
 

NAI OXI 
 
Δείχνω τθν προςωπικότθτά μου (το να βάηω 
χαμογελάκια και LOL δεν είναι κακό) 

 
ΔΕΝ μιλάω αρνθτικά για αντιπάλουσ, άλλεσ 
χϊρεσ, οργανιςμοφσ, εταιρείεσ και χορθγοφσ. 
Θυμιςου είςαι Ρρεςβευτισ του Σπορ ςου 
 
Αποφεφγω τα «καυτά» ηθτιματα. 
 

 
Να κυμάςαι ότι ΟΛΟΙ ΝΑΙ, ΟΛΟΙ ςε βλζπουν. 
Κάνε παφςθ και ςκζψου πριν γράψεισ.  
 
 
 
Η Stephanie Rice (τριπλι χρυςι Ολυμπιονίκθσ 
τθσ Αυςτραλίασ ζχαςε μεγάλο ςυμβόλαιο 
χορθγίασ φςτερα από ακατάλλθλο ςχόλιο ςτο 
twitter) 

 
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ότι ςε διαβάηουν και οι αντίπαλοί 
ςου. Μπορεί να τουσ δϊςεισ προβάδιςμα ζαν 
παραδεχτείσ λάκθ τθσ ομάδασ, ζλλειψθ 
οργάνωςθσ, γκρίνιεσ, χαμθλι αυτοπεποίκθςθ 
κλπ. 
 
Βρετανόσ κωπθλάτθσ παραδζχτθκε ότι κζρδιςε 
τον Αμερικανό αντίπαλό του γιατί διαβάηοντασ 
τα ςχόλιά του κατάλαβε ότι είχε πολλζσ 
αναςφάλειεσ, ότι δεν ιταν ανίκθτοσ. 
 

 
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ. Π,τι γράφεισ ζχει 
αντίκτυπο ςτθν ομάδα.  
 
Ο παίκτθσ του κρίκετ τθσ Αγγλίασ Dimitri 
Mascarenhas ζγραψε αρνθτικά ςχόλια για ζναν 
τεχνικό τθσ εκνικισ ομάδασ και τιμωρικθκε με 
πρόςτιμο £1000. 

 
Μθ κεωρείσ δεδομζνο ότι κάτι που ζγραψεσ και 
μετά το διζγραψεσ ζχει τελείωσ εξαφανιςτεί. 
Θζλει κλάςματα δευτερολζπτου κάποιοσ να το 
ζχει διαβάςει, να το ανακυκλϊςει και αυτό να 
ζχει τρομερζσ ςυνζπειεσ.  

 
Μθ διςτάςεισ να εκφραςτείσ για τισ εμπειρίεσ 
ςου ςτον ακλθτιςμό. Εξζφραςε πόςο αγαπάσ 
αυτό που κάνεισ. Δείξε ζνα αλθκινό και 
ανκρϊπινο προφίλ.  

 
Μθ δίνεισ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για το 
ποφ μζνεισ, ποφ ακριβϊσ βρίςκεςαι κλπ.  

 
Να είςαι ειλικρινισ. Εάν καταλάβεισ ότι ζγραψεσ 
κάτι λάκοσ, πεσ το. Μθ διαγράψεισ tweet χωρίσ 
να αναφζρεισ ότι το ζκανεσ και γιατί το ζκανεσ.  
 

 
Να γράφεισ ςε ςωςτά Ελλθνικά. Να αποφεφγεισ 
τα Greekglish και να προςζχεισ τθν ορκογραφία 
ςου.  

 
Να κάνεισ κανονικι ςυηιτθςθ με οπαδοφσ, 
καυμαςτζσ του ςπορ κλπ. Πςο πιο πολφ 
απαντάσ, τόςο ανεβαίνει θ δθμοφιλία ςου.  

 
Μθ φλερτάρεισ δθμόςια. Ιδίωσ ζαν είςαι 
παντρεμζνοσ! (Δεσ τι ζπακε ο Tiger Woods) 
 
Ρροςοχι ςτθν υπερβολικι χριςθ. Η Αυςτραλζηα 
Εμιλι Σίμπομ που κατζκτθςε αργυρό μετάλλιο 
ςτα 100μ. φπτιο τα ζριξε ςτο facebook και ςτο 
twitter που ζχαςε το χρυςό γιατί ξενφχτθςε 
απαντϊντασ ςε καυμαςτζσ τθσ.  
 

Εάν κάποιοσ ςε απειλιςει ι ςε εκφοβίςει και 
εκφραςτεί με επικίνδυνα ςχόλια για ςζνα και 
τθν οικογζνειά ςου, να το αναφζρεισ αμζςωσ 
ςτον προπονθτι ςου και ζπειτα ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ ζαν κρικεί απαραίτθτο.  

 
Μθν απαντάσ ςε επικετικά ςχόλια. Αδιαφόρθςε 
για το τρολάριςμα. Επιλζγω τισ μάχεσ μου. 
 

(Ρροςαρμοςμζνο κείμενο από τθ Δρ. Δικαία Χατηθευςτακίου και βαςιςμζνο ςτισ οδθγίεσ τθσ Βρετανικισ 

Ολυμπιακισ Επιτροπισ για τθ χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ από τουσ μετζχοντεσ ςτουσ 

Ολυμπιακοφσ και τουσ Ραραολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του Λονδίνου 2012) 


