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ΚΑΛΩΣΗΡΘΕΣ!

Καλωσήρθες στον μοναδικό οδηγό που θα χρειαστείς 

για να ανακαλύψεις τον μαγικό κόσμο του TikTok. Εδώ 

θα μπορέσεις να γνωρίσεις και να κάνεις παρέα με φοβερά 

άτομα όπως οι Charli D’Amelio, Holly H και Jacob Sartorius. 

Θα ανακαλύψεις τα πάντα, από το πώς οι μεγαλύτεροι σταρ 

της εφαρμογής κατάφεραν να αφήσουν το σημάδι τους 

στον κόσμο μέχρι και τις τελευταίες, απίστευτα cool

 συνεργασίες τους. Αυτό το βιβλίο τα έχει όλα!



ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ 

ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ 

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ Ο∆ΗΓΟ ΤΟΥ ΤΙΚΤΟΚ!

AΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙAΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Στις σελίδες-προφίλ θα βρεις καινούργιες 

πληροφορίες για τους πιο διάσημους σταρ 
του TikTok.

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣΜάθε πώς θα γυρίσεις το τέλειο TikTok 

βίντεο, έτσι ώστε να είσαι έτοιμος για 
την κάμερα ανά πάσα στιγμή. 

KΡΥΦΕΣ ΜΑΤΙΕΣKΡΥΦΕΣ ΜΑΤΙΕΣ

Μάθε αποκλειστικές πληροφορίες 

για το Hype House και το τι ακριβώς 

συμβαίνει όταν οι πόρτες κλείνου
ν 

στην πιο δημοφιλή έπαυλη 
του TikTok. 

TO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΟΥ ΣΤΙΛ
TO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΟΥ ΣΤΙΛΑνακάλυψε πώς θα χρησιμοποιήσεις 

τα ταλέντα και τις σούπερ ικανότητές σου 
για να διαμορφώσεις το δικό σου TikTok στιλ.

ΤΙ 
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ 
ΛΟΙΠΟΝ;
Γύρνα σελίδα και 
κάνε το πρώτο 
βήμα για να 
γίνεις σούπερ 
σταρ του TikTok!



ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΟΥ 

ΤΙΚΤΟΚ
Είσαι αρχάριος στο TikTok; 

Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για 

να γίνεις ένας απίθανος TikToker!

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑΤΑ ΒΑΣΙΚΑ
Το TikTok είναι ένα app και ταυτόχρονα μια social 

media πλατφόρμα για να μοιράζεσαι ερασιτεχνικά βίντεο. 

Κάθε TikToker δημιουργεί και μοιράζεται βίντεο
 διάρκειας 

15 δευτερολέπτων με τους followers του. Tα καλύτερα κλιπ 

συνήθως έχουν και μουσική υπόκρουση! Οι περισσότεροι 

TikTokers ακολουθούν τους φίλους και τη
ν οικογένειά τους, 

αλλά και διάσημες προσωπικότητες. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ TIKTOKΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ TIKTOK
Ως εφαρμογή, το TikTok ξεκίνησε από την Κίνα και γρήγορα 
συγκέντρωσε εκατοντάδες εκατομμύρια followers από όλο 
τον κόσμο. Στην αρχή υπήρχε το app Musical.ly, το οποίο 
κυκλοφόρησε το 2014 και σταδιακά εξελίχτηκε στο TikTok 
που όλοι ξέρουμε το 2017. Μέχρι το 2019, η εφαρμογή είχε 

πάνω από ένα δισεκατομμύριο downloads σε κινητά.

ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ;
ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ;

Κυρίως η Gen Z. To TikTok συγκεντρώνει περισσότ
ερους νεαρούς 

χρήστες σε σύγκριση με άλλες social media πλατφόρμες όπως 

το Facebook και το Instagram. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να είσαι 

άνω των 13 ετών για να το χρησιμοποιήσεις!

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 13; Αν δεν έχεις ακόμα κλείσει τα 13, μην 
ανησυχείς για τίποτα – σε αυτό το βιβλίο θα βρεις ό,τι χρειάζεται 
να γνωρίζεις για να τελειοποιήσεις τις ικανότητές σου στο TikTok 
έτσι ώστε, όταν η ημέρα των γενεθλίων σου επιτέλους έρθει, να 

είσαι ήδη έτοιμος να γίνεις ένας κορυφαίος TikToker. 



ΚΑΛΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΟΝΟΚΑΛΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΟΝΟ

Σε αντίθεση με πολλές άλλες πλατφόρμες των social media 

που δέχονται κριτική για την αρνητική τους ατμόσφαιρα, 

τα σχόλια στο TikTok είναι στην πλειοψηφία τους θετικά 

και ενθαρρύνουν τους χρήστες να αισθανθούν 

δυνατοί και με αυτοπεποίθηση. 

