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Αντί προλόγου 

1. Τι είναι το Twitter; 

Το Twitter είναι ένας ενημερωτικός διαδικτυακός τόπος, οι χρήστες 

του οποίου μπορούν, με εύκολο και γρήγορο τρόπο, να ενημερώνο-

νται για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, μέσα από μηνύματα των 

140 χαρακτήρων. 

Το θέμα που σας ενδιαφέρει μπορεί να είναι ένα βιβλίο που διαβά-

σατε, η αγαπημένη σας εφημερίδα, ένας τραγουδιστής που θαυμάζετε, 

ένα ξενοδοχείο στο οποίο μένετε πάντα όταν ταξιδεύετε, ή απλώς ο 

αγαπημένος σας φίλος/η· δεν έχετε παρά να αναζητήσετε το θέμα σας 

ή τον άνθρωπό σας στο Twitter και να τα «ακολουθείτε» σε κάθε βή-

μα τους για να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα και τις εξελίξεις. 

Φυσικά, στο Twitter δεν χρειάζεται να είστε μόνο παθητικοί χρή-

στες των πληροφοριών άλλων χρηστών. Μπορείτε εύκολα να είστε 

εσείς εκείνοι που δημιουργούν πληροφορίες και ενημερώνουν με τη 

σειρά τους φίλους, συνεργάτες, γνωστούς και άγνωστους για τα νέα 

τους και αυτά που τους απασχολούν και θέλουν να μοιραστούν. 

Για να τα κάνετε όμως όλα αυτά πρέπει να δημιουργήσετε έναν λο-

γαριασμό στο Twitter και αμέσως μετά μπορείτε να αρχίσετε να ανα-

ζητάτε εκείνους από τους οποίους θέλετε να ενημερώνεστε. 
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2. Ποια διαδικασία �ρέ�ει να ακολουθήσω για να μ�ορέσω 

να χρησιμο�οιήσω το Twitter; 

Για να χρησιμοποιήσετε το Twitter θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε 

έναν λογαριασμό ακολουθώντας μια προκαθορισμένη σειρά βημάτων. 

Στην αρχή θα συμπληρώσετε δύο φόρμες. Στη πρώτη θα σας ζη-

τηθεί να εισαγάγετε το ονοματεπώνυμό σας, το ηλεκτρονικό ταχυδρο-

μείο που χρησιμοποιείτε, και θα δημιουργήσετε τον κωδικό πρόσβασης 

που θα χρησιμοποιείτε. 

Στη δεύτερη φόρμα θα δώσετε κάποιες συμπληρωματικές πληρο-

φορίες, όπως αυτή του ονόματος χρήστη με το οποίο θέλετε να εμφα-

νίζεστε στο Twitter. Σε αυτό το σημείο έχετε δημιουργήσει το λογα-

ριασμό σας στο Twitter, αλλά χρειάζεται να κάνετε μερικά βήματα α-

κόμα για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της εγγραφής σας. 

Στα πρώτα βήματα, που είναι υποχρεωτικά, θα επιλέξετε να ακο-

λουθήσετε φίλους, άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς και διάσημους λο-

γαριασμούς, από τις προτεινόμενες λίστες του Twitter, από τους οποί-

ους θα σας ενδιέφερε να ενημερώνεστε. Αν δεν είστε σίγουροι ποιόν 

θέλετε να ακολουθείτε, μην ανησυχείτε επειδή θα έχετε την ευκαιρία 

αργότερα να διαγράψετε και να αναζητήσετε όποιον θέλετε. 

Τέλος θα σας ζητηθεί, προαιρετικά, να εισαγάγετε κάποιες πληρο-

φορίες σχετικές με το Προφίλ σας, όπως τη φωτογραφία σας. Για τις 

ανάγκες του βιβλίου και την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του 

Twitter θα παραλείψουμε αυτά τα βήματα στο κεφάλαιο που μαθαί-

νουμε τον τρόπο εγγραφής σας στο Twitter, αλλά θα τα δούμε αναλυ-

τικά σε επόμενα κεφάλαια.  

