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Χρήσιμοι Όροι 

 

CMS Προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Content Management 

System, δηλ. Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου. Ένα τέτοιο 

σύστημα μπορεί να χαρακτηριστεί και το WordPress. 

Browser ή Φυλλομετρητής Το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, π.χ. Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera κ.ά. 

Frontend Ο ιστότοπος όπως δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Το κομμάτι που 

είναι προσβάσιμο από όλους τους χρήστες του διαδικτύου. 

Backend Το κομμάτι διαχείρισης του ιστοτόπου. Έχουν πρόσβαση μόνο 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες, εισάγοντας τα απαραίτητα στοιχεία, 

ώστε να γίνει η αναγνώρισή τους από το σύστημα. 

URL Μια διεύθυνση του διαδικτύου. Μπορεί να πρόκειται για μια 

διεύθυνση ενός άλλου ιστοτόπου, διαφορετικού του ιστοτόπου 

μας ή για μια εσωτερική, μέρος του ιστοτόπου. Πολλές φορές 

μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσουμε συνδέσμους (URL) προς 

μια διεύθυνση URL. 

Server ή Εξυπηρετητής Υπολογιστής που «φιλοξενεί» τα αρχεία που αποτελούν τον 

ιστότοπο και είναι «υπεύθυνος» για τη λειτουργία και 

παρουσίασή του στο διαδίκτυο. 

Μηχανές Αναζήτησης Ιστότοποι εξοπλισμένοι με μηχανισμούς, κατάλληλα 

προγραμματισμένους, ώστε να ψάχνουν τις ιστοσελίδες που 

βρίσκονται στο διαδίκτυο και να τις εμφανίζουν, ανάλογα με 

λέξεις - κλειδιά που εισάγουν οι χρήστες. Η πιο γνωστή μηχανή 

αναζήτησης είναι η google. 

Template ή Theme Το γραφικό περιβάλλον του ιστοτόπου. 

Domain Το όνομα της διεύθυνσης του ιστοτόπου. 
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Εισαγωγή Β΄ μέρους 

Το WordPress είναι ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα (http://www.wordpress.org) 

και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δυναμικών ιστοτόπων. 

Η διαμόρφωση-διαχείριση του ιστοτόπου δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις από τον 

μαθητή, ενώ το μόνο που χρειάζεται είναι ένας φυλλομετρητής Διαδικτύου (web 

browser) όπως ο Chrome ή ο Firefox. 

Οι σημειώσεις που ακολουθούν έχουν γίνει για να καλύψουν τις ανάγκες διαχείρισης 

ενός ιστοτόπου που έχει δημιουργηθεί, ή πρόκειται να δημιουργηθεί, με το WordPress 

(τρέχουσα έκδοση 4.3.x). Με το WordPress μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο 

που έχει σχέση με τις σχολικές δραστηριότητες (λ.χ. ιστότοπος παρουσίασης των 

δράσεων του σχολείου ή της τάξης) αλλά ταυτόχρονα μπορείτε να δημιουργήσετε και 

ιστοτόπους για οργανισμούς, φορείς και επιχειρήσεις. 

Εναλλακτικά οι σημειώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία και 

διαχείριση ιστολογίου μέσω της υπηρεσίας ιστολογίων (htttp://blogs.sch.gr) του 

Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου που χρησιμοποιεί μια παραμετροποιημένη έκδοση του 

WordPress. 

 

Στόχοι 

 

Οι στόχοι των σημειώσεων είναι οι μαθητές να μπορούν: 

 να εγκαταστήσουν την τελευταία έκδοση του WordPress σε ένα διακομιστή 

 να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν έναν ιστότοπο με το WordPress 

 να καταχωρούν το πρωτογενές υλικό, κατανέμοντας το σε άρθρα και σελίδες 

 να προγραμματίσουν τη δημοσίευση άρθρων 

 να κλειδώσουν άρθρα με κωδικό 

 να αναζητούν και να εγκαθιστούν τα κατάλληλα πρόσθετα και μικροεφαρμογές 

 να τροποποιούν την εμφάνιση του ιστότοπου επιλέγοντας το κατάλληλο 

εικαστικό θέμα 

 να συντηρούν έναν ιστότοπο, τροποποιώντας τη δομή του, ανανεώνοντας το 

υλικό, απαντώντας σε σχόλια επισκεπτών, ενημερώνοντας τα πρόσθετα αλλά 

και το ίδιο το WordPress. 

 

Λέξεις Κλειδιά  

 

Ιστότοπος, WordPress, Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, πίνακας ελέγχου, άρθρο, 

σελίδα, κειμενογράφος, κατηγορίες, ετικέτες, κεφαλίδα, υποσέλιδο, θέμα εμφάνισης, 

σχόλια, πρόσθετα, μικροεφαρμογές, όνομα χώρου 

 

 

http://www.wordpress.org/
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1 Πρόσβαση στη διαχείριση  

H διαχείριση του ιστοτόπου γίνεται μετά από την είσοδό μας στο διαχειριστικό 

περιβάλλον. Για την είσοδο στο διαχειριστικό περιβάλλον θα πρέπει να γνωρίζουμε το 

όνομα χρήστη-διαχειριστή και το αντίστοιχο συνθηματικό. Επίσης θα πρέπει να 

γνωρίζουμε και τη διεύθυνση της σελίδας διαχείρισης. Αυτή συνήθως βρίσκεται στη 

διεύθυνση: http://www.onoma-website.gr/wp-admin όπου το onoma-website.gr θα 

πρέπει να αντικατασταθεί από το πραγματικό όνομα (domain name) του ιστοτόπου σας. 

Αφού συλλέξουμε τα παραπάνω στοιχεία, τα βήματα για τη διαχείριση του ιστοτόπου 

σας είναι τα εξής: 

1. Ανοίξτε την ιστοσελίδα διαχείρισης του ιστοτόπου μέσω ενός φυλλομετρητή (web 

browser) - (Εικόνα 30) 

2. Στη φόρμα εισόδου, που εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη 

(username) και το συνθηματικό (password), που σας έχουν ήδη δοθεί και κάνετε 

Σύνδεση. 

 
 

Εικόνα 30: Είσοδος στη διαχείριση 

1.1 Πίνακας ελέγχου - Αρχική σελίδα διαχείρισης 

Η πρώτη οθόνη, που συναντάτε με την είσοδό σας στο διαχειριστικό περιβάλλον, έχει 

την ακόλουθη μορφή: 

http://www.onoma-website.gr/wp-admin%20όπου%20το%20onoma-website.gr
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Εικόνα 31: Αρχική σελίδα διαχείρισης 

Η κύρια περιοχή του πίνακα ελέγχου (dashboard) περιλαμβάνει περιοχές όπως: 

Καλώς ήρθατε στο WordPress, Ενημέρωση για το περιεχόμενο του ιστοτόπου (περιοχή 

Με μια ματιά), περιοχή πρόσφατης δραστηριότητας, Γρήγορο Πρόχειρο, Νέα του 

WordPress κ.ά.  

Αυτές οι περιοχές μπορούν να μεταφερθούν με αριστερό κλικ και σύρσιμο και να 

κρυφτεί το περιεχόμενό τους με κλικ στο βελάκι, δίπλα στον τίτλο τους.  

Ο πιο εύκολος τρόπος, για να ξεκινήσετε, είναι να ακολουθήσετε τα βήματα της 

περιοχής «Καλώς ήρθατε στο WordPress!”. 

 Περιοχή «Καλώς ήρθατε στο WordPress!”». Σε αυτήν υπάρχουν όλα τα 

βήματα, που πρέπει να ακολουθήσετε ως νέος χρήστης της υπηρεσίας, για να 

διαμορφώσετε τον ιστότοπό σας και να αρχίσετε να καταχωρείτε δεδομένα. 

Έτσι σας παρέχονται άμεσοι σύνδεσμοι για προσαρμογή της εμφάνισής του, 

συγγραφή άρθρου κ.ά.  

 Περιοχή «Με μια ματιά». Παρέχει μια γρήγορη περίληψη του αριθμού 

άρθρων, σελίδων, σχολίων, ετικετών και κατηγοριών του ιστοτόπου σας. 

Κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο, μεταφέρεστε στη συγκεκριμένη περιοχή στο 

διαχειριστικό σας περιβάλλον.  
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1.2 Μενού πλοήγησης στο διαχειριστικό περιβάλλον 

Το μενού πλοήγησης βρίσκεται στο αριστερό 

τμήμα του πίνακα ελέγχου και εμφανίζεται σε 

κάθε σελίδα του διαχειριστικού περιβάλλοντος. 

Το μενού πλοήγησης αποτελείται από 

συνδέσμους προς διάφορες διαχειριστικές 

ενέργειες. Περνώντας το δείκτη του ποντικιού 

πάνω από κάθε σύνδεσμο, εμφανίζονται οι 

επιμέρους επιλογές του. 

Για να γυρίσετε στον πίνακα ελέγχου από 

οποιαδήποτε σελίδα του διαχειριστικού 

περιβάλλοντος, πατήστε στον σύνδεσμο 

«Πίνακας ελέγχου» στο επάνω μέρος του μενού 

πλοήγησης.  

Επιπλέον υπάρχει ένα μενού γρήγορης 

Προσθήκης στο επάνω μέρος του 

διαχειριστικού σας περιβάλλοντος, το οποίο 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να 

προσθέσετε νέο άρθρο, αρχείο, σελίδα ή χρήστη 

στον ιστότοπό σας.  

 

 

Εικόνα 32: Κάθετο μενού πλοήγησης 

1.3 Επιλογές Προβολής διαχειριστικών σελίδων 

Το «Επιλογές Προβολής» (παρακάτω) βρίσκεται στην πάνω δεξιά πλευρά κάθε 

διαχειριστικής σελίδας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να προσαρμόσετε το τι 

εμφανίζεται και πώς στην οθόνη. Για να εμφανιστεί το περιεχόμενο της ενότητας 

αυτής, πατήστε τον σύνδεσμο «Επιλογές προβολής». 

Ανάλογα με τη σελίδα που βρίσκεστε, έχει και διαφορετικό περιεχόμενο.  

 

Εικόνα 33: Περιοχή «Επιλογές Προβολής» 
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2 Άρθρα 

Ο ιστότοπος, που έχει ως βάση το WordPress, αποτελείται από δύο βασικές δομές: 

άρθρα και σελίδες.  

Τα άρθρα είναι το βασικό συστατικό περιεχόμενο ενός ιστοτόπου και πέρα από το 

κείμενο μπορούν να περιέχουν εικόνες, video, συνδέσμους κ.ά., ενώ μπορούν να 

χαρακτηριστούν με τη βοήθεια κατηγοριών και ετικετών.  

Ο ιστότοπος έχει κοινό τρόπο προβολής, με τα άρθρα να εμφανίζονται στην Αρχική 

Σελίδα με τα πλέον πρόσφατα στην κορυφή της (αυτό μπορείτε να το αλλάξετε μέσω 

της επιλογής Ρυθμίσεις  Ανάγνωση του κάθετου μενού). 

Για να διαχειριστείτε άρθρα του ιστοτόπου σας, μεταβείτε στο διαχειριστικό 

περιβάλλον και από το κάθετο μενού επιλέγετε «Άρθρα». Θα εμφανιστεί σελίδα με 

λίστα όλων των άρθρων με 20 ανά σελίδα. Εδώ μπορείτε να τα ταξινομήσετε βάσει 

ημερομηνίας, κατηγορίας ή ετικέτας. 