CHALLENGES ΚΑΙ HASHTAGSCHALLENGES ΚΑΙ HASHTAGS
Στο TikTok τα πάντα έχουν σχέση με τα challenges και τα hashtags. Είναι άλλωστε δύο πολύ καλοί τρόποι να βρεις έμπνευση για το είδος των βίντεο που θέλεις να δημιουργήσεις και εσύ. ∆εν είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθείς πώς εξελίσσεται ένα challenge; Ή πώς διαφορετικοί άνθρωποι 

εκφράζονται μέσα από τα βίντεό τους; 

ΜΑΘΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
 
Για να καταλάβεις καλύτερα το TikTok, πρέπει να γνωρίζεις τις κατάλληλες λέξεις. 
Εδώ θα βρεις μερικές βασικές εκφράσεις που θα συναντήσεις ξανά και ξανά όσο 
ασχολείσαι με το app. 

Duet     Aν ακολουθείς κάποιον και σε ακολουθεί και εκείνος, μπορείτε να κάνετε 
μαζί ένα βίντεο, ανεξάρτητα του πόσο μακριά βρίσκεστε ο ένας από τον άλλο. Απλά 
πατήστε το «Share», διαλέξτε την επιλογή «Duet» και γυρίστε ένα βίντεο που θα 
κάνει θραύση.

Cringe    Ένα cringe βίντεο συνήθως αναφέρεται σε κάποιον που συμπεριφέρεται 
αμήχανα την ώρα που προσπαθεί να διασκεδάσει τους followers του. Παρ’ όλα αυτά, 
πλέον οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν αυτού του είδους το περιεχόμενο ως κάτι το 
διασκεδαστικό. Υπάρχουν μάλιστα χρήστες που γυρίζουν βίντεο με αντιδράσεις τους 
όσο παρακολουθούν διάφορες «cringe» συμπεριφορές.

Challenges    Το ΤikTok είναι ο βασιλιάς των challenges! Eίναι άλλωστε ο 
πιο εύκολος τρόπος για τον κάθε χρήστη να αισθανθεί πως είναι κι αυτός μέλος της 
κοινότητας. Έτσι οι TikTokers ανεβάζουν βίντεο όπου όλοι προσπαθούν να κάνουν το 
ίδιο πράγμα με διαφορετικούς τρόπους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το air 
step challenge, όπου ο καθένας κάνει πως πατάει πάνω σε ένα αόρατο σκαλοπάτι.

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: 
To ήξερες πως μερικά από 
τα πιο διάσημα memes έχουν 
ξεκινήσει από το TikTok;



ΜΕΙΝΕ ΑΣΦΑΛΗΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
Τσέκαρε το όριο ηλικίας για κάθε ιστοσελίδα που επιθυμείς να επισκεφτείς. Οι κανονισμοί του TikTok δηλώνουν πως οι χρήστες πρέπει να είναι τουλάχιστον 

13 ετών πριν δημιουργήσουν λογαριασμό ή χρησιμοποιήσουν το app 
με οποιονδήποτε τρόπο. Έτσι, κάθε προφίλ που ανήκει σε άτομο 
κάτω των 13 ετών, διαγράφεται αυτομάτως από την εφαρμογή. 

ΖΗΤΗΣΕ Α∆ΕΙΑΖΗΤΗΣΕ Α∆ΕΙΑ

Πριν αφιερώσεις χρόνο online, είναι απαραίτητο να ζητήσεις από έναν γονέα ή 

κηδεμόνα την άδειά του. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμφωνήσετε σε κάποιους 

βασικούς κανόνες. Είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλάβεις τους γονείς σου στα 

σχέδιά σου, έτσι ώστε εκείνοι να εξασφαλίσουν πως θα είσαι ασφαλής. 

ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΙΣ SHAREΠΡΙΝ ΚΑΝΕΙΣ SHARE
Αν δημιούργησες τον λογαριασμό σου και ανυπομονείς να ανεβάσεις 
το πρώτο σου βίντεο, περίμενε λιγάκι ακόμα! ∆είξε το πρώτα στον 

κηδεμόνα σου. Να θυμάσαι πως δεν πρέπει να δημοσιεύεις βίντεο που 
αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να σε 
θέσουν σε κίνδυνο. Μην εμπιστευθείς το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, 
το τηλέφωνο ή το πού πηγαίνεις σχολείο σε κανέναν από τους online 
φίλους σου. Μη μοιραστείς ποτέ βίντεο που μπορεί να αποκαλύπτουν 

λεπτομέρειες για το πού μένεις ή ποιο είναι το σχολείο σου. 

ΚΑΝΕ ΤΟ POSTΚΑΝΕ ΤΟ POST

Σε περίπτωση που θέλεις να ανεβάσεις cringe βιντεάκια, να θυμάσαι πως από 

τη στιγμή που το post σου στο TikTok δημοσιεύεται, δεν μπορείς να ελέγξεις 

τι θα κάνουν ή θα πουν οι άλλοι χρήστες όταν το δουν. Αν η ιδέα του να 

βλέπει η μαμά ή τα μικρότερα αδέρφια σου το βίντεό σου δεν σου αρέσει 

καθόλου, καλύτερα να μην το δημοσιεύσεις. 

Το ΤikTok είναι τρομερά διασκεδαστικό, όμως έχει μεγάλη σημασία να «έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά» όσο σερφάρουμε στο ίντερνετ και χρησιμοποιούμε 
οποιαδήποτε social media εφαρμογή. 



ΜΙΛΗΣΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟΜΙΛΗΣΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ
Πάντα να μιλάς σε κάποιον ενήλικα που εμπιστεύεσαι σε περίπτωση που βλέπεις 
σχόλια ή δημοσιεύσεις που σε κάνουν να αισθάνεσαι άβολα. Αν διαβάσεις κάτι 
άσχημο ή απειλητικό που έχει γραφτεί για εσένα, κλείσε αμέσως την εφαρμογή 

και πες το σε κάποιον μεγάλο που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη σου. 

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
 

Η ουσία του TikTok είναι να περνάς όμορφα και να είσαι 

δημιουργικός. Μερικές φορές ίσως να μην σου αρέσει μια δημοσίευση, 

όμως είναι πολύ σημαντικό να είσαι πάντα ευγενικός. Οι χρήστες που 

περνάνε την ώρα τους αφήνοντας άσχημα και προσβλητικά σχόλια σε 

άλλους συνήθως εντοπίζονται και οι λογαριασμοί τους δ
ιαγράφονται. 

COINS COINS 
Τα TikTok Coins χρησιμοποιούνται για αγορές μέσα στην εφαρμογή, όπως τα Diamonds και τα Emojis, ως ένας τρόπος να δείξεις σε άλλους ότι σου αρέσει η δουλειά τους. Όμως θυμήσου: τα coins αντιστοιχούν σε αληθινά χρήματα, επομένως χρειάζεται πάντα να παίρνεις άδεια από τους γονείς σου πριν αγοράσεις οτιδήποτε. 

FAMILY SAFETY MODE FAMILY SAFETY MODE 

Το family safety mode είναι ένας τρόπος που το TikTok επιτρέπει στους γονείς ή 

τους κηδεμόνες σου να συνδέσουν τον δικό τους λογαριασμό με τον δικό σου. Αυτό 

ουσιαστικά σημαίνει πως οι ενήλικες που εμπιστεύεσαι μπορούν να εξασφαλίσουν 

πως οι ρυθμίσεις του TikTok είναι διαμορφωμένες έτσι ώστε ν
α βλέπεις μόνο 

δημοσιεύσεις που είναι κατάλληλες για την ηλικία σου. Να θυμάσαι πως είναι πολύ 

σημαντικό να μην περνάς όλο τον ελεύθερο χρόνο σου στην εφαρμογή. Χρειάζεται 

και να περνάς όμορφες στιγμές με την ο
ικογένειά σου και τους φίλους σου από κοντά. 

ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ
Μπορείς να ρυθμίσεις το προφίλ σου στο TikTok έτσι ώστε να είναι 
κλειδωμένο και να μπορούν να σε βρουν μόνο οι φίλοι σου. Μπορείς 
φυσικά να ακολουθείς τους μεγαλύτερους σταρ της εφαρμογής, αλλά 
καλύτερα να μη μιλάς με άλλους χρήστες εκτός αν τους γνωρίζεις 
στην πραγματική ζωή. 

Για να κλειδώσεις τον λογαριασμό σου, πήγαινε στις ρυθμίσεις 
στη σελίδα του προφίλ σου και διάλεξε «Ιδιωτικός λογαριασμός» 
(«Private account»). Αυτή η κίνηση σου δίνει τον απόλυτο έλεγχο 
για το ποιος μπορεί να δει τα βίντεό σου. Για να αποκρύψεις το πού 
βρίσκεσαι όσο χρησιμοποιείς το TikTok, πήγαινε στις ρυθμίσεις 
και πάτησε «Απόκρυψη τοποθεσίας» («Hide location»). Αυτό θα 
εμποδίσει την εφαρμογή από το να δημοσιεύει πού ακριβώς είσαι όσο 
ανεβάζεις βίντεο ή σχολιάζεις τις δημοσιεύσεις των φίλων σου. 



TIKTOKTIKTOK

Από τα Από τα ΤΡΕΛΑ CHALLENGES μέχρι τα  μέχρι τα ΥΠΕΡΟΧΑ 
ΝΤΟΥΕΤΑ, τις , τις ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ  
μέχρι και τους μέχρι και τους ΘΡΥΛΟΥΣ ΤΟΥ LIP-SYNC, ανακάλυψε , ανακάλυψε 

όσα πρέπει να ξέρεις για την πιο cool εφαρμογή! Εδώ θα βρεις όσα πρέπει να ξέρεις για την πιο cool εφαρμογή! Εδώ θα βρεις 
διάσημα προφίλ, κουίζ και σημειώσεις που θα σε εμπνεύσουν διάσημα προφίλ, κουίζ και σημειώσεις που θα σε εμπνεύσουν 

να δημιουργήσεις και να μοιραστείς το δικό σου στιλ να δημιουργήσεις και να μοιραστείς το δικό σου στιλ 
και λογαριασμό στο TikTok.και λογαριασμό στο TikTok.

ΩΡΑ ΝΑ ΛΑΜΨΕΙΣ!
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