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τα απαιτούμενα και τα προαιρετικά 

βήματα της δημιουργίας του λογαριασμού σας, θα έχετε ταυτόχρονα 

δημιουργήσει το Προφίλ σας στο Twitter. 

Το Προφίλ και τα tweets σας είναι ορατά σε όλους τους χρήστες 

του Twitter. 
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3. Τι είναι και α�ό τι α�οτελείται το Προφίλ στο Twitter; 

Το Προφίλ είναι μια προσωπική σας σελίδα στο Twitter που δημιουρ-

γείται αυτόματα με βάση τις πληροφορίες που δώσατε ή όχι κατά την 

εγγραφή σας. Μπορείτε, όποτε θέλετε, να τις επεξεργαστείτε, να τις 

εμπλουτίσετε, και να τις τροποποιήσετε. Οι πληροφορίες στο Προφίλ 

σας είναι ορατές από όλους τους χρήστες που το επισκέπτονται. Αν 

δεν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τις αρχικές ρυθμίσεις έτσι ώστε οι 

πληροφορίες και οι ανακοινώσεις να μην είναι ορατές από τους πάντες. 

Μπορείτε δηλαδή να προστατεύσετε τα tweets σας. 

Στο Προφίλ σας εμφανίζεται μια φωτογραφία που εσείς θα επιλέξε-

τε να ανεβάσετε, μια κεφαλίδα (εικόνα που εμφανίζεται ως φόντο στη 

σελίδα σας), το ονοματεπώνυμό σας, το όνομα χρήστη που δώσατε 

κατά την εγγραφή σας, καθώς και ένα μικρό βιογραφικό το οποίο δεν 

πρέπει να ξεπερνά τους 140 χαρακτήρες. 

Επίσης στο Προφίλ σας φαίνεται ποια άτομα έχουν επιλέξει να ενη-

μερώνονται από εσάς αλλά και για ποια άτομα θέλετε εσείς να ενημε-

ρώνεστε, όπως τα Αγαπημένα σας tweet και οι λίστες που ενδεχομέ-

νως θα δημιουργήσετε. 

Στο κέντρο της σελίδας του Προφίλ σας μπορείτε να δείτε εσείς και 

οι χρήστες που επισκέπτονται τη σελίδα σας τις ανακοινώσεις σας, 

δηλαδή τα μηνύματα που έχετε αναρτήσει. 

4.  Τι μ�ορώ να κάνω αφού δημιουργήσω το Προφίλ μου  

στο Twitter;  

Μετά την εγγραφή σας και τη δημιουργία του Προφίλ σας, είστε έτοι-

μοι να εξερευνήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Twitter. Μπορείτε να 

επιλέξετε να ξεκινήσετε διαμορφώνοντας τις πληροφορίες και τις ρυθ-

μίσεις του Προφίλ σας, αναζητώντας φίλους σας ή άτομα, εταιρείες και 

οργανισμούς από τους οποίους θέλετε να ενημερώνεστε. Η σειρά που 

θα ακολουθήσετε εξαρτάται από εσάς. 
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5. Τι σημαίνει να «ακολουθώ» (Follow) κά�οιον στο Twitter; 

Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του λογαριασμού σας, αλλά και α-

φού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, έχετε τη δυνατότητα να αναζητή-

σετε τα άτομα που ψάχνετε με βάση το ονοματεπώνυμό τους ή το 

όνομα χρήστη που χρησιμοποιούν. Σας δίνεται επίσης η δυνατότητα, 

αν οι φίλοι που αναζητάτε δεν χρησιμοποιούν ακόμα το Twitter, να 

τους στείλετε πρόσκληση εγγραφής σε αυτό με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

Αφού βρείτε τον φίλο που ψάχνατε, μπορείτε να τον «ακολουθή-

σετε». 

