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Δημιουργία φακέλου με αγαπημένα στο φυλλομετρητή 

Mozilla Firefox. 

 

Στην άσκηση αυτή θα δημιουργήσουμε ένα φάκελο μέσα στον οποίο θα 

τοποθετούμε τις συντομεύσεις των ιστοσελίδων που θέλουμε. Η συντόμευση της 

άσκησης θα είναι ο ιστοχώρος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας: 

http://sde-kalam.mes.sch.gr  

 

Εικόνα 1 

Βήμα 1: Ανοίγουμε το φυλλομετρητή μας Mozilla Firefox και στη γραμμή 

διεύθυνσης όπως φαίνεται στο αριστερό πλαίσιο της Εικόνας 1 γράφουμε την 

ηλεκτρονική διεύθυνση : sde-kalam.mes.sch.gr  και πατάμε Enter ή κάνουμε κλικ 

στο πλήκτρο της μετάβασης. 

Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτωση της ιστοσελίδας κάνουμε διπλό κλικ στη δεξιά 

πλευρά της γραμμής διευθύνσεων στο σύμβολο του κίτρινου αστεριού όπως 

φαίνεται στο πλαίσιο της Εικόνας 2. Μετά το κλικ αναδύεται ένα παράθυρο 

επιλογών για τη δημιουργία συντόμευσης. 

 

 

http://sde-kalam.mes.sch.gr/


ΣΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 
 

 

Εικόνα 2 

Βήμα 2: Στο παράθυρο επιλογών εμφανίζονται τα εξής στοιχεία:  

1. το όνομα της ιστοσελίδας [ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ] το 

οποίο δεν το πειράζουμε 

2. το φάκελο που θέλουμε να τοποθετηθεί ο υπερσύνδεσμος [δεν τον έχουμε 

δημιουργήσει ακόμα] 

3. μια ετικέτα [δεν θα βάλουμε ετικέτα προς το παρόν] 

Πατώντας στο βελάκι που δείχνει προς τα κάτω όπως φαίνεται στο δεύτερο μαύρο 

πλαίσιο της Εικόνας 2, ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. 
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Βήμα 3: Με το ποντίκι μας επιλέγουμε τον πρώτο φάκελο που γράφει <<Γραμμή 

σελιδοδεικτών>> ή <<Bookmark Toolbar>> όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. 

Στη συνέχεια στο κάτω αριστερό σημείο του πλαισίου διαλόγου γράφει <<Νέος 

Φάκελος>> ή <<New Folder>> όπως φαίνεται στο μαύρο πλαίσιο της Εικόνας 3. 

Πατάμε με το ποντίκι μας πάνω σε αυτή την επιλογή.   

 

Εικόνα 3 
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Εικόνα 4 

Στην Εικόνα 4 παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο φάκελοι στη Γραμμή συντομεύσεων. 
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Εικόνα 5 

Βήμα 4:  Μετά το πάτημα της επιλογής <<Νέος Φάκελος>> εμφανίζεται ένας νέος 

φάκελος κάτω από τους δύο που ήδη υπάρχουν και γράφουμε τον τίτλο. <<ΟΙ 

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΜΟΥ>> όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5 στο μεγάλο πλαίσιο. Στη 

συνέχεια πατάμε την επιλογή <<Done>> ή <<Αποθήκευση>> στο κάτω δεξιό σημείο 

του παραθύρου όπως φαίνεται στο μικρό πλαίσιο της Εικόνας 5 και έχουμε 

ολοκληρώσει το νέο φάκελος συντομεύσεων στη γραμμή συντομεύσεων με την 

πρώτη μας συντόμευση. 
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Εικόνα 6 

Στην Εικόνα 6 μπορούμε να δούμε τον φάκελο των συντομεύσεων που 

δημιουργήσαμε και τον περιεχόμενο σύνδεσμο για τον ιστοχώρο του Σχολείου 

Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας. 

 


