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ΒΗΜΑ (Ι) 

 Συνδεθείτε ως    [Εκτεταμένη διαχείριση]   και… 

 

… κλικ στο [Διαχείριση Πολυμέσων] 

 

 

ΒΗΜΑ (ΙΙ) 

 Θα μεταφερθούμε σε ένα νέο περιβάλλον εργασίας, όπου θα κάνουμε δυο πράγματα. Κατά 

πρώτον θα φτιάξουμε ένα φάκελο μέσα στον οποίο θα βάζουμε αρχεία που θέλουμε να εμφανιστούν 

στα άρθρα και κατά δεύτερο θα τοποθετήσουμε ένα αρχείο *.pdf στον φάκελο που θα φτιάξουμε. 

 

Συνέχεια… 

 

 



 

 

 

 

 

 

Θα δείτε ότι ο φάκελος docs δημιουργήθηκε ! 

 

 

 

Πατήστε στον φάκελο Docs και δείτε  ότι είναι κενός. Πατήστε στο πράσινο βελάκι και μετά 

ξανά στον φάκελο docs για να έχετε αυτή την εικόνα στον υπολογιστή σας. 

 

Φροντίστε να είναι 

επιλεγμένος ο 

φάκελος [Media]… 

…Γράψτε το όνομα του φακέλου π.χ.  docs 

και πατήστε δίπλα στο κουμπί {Δημιουργία 

φακέλου} 



ΒΗΜΑ (ΙΙΙ) 

Στην παραπάνω οθόνη, χαμηλά και αριστερά δείτε και πατήστε στο πλαίσιο [Αναζήτηση…] 

 

Θα εμφανιστεί ένα γνωστό σε όλους μας  παράθυρο, στο οποίο θα επιλέξουμε το αρχείο το 

οποίο θα ανεβάσουμε στον φάκελο της ιστοσελίδας μας.  Επιλέξτε και πατήστε {Άνοιγμα} 

Προσοχή!   Το όνομα του αρχείου να μην έχει Ελληνικούς χαρακτήρες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε ότι η διεύθυνση του αρχείου καταγράφτηκε. 

Πατήστε {Έναρξη Μεταφόρτωσης}. 

Περιμένετε λίγο και δείτε… 

Νάτο το αρχείο μας!  Είναι μέσα στον 

φάκελο docs.  Το αρχείο αυτό είναι 

πλέον μέλος της ιστοσελίδας μας. 



ΒΗΜΑ (IV) 

Υποτίθεται ότι έχουμε φτιάξει  ένα άρθρο και σε αυτό το άρθρο θα ‘Ανεβάσουμε’ το αρχείο 

clearmenu.pdf το οποίο τοποθετήσαμε στον φάκελο docs. 

 

 

 

Διαλέγουμε το άρθρο που θέλουμε και κλικ στον τίτλο του άρθρου. 

 

 

 

 

 

Πατήστε [Περιεχόμενο] και 

επιλέξτε [Διαχείριση 

άρθρων] 

Επιλέγουμε την λέξη ή  την 

φράση που θέλουμε να 

εμφανίσει το περιεχόμενο του 

*.pdf αρχείου μας, όταν ο 

επισκέπτης πατήσει επάνω στο 

link και πατάμε στο κουμπί 

{Insert/Edit Link}. 

To κουμπί 

{Insert/Edit Link} 

 



 

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ.  Στη σελίδα με 

τον πράσινο σταυρό! 

(Browse) 

Βρείτε το αρχείο που θέλετε και επιλέξτε το. 

Πατήστε Insert. 



 

 

Αποθηκεύστε τις αλλαγές στο άρθρο σας και πατήστε στη συνέχεια [Προεπισκόπηση] για να 

δοκιμάσετε ό,τι φτιάξατε.   Μόλις πατήσετε πάνω στο link που δημιουργήσατε, θα ανοίξει νέο 

παράθυρο, όπου θα εμφανιστεί το περιεχόμενου του *.pdf. 

Τα αρχεία *.pdf είναι γρήγορα στο κατέβασμα από τον server στον υπολογιστή του επισκέπτη 

και επιπλέον είναι κατανοητά από κάθε υπολογιστή. Αυτοί είναι οι λόγοι χρησιμοποίησης τους. 

Σύσταση : Μη χρησιμοποιείτε αρχεία word.  

 

Ωραιόκαστρο  1/2/2013 

 

Επιλέξτε την επιλογή που φαίνεται  

και πατήστε  πάλι  Insert. 