 «Ακολουθώ» κάποιον σημαίνει ότι λαμβάνω τις ενημερώσεις του. 

Όταν «ακολουθείτε» κάποιον, κάθε φορά που αυτός ανακοινώνει κάτι 

το μήνυμα αυτό θα εμφανίζεται στην Αρχική Σελίδα σας στο Twitter. 

Έτσι, θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε σχεδόν σε πραγματι-

κό χρόνο για ό,τι συμβαίνει στους ανθρώπους που αγαπάτε, αλλά και 

για τα ενδιαφέροντα σας. 

Ένας άλλος τρόπος για να δείτε τις ενημερώσεις, δηλαδή τα μηνύ-

ματα ενός ατόμου που χρησιμοποιεί το Twitter, είναι να επισκεφθείτε 

το Προφίλ του. Εκεί θα δείτε την επιλογή tweets, όπου θα δείτε με 

χρονολογική σειρά από το νεότερο στο παλαιότερο όλα τα μηνύματα 

που έχει ανακοινώσει. Επιπλέον, μπορείτε στο Προφίλ του να επισκε-

φθείτε τη σελίδα με τα Αγαπημένα του μηνύματα. 

6. Πώς μ�ορώ να ανακοινώσω ένα μήνυμα (tweet); 

Όταν ακολουθείτε κάποιον στο Twitter, αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι 

τα μηνύματα που ανακοινώνει ο συγκεκριμένος χρήστης εμφανίζονται 

στην Αρχική Σελίδα σας. Τα μηνύματα αυτά στον κόσμο του Twitter 

ονομάζονται tweets («τιτιβίσματα»). 

Στο Twitter, λοιπόν, εκτός από το να λαμβάνετε tweets από τα ά-

τομα που έχετε αποφασίσει να ακολουθείτε, μπορείτε να ανακοινώνε-

τε και εσείς τα δικά σας tweets. 
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Στην Αρχική Σελίδα σας υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορείτε να 

πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας, δηλαδή το tweet σας. Ένα tweet 

δεν μπορεί να ξεπερνά τους 140 χαρακτήρες. 

Το tweet που θα ανακοινώσετε θα εμφανιστεί στην Αρχική Σελίδα 

σας, στο Προφίλ σας, και στην Αρχική Σελίδα των ατόμων που σας 

«ακολουθούν». Επίσης, ένας χρήστης που θα επισκεφθεί το Προφίλ 

σας μπορεί δει το σύνολο των tweet σας ακόμα και αν δεν σας «ακο-

λουθεί» (αν δεν έχετε αλλάξει τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις). 

Αφού δημοσιοποιήσετε ένα tweet δεν μπορείτε μετά να το επεξερ-

γαστείτε, δηλαδή να αλλάξετε το περιεχόμενό του. Έχετε τη δυνατό-

τητα να το διαγράψετε από το Προφίλ σας, αλλά θα παραμείνει στις 

σελίδες των ατόμων που σας «ακολουθούν». 

7. Μ�ορώ να σταματήσω να ακολουθώ κά�οιον ή  

να α�αγορεύσω σε κά�οιον να με ακολουθεί; 

Ναι, μπορείτε. 

Οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσετε μπορείτε να σταματήσετε να 

«ακολουθείτε» ένα άτομο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα σταματήσε-

τε να λαμβάνετε ενημερώσεις από το συγκεκριμένο άτομο. Θα εξακο-

λουθείτε όμως να έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε το Προφίλ 

του και να δείτε τα tweet του. Με την ίδια λογική μπορείτε να διαγρά-

ψετε και ένα άτομο που δεν θέλετε να σας ακολουθεί. 

