
Μετάφραση 

 Funmoods' Online Safety Kit - Little Red Riding Mood 

Κεφάλαιο 1  

http://www.youtube.com/watch?v=KGr_KFiCX4s&hd=1  

- Τέλεια! Μια νέα αίτηση φιλίας.  

- Dustin Likos Mieber; Ακούγετε κάπως περίεργο αλλά ποιος νοιάζεται θα 

επιβεβαιώσω;   

«Η κοκκινοσκουφίτσα επιβεβαίωσε την αίτηση φιλίας σας» 

«Πήγαινε στην σελίδα της Κοκκινοσκουφίτσας» 

Κοκκινοσκουφίτσα:  

Πάω επίσκεψη στην Γιαγιά!  

Μένει στην  Mood- town. 

- Γιαγιά, είμαι εδώ! Σου έφερα τα αγαπημένα σου μπισκότα!  

- Γεια σου γλυκιά μου.  

« Όταν επιβεβαιώσεις κάποιο σαν φίλο σου στο Facebook, τους προσκαλείς στην 

ζωή σου. Επιβεβαίωσε μόνο άτομα που ξέρεις.»  

- Θες να πάρουμε μεσημεριανό μαζί;  

- Ίσως μια άλλη φορά…  

 

Κεφάλαιο 2  

http://www.youtube.com/watch?v=-Dn1Jmqecvk&hd=1 

 

- Γεια σας . Όταν βγαίνω έξω μου αρέσει να  ανεβάζω πάντα φωτογραφίες και να 

ενημερώνω την κατάσταση/status μου ώστε να ξέρουν οι φίλοι μου που είμαι και τι 

κάνω.  Αλλά από την άλλη δεν θέλω όλοι να βλέπουν τις φωτογραφίες μου, ειδικά 

άτομα που δεν ξέρω.  

- Το ίδιο ισχύει και για άλλες λεπτομέρειες του προφίλ μου όπως το email 

(ηλεκτρονική διεύθυνση), η διεύθυνσή μου και το τηλέφωνό μου που θέλω να 

βλέπουν μόνο οι φίλοι μου. Αυτός είναι ο λόγος που προσαρμόζω τις ρυθμίσεις 

ασφαλείας στο προφίλ μου. Πήγαινε στον λογαριασμό σου (Account), Επέλεξε 

ρυθμίσεις ασφαλείας (privacy settings) και μετά Προσαρμογή ρυθμίσεων 

(customize settings).  Εκεί μπορείς να αλλάξεις τις επιλογές σου ώστε μόνο οι φίλοι 

σου να μπορούν να δουν το προφίλ σου. Επιπλέον μπορείς να δώσεις σε κάθε 

άλμπουμ φωτογραφιών τις δικές του ρυθμίσεις ασφαλείας.  

- Έτσι επέλεξε τι θέλεις να δείξεις στον κόσμο, προσάρμοσε τις ρυθμίσεις ασφαλείας 

σου.  

- Έπρεπε να άλλαζα τις ρυθμίσεις ασφαλείας μου!  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KGr_KFiCX4s&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=-Dn1Jmqecvk&hd=1


Κεφάλαιο 3  

http://www.youtube.com/watch?v=elYv-pZVgyo&hd=1  

 

- Ετοιμάσου επειδή θα σε μαγειρέψω για μεσημεριανό!  

- Έχω μια φοβερή συνταγή που έφτιαχνε η μητέρα μου – Κοκκινοσκουφίτσα με 

σάλτσα ντομάτας και φυστικοβούτηρο! Μμμ μμμ! Γίνεται και με μαρμελάδα.  

- Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να γίνει εύκολα εκφοβισμός στην πραγματική 

ζωή. Αν κάποιος εκφοβίζει εσάς ή τους φίλους σας: Μην το αγνοήσετε! Αναφέρετέ 

το στους γονείς σας ή τους δασκάλους σας.  

- Γιαγιά…  

 

http://www.youtube.com/watch?v=elYv-pZVgyo&hd=1

