολύ αργά. 
Για να διαγράψετε ένα tweet:

• Πηγαίνετε στη σελίδα του Προφίλ σας

• Βρείτε το tweet που θέλετε να διαγράψετε

• Πατήστε τις τρεις οριζόντιες κουκκίδες δίπλα από το 
tweet

• Πατήστε το Delete Tweet (Διαγραφή tweet).

Άμεσα Μηνύματα

Μπορείτε να στείλετε ένα Direct Message (Άμεσο Μήνυμα) σε άλλο χρήστη του Twitter, το 
οποίο μόνο αυτός ο χρήστης μπορεί να δει. 

Για να στείλετε ένα Άμεσο Μήνυμα:

• Πατήστε στο Envelope icon (εικονίδιο φακέλου) στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης

• Πληκτρολογήστε το όνομα κάποιου χρήστη του Twitter 

Αν κάνατε κάποιο λάθος στο 
tweet σας, μπορείτε να το 

διαγράψετε

beconnected.esafety.gov.au
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• Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο πεδίο Start a message (Έναρξη μηνύματος)

• Πατήστε στο εικονίδιο Send (Αποστολή) (το βέλος που δείχνει προς τα κάτω).

Fleets είναι tweets που είναι ορατά μόνο για 24 ώρες. Για να αναρτήσετε ένα Fleet από συσκευή 
Apple, πατήστε το εικονίδιο Add (Προσθήκη) στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Σε συσκευή 
Android πατήστε το σύμβολο + με την εικόνα του προφίλ σας.

Μετά επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αναρτήσετε ως Fleet:

• Text (Κείμενο): Πληκτρολογήστε το κείμενο

• Camera roll or Gallery (Φωτογραφία από την κάμερα ή το Άλμπουμ) : Μοιραστείτε 
φωτογραφίες και βίντεο από την κινητή συσκευή σας

• Capture (Λήψη φωτογραφίας): Χρησιμοποιήστε την κάμερα της συσκευής σας για να 
τραβήξετε μια φωτογραφία

• Video (Βίντεο): Χρησιμοποιήστε την κάμερα της συσκευής σας για να τραβήξετε ένα βίντεο. 

Συνθέστε το μήνυμά σας Fleet με τον ίδιο τρόπο που θα συνθέτατε ένα tweet και μετά πατήστε 
το κουμπί Fleet στην πάνω δεξιά γωνία για να το αναρτήσετε. Τα μηνύματα Fleet μπορούν να 
τα δουν μόνο χρήστες που ακολουθούν τον λογαριασμό σας στο Twitter.

Πώς να προστατευτείτε από συνήθεις απάτες στο Twitter
Απάτες με ηλεκτρονικό 'ψάρεμα'

Μια απάτη με ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) είναι 
οποιαδήποτε απάτη που έχει ως στόχο να ξεγελάσει 
τους ανθρώπους να αποκαλύψουν προσωπικά και 
απόρρητα στοιχεία, όπως κωδικούς πρόσβασης, 
τραπεζικά στοιχεία, αριθμούς φορολογικών μητρώων ή 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία.

Αυτές οι απάτες λειτουργούν συχνά με το να σας 
ξεγελάσουν κάνοντας κλικ ή πατώντας σ' έναν σύνδεσμο 
που σας μεταφέρει σε μια σελίδα που μοιάζει με τη 
σελίδα εισόδου στο Twitter.

Αν πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
σας πρόσβασης, τότε θα καταγραφεί από τον απατεώνα.

Προστατευθείτε από τις απάτες του 'ψαρέματος'

Μπορείτε να προστατευθείτε από πιθανές απάτες:

• Να είστε προσεκτικοί με τους συνδέσμους που σας στέλνουν άλλοι άνθρωποι

• Να μην κάνετε κλικ σε συνδέσμους από άτομα ή εταιρείες που δεν γνωρίζετε. 

Προσοχή στις απάτες 
ηλεκτρονικού ψαρέματος 

(phishing) που προσπαθούν να 
σας εξαπατήσουν για να δώσετε 

προσωπικά στοιχεία

beconnected.esafety.gov.au
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Αν κάνατε κλικ σ' έναν σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα που βλέπετε είναι νόμιμη  
ελέγχοντας τη διεύθυνση URL ή τη διεύθυνση στη γραμμή διευθύνσεων

Η νόμιμη διαδικτυακή διεύθυνση του Twitter είναι https://twitter.com, ενώ μια ψεύτικη 
ιστοσελίδα πιθανόν να έχει διαφορετική διεύθυνση URL.

Αν η διεύθυνση φαίνεται ψεύτικη, βγείτε από το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου 
κλείνοντάς το.

Απάτες για την υποκλοπή χρημάτων

Μερικοί απατεώνες δημιουργούν ψεύτικο λογαριασμό στο Twitter για να προσποιηθούν ότι 
είναι κάποιοι που γνωρίζετε και μετά λένε μια ιστορία ότι έχουν δυσκολίες και ζητούν χρήματα 
για βοήθεια.

Ή οι απατεώνες μπορεί να σας πουν ότι κερδίσατε έναν διαγωνισμό και πρέπει να στείλετε τα 
προσωπικά στοιχεία σας για να πάρετε το βραβείο σας.

Πώς να προστατευθείτε από τις απάτες υποκλοπής χρημάτων

Αν κάτι φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, τότε συχνά δεν είναι καλό. Αν έχετε 'κερδίσει' 
σε έναν διαγωνισμό που δεν έχετε πάρει μέρος, τότε πιθανόν να είναι μια απάτη. Μην 
απαντάτε στο μήνυμα και καταγγείλετε τον χρήστη στο Twitter.

Αν επικοινωνήσει μαζί σας ένας χρήστης του Twitter που ισχυρίζεται ότι είναι κάποιος 
γνωστός σας και σας ζητάει χρήματα, απλά καλέστε ή στείλτε email στον φίλο σας για να το 
ελέγξετε.

Ιοί και λογισμικό υποκλοπής (spyware)

Οι απατεώνες μερικές φορές στέλνουν μηνύματα με συνδέσμους για να κάνετε κλικ. Αυτοί οι 
σύνδεσμοι μπορεί να μοιάζουν με νόμιμες εταιρείες ή άτομα που ίσως γνωρίζετε. 

Αν κάνετε κλικ σ' έναν απ' αυτούς τους συνδέσμους, ενδέχεται να εγκατασταθούν στη συσκευή 
σας ιοί και λογισμικό υποκλοπής (spyware).

Πώς να προστατευθείτε από ιούς και λογισμικό υποκλοπής

Οι αξιόπιστες επιχειρήσεις και οργανισμοί δεν στέλνουν ποτέ έναν σύνδεσμο για να κάνετε 
κλικ μέσω ενός μηνύματος ή email.

Αν το μήνυμα προέρχεται από φίλο, καλέστε ή στείλτε του email για να ελέγξετε αν είναι 
νόμιμο.

Και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή ο υπολογιστής σας έχει εγκαταστημένο το πιο πρόσφατο 
λογισμικό προστασίας από ιούς για να σας προστατεύσει από επιθέσεις.

beconnected.esafety.gov.au
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