Το άτομο αυτό δεν θα λαμβάνει ενημερώσεις και δεν θα μπορεί να 

σας στείλει προσωπικό μήνυμα. Θα μπορεί όμως, αν το θελήσει, να 

επισκεφθεί το Προφίλ σας και να δει τις ανακοινώσεις σας. Αν θέλετε 

να μην είναι «ανοιχτό» το Προφίλ σας προς όλους τους χρήστες, τότε 

θα πρέπει να αλλάξετε τις αρχικές ρυθμίσεις. 

8. Μ�ορώ να �ροστατεύσω τα tweet μου ώστε να τα βλέ�ουν 

μόνο όσοι θέλω εγώ; 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η προκαθορισμένη ρύθμιση στο Twitter 

είναι ότι το Προφίλ σας είναι δημόσιο, δηλαδή οποιοσδήποτε χρήστης 

μπορεί να το επισκεφθεί και να δει τα μηνύματά σας. Αν όμως δεν 
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θέλετε να έχουν όλοι πρόσβαση στο Προφίλ σας και στις ανακοινώσεις 

σας, τότε θα πρέπει να αλλάξετε την αρχική ρύθμιση.  

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να μεταφερθείτε στη σελίδα των Ρυθ-

μίσεις του λογαριασμού σας, από το μενού επιλογών Ρυθμίσεις και 

βοήθεια, και στη συνέχεια να μεταφερθείτε στη σελίδα Ασφάλεια 

και απόρρητο από όπου μπορείτε να ορίσετε ότι θέλετε να προστα-

τεύονται τα tweets σας. 

9. Πώς μ�ορώ να διαγράψω το Προφίλ μου αν δεν θέλω �ια 

να έχω λογαριασμό στο Twitter;  

Για να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας στο Twitter, συνδεθείτε στον 

λογαριασμό σας και πατήστε στην επιλογή Ρυθμίσεις και βοήθεια 

που εμφανίζεται επάνω δεξιά στη σελίδα. Στο μενού επιλογών που θα 

εμφανιστεί, επιλέξτε Ρυθμίσεις. Θα εμφανιστεί η σελίδα ρυθμίσεων 

του Λογαριασμού σας. Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται η 

επιλογή Απενεργοποίηση του λογαριασμού μου. Όταν εμφανιστεί 

η σελίδα επιβεβαίωσης, πατήστε στην επιλογή Απενεργοποιήστε το 

λογαριασμό μου.   

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο που σας ζητά να δώσετε 

τον κωδικό πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και τέλος 

πατήστε στο κουμπί Απενεργοποίηση λογαριασμού.  

Ο λογαριασμός σας σε πρώτη φάση θα απενεργοποιηθεί, και μετά 

από τριάντα μέρες θα διαγραφεί μόνιμα.  

10. Μ�ορώ να έχω �ρόσβαση στο Twitter α�ό την κινητή μου 

συσκευή; 

Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες επι-

σκεφθείτε την  ιστοσελίδα https://about.twitter.com/download. 

 



 

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε  

το βιβλίο 

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένας πρακτικός οδηγός που 

σκοπό έχει να σας βοηθήσει στα πρώτα σας βήματα στο Twitter. 

Ο πρόλογος αποτελείται από 10 βασικές ερωτήσεις ενός χρήστη 

που δεν γνωρίζει τι είναι το Twitter και πώς να το χρησιμοποιήσει. 

Καλό είναι να διαβάσετε τον πρόλογο πριν ξεκινήσετε την ανάγνω-

ση των κεφαλαίων. Αν και αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση για να μπο-

ρέσετε να κατανοήσετε το βιβλίο, σίγουρα θα σας βοηθήσει να απο-

κτήσετε μια πρώτη ιδέα για το τι είναι το Twitter και με ποια λογική 

δουλεύει.  

Στο τέλος του βιβλίου θα βρείτε το γλωσσάρι το οποίο θα σας βο-

ηθήσει να κατανοήσετε περισσότερο την ορολογία που χρησιμοποιεί 

το Twitter και οι χρήστες του. 