 

 

Εικόνα 34: Άρθρα  Όλα τα άρθρα 

Πηγαίνοντας το ποντίκι πάνω από κάθε άρθρο βλέπετε 4 επιλογές: 

1. Επεξεργασία, που κάνοντας κλικ ανοίγει το παράθυρο για πλήρη επεξεργασία. 

2. Ταχυεπεξεργασία, που κάνοντας κλικ ανοίγει τη σελίδα Ταχυεπεξεργασίας 

επιτρέποντάς σας να διαμορφώσετε χαρακτηριστικά, όπως ο τίτλος, η 

κατάσταση, κωδικούς πρόσβασης, κατηγορίες, ετικέτες, σχόλια κ.ά. 

3. Διαγραφή, που χρησιμοποιείται όταν θέλετε να διαγράψετε ένα άρθρο από τον 

ιστότοπό σας. Μετά τη διαγραφή ενός άρθρου αυτό μεταφέρεται στον «Κάδο», 

από όπου μπορείτε είτε να το ανακτήσετε είτε να το διαγράψετε οριστικά. 

4. Προβολή, όπου μπορείτε να δείτε πώς προβάλλεται το άρθρο στον ιστότοπό 

σας.  

Αν θέλετε να εκτελέσετε εργασίες ταυτόχρονα σε πολλά άρθρα, τσεκάρετε τα κουτάκια 

δίπλα από το κάθε ένα, που θα θέλατε να αλλάξετε, και στη συνέχεια επιλέξτε από το 

πλαίσιο Μαζική επεξ/σία, που υπάρχει στο επάνω μέρος της σελίδας, την επιθυμητή 

ενέργεια. Μετά από την κατάλληλη επιλογή, πατήστε το κουμπί Εκτέλεση. 
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Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τα άρθρα, που εμφανίζονται στη λίστα, 

χρησιμοποιώντας τη σχετική αναπτυσσόμενη λίστα και το κουμπί «Φιλτράρισμα», 

που υπάρχει στο πάνω μέρος. 

 

  



  Διαχείριση ιστοτόπου 

 120 

3 Σελίδες 

Οι σελίδες χρησιμοποιούνται συνήθως για συγγραφή περιγραφικών – επεξηγηματικών 

κειμένων, που αφορούν τον ίδιο τον ιστότοπο, π.χ. Δομή του φορέα του ιστοτόπου, 

στοιχεία επικοινωνίας κ.α. Κατά την προβολή του ιστοτόπου συνήθως εμφανίζονται 

στο πάνω οριζόντιο μενού. 

Για να διαχειριστείτε τις σελίδες του ιστοτόπου σας, μεταβείτε στο διαχειριστικό 

περιβάλλον και από το κάθετο μενού επιλέγετε «ΣελίδεςΌλες οι σελίδες». Θα 

μεταβείτε σε οθόνη με λίστα όλων των σελίδων με 20 ανά σελίδα. Εδώ μπορείτε να τις 

ταξινομήσετε βάσει τίτλου, αριθμού σχολίων και ημερομηνίας. 

 

 

Εικόνα 35: Σελίδες  Όλες οι σελίδες 

Πηγαίνοντας το ποντίκι πάνω από κάθε σελίδα βλέπετε 4 επιλογές: 

1. Επεξεργασία, που κάνοντας κλικ ανοίγει το παράθυρο για πλήρη επεξεργασία. 

2. Ταχυεπεξεργασία, που κάνοντας κλικ ανοίγει τη σελίδα Ταχυεπεξεργασίας, 

επιτρέποντάς σας να διαμορφώσετε χαρακτηριστικά, όπως ο τίτλος, η 

κατάσταση, κωδικούς πρόσβασης, κ.α. 

3. Διαγραφή, που την χρησιμοποιείτε, όταν θέλετε να διαγράψετε μία σελίδα από 

τον ιστότοπό σας. Μετά τη διαγραφή σελίδας αυτή μεταφέρεται στον «Κάδο», 

από όπου μπορείτε είτε να την ανακτήσετε είτε να τη διαγράψετε οριστικά.  

4. Προβολή, όπου μπορείτε να δείτε πώς προβάλλεται η σελίδα στον ιστότοπό 

σας.  

Αριστερά από κάθε σελίδα υπάρχει ένα πλαίσιο ελέγχου. Αν θέλετε να εκτελέσετε 

εργασίες ταυτόχρονα σε πολλές σελίδες, τσεκάρετε το αντίστοιχο πλαίσιο δίπλα από 

την κάθε μία που θα θέλατε να αλλάξετε και στη συνέχεια επιλέξτε από το πλαίσιο 

Μαζική επεξ/σία, που υπάρχει στο επάνω μέρος της σελίδας, την επιθυμητή 

ενέργεια. Μετά από την κατάλληλη επιλογή, πατήστε το κουμπί Εκτέλεση. 

Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τις σελίδες, που εμφανίζονται στη λίστα, 

χρησιμοποιώντας τη σχετική αναπτυσσόμενη λίστα και το κουμπί «Φιλτράρισμα», 

που υπάρχει στο πάνω μέρος. 
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4 Προσθέτοντας περιεχόμενο στον ιστότοπο 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, το βασικό περιεχόμενο ενός ιστοτόπου το αποτελούν τα 

άρθρα (posts) και οι σελίδες (pages). Ο τρόπος δημιουργίας τους είναι σχεδόν 

πανομοιότυπος. Πέρα από τη διαφορά στον τρόπο εμφάνισης τους στον ιστότοπο, που 

αναφέραμε σε προηγούμενη παράγραφο, η άλλη διαφορά τους είναι ότι μπορείτε να 

σχετίσετε Άρθρα με κατηγορίες και ετικέτες, ενώ αυτό δεν είναι δυνατόν για τις 

σελίδες.  

 

4.1 Προσθήκη σελίδας 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, για να μεταβείτε στη σελίδα προσθήκης σελίδας: 

 Από τη σελίδα του Πίνακα ελέγχου, στην περιοχή «Καλώς ήρθατε στο 

WordPress!» πατώντας στο «+ Προσθέστε σελίδες». 

 Χρησιμοποιώντας το κάθετο μενού πλοήγησης: Σελίδες  Προσθήκη νέας 

 Χρησιμοποιώντας το μενού γρήγορης Προσθήκης από το πάνω μέρος της σελίδας 

επιλέγοντας Προσθήκη ->Σελίδας.  

 

Εικόνα 36: Σελίδες  Νέα σελίδα 

Απλά γράφετε το κείμενό σας και επιλέγετε από τα υπάρχοντα κουμπιά των γραμμών 

εργαλείων τη διαμόρφωση που θέλετε.  

Στην πιο απλή περίπτωση συγγραφής μίας σελίδας θα πρέπει να συμπληρώσετε: 

1. Τον τίτλο της. 

2. Το περιεχόμενό της. 

3. Όταν τελειώσετε, πατάτε το κουμπί Δημοσίευση. 
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4.2 Προσθήκη άρθρου 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, για να μεταβείτε στη σελίδα συγγραφής άρθρου: 

 Χρησιμοποιώντας το μενού πλοήγησης: Άρθρα  Νέο άρθρο. 

 Χρησιμοποιώντας το μενού γρήγορης Προσθήκης από το πάνω μέρος της σελίδας 

επιλέγοντας Προσθήκη Άρθρου.  

Ακολουθώντας έναν από τους παραπάνω τρόπους θα μεταβείτε στη σελίδα 

δημιουργίας/επεξεργασίας άρθρου, όπου εμφανίζεται ένας επεξεργαστής κειμένου 

παραπλήσιος με το Microsoft Word καθώς και πρόσθετες επιλογές. 

Απλά γράφετε το κείμενό σας και επιλέγετε από τα υπάρχοντα κουμπιά τη διαμόρφωση 

που θέλετε.  

Στην πιο απλή περίπτωση συγγραφής ενός άρθρου θα πρέπει να συμπληρώσετε: 

1. Τον τίτλο του. 

2. Το περιεχόμενό του. 

3. Όταν τελειώσετε, πατάτε το κουμπί Δημοσίευση. 

 

Εικόνα 37: Σελίδα προσθήκης άρθρου 

 

4.3 Χρήση κειμενογράφου για εισαγωγή περιεχομένου 

Η προσθήκη περιεχομένου με τη χρήση του «Κειμενογράφου» είναι πολύ εύκολη, 

καθώς παρέχει τις γραμμές εργαλείων (toolbars), που σας διευκολύνουν να κάνετε 

έντονα ( ) ή πλάγια ( ) γράμματα, να ορίσετε λίστες ( ) κ.α. 

Μπορείτε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες γνωστές συντομεύσεις 

πλήκτρων πχ. Ctrl+C/Cmd+C = αντιγραφή, Ctrl+X/Cmd+X = αποκοπή, 

Ctrl+Z/Cmd+Z = αναίρεση, κ.α 
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Πέρα από την καρτέλα κειμενογράφος, στην κορυφή του κειμενογράφου υπάρχουν δύο 

καρτέλες «Κειμενογράφος» και «Κείμενο» ( ). Η καρτέλα 

«Κείμενο» σας επιτρέπει να εισάγετε HTML κώδικα. Για τους έμπειρους σε HTML 

μπορεί να είναι χρήσιμο, αλλά για όσους δεν γνωρίζουν HTML δεν συνιστάται η χρήση 

της.  

Όταν δημιουργείτε μία νέα σελίδα ή άρθρο, το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να 

γράψετε τον τίτλο της/του. Στη συνέχεια κάνοντας κλικ μέσα στον κειμενογράφο, θα 

εμφανιστεί κάτω από το πλαίσιο του τίτλου ο Μόνιμος σύνδεσμος (Permalink) της 

σελίδας/άρθρου. Ο μόνιμος σύνδεσμος είναι ουσιαστικά το URL της δεδομένης 

σελίδας/άρθρου και προκύπτει αυτόματα από τον τίτλο.  

Μπορείτε να τον αλλάξετε σε κάτι πιο σύντομο πατώντας το κουμπί Επεξεργασία, που 

υπάρχει δίπλα από αυτόν.  

 

 

Εικόνα 38: Αλλαγή μόνιμου συνδέσμου 

Αφού τον αλλάξετε, πατήστε το κουμπί Εντάξει, για να αποθηκευτεί η αλλαγή σας. 

Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις μέσω του μενού 

Ρυθμίσεις Μόνιμοι σύνδεσμοι, ώστε αυτοί να μην προκύπτουν από τον τίτλο αλλά 

με διαφορετικό τρόπο. 

Για να μορφοποιήσετε κατάλληλα το κείμενό σας υπάρχουν στη γραμμή εργαλείων 

διάφορα εργαλεία – κουμπιά. Αν μάλιστα πατήσετε το κουμπί εναλλαγής ( ), θα 

εμφανιστεί και δεύτερη γραμμή εργαλείων. Παρακάτω παρουσιάζονται τα εργαλεία 

που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη μορφοποίηση του κειμένου σας. 

 

 

Προσθήκη πολυμέσων – Χρησιμοποιείται για τη 

μεταφόρτωση και εισαγωγή πολυμέσων όπως εικόνες, 

ήχοι, βίντεο ή έγγραφα 

 
Έντονα – Έντονη γραφή 

 
Πλάγια – Πλάγια γραφή 

 
Διαγραμμένα – Προσθήκη γραμμής διαγραφής στο 

κείμενο 

 
Λίστα με κουκίδες – Δημιουργία λίστας με κουκίδες  

 
Αριθμητική λίστα – Δημιουργία αριθμητικής λίστας  

 
Παράθεμα – Ένας τρόπος να δείξουμε ένα απόσπασμα 

κειμένου.  

