
Επεξεργασία αρχείων PDF με το  Foxit Reader

Περιεχόμενα: 

● Εισαγωγή

● Εγκατάσταση Foxit

● Άνοιγμα αρχείου PDF με Foxit

● Εξαγωγή μεμονωμένων σελίδων από πολυσέλιδο αρχείο

● Λειτουργίες προσθήκης σχολίων (1, 2, 3)

● Αποθήκευση αρχείων 

● Χρήση του Foxit σε περιβάλλον Webex Meetings

σελ. 1/ 10
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Έκδοση 01/11.11.2020

Κλωτσοτύρας Δημήτρης, εκπ/κός ΠΕ70 



Εισαγωγή
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Όλα τα σχολικά βιβλία βρίσκονται σε μορφή αρχείου PDF στη διεύθυνση http://ebooks.edu.gr. 

Η μορφή PDF επιλέχθηκε επειδή τα αρχεία στη μορφή αυτή δεν είναι άμεσα επεξεργάσιμα, εκτός 

και αν διαθέτει κάποιος τα ακριβά προγράμματα επεξεργασίας αρχείων PDF. 

Yπάρχουν όμως δωρεάν προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα να παρέμβει κάποιος στο 

περιεχόμενο ενός αρχείου PDF, προσθέτοντας σχόλια, επισημάνσεις, σημειώσεις, κ.ά. 

Το πρόγραμμα Foxit Reader (ή απλώς Foxit) είναι ένα από αυτά...

http://ebooks.edu.gr/


Εγκατάσταση Foxit Reader
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1) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader

2) Πατήστε στην επιλογή Free Foxit Reader Dowload και ακολουθήστε τις οδηγίες. 

https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader


Άνοιγμα αρχείου PDF με Foxit
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A τρόπος

Ανοίγουμε το Foxit και επιλέγουμε:

1) File (Αρχείο)

2) Computer (Υπολογιστής)

3) Browse (Περιήγηση)

Από το παράθυρο που θα ανοίξει επιλέξτε το 

αρχείο PDF που θέλετε να επεξεργαστείτε. 

Β τρόπος
Βρίσκουμε στον υπολογιστή μας το αρχείο που θέλουμε να επεξεργαστούμε, 
πατάμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Άνοιγμα με… > Foxit Reader (αν το Foxit 
δεν εμφανίζεται, πατήστε Επιλέξτε άλλη εφαρμογή και εντοπίστε το).  



Εξαγωγή μεμονωμένων σελίδων από πολυσέλιδο αρχείο
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Ας δούμε ένα παράδειγμα: από το αρχείο της Γλώσσας Α΄ Δημοτικού θα εξάγουμε το μάθημα 
«Ένας καινούριος φίλος» που βρίσκεται στις σελίδες 11 και 12. (Προσοχή ο πραγματικός 
αριθμός κάθε σελίδας δεν είναι αυτός που εμφανίζεται στο βιβλίο αλλά αυτός που εμφανίζεται 
κάτω κάτω στο Foxit: 

Αντί να εκτυπωθούν, οι σελίδες θα αποθηκευτούν με το όνομα και στον φάκελο που θα 
επιλέξουμε κατά τη διαδικασία.
Αυτός ο τρόπος ισχύει για κάθε πρόγραμμα που ανοίγει PDF αρχεία. 

Θα χρησιμοποιήσουμε ένα «τρικ»: 

1) επιλέγουμε Εκτύπωση ή  πατάμε μαζί Ctrl+P

2) από τους εκτυπωτές επιλέγουμε Microsoft 
Print to PDF 

3) επιλέγουμε Pages (Σελίδες), γράφουμε στο 
πλαίσιο 11-12 και πατάμε ΟΚ

(Αν θέλουμε τις σελίδες 3 και 6 θα γράψουμε 3,6. 
Αν θέλουμε τις σελίδες 7 έως 10 θα γράψουμε 7-
10. Μπορούν να γίνουν και συνδυασμοί, 
π.χ. 4, 7-10, 13)



Βασικές λειτουργίες προσθήκης σχολίων (1)
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Επιλέγουμε Comment (Σχόλιο) και προσθέτουμε σημειώσεις όπως στα παραδείγματα. 



Βασικές λειτουργίες προσθήκης σχολίων (2)
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Επιλέγουμε Comment (Σχόλιο) και προσθέτουμε σημειώσεις όπως στα παραδείγματα. 



Βασικές λειτουργίες προσθήκης σχολίων (3)
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Μπορούμε να επεξεργαστούμε κάθε σχόλιο/σχήμα/επισήμανση με την επιλογή Comment Format 
(μορφή σχολίου)

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα βλέπουμε τις 
δυνατότητες επεξεργασίας ενός βέλους:
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Αποθήκευση αρχείων
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Αφού ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του αρχείου, μπορούμε να το αποθηκεύσουμε με τις 
αλλαγές που έχουμε κάνει από την επιλογή Αποθήκευση

Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε το αρχείο με διαφορετικό όνομα, επιλέγουμε File και κατόπιν: 

1) Save as… (Αποθήκευση ως...)

2) Computer (Υπολογιστής)

3) Browse (Περιήγηση)

(βλέπε και οδηγίες σελίδας 4 με την προσθήκη της επιλογής Save as...) 



Χρήση του Foxit σε περιβάλλον Webex Meetings
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Καλή επιτυχία!

Με το Foxit μπορείτε να προετοιμάσετε τα έγγραφά σας πριν τα διαμοιράσετε σε ένα περιβάλλον 

τηλεδιάσκεψης, όπως το Webex Meetings, μπορείτε όμως και να κάνετε χρήση του και κατά την 

διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. 

Συγκεκριμένα, μπορείτε να διαμοιράσετε το αρχείο PDF που έχετε ανοίξει με Foxit και εκεί να 

αξιοποιήσετε «ζωντανά» τα εργαλεία για σημειώσεις και σχόλια πάνω στο αρχείο. 
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