Τα 10 κεφάλαια του βιβλίου αντιστοιχούν σε αυτές τις 10 ερωτή-

σεις. Σε κάθε κεφάλαιο θα βρείτε την απάντηση σε μία ερώτηση. Οι 

απαντήσεις δίνονται με αναλυτικά βήματα που συνοδεύονται από ει-

κόνες. Σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τη διαδικασία της παράλλη-

λης ανάγνωσης του βιβλίου και εκτέλεσης των βημάτων στον υπολο-

γιστή σας.  
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Μπορείτε να διαβάσετε τα κεφάλαια με τη σειρά ή να επιλέξετε το 

κεφάλαιο/ερώτηση που σας ενδιαφέρει. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει 

ποτέ το Twitter, σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τη σειρά των κε-

φαλαίων. 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις δίνονται μέσα από απλές σειρές βη-

μάτων, που συνοδεύονται από εικόνες οι οποίες δείχνουν την κατά-

σταση της οθόνης. Για να ταιριάζουν οι εικόνες με τη δική σας οθόνη, 

θα πρέπει να ρυθμίσετε το Twitter έτσι ώστε να εμφανίζει τις επιλογές 

του στα ελληνικά. Αν η δική σας οθόνη εμφανίζει τις επιλογές στα αγ-

γλικά, εκτελέστε το Βήμα 2 του Κεφαλαίου 1, στη σελίδα 19. 

 

Καλή αρχή με πολλά και καλά tweet!  



 

 

Πώς να δημιουργήσω το 

Προφίλ μου και να γίνω 

μέλος στο Twitter; 

Εισαγωγή 

Όπως ήδη αναφέραμε στον Πρόλογο, το Twitter είναι ένας ενημερωτικός 

διαδικτυακός τόπος στον οποίον οι χρήστες μοιράζονται πληροφορίες, 

νέα και εξελίξεις για θέματα που τους ενδιαφέρουν μέσα από μηνύματα 

μέχρι 140 χαρακτήρων. 

Οι χρήστες του Twitter έχουν τη δυνατότητα να προωθούν ή να απα-

ντούν στα μηνύματα, να αρχειοθετούν τα αγαπημένα τους μηνύματα, να 

ανακοινώνουν τα δικά τους μηνύματα, ή απλώς να διαβάζουν τα μηνύμα-

τα άλλων χρηστών. Από εσάς εξαρτάται αν θα επιλέξετε να είστε ένας 

παθητικός χρήστης ή αν θα θελήσετε να συμβάλετε και εσείς με τα δικά 

σας μηνύματα. 

Το Twitter μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο ενημέρωσης και δι-

ασκέδασης μεταξύ φίλων, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και ως ένα πολύτι-

μο εργαλείο για τη δουλειά σας· αυτό εξαρτάται από εσάς, τα ενδιαφέρο-

ντά σας και τον χρόνο που θέλετε να διαθέσετε. 

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της εγγραφής σας στο Twitter, θα 

χρειαστείτε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν δεν διαθέτε-

τε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιλέξτε μια εταιρεία όπως η Yahoo ή η 

Google για να δημιουργήσετε την προσωπική σας διεύθυνση (email). Μη 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1
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διστάσετε να το κάνετε, η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Αρκεί να ακο-

λουθήσετε τα απλά βήματα που  ζητάει η εταιρεία που επιλέξατε. 

Η δημιουργία λογαριασμού στο Twitter είναι μια σχετικά απλή διαδι-

κασία που γίνεται με μια προκαθορισμένη σειρά βημάτων. Όταν ολοκλη-

ρώσετε τα απαιτούμενα βήματα, θα έχετε ταυτόχρονα δημιουργήσει και 

το Προφίλ σας στο Twitter, το οποίο θα είναι ορατό από όλους τους 

χρήστες του Διαδικτύου. Το Προφίλ είναι η προσωπική σας σελίδα που 

δημιουργήθηκε αυτόματα κατά την εγγραφή σας με βάση τις πληροφορί-

ες που καταχωρίσατε.  

Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, ξεκινήστε τον υπολογιστή σας και ανοίξτε 

τον Internet Explorer για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο 

Twitter. Στο τέλος του κεφαλαίου, αφού έχετε δημιουργήσει τον λογα-

ριασμό σας, θα δούμε πως μπορείτε να αποσυνδεθείτε από αυτόν.   

Βήμα 1: Μετάβαση στο Twitter 

1. Ανοίξτε τον Internet Explorer. 

2. Στη γραμμή Διεύθυνσης πληκτρολογήστε www.twitter.com. 

3. Πατήστε στο κουμπί  Μετάβαση σε ή το πλήκτρο Εnter για να 

μεταβείτε στη διεύθυνση. 

 

Εικόνα 1.1 Το �λαίσιο καταχώρισης της διεύθυνσης 

 

3 
2 
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4. Θα εμφανιστεί η αρχική σελίδα του twitter.com. 

 

Εικόνα 1.2 Η αρχική σελίδα του Twitter 

5. Η αρχική σελίδα του Twitter μπορεί να μην είναι ολόκληρη ορατή 

στην οθόνη σας. Προκειμένου να δείτε την υπόλοιπη σελίδα, χρησι-

μοποιήστε τη γραμμή κύλισης στα δεξιά της σελίδας. 

Τι βλέ�ετε στην αρχική σελίδα του Twitter 

 

Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπετε ολόκληρη την αρχική σελίδα του 

Twitter, όπως θα τη βλέπατε χρησιμοποιώντας τη γραμμή κύλισης. Για 

να εντοπίσετε τα διάφορα στοιχεία της σελίδας στην οθόνη σας, χρησι-

μοποιήστε τη γραμμή κύλισης. 

 

5
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Εικόνα 1.3 Τα βασικά στοιχεία της αρχικής σελίδας του Twitter 

1. Αρχική Σελίδα: Μετάβαση στην Αρχική Σελίδα του Twitter. 

2. Επιλογή Γλώσσας: Δυνατότητα προβολής του Twitter σε διαφορε-

τική από την προεπιλεγμένη γλώσσα, η οποία διαφέρει ανάλογα με 

τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Η γλώσσα προβολής του Twitter 

δεν επηρεάζει τη γλώσσα με την οποία θα γίνονται οι ανακοινώσεις, 

η αποστολή προσωπικών μηνυμάτων, κ.ά. 

3. Καλώς ήρθες στο Twitter (Welcome to Twitter): Το Twitter 

σας καλωσορίζει και σας προτρέπει να συνδεθείτε με τα άτομα και 

τις εταιρείες που επιθυμείτε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Twitter και από το κινητό σας 

τηλέφωνο ή άλλες φορητές συσκευές όπως το ipad. Με αυτόν τον 

τρόπο θα είστε σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις όπου και αν 

βρίσκεστε.   

2 

5 

1 

3 

4 
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4. Περιοχή σύνδεσης στο λογαριασμός σας στο Twitter: Σύνδε-

ση στον λογαριασμό σας, εφόσον έχετε πρώτα δημιουργήσει έναν. 

5. Περιοχή δημιουργίας λογαριασμού στο Twitter: Δυνατότητα 

δημιουργίας λογαριασμού στο Twitter. 

6. Περιοχή χρήσιμων πληροφοριών: Πρόσβαση σε χρήσιμες πλη-

ροφορίες σχετικές με το Twitter. 

Βήμα 2 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: Ε�ιλογή γλώσσας στο Twitter 

Η Αρχική Σελίδα στο Twitter μπορεί να έχει εμφανιστεί στα αγγλικά, 

στα ελληνικά, ή σε άλλη γλώσσα ανάλογα με τις ρυθμίσεις του υπολογι-

στή σας και του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμο-

ποιείτε. Αν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε ως γλώσσα πλοήγησης τα ελλη-

νικά.  

