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Οδηγίες δημοσιεύσεις Άρθρων 
 

Γίνε  "ανταποκριτής" του Συστήματος 
σου εύκολα και γρήγορα.    

28/10/2012 
 

Σωτήρης Στόικος 
 

 

  



  Οδηγίες δημοσιεύσεις Άρθρων

Εφορεία Περιοχής Προσκόπων Αν. Μακεδονίας Θράκης 

Στην αρχική σελίδα http://amakethraki.wordpress.com/admin/ μας ζητά το e-mail και τον 

κωδικό μας  και κάνουμε Login  

Έπειτα στην επόμενη οθόνη πηγαίνουμε στην επιλογή  Άρθρα  και επιλέγουμε «προσθήκη 

νέου» . 

 Στην επόμενη οθόνη τοποθετούμε τον τίτλο στο επάνω πλαίσιο και κάτω το κείμενο το 

οποίο μπορούμε να το κάνουμε paste από κείμενο στο word.

http://amakethraki.wordpress.com/admin/


  Οδηγίες δημοσιεύσεις Άρθρων

Εφορεία Περιοχής Προσκόπων Αν. Μακεδονίας Θράκης 

 Εάν επιλέξεις να το δακτυλογραφήσεις επάνω υπάρχουν επιλογές όπως στο WORD για να 

αποφύγεις όμως   Ορθογραφικά  Λάθη ο «πλοηγός -  Browser » σου πρέπει να έχει 

ορθογράφο. 

Για να βάλεις φωτογραφίες ή άλλης μορφής αρχείων (word – pdf e.t.c. ) επιλεγείς 

«προσθήκη πολυμέσων»  



  Οδηγίες δημοσιεύσεις Άρθρων

Εφορεία Περιοχής Προσκόπων Αν. Μακεδονίας Θράκης 

   
τότε στην οθόνη που ανοίγει βρίσκεις τα αρχεία που θέλεις από τον υπολογιστή σου  ή τα 

αρπάζεις και τα πετάς  (carp and drop ) μέσα στο παράθυρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Οδηγίες δημοσιεύσεις Άρθρων

Εφορεία Περιοχής Προσκόπων Αν. Μακεδονίας Θράκης 

 

 

Έπειτα παρακάτω επιλέγεις το πώς θέλεις να εμφανίζετε στο άρθρο ( στοίχιση – μέγεθος ) 

και πατάς εισαγωγή στο Άρθρο . Κάλο είναι μια χαρακτηριστική φωτογραφία της δράσης να 

της κάνετε εισαγωγή για να εμφανίζετε στα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης  (social media) 

όταν κοινωνείτε.        

 

 Slideshow – ομαδική προβολή φωτογραφιών. Με τον ίδιο τρόπο ανεβάζετε πολλές 

φωτογραφίες και πατάτε την επιλογή «αποθήκευση αλλαγών » 

 



  Οδηγίες δημοσιεύσεις Άρθρων

Εφορεία Περιοχής Προσκόπων Αν. Μακεδονίας Θράκης 

στην επομένη σελίδα πατάτε την επιλογή «insert slideshow»

 

Τώρα για να δείτε το πώς θα είναι το Άρθρο σας  πατάτε την επιλογή προεπισκόπηση

 Το βλέπουμε για να αλλάξουμε κάτι η να το δημοσιεύσουμε πατάμε την επιλογή 

«επεξεργασία»    



  Οδηγίες δημοσιεύσεις Άρθρων

Εφορεία Περιοχής Προσκόπων Αν. Μακεδονίας Θράκης 

 

Έπειτα τσεκάρουμε την κατηγορία ή της κατηγορίες που ανήκει το Άρθρο μας ( π.χ. 3ο Σ/Π 

Δράμας – Λυκόπουλα )      

περισσότερα  σε αυτό το video  

http://youtu.be/cM5WytBAdk8 

 

      

ΚΑΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Σωτήρης Στόικος  

 