 
Οριζόντια γραμμή – Εισαγωγή οριζόντιας γραμμής στο 

κείμενό σας. 

 
Στοίχιση αριστερά – Στοίχιση κειμένου στα αριστερά 

http://codex.wordpress.org/Using_Permalinks
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Στοίχιση στο κέντρο– Στοίχιση κειμένου στο κέντρο της 

σελίδας 

 
Στοίχιση δεξιά – Στοίχιση κειμένου στα δεξιά 

 
Εισαγωγή/Επεξεργασία συνδέσμου – Δημιουργία 

συνδέσμου σε άλλη σελίδα ή ιστότοπο. Το κείμενο ή η 

εικόνα που θα περιλαμβάνει το σύνδεσμο, θα πρέπει να 

έχει επιλεγεί πριν την επιλογή του κουμπιού. 

 
Αφαίρεση συνδέσμου – Αφαίρεση του συνδέσμου από το 

επιλεγμένο κείμενο ή εικόνα. Ο δείκτης του ποντικιού 

πρέπει να βρίσκεται πάνω σε ενεργό σύνδεσμο για να 

ενεργοποιηθεί το κουμπί της αφαίρεσης. 

 
Εισαγωγή σήμανσης Διαβάστε περισσότερα – Εισάγει σε 

ένα επιλεγμένο σημείο της σελίδας ή του άρθρου μια 

ειδική σήμανση (Διαβάστε περισσότερα). Με τον τρόπο 

αυτό, η σελίδα (ή το άρθρο) δεν εμφανίζεται ολόκληρη 

αλλά ορατό είναι μόνο το τμήμα εκείνο που προηγείται 

της σήμανσης. Για να εμφανιστεί ολόκληρη η σελίδα ή 

το άρθρο θα πρέπει να πατήσετε την επιλογή “Διαβάστε 

περισσότερα”.  

 
Εναλλαγή γραμμής εργαλείων – Χρησιμοποιείται για 

εμφάνιση/απόκρυψη της δεύτερης σειράς της γραμμής 

εργαλείων με πρόσθετα κουμπιά - εργαλεία.  

 
Κατάσταση Αναπόσπαστης γραφής – Μεταφορά σε 

κατάσταση αποκλειστικής ενασχόλησης με τον 

κειμενογράφο, με απομάκρυνση των επιλογών που 

υπάρχουν εκτός των ορίων του. Επανερχόμαστε στην 

προηγούμενη κατάσταση αν επιλέξουμε πάλι το ίδιο 

κουμπί. 

 

Παράγραφος – Χρησιμοποιείται για τη μορφοποίηση του 

κειμένου με βάση προκαθορισμένα στυλ. 

 
Υπογραμμισμένα – Υπογράμμιση του κειμένου 

 
Στοίχιση – Πλήρης στοίχιση κειμένου (και από αριστερά 

και από δεξιά). 

 
Χρώμα κειμένου – Χρησιμοποιείται αν θέλουμε να 

αλλάξουμε το χρώμα του κειμένου 

 
Επικόλληση ως κείμενο – Η αντιγραφή και επικόλληση 

από άλλες ιστοσελίδες ή επεξεργαστές κειμένου 

μεταφέρει, αρκετές φορές, το κείμενο μορφοποιημένο με 

διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιμένουμε. Για να 

αποφύγουμε τέτοιου είδους μορφοποιήσεις υπάρχει η 

Επικόλληση ως κείμενο που αφαιρεί όλες τις 

μορφοποιήσεις και μεταφέρει “καθαρό” κείμενο. Η 

επιλογή αυτή λειτουργεί ως διακόπτης, παραμένει 

δηλαδή ενεργή έως ότου την απενεργοποιήσουμε 

επιλέγοντας πάλι το κουμπί ή αποθηκεύσουμε το 

περιεχόμενο της καταχώρησης. 
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Αφαίρεση μορφοποίησης – Χρησιμοποιείται για την 

αφαίρεση όλων των μορφοποιήσεων (λ.χ. Έντονα, 

Πλάγια, Χρώμα κειμένου κ.α.) από το επιλεγμένο 

κείμενο. 

 
Ειδικός χαρακτήρας – Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή 

ειδικών χαρακτήρων που είτε δεν είναι εύκολο είτε δεν 

μπορούν να βρεθούν στο πληκτρολόγιο (λ.χ.. ¼, ½, ¾, ©, 

€, ö κ.α.) 

 
Μείωση κενού – Μείωση εσοχής κατά ένα επίπεδο 

 
Αύξηση κενού – Αύξηση εσοχής κατά ένα επίπεδο 

 
Αναίρεση – Ακύρωση της τελευταίας ενέργειας 

 
Επαναφορά – Επαναφορά της τελευταίας ενέργειας 

 
Συντομεύσεις πληκτρολογίου – Εμφανίζει συντομεύσεις 

πληκτρολογίου για τον κειμενογράφο 

 

Κειμενογράφος/Κείμενο – Εναλλαγή μεταξύ του 

Κειμενογράφου και του συντάκτη κειμένου σε HTML. 

4.4 Προσθήκη κατηγορίας / ετικέτας σε άρθρο  

Τόσο οι κατηγορίες όσο και οι ετικέτες χρησιμεύουν στο να διευκολύνουν τους 

επισκέπτες του ιστοτόπου σας να βρίσκουν αυτό που ψάχνουν και να πλοηγούνται πιο 

εύκολα. Όπως προαναφέρθηκε, μπορείτε να προσθέσετε κατηγορίες και ετικέτες μόνο 

σε άρθρα και όχι σε σελίδες.  

Αν σκεφτούμε τον ιστότοπό ως ένα βιβλίο, η διαφορά μεταξύ κατηγοριών και ετικετών 

είναι η παρακάτω: 

 Οι κατηγορίες είναι όπως τα κεφάλαια ενός βιβλίου που εντάσσουν τα άρθρα 

σε επιμέρους ενότητες. Συνήθως είναι περιγραφικές (άνω των δύο λέξεων), 

ώστε ο αναγνώστης να καταλαβαίνει το αντικείμενο των άρθρων της 

κατηγορίας, που πρόκειται να διαβάσει. Παράδειγμα κατηγορίας άρθρων είναι 

Βασικές γνώσεις τριγωνομετρίας. 

 Οι ετικέτες είναι σαν τους όρους ευρετηρίου που βρίσκουμε στο πίσω μέρος 

ενός βιβλίου και καθοδηγούν τον αναγνώστη βάσει λέξεων για την εύρεση 

κατάλληλων άρθρων. Σε αντίθεση με τις κατηγορίες, που συνήθως περιέχουν 

αρκετά άρθρα, σε μία ετικέτα μπορεί να αντιστοιχεί μόνο ένα άρθρο. 

Παράδειγμα ετικέτας είναι τριγωνομετρικός κύκλος. 

Όμως στον ιστότοπό μας (σε αντίθεση με το βιβλίο) ένα άρθρο μπορεί να ανήκει σε 

περισσότερες από μία κατηγορίες και να έχει περισσότερες από μία ετικέτες. 

Κατηγορίες προσθέτετε κατά τη συγγραφή άρθρου μέσω της περιοχής «Κατηγορίες» 

είτε:  
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 Κάνοντας κλικ στο «+ Προσθήκη Κατηγορίας» της ενότητας. Θα εμφανιστεί 

ένα πλαίσιο κειμένου, όπου γράφετε το όνομα της νέας κατηγορίας και στη 

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη κατηγορίας.  

 Επιλέγοντας μια από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες της ενότητας αυτής (Λ.χ. 

Ανακοινώσεις). 

Οι ετικέτες εμφανίζονται στον ιστότοπό σας με τη χρήση της αντίστοιχης 

μικροεφαρμογής (widget) ως ένα σύννεφο από λέξεις. Κάνοντας κλικ σε μία ετικέτα 

θα εμφανιστούν τα άρθρα, που έχουν τη συγκεκριμένη ετικέτα. Οι ετικέτες είναι 

συνήθως σύντομες- μία ή δύο λέξεις- και είναι λέξεις-κλειδιά. 

Ετικέτες προσθέτετε, όταν γράφετε ένα άρθρο μέσω της περιοχής «Ετικέτες», 

πληκτρολογώντας τις λέξεις-κλειδιά, που θέλετε και κάνοντας κλικ στην επιλογή 

«Προσθήκη». Κάθε ετικέτα πρέπει να είναι διαχωρισμένη με κόμμα, για να γίνεται 

αντιληπτή από το σύστημα. Για να αφαιρέσετε μια ετικέτα από ένα μήνυμα, απλά 

πατήστε το X στα αριστερά αυτής της ετικέτας.  

 

Συμβουλή: Μετά την προσθήκη ενός ή περισσοτέρων άρθρων σε μία ή 

περισσότερες κατηγορίες ή ετικέτες είναι σκόπιμο να τις προβάλλετε και στον 

ιστότοπό σας με τη χρήση σχετικών μικροεφαρμογών (widgets), ώστε να 

διευκολύνετε τους επισκέπτες σας.  

4.5 Προσθήκη συνδέσμων σε άρθρο 

Η εισαγωγή συνδέσμων σε άρθρα του ιστοτόπου σας είναι μία σημαντική δυνατότητα, 

αφού δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να μεταβαίνει εύκολα και γρήγορα στις 

αναφορές σας. Για να εισάγετε έναν υπέρ-σύνδεσμο σε άρθρο, κάντε τα παρακάτω: 

1. Κατά τη συγγραφή άρθρου επιλέγετε το κείμενο, που θέλετε να συνδέσετε με 

τον σύνδεσμο που έχετε αντιγράψει, και πατάτε Εισαγωγή/επεξεργασία 

συνδέσμου στα εργαλεία επεξεργασίας κειμένου.  

 

Εικόνα 39: Εισαγωγή συνδέσμου (1) σε άρθρο 

2. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί: 

 ορίζετε το URL του συνδέσμου,  

 ορίζετε το κείμενο του συνδέσμου, 

 επιλέγετε, αν θέλετε, «Άνοιγμα συνδέσμου σε νέο παράθυρο/καρτέλα».  
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Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε ως σύνδεσμο κάποιο από τα υπάρχοντα 

άρθρα/σελίδες σας. 

3. Τέλος πατάτε το κουμπί Προσθήκη συνδέσμου. 

 

Εικόνα 40: Εισαγωγή συνδέσμου (2) σε άρθρο 

4.6 Εισαγωγή Αρχείων  

Πέρα από εικόνες μπορείτε να εισάγετε και άλλου είδους αρχεία σε σελίδα/άρθρο. 

Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων, που μπορείτε να ανεβάσετε, είναι οι παρακάτω: 

 Αρχεία ήχου-video:  

o .mp4, .m4v (MPEG-4) 

o .mov (QuickTime) 

o .wmv (Windows Media Video) 

o .avi 

o .mpg 

o .ogv (Ogg) 

o .3gp (3GPP) 

o .3g2 (3GPP2) 

o .mp3 

o .m4a 

o .ogg 

o .wav 

o .flv 

 Αρχεία εικόνων:  

o .jpg 

o .jpeg 

o .png 

o .gif 

 Έγγραφα: 

o .pdf (Portable Document Format; Adobe Acrobat) 

o .doc, .docx (Microsoft Word Document) 
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o .ppt, .pptx, .pps, .ppsx (Microsoft PowerPoint Presentation) 

o .odt (OpenDocument Text Document) 

o .xls, .xlsx (Microsoft Excel Document) 

 Άλλου είδους: zip 

Επιτρεπόμενο μεγέθους αρχείου: Μπορείτε να ανεβάσετε ένα αρχείο έως 20 ΜΒ. 

Συνολικά διαθέσιμος χώρος για αρχεία στον ιστότοπο: Ο διαθέσιμος χώρος 

εξαρτάται από το πακέτο φιλοξενίας (hosting) στο υπολογιστικό κέντρο όπου 

φιλοξενείται ο ιστότοπος.  

4.6.1 Εισαγωγή αρχείου σε άρθρο/σελίδα 

Για την εισαγωγή αρχείου σε άρθρο/σελίδα, κατά τη συγγραφή του άρθρου/σελίδας 

πατήστε το κουμπί Προσθήκη πολυμέσων ( ). 

Η διαδικασία είναι πανομοιότυπη με τη διαδικασία εισαγωγής εικόνας, που 

περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο, με τη διαφορά ότι η εισαγωγή αρχείων εισάγει 

έναν σύνδεσμο στο κείμενο σας για το ζητούμενο αρχείο.  

Κατά την προβολή του άρθρου/σελίδας στον ιστότοπό σας, πατώντας στον σύνδεσμο 

το αρχείο ανοίγει σε έναν άλλο φυλλομετρητή ή κατεβαίνει στον υπολογιστή σας από 

το διαδίκτυο.  

 

4.7 Εισαγωγή αρχείων εικόνων και άλλων πολυμέσων σε σελίδα/ άρθρο 

Η προσθήκη εικόνων και άλλων αρχείων (λ.χ. .pdf) είναι εύκολη. Όλες οι εικόνες σας 

και τα υπόλοιπα πολυμέσα αποθηκεύονται στη Βιβλιοθήκη Πολυμέσων. Μετά το 

ανέβασμα στη Βιβλιοθήκη Πολυμέσων ενός αρχείο είναι απλή η εισαγωγή του σε μία 

σελίδα ή άρθρο. 

4.7.1 Εισαγωγή εικόνας από τον υπολογιστή σας 

Για την εισαγωγή εικόνας σε άρθρο/σελίδα, κατά τη συγγραφή του άρθρου/σελίδας 

πατήστε το κουμπί Προσθήκη πολυμέσων ( ). 

Για ανέβασμα από τον υπολογιστή στο παράθυρο, που θα εμφανιστεί, επιλέξτε 

«Μεταφόρτωση πολυμέσων». Στη συνέχεια μπορείτε να σύρετε αρχεία ή να πατήστε 

το κουμπί «Επιλογή Αρχείων» και να επιλέξτε το/τα αρχείο/α που θέλετε. 
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Εικόνα 41: Ανέβασμα αρχείου 

Το αρχείο με την επιλογή «Άνοιγμα» αρχίζει να ανεβαίνει και σε περίπτωση που είναι 

μεγάλο, θα βλέπετε μια μπάρα εξέλιξης της διαδικασίας. Μετά το ανέβασμα της 

εικόνας, θα εμφανιστεί το παράθυρο της βιβλιοθήκης πολυμέσων μαζί με τα υπόλοιπα 

αρχεία, που τυχόν έχετε ανεβάσει. 

 

 

Εικόνα 42: Επιλεγμένη εικόνα 

Οι ιδιότητες της επιλεγμένης εικόνας εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά. 

 Τίτλος – εμφανίζεται ως αναδυόμενο κείμενο, όταν ο δείκτης του ποντικιού 

περνάει πάνω από την εικόνα κατά την προβολή του άρθρου/σελίδας. 

 Λεζάντα – εμφανίζεται κάτω από την εικόνα. Μπορείτε να προσθέσετε και 

HTML. 

 Εναλλακτικό κείμενο- εμφανίζεται σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής δεν 

μπορεί να εμφανίσει την εικόνα. Επίσης χρησιμοποιείται από αναγνώστες 

(screen readers) οθόνης για τα άτομα με προβλήματα όρασης και από τις 

μηχανές αναζήτησης.  

 Περιγραφή – συνήθως εμφανίζεται στη σελίδα συνημμένου πολυμέσου, όμως 

εξαρτάται από το θέμα εμφάνισης που χρησιμοποιείτε. 
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Επίσης στη δεξιά πλευρά καθορίζετε τη στοίχιση της εικόνας στο κείμενο, το αν αυτή 

θα συνδέεται με κάποιο σύνδεσμο και το μέγεθος με το οποίο αυτή θα εμφανιστεί στο 

κείμενο.  

Μετά την ολοκλήρωση των επιλογών σας πατήστε το κουμπί Εισαγωγή σε άρθρο.  
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5 Άλλες ρυθμίσεις άρθρων /σελίδων 

5.1 Προγραμματισμός άρθρου/σελίδας  

Μπορείτε να γράψετε ένα άρθρο/σελίδα και να προγραμματίσετε να δημοσιευτεί 

μεταγενέστερα είτε πρόκειται για λίγες ημέρες ή εβδομάδες. Η διαδικασία είναι απλή: 

1. Αφού ολοκληρώσετε τη συγγραφή του άρθρου σας, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο 

Αλλαγή δίπλα στην επιλογή «Δημοσίευση άμεσα» στο πλαίσιο 

«Δημοσίευση». 

2. Εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα, που θέλετε να δημοσιευτεί το μήνυμα. 

3. Κάνετε κλικ στο «Εντάξει». Το κουμπί «Δημοσίευση» θα αλλάξει σε 

«Προγραμματισμός». 

4. Κάνετε κλικ στο κουμπί Προγραμματισμός.  

Το άρθρο σας θα είναι τώρα σε κράτηση μέχρι την ώρα και ημερομηνία που έχετε 

ορίσει και θα εμφανιστεί αυτόματα στον ιστότοπό σας, τη δεδομένη μέρα και ώρα. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο, για να αλλάξετε την ώρα και 

ημερομηνία σε υπάρχοντα άρθρα.  

 

 

Εικόνα 43: Χρονοπρογραμματισμός άρθρου 
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5.2 Προστασία άρθρου/σελίδας με κωδικό πρόσβασης 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου γράφετε ένα άρθρο/σελίδα και θέλετε να έχουν πρόσβαση 

μόνο κάποιοι αναγνώστες, που διαθέτουν έναν συγκεκριμένο κωδικό. Για παράδειγμα, 

το μήνυμα μπορεί να περιέχει εργασίες ή τις φωτογραφίες που θέλετε να μοιραστείτε 

με τους συνεργάτες σας. Για να ορίσετε κωδικό πρόσβασης, ακολουθείτε τα παρακάτω 

βήματα: 

1. Αφού ολοκληρώσετε τη συγγραφή του άρθρου σας, κάνετε κλικ στην Αλλαγή 

στην ενότητα Ορατότητα: Δημόσιο. 

2. Επιλέξτε το Έχει συνθηματικό. 

3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και κάντε κλικ στο Εντάξει. 

 

Εικόνα 44: Προστασία άρθρου/σελίδας με κωδικό πρόσβασης 

Πλέον το άρθρο/σελίδα προστατεύεται με τον κωδικό, που θέσατε, και μόνον όσοι 

δώσουν τον κωδικό που ορίσατε, μπορούν να διαβάσουν το περιεχόμενό του. 

5.3 Ορισμός άρθρου στην 1η σελίδα του ιστοτόπου 

Συνήθως στην αρχική σελίδα εμφανίζονται τα τελευταία άρθρα του ιστοτόπου. 

Κάποιες φορές ίσως να θέλετε πέρα από αυτά να εμφανίζεται και κάποιο συγκεκριμένο, 

που θεωρείτε εσείς σημαντικό π.χ. άρθρο με καταληκτικές ημερομηνίες για συμμετοχή 

σε εκδήλωση.  

Για να ορίσετε ένα άρθρο στην αρχική σελίδα σας, ακολουθείτε την εξής διαδικασία.  
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1. Αφού ολοκληρώσετε τη συγγραφή του άρθρου σας, κάνετε κλικ στο 

Επεξεργασία στην ενότητα Δημόσιο. 

2. Στην επιλογή Δημόσιο μπορείτε επίσης να κανονίσετε για μια δημοσίευση να 

εμφανίζεται πάντα στην πρώτη σελίδα κάνοντας τικ στην επιλογή Δημόσιο  

Μόνιμα στην 1η σελίδα. 

 

 

 

 

Εικόνα 45: Ορισμός άρθρου στην 1η σελίδα 

 

Χρήσιμη επισήμανση: Η επιλογή αυτή αναιρείται αυτόματα, αν θέσετε στις 

«Ρυθμίσεις Ανάγνωση» την επιλογή «Η αρχική σελίδα δείχνει» σε κάποιο άλλο 

από το «Τελευταία άρθρα» 
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6 Διαχείριση αρχείων εικόνων, ήχων, video και λοιπών 

αρχείων  

Όλα τα αρχεία που έχουν εισαχθεί στον ιστότοπό σας βρίσκονται στη «Βιβλιοθήκη 

πολυμέσων». Για να τα διαχειριστείτε, επιλέγετε από το κάθετο μενού πλοήγησης 

Πολυμέσα Βιβλιοθήκη. Εκεί μπορείτε να τα διαχειριστείτε ή και να προσθέσετε νέα 

(Πολυμέσα  Νέο αρχείο). 

Μπορείτε να δείτε όλα τα αντικείμενα στη Βιβλιοθήκη, αλλά και να περιορίσετε αυτά 

που βλέπετε φιλτράροντας με βάση το είδος τους (Όλα, Εικόνες, Ήχος, Βίντεο κ.ά.) ή 

την ημερομηνία τους. Επίσης μπορείτε να ψάξετε χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά, για 

να βρείτε σχετικά αρχεία μέσω του πλαισίου «Αναζήτηση». 

 

 

Εικόνα 46: Βιβλιοθήκη πολυμέσων 

Στην ίδια σελίδα μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία με την επιλογή «Νέο Αρχείο», 

ακολουθώντας τη διαδικασία ανεβάσματος όπως και στις εικόνες. Επίσης μπορείτε να 

επεξεργαστείτε, να Διαγράψετε μόνιμα και να Προβάλετε τα αρχεία σας απλά 

τοποθετώντας το ποντίκι πάνω στο αρχείο, για να προβληθούν οι επιλογές.  
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7 Σχόλια 

Τα σχόλια είναι σημαντικό κομμάτι ενός ιστοτόπου επεκτείνοντας την επικοινωνία με 

τους αναγνώστες σας. Ένας αναγνώστης, για να αφήσει σχόλιο σε ένα δημοσιευμένο 

άρθρο, αρκεί να μεταβεί στο κάτω μέρος του και να γράψει το σχόλιό του. Εξ' ορισμού 

για να εμφανιστεί το σχόλιο αυτό στο δημόσιο μέρος του ιστοτόπου σας, θα πρέπει 

εσείς ως διαχειριστής του ιστοτόπου να το εγκρίνετε.  

