
K I K  M E S S E N G E R

• Το Kik Messenger είναι μια εφαρμογή για το iOS και Android

η οποία, όπως το messenger και το whatsapp, χρησιμοποιείται

για ανταλλαγή μηνυμάτων.

• Η βασική διαφορά του Kik είναι ότι δεν είναι απαραίτητο, για

την εγγραφή στην εφαρμογή να χρησιμοποιήσει κανείς τον

αριθμό τηλεφώνου του, που σημαίνει ότι χρειάζεται μόνο

username και password από τον χρήστη.



➢ Στο kik ο χρήστης είναι σχετικά προστατευμένος
σε ό,τι αφορά τα προσωπικά του στοιχεία,
καθώς δεν χρειάζεται να δώσει πολλές
πληροφορίες για τον εαυτό του.

➢ Η εφαρμογή όμως χρησιμοποιείται από έναν μεγάλο αριθμό επιτήδειων.
Καθότι δεν χρειάζεται τίποτε άλλο παρά μόνο username και password της
επιλογής του χρήστη. Υπάρχουν πολλοί που θα χρησιμοποιήσουν αυτή την
“αδυναμία” και θα πουν ψέματα για να εκπληρώσουν τους σκοπούς τους.

➢ Το app δεν διαθέτει parental control παρόλο που αναγράφει ότι για να το
χρησιμοποιήσει κανείς θα πρέπει να έχει πάρει την άδεια του
γονέα/κηδεμόνα του. Όπως είναι λογικό, δεν υπάρχει απολύτως κανένας
τρόπος, ώστε η εφαρμογή να ελέγξει κατά πόσο κάποιος έχει ζητήσει την
άδεια αυτή πριν την κατεβάσει και ξεκινήσει να την χειρίζεται. Η έλλειψη
αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς η εφαρμογή διαφημίζεται για
άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς;
➢ Υπενθυμίστε στα παιδιά να μην κοινοποιούν πληροφορίες στην εφαρμογή πέρα από την απαιτούμενη διεύθυνση email. Μην επιτρέπετε στην εφαρμογή να βρει 

φίλους χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στο βιβλίο διευθύνσεων του τηλεφώνου σας.
➢ Βοηθήστε τα παιδιά σας να βρουν κατάλληλους ηλικιακούς τρόπους για να συναντήσουν νέους φίλους (αθλήματα, δραστηριότητες, εικαστικά κ.λπ.)
➢ Ζητήστε από το παιδί να σας δείξει τα μηνύματα συνομιλίας του στο Kik. 

Σημείωση: Η σύνδεση στο Kik από άλλη συσκευή θα διαγράψει το ιστορικό συνομιλιών τους.
➢ Υπενθυμίστε στα παιδιά σας να μην γνωρίσουν ποτέ κάποιον από το Διαδίκτυο. Άλλοι χρήστες ενδέχεται να μην είναι στην πραγματικότητα αυτοί που λένε ότι 

είναι εκτός σύνδεσης.
➢ Πείτε στα παιδιά σας ότι μπορούν πάντα να έρχονται σε εσάς (ή σε έναν άλλο αξιόπιστο ενήλικα) εάν αισθάνονται άβολα.
➢ Διδάξτε στην κόρη και στο γιο σας να μην απαντά σε μηνύματα από ξένους οι οποίοι τους κάνουν να νιώθουν άβολα.



Συνοπτικά

• Το Kik είναι μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.

• Χρειάζεται μόνο username και password από τον χρήστη.

• Οι χρήστες μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους και σε group-chat.

• Δεν υπάρχει έλεγχος στην ημερομηνία γέννησης του χρήστη, ούτε

parental control.

• Χρησιμοποιείται και απο επιτήδιους λόγω της ανωνυμίας που

προσφέρει.

Συμβουλές για την ασφάλειά σας

• Σε περίπτωση που αποφασίσετε να κατεβάσετε την εφαρμοργή θα

ήταν χρήσιμο να ακολουθήσετε μερικούς κανόνες για την δική σας

ασφάλεια.

• Χρησιμοποιήστε έναν μεγάλο και ισχυρό κωδικό άνω των 8

χαρακτήρων με αλφαριθμητικά και σύμβολα.

• Μιλήστε μόνο με άτομα που νιώθετε ασφάλεια και ξέρετε στην

προσωπική σας ζωή.

• Μην δίνετε προσωπικά σας στοιχεία (τηλέφωνα, διευθύνσεις, ακόμα και

ονόματα) σε άτομα τα οποία δεν ξέρετε, ειδικά αν δεν έχει περάσει και

αρκετός καιρός που γνωριστήκατε.
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