
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ FREE DOWNLOADABLE MATERIAL ΑΠΟ ΤΟ SITE 

Για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στα δωρεάν αρχεία (audio files, ebooks κλπ) πλην των 

IWB, μπορεί να ακολουθήσει τα παρακάτω απλά βήματα: 

1. Από την αρχική σελίδα Grivas.gr (θα μας οδηγήσει στο tree επιλογών): 

 

 
 

2. Από το Menu του site (θα μας οδηγήσει στο tree επιλογών): 

 

 
 

3. Μέσα από τη σελίδα του βιβλίου που μας ενδιαφέρει, πατώντας το αντίστοιχο 

κόκκινο κουμπί (θα μας οδηγήσει στα αρχεία που αφορούν τη σειρά που μας 

ενδιαφέρει): 

 
 



4. Μέσα από το eshop με τρία διαθέσιμα links: 

 

Α) Από το banner που υπάρχει σε όλες τις σελίδες του eshop (θα μας οδηγήσει 

στο tree επιλογών): 

 

 
 

B) Μέσω της επιλογής εμφάνισης κάποιας σειράς (το γραφικό έχει 

αντικαταστήσει τις εικόνες των cds που είχαμε έως 31/12/2021 και θα μας 

οδηγήσει συγκεκριμένα στο υλικό μόνο της σειράς αυτής): 

 

 
 

Γ) Κάνοντας κλικ πάνω σε κάποιο βιβλίο π.χ. Way Up 1 Coursebook (θα μας 

οδηγήσει συγκεκριμένα στα αρχεία της συγκεκριμένης σειράς): 

 

 



 
 

 

Έστω ότι θέλουμε να κατεβάσουμε τα audio αρχεία του WAY UP 1 από οπουδήποτε 

από τα παραπάνω links και βρισκόμαστε στο παρακάτω σημείο:  

 
 

Μόλις κάνουμε κλικ πάνω στο αρχείο που μας ενδιαφέρει θα ανοίξει η φόρμα 

εγγραφής. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας: 

 

 
 

 



 

Εμφανίζεται το μήνυμα για το email που μας έχει σταλεί από το σύστημα :  

 
 

 

Μπαίνουμε στο email και πατάμε πάνω στο σύνδεσμο που μας έχει σταλεί. 

 

 
 

Το email αυτό μπορούμε να το αποθηκεύσουμε για να έχουμε  πρόσβαση όποτε 

θέλουμε να κατεβάσουμε κάποιο αρχείο. Αν το χάσουμε τότε απλώς 

συμπληρώνουμε εκ νέου τη φόρμα με τα στοιχεία. Όσες φορές χρειαστεί. Δεν 

υπάρχει περιορισμός.  

 

Αυτή είναι η διαδικασία και οι περιοχές από τις οποίες μπορεί να υπάρξει 

πρόσβαση στα Free multimedia αρχεία! 

 

 

 

 

 

 



IWB ή ebook (zip file) 

Όταν το αρχείο αποθηκευτεί στο φάκελο «Λήψεις» (ή «Downloads») κάνουμε τις παρακάτω 

ενέργειες: 

1. Δεξί κλικ πάνω στο αρχείο που κατεβάσαμε. 
2. Από το μενού που εμφανίζεται πατάμε την επιλογή «Εξαγωγή όλων» (ή «Extract 

All»). 
3. Περιμένουμε να γίνει η εξαγωγή των αρχείων. Αυτή η διαδικασία θα δημιουργήσει 

έναν νέο φάκελο με το ίδιο όνομα του αρχείου που κατεβάσαμε. 
4. Ανοίγουμε τον φάκελο που δημιουργήθηκε για να δούμε τα αρχεία που περιέχει. 
5. Φάκελος που περιέχει διαδραστικό πρόγραμμα (IWB ή ebook): Επιλέγουμε το 

αρχείο που περιέχει το όνομα «Setup…» και πατάμε πάνω σε αυτό με δύο αριστερά 
κλικ. 
Θα ξεκινήσει η εγκατάσταση του διαδραστικού προγράμματος (IWB ή ebook) και 

ακολουθούμε τα βήματα της εγκατάστασης. Στο τέλος της εγκατάστασης θα 

εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο της εφαρμογής. 

 

 

Audio mp3 (zip file) 

Όταν το αρχείο αποθηκευτεί στο φάκελο «Λήψεις» (ή «Downloads») κάνουμε τις παρακάτω 

ενέργειες: 

1. Δεξί κλικ πάνω στο αρχείο που κατεβάσαμε. 
2. Από το μενού που εμφανίζεται πατάμε την επιλογή «Εξαγωγή όλων» (ή «Extract 

All»). 
3. Περιμένουμε να γίνει η εξαγωγή των αρχείων. Αυτή η διαδικασία θα 

δημιουργήσει έναν νέο φάκελο με το ίδιο όνομα του αρχείου που κατεβάσαμε. 
4. Ανοίγουμε τον φάκελο που δημιουργήθηκε για να δούμε τα αρχεία που 

περιέχει. 
5. Φάκελος που περιέχει αρχεία Audio mp3: Μπορούμε να ακούσουμε αυτά τα 

αρχεία πατώντας με αριστερό διπλό κλικ στο track που μας ενδιαφέρει. 
Αν θέλουμε να ακούσουμε το ένα track μετά το άλλο, επιλέγουμε τα tracks που μας 

ενδιαφέρουν και τα ανοίγουμε σε έναν audio player. 