Πέρα από την έγκριση των σχολίων, μπορείτε να τα απορρίψετε, να τα διαγράψετε, να 

χαρακτηρίσετε το σχόλιο ως ανεπιθύμητο, ακόμη και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του 

τρόπου σχολιασμού. 

7.1 Διαχείριση, επεξεργασία και έγκριση των σχολίων 

Για να μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης σχολίων του ιστοτόπου σας, θα πρέπει αρχικά 

να συνδεθείτε ως διαχειριστής στην ιστοσελίδα σας. Αν βρίσκεστε ήδη στον ιστότοπό 

σας μεταβείτε στο διαχειριστικό περιβάλλον και από το κάθετο μενού επιλέξτε Σχόλια. 

Στο πάνω μέρος της σελίδας υπάρχουν σύνδεσμοι, που σας επιτρέπουν να φιλτράρετε 

τη λίστα σχολίων, για να δείτε μόνο τα σχόλια που Εκκρεμούν για έλεγχο, που είναι 

Εγκεκριμένα, έχουν χαρακτηριστεί ως Ανεπιθύμητα ή που είναι Διαγραμμένα. Ο 

αριθμός στην παρένθεση αντιστοιχεί στο πόσα υπάρχουν για το κάθε είδος. 

Περνώντας τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω από κάθε σειρά της λίστας Σχολίων, 

εμφανίζονται σύνδεσμοι κάτω από το σχόλιο. 

 Έγκριση / Αποέγκριση - Σας επιτρέπει να εγκρίνετε την εμφάνιση του σχολίου 

στον ιστότοπό σας. Αν το σχόλιο είναι ήδη εγκεκριμένο, τότε αυτή η σύνδεση 

θα αλλάξει σε Αποέγκριση, ώστε να σταματήσετε την εμφάνισή του. 

 Απάντηση - Σας επιτρέπει να γράψετε μια απάντηση στο σχόλιο αυτό. Η 

απάντηση θα εμφανίζεται στον ιστότοπό σας.  

 Ταχυεπεξεργασία - Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε γρήγορα το όνομα του 

σχολιαστή, το e-mail ή το URL, καθώς και το περιεχόμενο του σχολίου. 

 Αλλαγή – Αντίστοιχο με το ταχυεπεξεργασία άλλα επίσης σας επιτρέπει να 

επισημάνετε το σχόλιο είτε ως Εγκεκριμένο, εν αναμονή Για έγκριση ή 

Ανεπιθύμητο καθώς και να αλλάξετε την ημερομηνία και ώρα υποβολής του. 

 Ιστορικό – Εμφανίζει πληροφορίες για την αλλαγή της κατάστασης του 

σχολίου. 

 Ανεπιθύμητο - Σας επιτρέπει να επισημάνετε το σχόλιο ως ανεπιθύμητο. 

 Διαγραφή - Σας επιτρέπει να μεταφέρετε το σχόλιο στον Κάδο. Μετά την 

μεταφορά του στον Κάδο, μπορείτε να το επαναφέρετε, αν το έχετε κάνει κατά 

λάθος ή να το διαγράψετε οριστικά. 

Αν θέλετε να αλλάξετε την κατάσταση πολλών σχολίων ταυτόχρονα, τσεκάρετε τα 

κουτάκια δίπλα από το κάθε σχόλιο, που θα θέλατε να αλλάξετε, και στη συνέχεια 

επιλέξτε από το πλαίσιο Μαζική επεξ/σία, που υπάρχει στο επάνω μέρος της σελίδας 
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την επιθυμητή ενέργεια. Μετά από την κατάλληλη επιλογή, πατήστε το 

κουμπί Εκτέλεση. 



  Διαχείριση ιστοτόπου 

 137 

8 Εμφάνιση 

Οι επιλογές του μενού «Εμφάνιση» δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξετε την εμφάνιση 

του ιστοτόπου σας. 

8.1 Επιλογή θέματος 

Η εμφάνιση ενός ιστοτόπου που έχει δημιουργηθεί με το WordPress μπορεί να 

τροποποιηθεί από την επιλογή «Θέματα» του μενού «Εμφάνιση». Κάθε ιστότοπος 

βασισμένος σε WordPress έχει ένα θέμα εμφάνισης (theme) που ελέγχει τον τρόπο 

παρουσίασης της πληροφορίας σε κάθε σελίδα. Υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων θεμάτων 

που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε την προκαθορισμένη εμφάνιση του 

ιστοτόπου σας, τα οποία διατίθενται είτε ελεύθερα είτε με πληρωμή. Το WordPress 

εγκαθίσταται με έτοιμα θέματα εμφάνισης (όπως τα Twenty Thirteen, Twenty 

Fourteen, Twenty Fifteen) από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε αρχικά αυτό που θα 

καθορίζει την εμφάνιση του ιστοτόπου σας. 

 

Εικόνα 47: Επιλογή θέματος ιστοτόπου 

Για να δείτε πως θα είναι η εμφάνιση του ιστοτόπου σας με ένα διαφορετικό θέμα από 

το τρέχον, απλά μετακινήστε το ποντίκι πάνω από το νέο αυτό θέμα που προτιμάτε και 

πατήστε το κουμπί «Ζωντανή Προεπισκόπηση». Αν σας αρέσει πατήστε «Αποθήκευση 

και ενεργοποίηση» και πλέον ο ιστότοπός σας έχει αλλάξει εμφάνιση. 

Η ίδια διαδικασία γίνεται και απευθείας, χωρίς προεπισκόπηση, αν στη σελίδα με τα 

διαθέσιμα θέματα, μετακινήστε το ποντίκι πάνω από το νέο θέμα που προτιμάτε και 

πατήστε το κουμπί «Ενεργοποίηση». 
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8.2 Προσαρμογή 

Μετά την επιλογή του θέματος, ακολουθεί η «Προσαρμογή» που είναι μια διαδικασία 

ρύθμισης μιας σειράς παραμέτρων του θέματος όπως: 

 Ο τίτλος και ο υπότιτλος του ιστοτόπου 

 Η εικόνα και το χρώμα κειμένου της κεφαλίδας 

 Το μενού πλοήγησης 

8.3 Μικροεφαρμογές 

Οι μικροεφαρμογές (widgets) είναι τμήματα περιεχομένου, που μπορούν να 

προστεθούν σε συγκεκριμένα σημεία - περιοχές που δέχονται μικροεφαρμογές. Οι 

περιοχές αυτές ονομάζονται πάνελς ή μπάρες. Συνήθως οι περιοχές αυτές βρίσκονται 

είτε στην αριστερή είτε στην δεξιά στήλη, όμως κάποια θέματα υποστηρίζουν και 

πάνελς μικροεφαρμογών στο υποσέλιδο ή στην κορυφή της σελίδας.  

Υπάρχει πληθώρα μικροεφαρμογών που είναι διαθέσιμες και σας επιτρέπουν να 

προσθέσετε επιπλέον πληροφορία στον ιστότοπό σας, όπως για παράδειγμα 

«Πρόσφατα Σχόλια», «Κατηγορίες» ή «Μενού».  

Εικόνα 48: Διαχείριση Μικροεφαρμογών (widgets) 

Η περιοχή «Διαθέσιμες Mικροεφαρμογές» περιέχει όλες τις μικροεφαρμογές, που 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Για να δημοσιεύσετε κάποια από αυτή σε πάνελ του 

ιστοτόπου σας, πατήστε και σύρτε την στο επιθυμητό πάνελ. Μετά την εκεί 

τοποθέτησή του και ανάλογα τη μικροεφαρμογή, θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε 

και ρυθμίσεις, που αφορούν στην εμφάνιση της. Πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση» 

μέσα στη μικροεφαρμογή, για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.  
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Για να αφαιρέσετε μία μικροεφαρμογή από πάνελ, αλλά να διατηρηθούν οι ρυθμίσεις 

σας για μελλοντική χρήση, απλώς σύρτε την από το πάνελ στην περιοχή «Ανενεργές 

Μικροεφαρμογές».  

Αν θέλετε απλώς να αφαιρέσετε μικροεφαρμογές από πάνελ, πατήστε τον σύνδεσμο 

«Διαγραφή», που υπάρχει στη μικροεφαρμογή. 

8.4 Διαμόρφωση Μενού 

Το θέμα εμφάνισης του ιστοτόπου υποστηρίζει μενού, που μπορεί να διαμορφωθεί 

από τον διαχειριστή του.  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένο μενού, για να αντικαταστήσατε το 

μενού του ιστοτόπου, ενώ παράλληλα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ως 

μικροεφαρμογή Μενού, το επιπλέον μενού, που έχετε φτιάξει. 

Η διαμόρφωση μενού γίνεται μέσω της επιλογής του κάθετου μενού πλοήγησης 

ΕμφάνισηΜενού.  

Ένα μενού μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε σελίδες, άρθρα, κατηγορίες, ή άλλους 

τύπους περιεχομένου.  

8.4.1 Δημιουργία μενού 

 

Εικόνα 49: Οθόνη Εμφάνιση  Μενού 

Την πρώτη φορά που θα μεταβείτε στη διαχειριστική σελίδα ΕμφάνισηΜενού, αυτή 

θα έχει την παραπάνω μορφή.  

Η διαδικασία, που θα πρέπει να ακολουθήσετε, για να φτιάξετε ένα νέο μενού, είναι η 

εξής: 

1. Στη σελίδα ΕμφάνισηΜενού, δίπλα στο όνομα μενού, γράψτε το όνομα για 

το νέο μενού σας και πατήστε το φτιάξε ένα νέο μενού. Θα ενεργοποιηθούν 

και οι υπόλοιπες περιοχές της σελίδας.  
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Εικόνα 50: Διαμόρφωση μενού 

2. Επιλέξτε στοιχεία (σελίδες, κατηγορίες, συνδέσμους) από αριστερά, για να 

αρχίσετε να διαμορφώνετε το μενού σας, πατώντας κάθε φορά το κουμπί 

Προσθήκη στο μενού. 

3. Για κάθε στοιχείο του μενού, που προσθέτετε, μπορείτε να καθορίσετε άλλη 

ετικέτα μενού (όνομα Στοιχείου) από το κανονικό του και να καθορίσετε και τις 

άλλες ιδιότητές του. 

4. Για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης στο μενού των διαφόρων στοιχείων, αρκεί 

να σύρετε το κάθε στοιχείο στη σειρά που θέλετε. Ανάλογα με τις δυνατότητες 

του μενού μπορείτε να έχετε και 2ου επιπέδου στοιχεία μενού, που θα 

εμφανίζονται ως αναδυόμενη λίστα κάτω από ένα βασικό στοιχείο του μενού. 

5. Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο μενού, πατήστε το βέλος, που υπάρχει δεξιά 

στη γραμμή του ονόματός του και στη συνέχεια πατήστε στον σύνδεσμο 

Αφαίρεση, που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του πλαισίου του. 

6. Όταν ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση του μενού σας, πατήστε το κουμπί 

Αποθήκευση μενού. 