 

Για να ταιριάζουν οι εικόνες του βιβλίου με τη δική σας οθόνη, σας 

προτείνω να επιλέξετε τα ελληνικά ως γλώσσα πλοήγησης. 

1. Πατήστε στην επιλογή Language: English, που βρίσκεται στο ε-

πάνω δεξιό μέρος της οθόνης. 

2. Θα εμφανιστεί η λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες. 

3. Πατήστε στην επιλογή Ελληνικά. 
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Εικόνα 1.4 Η λίστα ε�ιλογής γλώσσας �λοήγησης στο Twitter 

Βήμα 3 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: Περιοχή χρήσιμων �ληροφοριών 

Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε την περιοχή χρήσιμων πληροφο-

ριών. 

1. Πατώντας στις διαθέσιμες επιλογές αποκτάτε πρόσβαση σε πληρο-

φορίες σχετικά με το twitter.com και τη λειτουργία του. 

 

Εικόνα 1.5 Η �εριοχή χρήσιμων �ληροφοριών 

2. Αν επιλέξετε να εξερευνήσετε κάποια από τις διαθέσιμες επιλογές για 

να επιστρέψετε στην Αρχική Σελίδα: 

Α.  Πατήστε στο κουμπί πίσω  όσες φορές χρειαστεί, ή 

Β.  Πατήστε στο λογότυπο  (αν είναι ορατό), που θα βρίσκεται 

στο επάνω αριστερό μέρος της σελίδας. 

1 

2 

3 

1 
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Εικόνα 1.6 Τρό�οι ε�ιστροφής στην αρχική σελίδα του Twitter 

Ε�εξήγηση των ε�ιλογών της  

�εριοχής χρήσιμων �ληροφοριών 

 

Εικόνα 1.7 Η �εριοχή χρήσιμων �ληροφοριών 

1. Σχετικά: Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τους 

επενδυτές, τα προϊόντα, και ό,τι είναι σχετικό με το Twitter.  

2. Βοήθεια: Θα βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις και οδηγίες 

σχετικά με τη χρήση του Twitter. Αν δεν βρείτε στα ελληνικά αυτό 

που ψάχνετε και είστε εξοικειωμένοι με τα αγγλικά, δοκιμάστε να 

δείτε τα περιεχόμενα της βοήθειας στα αγγλικά όπου θα βρείτε πε-

ρισσότερο υλικό. Υπάρχει ένδειξη αλλαγής γλώσσας στο επάνω μέ-

ρος της σελίδας. 

3. Blog (Ιστολόγιο): Πρόσβαση στο επίσημο ιστολόγιο (blog) του 

Twitter. 

4. Η κατάστασή μου: Σελίδα ενημερώσεων από τους συντελεστές 

του Twitter σχετικά με την ομαλή ή μη λειτουργία του Twitter και 

προβλήματα που προκύπτουν, καθώς και το πώς αντιμετωπίζονται. 

2Α 

2Β 
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5. Θέσεις εργασίας: Πρόσβαση σε αγγελίες για θέσεις εργασίας στο 

Twitter και δυνατότητα υποβολής βιογραφικού. 

6. Ads: Η πολιτική του Twitter σχετικά με τις διαφημίσεις και πώς μπο-

ρείτε να τις διαμορφώσετε ανάλογα με τις δικές σας προτιμήσεις, 

καθώς και δυνατότητα να διαφημιστείτε στο Twitter.    

7. Όροι Χρήσης: Δικαιώματα, περιορισμοί, και υποχρεώσεις σχετικά 

με τη χρήση και λειτουργία του Twitter και των περιεχομένων.  