8.4.2 Χρήση διαμορφωμένου μενού ως μενού πλοήγησης 

Για να αντικαταστήσετε το εξ' ορισμού μενού του ιστοτόπου σας, μεταβείτε στη 

διαχειριστική σελίδα ΕμφάνισηΜενού και στη συνέχεια από την καρτέλα 

«Διαχείριση τοποθεσιών» διαλέξτε το μενού, που θέλετε να είναι το βασικό μενού 

πλοήγησης και τέλος πατήστε το κουμπί Αποθήκευση. 
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Εικόνα 51: Αντικατάσταση του μενού πλοήγησης 

8.4.3 Επαναφορά αρχικού μενού πλοήγησης 

Σε περίπτωση που θέλετε να επαναφέρετε το εξ’ ορισμού μενού πλοήγησης του 

θέματος στον ιστότοπό σας, αρκεί να μεταβείτε στη σελίδα ΕμφάνισηΜενού και 

στην καρτέλα «Διαχείριση τοποθεσιών» στη λίστα που εμφανίζετε να διαλέξετε την 

Main Menu και να πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση.  

8.4.4 Χρήση διαμορφωμένου μενού ως μικροεφαρμογή 

Όπως αναφέραμε, ένα μενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μικροεφαρμογή σε 

πάνελ. Για να το κάνετε αυτό, αφού έχετε φτιάξει το μενού σας (βλέπε παρ. Δημιουργία 

μενού) μεταβείτε στη σελίδα ΕμφάνισηΜικροεφαρμογές. Εκεί από την περιοχή 

Διαθέσιμες Μικροεφαρμογές σύρτε τη μικροεφαρμογή Προσαρμοσμένο Μενού 

μέσα σε κάποιο πάνελ.  

Μέσα στη μικροεφαρμογή Προσαρμοσμένο Μενού, δώστε κάποιο τίτλο, εάν θέλετε, 

και διαλέξτε το μενού, που θέλετε να εμφανίσετε από τη λίστα «Επιλέξτε μενού», και 

τέλος πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση της μικροεφαρμογής.  
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9 Διαχείριση χρηστών ιστοτόπου 

Πατώντας πάνω στην επιλογή μενού «Μέλη» του κάθετου μενού εμφανίζονται όλα τα 

μέλη (χρήστες), που έχουν κάποιο δικαίωμα πρόσβαση στο διαχειριστικό περιβάλλον 

του ιστοτόπου σας. Οι χρήστες με ρόλο, διαφορετικό από του «Διαχειριστή» έχουν 

λιγότερες επιλογές στο διαχειριστικό περιβάλλον του ιστοτόπου σας. Εσείς, ως 

Διαχειριστής του ιστοτόπου, μπορείτε να προσθέσετε νέους χρήστες, να διαγράψετε 

χρήστες ή/και να αλλάξετε ρόλο σε άλλους. 

 

Στο πάνω μέρος της λίστας μελών υπάρχουν σύνδεσμοι, που σας επιτρέπουν να 

φιλτράρετε τη λίστα των χρηστών με βάση τους ρόλους.  

 

 

Εικόνα 52: Μέλη  Όλα τα μέλη 

Περνώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω από κάθε σειρά στον κατάλογο των 

χρηστών, ο ακόλουθος σύνδεσμος εμφανίζεται κάτω από το όνομα χρήστη. 

 Αλλαγή - Σας επιτρέπει να αλλάξετε στοιχεία του χρήστη.  

 Διαγραφή – Σας επιτρέπει να διαγράψετε τον χρήστη από τα μέλη που έχουν 

κάποιο ρόλο στον ιστότοπό σας. Πατώντας το διαγραφή ενός μέλους, θα 

μεταφερθείτε και σε μία υποσελίδα, όπου θα πρέπει να ορίσετε τι θα συμβεί με 

τα άρθρα, που έχει γράψει αυτό το μέλος. Μπορείτε είτε να τα διαγράψετε είτε 

να αποδώσετε άλλον ως συντάκτη τους. 

Επίσης μπορείτε να αλλάξετε τον ρόλο του κάθε μέλους απλώς τσεκάροντας το 

κουτάκι δίπλα από τον/τους χρήστες και επιλέγοντας από το πλαίσιο «Αλλαγή 

ρόλου...», που υπάρχει στο πάνω μέρος της λίστας τον νέο ρόλο και τέλος πατάτε το 

κουμπί Αλλαγή.  

Οι ρόλοι που μπορούν να έχει ένα μέλος και τα αντίστοιχα δικαιώματα είναι:  

o Διαχειριστής: (Administrator) – Πλήρης πρόσβαση σε όλες τις ενέργειες 

διαχείρισης του ιστοτόπου 

o Αρχισυντάκτης: (Editor) – Πρόσβαση στη συγγραφή, διαχείριση άρθρων, 

σελίδων τόσο σε δικές του όσο και σε άλλων χρηστών 
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o Συντάκτης: (Author) – Μπορεί μόνο να δημοσιεύει και να διαχειρίζεται δικά 

του άρθρα 

o Συνεργάτης: (Contributor) – Μπορεί να γράψει άρθρα, αλλά πρέπει να 

εγκριθούν από τον διαχειριστή ή αρχισυντάκτη πριν την προβολή τους στον 

ιστότοπο 

o Συνδρομητής: (Subscriber) – Μπορεί μόνο να διαβάσει σχόλια.  

8.5 Προσθήκη μέλους 

Ως μέλος στον ιστότοπό σας μπορείτε να προσθέσετε χρήστες μέσω της παρακάτω 

φόρμας: 

 

Εικόνα 53: Προσθήκη μέλους 

Για να προσθέσετε έναν χρήστη ως μέλος του ιστοτόπου σας μεταβείτε στη 

διαχειριστική σελίδα ΜέληΠροσθήκη. Στη σελίδα αυτή δίνετε τα στοιχεία του 

χρήστη, το email, το συνθηματικό καθώς και τον ρόλο, που θέλετε αυτός να έχει στον 

ιστότοπό σας. 

Ο χρήστης θα λάβει ένα μήνυμα, για να αποδεχτεί την πρόσκληση ως μέλος του 

ιστοτόπου σας, που θα περιέχει έναν σύνδεσμο αποδοχής της πρόσκλησης.  
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9 Εξαγωγή ιστοτόπου 

Μπορείτε να εξάγετε σε ένα αρχείο το περιεχόμενο του ιστοτόπου σας, προκειμένου 

να το εισάγετε σε άλλη εγκατάσταση Wordpress ή πλατφόρμα. Το αρχείο εξαγωγής θα 

είναι ένα αρχείο τύπου XML, που ονομάζεται WXR. Άρθρα, σελίδες, σχόλια, 

προσαρμοσμένα πεδία, κατηγορίες και ετικέτες μπορούν να συμπεριληφθούν. 

Μπορείτε να επιλέξετε για το αρχείο WXR να περιλαμβάνει μόνο ορισμένα άρθρα ή 

σελίδες καθορίζοντας τα αντίστοιχα φίλτρα, για να φιλτράρετε τα δεδομένα προς 

εξαγωγή βάσει κατηγορίας, συγγραφέα, εύρος ημερομηνιών ανά μήνα, ή την 

κατάσταση. 

Για να εξάγετε τον ιστότοπό σας, επιλέξτε από το κάθετο μενού του διαχειριστικού 

περιβάλλοντος «ΕργαλείαΕξαγωγή». 

Στη σελίδα που θα εμφανιστεί, κάντε τις επιθυμητές επιλογές και πατήστε το 

«Μεταφόρτωση αρχείου εξαγωγής». Ανάλογα με το πλήθος των άρθρων σας η 

διαδικασία δημιουργίας του αρχείου διαρκεί κάποια δευτερόλεπτα.  

 

 

Εικόνα 54: Οθόνη εξαγωγής ιστοτόπου 

 

Χρήσιμη επισήμανση: Με την εξαγωγή ιστοτόπου δεν εξάγονται οι εικόνες και τα 

άλλα αρχεία, που τυχόν έχετε αποθηκεύσει στη Συλλογή Πολυμέσων, ούτε και οι 

ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά την εμφάνιση του ιστοτόπου σας. Σε ό,τι αφορά τα 

πολυμέσα, κατά τη φάση εισαγωγής του αρχείου XML, που δημιουργήθηκε από τον 

ιστότοπό σας σε κάποια άλλη εγκατάσταση, θα ερωτηθείτε από το εκεί σύστημα, αν 

θέλετε να γίνει και τοπική αντιγραφή των πολυμέσων. 
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10 Μενού «Ρυθμίσεις» 

Οι διάφορες σελίδες ρυθμίσεων χρησιμοποιούνται, για να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά 

του ιστοτόπου σας.  

Παρακάτω περιγράφονται επιγραμματικά οι διάφορες σελίδες του μενού Ρυθμίσεων.  

10.1 Ρυθμίσεις  «Γενικά»  

Μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις->Γενικά μπορείτε να τροποποιήσετε τον τίτλο και τον 

υπότιτλο του ιστοτόπου, την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, που θα θεωρείται 

ως διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ιστοτόπου, τη ζώνη ώρας, τη μορφή της ημερομηνίας 

και τη γλώσσα του ιστοτόπου για τα μηνύματα συστήματος. 

 

Εικόνα 55: Διαχειριστική σελίδα Ρυθμίσεις  Γενικά 

 

Περισσότερα για τις γενικές ρυθμίσεις στη σελίδα 

http://codex.wordpress.org/Settings_General_Screen (στα Αγγλικά). 

 

10.2 Ρυθμίσεις  «Ανάγνωση»  

Μέσα από τη σελίδα Ρυθμίσεις->Ανάγνωση μπορείτε να ορίσετε αν η αρχική σελίδα 

σας θα εμφανίζει μια στατική σελίδα ή τα τελευταία άρθρα σας, πόσα άρθρα θα 

http://codex.wordpress.org/Settings_General_Screen
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εμφανίζονται σε κάθε σελίδα (πχ κατηγοριών ή ετικετών) καθώς και επιλογές, που 

αφορούν το RSS του.  

Η ρύθμιση Ορατότητα ιστοτόπου σας δίνει τη δυνατότητα να μπλοκάρει τον ιστότοπό 

σας από τις μηχανές αναζήτησης. 

 

 

Εικόνα 56: Ρυθμίσεις  Ανάγνωση 

 

10.3 Ρυθμίσεις  «Συζήτηση»  

Μέσω της διαχειριστικής σελίδας Ρυθμίσεις -> Συζήτηση μπορείτε να καθορίσετε το 

αν και πώς θα επιτρέπετε να σχολιάζει κάποιος τα άρθρα/ σελίδες του ιστοτόπου σας. 

Προτείνουμε μέσω του διαχειριστικού μενού «Ρυθμίσεις –> Συζήτηση» να έχετε 

ενεργοποιημένα τα ακόλουθα:  

Στην ενότητα Να ειδοποιούμαι όποτε: 

 Υποβάλλεται σχόλιο 

 Υπάρχει σχόλιο για έλεγχο 

Στην ενότητα Για να προβληθεί ένα σχόλιο: 

 Το σχόλιο θα πρέπει να εγκριθεί χειροκίνητα. 
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Εικόνα 57: Διαχειριστική σελίδα Ρυθμίσεις «Συζήτηση» 

 

10.4 Ρυθμίσεις  «Πολυμέσα»  

Μέσα από τη σελίδα Ρυθμίσεις  Πολυμέσα καθορίζετε τις μέγιστες διαστάσεις, που 

θα αποκτά μια εικόνα, όταν εισάγεται σε ένα άρθρο ή σελίδα. 

 

Εικόνα 58: Ρυθμίσεις  Πολυμέσα 

 

10.5 Ρυθμίσεις  «Μόνιμοι σύνδεσμοι»  

Μέσω της σελίδας "Ρυθμίσεις" "Μόνιμοι Σύνδεσμοι" προσαρμόζετε τη δομή των 

URL των άρθρων και των αρχείων σας, ώστε να βελτιωθεί η αισθητική, η ευχρηστία 

και η μελλοντική συμβατότητά τους. 

Αν θέλετε τα άρθρα του ιστοτόπου σας να έχουν πιο σύντομο URL, επιλέξτε "Αριθμός" 

από τη σελίδα αυτή. 

Αν θέλετε όμως καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, επιλέξτε «Όνομα 

άρθρου» ή «Ημέρα και όνομα» 
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Εικόνα 59: Ρυθμίσεις  Μόνιμοι σύνδεσμοι 

 

 

 



  Διαχείριση ιστοτόπου 

 149 

11 Ενδεικτικά βήματα υλοποίησης ιστοτόπου 

Βήμα 1ο: Επιλογή – κατοχύρωση ονόματος χώρου (domain name) 

 

Κάθε ιστότοπος διαθέτει το δικό του ξεχωριστό όνομα χώρου (domain name). Το 

όνομα χώρου είναι στην ουσία η διεύθυνση που έχει ο ιστότοπος στο διαδίκτυο και έχει 

τη μορφή onoma.xyz όπου .xyz είναι η κατάληξη που συνήθως αναφέρεται στη χρήση 

του ή στη χώρα προέλευσης. To όνομα χώρου μπορεί να έχει διάφορες καταλήξεις 

όπως .com, .eu, .gr, .de, .net, .org, .info κ.λ.π. 

Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα ενός ονόματος χώρου με κατάληξη .gr από τη 

διεύθυνση http://www.gr (επιλογή «Έλεγχος ονόματος χώρου») αλλά και από πολλούς 

άλλους ιστοτόπους που προσφέρουν εκτός από τον έλεγχο διαθεσιμότητας και 

δυνατότητα κατοχύρωσης του ονόματος, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο. Το κόστος 

κατοχύρωσης (δέσμευσης – χρήσης) του ονόματος χώρου είναι περίπου 10 ευρώ ανά 

έτος. 

 

Βήμα 2ο: Επιλογή χώρου – πακέτου φιλοξενίας 

 

Ο ιστότοπός σας, για να είναι πάντα διαθέσιμος στους επισκέπτες του, απαιτείται να 

μεταφερθεί και να φιλοξενηθεί σε έναν διακομιστή, έναν ισχυρό υπολογιστή που είναι 

μόνιμα συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Η φιλοξενία ιστοσελίδων είναι μια υπηρεσία που 

παρέχεται από εξειδικευμένες εταιρείες. 

Το κόστος ενός ετήσιου πακέτου φιλοξενίας εξαρτάται από τον αποθηκευτικό χώρο 

(σε GB) που απαιτεί ο ιστότοπος αλλά και από το πλήθος των επισκεπτών του, 

ειδικότερα από τη διακίνηση δεδομένων - το εύρος ζώνης (bandwidth) που 

καταναλώνει. Υπάρχει πληθώρα εταιρειών στο διαδίκτυο που παρέχουν υπηρεσίες 

φιλοξενίας ιστοτόπων, οι περισσότερες από τις οποίες προσφέρουν και πίνακα ελέγχου 

– web hosting control panel (όπως οι εφαρμογές cPanel, Plesk, Webmin κ.α.) που 

περιλαμβάνει πολλές χρήσιμες λειτουργίες, όπως η προβολή και διαχείριση αρχείων 

(File Manager), τα αντίγραφα ασφαλείας (backup) του ιστοτόπου, η δημιουργία - 

εισαγωγή λογαριασμών email, η ρύθμιση καθώς και η διαχείρισή τους μέσω σχετικής 

εφαρμογής (λ.χ. webmail), η καταγραφή στατιστικών επισκεψιμότητας κ.α. 

 

Χρήσιμη επισήμανση: Για να μπορεί να τρέξει χωρίς προβλήματα το WordPress 

(έκδοση 4.3.x ή μεγαλύτερη) στον διακομιστή σας, προτείνεται αυτός να 

υποστηρίζει:  

 PHP έκδοση 5.6 η νεώτερη  

 MySQL έκδοση MySQL 5.5 ή νεώτερη 

 

http://www.gr/


  Διαχείριση ιστοτόπου 

 150 

Βήμα 3ο: Ενημέρωση των διακομιστών DNS (NameServers) 

 

Στο επόμενο βήμα, θα πρέπει να γίνει η ενημέρωση των διακομιστών DNS ώστε να 

γίνει η διασύνδεση του ονόματος χώρου με τους nameservers της εταιρείας που παρέχει 

το πακέτο φιλοξενίας.  

Με την προμήθεια ενός πακέτου φιλοξενίας, θα πρέπει να σας αποσταλούν τα ονόματα 

των διακομιστών DNS, που έχουν συνήθως τη μορφή ns1.onoma.xyz και 

ns2.onoma.xyz. Με τα ονόματα των διακομιστών DNS γνωστά, ακολουθεί η 

διαδικασία της ενημέρωσης τους στον πίνακα έλεγχου του ονόματος χώρου. Αν η 

εταιρεία, μέσω της οποίας έγινε η κατοχύρωση του ονόματος χώρου, δεν σας διαθέτει 

πρόσβαση ώστε να καταχωρίσετε εσείς τους διακομιστές DNS τότε θα πρέπει να 

ενημερώσετε εσείς την εταιρεία (λ.χ. με την αποστολή email) ώστε να κάνει αυτή την 

καταχώρισή τους. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, αρχίζει η ενημέρωση όλων 

των διακομιστών DNS στο διαδίκτυο. Η διαδικασία αυτή (DNS propagation) μπορεί 

να διαρκέσει μέχρι 24 ώρες για να ολοκληρωθεί ώστε να είναι προσβάσιμος ο 

ιστότοπός σας σε όλο τον κόσμο μέσω του ονόματος χώρου που έχετε κατοχυρώσει. 

 

Βήμα 4ο: Εγκατάσταση WordPress  

 

Στο βήμα αυτό θα γίνει η εγκατάσταση του WordPress στον υπολογιστή-διακομιστή 

που φιλοξενεί το όνομα χώρου που κατοχυρώσατε. Η διαδικασία της εγκατάστασης 

συνήθως γίνεται πολύ απλά και γρήγορα μέσα από τον πίνακα ελέγχου του πακέτου 

φιλοξενίας (web hosting control panel), μέσω λογισμικού που διευκολύνει την 

αυτόματη εγκατάσταση (auto installer) του WordPress, όπως τα οι εφαρμογές 

Softaculous, Fantastico, Application Vault κ.α. 

Αν η αυτόματη διαδικασία εγκατάστασης δεν παρέχεται στο πακέτο φιλοξενίας που 

έχετε επιλέξει τότε θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: 

 Δημιουργείστε μία βάση δεδομένων για το WordPress στον διακομιστή σας, 

καθώς και έναν χρήστη MySQL που να έχει δικαιώματα πρόσβασης και 

τροποποίησης της βάσης αυτής. Η ενέργεια αυτή μπορεί να γίνει είτε μέσα από 

ένα web panel (αν παρέχεται) είτε με το λογισμικό phpmyadmin, αν είναι 

εγκατεστημένο στο διακομιστή σας.  

Επίσης η δημιουργία βάσης δεδομένων μπορεί να γίνει με χρήση του MySQL 

client αν έχετε πρόσβαση, με τα αντίστοιχα δικαιώματα, σε γραμμή εντολών 

στο διακομιστή. Δείτε το παρακάτω ενδεικτικό παράδειγμα όπου δημιουργείται 

η βάση δεδομένων dbname, με χρήστη wpuser και κωδικό πρόσβασης 

yourpass: 

$ mysql -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 3 to server version: 5.5.31    

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.    
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mysql> CREATE DATABASE dbname;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)    

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname.* TO "wpuser"@"localhost"      
    -> IDENTIFIED BY "yourpass";  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)     

mysql> FLUSH PRIVILEGES; Query OK,  
0 rows affected (0.01 sec)   

mysql> EXIT  
Bye  
$  

 Κατεβάστε στον υπολογιστή σας την τελευταία έκδοση του WordPress από τη 

διεύθυνση: http://wordpress.org/download. Αν προτιμάτε την ελληνική έκδοση 

τότε κατεβάστε την από εδώ: https://el.wordpress.org/  

 Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο στον σκληρό δίσκο σας και αποσυμπιέστε το 

WordPress μέσα σε αυτόν. 

 (Προαιρετικό βήμα) Βρείτε το αρχείο wp-config-sample.php και μετονομάστε 

το σε wp-config.php 

 Ανοίξτε το wp-config.php, με έναν επεξεργαστή κειμένου όπως το 

Σημειωματάριο (Notepad), και συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν στις 

ακόλουθες γραμμές: 

o define(‘DB_NAME’, ‘database_name’); – Το όνομα της βάσης 

δεδομένων που δημιουργήσατε πριν (λ.χ. dbname) 

o define(‘DB_USER’, ‘username’); – Το όνομα χρήστη της βάσης (λ.χ. 

wpuser) 

o define(‘DB_PASSWORD’, ‘password’); – Ο κωδικός χρήστη (λ.χ. 

yourpass) 

Μετά τη συμπλήρωση αποθηκεύστε το αρχείο. 

 Με ένα πρόγραμμα FTP (όπως το FileZilla) συνδεθείτε στη διεύθυνση 

ftp.onoma.xyz, με το όνομα (username) και τον κωδικό (password) που έχετε 

δηλώσει (ή έχετε παραλάβει) κατά τη διαδικασία προμήθειας του πακέτου 

φιλοξενίας 

 Μεταφέρετε (με drag and drop) όλα τα αρχεία του φακέλου με το WordPress 

στον υπολογιστή σας στον διακομιστή (web server). 

 Μόλις ολοκληρώσετε τα προηγούμενα βήματα μεταφερθείτε στη διεύθυνση: 

http://www.onoma.xyz/wp-admin/install.php 

 Στη συνέχεια συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και πατήστε 

«Εγκατάσταση WordPress» 

Ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, μετά τη μεταφορά των αρχείων και 

την εγκατάσταση, είναι οι ρυθμίσεις που αφορούν τα δικαιώματα πρόσβασης των 

αρχείων (Files Permissions) στον διακομιστή. Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 

βρείτε, στη διεύθυνση:  

https://codex.wordpress.org/Changing_File_Permissions 

http://wordpress.org/download
https://el.wordpress.org/
http://www.onoma.xyz/wp-admin/install.php
https://codex.wordpress.org/Changing_File_Permissions
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Βήμα 5ο: Εισαγωγή στη διαχείριση  

 

Μεταφερθείτε στο περιβάλλον διαχείρισης του WordPress από τη διεύθυνση: 

http://www.onoma.xyz/wp-admin (αντικαταστείστε το “onoma.xyz” με το δικό σας 

όνομα χώρου). 

 

Βήμα 6ο: Επιλογή θέματος 

 

Από τον Πίνακα Ελέγχου επιλέξτε Εμφάνιση -> Θέματα και επιλέξτε ένα από τα 

υπάρχοντα διαθέσιμα θέματα ή επιλέξτε «Προσθήκη νέου» για να προσθέσετε ένα νέο 

θέμα στα ήδη διαθέσιμα. 