8. ιδιωτικό απόρρητο: Ανάλυση των αρχών του Twitter ως προς την 

πολιτική του προσωπικού απορρήτου και τα πνευματικά δικαιώματα. 

9. Διαφημιστές: Δυνατότητα να διαφημιστείτε στο Twitter. 

10. Eπιχειρήσεις: Πληροφορίες και συμβουλές για την αποτελεσματι-

κότερη χρήση του Twitter ως επαγγελματικού εργαλείου. 

11. Μέσα Ενημέρωσης: Προτάσεις και παραδείγματα για αποτελεσμα-

τικότερες πρακτικές και πηγές για να βοηθηθείτε στη γρηγορότερη 

ανάπτυξη του Προφίλ σας. 

12. Προγραμματιστές: Ανάπτυξη και πρόσβαση σε εφαρμογές που 

συνεργάζονται με άλλα προγράμματα και δικτυακούς τόπους, διαθέ-

σιμο υλικό και πρόσθετα. Αφορά κυρίως προχωρημένους χρήστες. 

13. Πηγές: Γενικές και τεχνικές οδηγίες χρήσης του λογοτύπου του 

Twitter και άλλο σχετικό υλικό.  

14. Κατάλογος: Δυνατότητα πλοήγησης σε δημόσια προφίλ Twitter 

κατά όνομα λογαριασμού ή αναζήτηση βάσει ονόματος.  

Βήμα 4: Εγγραφή στο Twitter 

1. Εντοπίστε τη φόρμα Καινούριος στο Twitter; Φτιάξε λογαρια-

σμό. 
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Εικόνα 1.8 Η φόρμα «Καινούριος στο Twitter;» 

2. Για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας στο Twitter, θα πρέπει να 

συμπληρώσετε και τα τρία πεδία της φόρμας (Πλήρες όνομα, 

Email, Κωδικός πρόσβασης). 

 

Τα πεδία Email και Κωδικός πρόσβασης πρέπει να τα θυμάστε, επει-

δή θα τα χρησιμοποιείτε κάθε φορά που θα συνδέεστε στο Twitter.  

1 
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Εικόνα 1.9 Η φόρμα συμ�λήρωσης για τη δημιουργία  

του λογαριασμού σας 

 

Για να συμπληρώσετε τα πεδία 1 ως 3, πρέπει να πατήσετε μέσα στο 

πλαίσιο κειμένου  κάθε πεδίου για να εμφανιστεί το σημείο 

εισαγωγής | και μετά να αρχίσετε να πληκτρολογείτε. 

1. Πλήρες όνομα: Καταχωρίστε το ονοματεπώνυμο (μέχρι 20 χαρα-

κτήρες) που θέλετε να βλέπουν οι άλλοι χρήστες όταν επισκέπτονται 

το Προφίλ σας. Προτιμήστε το πραγματικό σας όνομα ώστε να μπο-

ρούν να σας βρίσκουν εύκολα οι φίλοι σας. Μπορείτε αν θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε και ελληνικούς χαρακτήρες. Σε αυτή την περίπτω-

ση να θυμάστε ότι οι φίλοι σας που δεν έχουν δυνατότητα πληκτρο-

λόγησης στα ελληνικά θα δυσκολευτούν να σας βρουν. Για το παρά-

δειγμα της εικόνας καταχωρίσαμε το όνομα Melpomeni Sideri. 

2 

2 
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Εικόνα 1.10 Το �εδίο Πλήρες όνομα συμ�ληρωμένο  

2. Email (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): Καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε. Η διεύθυνση πρέπει να 

είναι πραγματική για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την εγγραφή. 

 

Εικόνα 1.11 Το �εδίο Email συμ�ληρωμένο  

3. Κωδικός πρόσβασης: Ο κωδικός που θα δώσετε πρέπει να αποτε-

λείται από τουλάχιστον 6 χαρακτήρες. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 

σας ζητηθεί να δώσετε άλλον. 

1 
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