Το WordPress προσφέρει πολλά (τουλάχιστον 2.000) δωρεάν θέματα εμφάνισης 

(themes) του ιστοτόπου αλλά στο διαδίκτυο παρέχονται και πολλά αξιόλογα και 

καλοσχεδιασμένα θέματα με πληρωμή. 

 

Χρήσιμη επισήμανση: Μπορείτε να αναζητήσετε τα κατάλληλα θέματα με λέξεις 

κλειδιά ή με χρήση φίλτρων. Στην αναζήτησή σας, προτιμήστε αυτά που 

χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα «διάταξη για κινητές συσκευές» ή 

«responsive», γιατί αυτά τα θέματα είναι κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να 

απεικονίζεται σωστά ο ιστότοπός σας και στις κινητές συσκευές. 

 

Αν σας αρέσει ένα θέμα, μπορείτε να το δείτε με την επιλογή “Προεπισκόπηση”, ενώ 

αν θέλετε μπορείτε να προχωρήσετε στην “Εγκατάσταση” και στη συνέχεια στην 

“Ενεργοποίηση” ώστε να αντικαταστήσει το ήδη υπάρχον θέμα του ιστοτόπου σας.  

Η “Ενεργοποίηση” ενός νέου θέματος δεν διαγράφει τα στοιχεία (λ.χ. άρθρα, σελίδες) 

που είχατε καταχωρήσει. Μπορείτε να αλλάζετε θέματα όσο συχνά θέλετε χωρίς να 

ανησυχείτε για το περιεχόμενο του ιστοτόπου σας. 

 

Βήμα 7ο: Δημιουργία βασικών σελίδων 

 

Ο επισκέπτης ενός ιστοτόπου επιθυμεί να βρει την πληροφορία που αναζητά όσο το 

δυνατόν πιο εύκολα και γρήγορα. Έτσι όταν σχεδιάζουμε έναν ιστότοπο προσπαθούμε 

να συγκεντρώνουμε τις βασικές πληροφορίες και τις οργανώνουμε σε σελίδες που ο 

επισκέπτης θα μπορεί να βρει αμέσως.  

Ένας ιστότοπος καλό είναι να έχει τις παρακάτω βασικές σελίδες: 

 Αρχική Σελίδα 

Είναι η πρώτη σελίδα που βλέπει ο επισκέπτης του ιστοτόπου μας. Μπορεί 

να περιέχει στατικές πληροφορίες που αναφέρονται σε εμάς ή στην 

επιχείρησή μας ή να περιέχει δυναμικές πληροφορίες όπως νέα – 

ανακοινώσεις που ενημερώνονται σχετικά συχνά.  

To WordPress, στην αρχική σελίδα, είναι προκαθορισμένο να εμφανίζει μια 

λίστα με τα τελευταία άρθρα που έχετε καταχωρίσει. Αν επιθυμείτε να 
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εμφανίζει μια στατική σελίδα, πρέπει αρχικά να τη δημιουργήσετε και 

έπειτα να την ενεργοποιήσετε από την επιλογή Ρυθμίσεις -> Ανάγνωση. 

 Ποιοι είμαστε 

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να παρουσιάσετε με λίγα λόγια εσάς ή την 

επιχείρησή σας, τις δραστηριότητές σας, το βιογραφικό σας ή το ιστορικό 

της επιχείρησης. 

 Επικοινωνία  

Καταχωρίστε τα στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, τηλέφωνα, email, 

ακόμα και ένα χάρτη με το σημείο που βρίσκεται η έδρα σας. Μπορείτε να 

ενσωματώσετε μια φόρμα επικοινωνίας για να λαμβάνετε αιτήματα των 

επισκεπτών σας στο email σας. 

 Προϊόντα – Υπηρεσίες 

Αναφέρετε τις βασικές υπηρεσίες ή/και τα σημαντικότερα προϊόντα που 

διαθέτετε και θα σας ενδιέφερε να προβάλλετε στον ιστότοπό σας. 

 

Επίσης, χρήσιμο είναι να γνωρίζει κάποιος, το διαχωρισμό στον τρόπο λειτουργίας και 

της συνήθως χρήσης, των δυο βασικών τύπων προσθήκης περιεχόμενου του 

WordPress, δηλ. των Άρθρων (Posts) και των Σελίδων (Pages). Μπορείτε να 

ανατρέξετε στο κεφάλαιο 4, «Προσθέτοντας περιεχόμενο στον ιστότοπο», όπου γίνεται 

η περιγραφή της διαδικασίας καταχώρησης περιεχομένου. 

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: 

https://en.support.wordpress.com/post-vs-page/ 

 

Βήμα 8ο: Εγκατάσταση προσθέτων (Plugins) 

 

Τα «Πρόσθετα» είναι τμήματα κώδικα που επεκτείνουν τις δυνατότητες του 

WordPress, προσθέτοντας νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Μπορείτε να 

εγκαταστήσετε ένα νέο πρόσθετο από την επιλογή “Πρόσθετα -> Νέο πρόσθετο”. Εδώ 

θα δείτε πληθώρα από πρόσθετα και αφού αναζητήσετε το πρόσθετο που επιθυμείτε 

μπορείτε να προχωρήσετε στην εγκατάστασή του πατώντας “Εγκατάσταση” στην 

πάνω δεξιά γωνία, στην καρτέλα του πρόσθετου. 

Έτσι μπορείτε να αναζητήσετε και να εγκαταστήσετε πρόσθετα για τις παρακάτω 

λειτουργίες: 

 Βελτιστοποίηση (SEO), όπως το Yoast SEO 

 Στατιστικά – Analytics, όπως το WP Statistics 

 Αντίγραφα ασφαλείας, όπως το UpdraftPlus Backup and Restoration 

 Φόρμα Επικοινωνίας, όπως το Contact Form 7 

 Caching, όπως το WP Super Cache 
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Αναλυτική λίστα με όλα τα plugins για το Wordpress, μπορείτε να βρείτε επίσης, στη 

διεύθυνση: https://wordpress.org/plugins/.  

 

Χρήσιμη επισήμανση: Υπάρχουν πάρα πολλά πρόσθετα που δεν είναι δωρεάν και 

διατίθενται με πληρωμή, όπως λ.χ. το πρόσθετο WPML για πολυγλωσσική 

υποστήριξη, το Slider Revolution για δημιουργία εντυπωσιακών μεταβάσεων, εφέ 

και animations, το πρόσθετο Visual Composer για εύκολη δημιουργία σελίδων με 

drag and drop 

 

Δεν πρέπει να γίνεται αλόγιστη χρήση των πρόσθετων που εγκαθιστούμε στον 

ιστότοπό μας. Κάποια από τα πρόσθετα μπορεί να μη λειτουργούν σωστά όταν 

συνυπάρχουν με κάποια άλλα. Επίσης αν ένα πρόσθετο είναι “κακογραμμένο” τότε 

επιβαρύνει την απόδοση του ιστοτόπου. Έτσι συνιστάται να εγκαθιστούμε μόνο αυτά 

τα πρόσθετα που αξιολογούνται θετικά από άλλους χρήστες, έχουν σημαντικό αριθμό 

εγκαταστάσεων, και το κυριότερο, τα χρειαζόμαστε πραγματικά. Επίσης πρέπει πάντα 

να ενημερώνουμε (update) τα πρόσθετα στην τελευταία τους έκδοση, επιλέγοντας τις 

Ενημερώσεις στον Πίνακα Ελέγχου, γιατί με τον τρόπο αυτό αυξάνουμε την ασφάλεια 

του ιστοτόπου μας. Επιβάλλεται επίσης, για τον ίδιο λόγο, να διατηρούμε το WordPress 

όπως και το θέμα εμφάνισης που έχουμε επιλέξει για τον ιστότοπό μας, ενημερωμένα 

στην πιο πρόσφατη έκδοση τους. 

 

https://wordpress.org/plugins/
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12 Προτεινόμενες Δραστηριότητες  

 

 Αναζητήστε στο διαδίκτυο καλά παραδείγματα αξιοποίησης του WordPress 

για τη δημιουργία σχολικών ιστοτόπων. 

 Εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση του WordPress στον διακομιστή του 

εργαστηρίου πληροφορικής ή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

(http://www.sch.gr/2753-wordpress). Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε την 

εγκατάσταση σε ένα διακομιστή που προσφέρει υπηρεσίες δωρεάν web 

hosting τον οποίο θα σας υποδείξει ο καθηγητής σας. 

 Ομαδική Δραστηριότητα – Project. Δημιουργήστε έναν ιστότοπο για το 

τμήμα σας στο διακομιστή που κάνατε την εγκατάσταση στην προηγούμενη 

δραστηριότητα ή εναλλακτικά στο blogs.sch.gr 

o Καταχωρήστε σε μια σελίδα τους μαθητές και σε άλλη σελίδα τους 

καθηγητές του τμήματος 

o Καταχωρήστε ως άρθρα κάποιες πρόσφατες ανακοινώσεις του 

σχολείου 

o Καταχωρήστε ως άρθρα τα νέα της τάξης 

o Δημιουργήστε κατηγορίες και ταξινομήστε τα άρθρα σε κατηγορίες 

o Δημιουργήστε ετικέτες και δώστε ετικέτες στα άρθρα σας. 

o Προσθέστε ένα άρθρο κάθε μαθητής για τον αγαπημένο του 

καλλιτέχνη 

o Αναζητήστε, επιλέξτε και εγκαταστήστε ένα πρόσθετο που θα 

εμφανίζει ένα χάρτη και μια φόρμα επικοινωνίας. Προσθέστε τα 

στοιχεία επικοινωνίας (φόρμα, χάρτη, τηλέφωνα σχολείου, email, 

website) 

o Σχολιάστε τα άρθρα και τις ανακοινώσεις 

o Προσθέστε μικροεφαρμογές όπως Ημερολόγιο, Πρόσφατα Σχόλια, 

Ετικετοσύννεφο 

o Εγκαταστήστε ένα πρόσθετο που θα σας ενημερώνει για την 

επισκεψιμότητα του ιστοτόπου σας  

 

 

http://www.sch.gr/2753-wordpress
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13 Βιβλιογραφία - πηγές 

Οι σημειώσεις αυτές αποτελούν μία προσπάθεια υποστήριξης της σχεδίασης, 

ανάπτυξης και διαχείρισης ενός διαδικτυακού τόπου που έχει υλοποιηθεί με το 

WordPress. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν έναν πλήρη οδηγό για όλες τις 

δυνατότητες διαχείρισης ενός ιστοτόπου.  

Για τη συγγραφή τους χρησιμοποιήσαμε υλικό από τις παρακάτω πηγές:  

o Οδηγός δημιουργίας και διαχείρισης ιστολογίου στο Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο: http://blogs.sch.gr/blogs_manual 

o Εγχειρίδιο WordPress από το ΕΛ/ΛΑΚ: 

https://ma.ellak.gr/documents/2014/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%

B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-

%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%

AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-wordpress-

%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82.pdf 

o Η ελληνική κοινότητα του WordPress:  

o http://wpgreece.org/  

o http://www.wordpress-gr.org/  

o Εγχειρίδια χρήσης στην Αγγλική γλώσσα από το wordpress.org 

http://codex.wordpress.org/Working_with_WordPress 

http://blogs.sch.gr/blogs_manual
https://ma.ellak.gr/documents/2014/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-wordpress-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82.pdf
https://ma.ellak.gr/documents/2014/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-wordpress-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82.pdf
https://ma.ellak.gr/documents/2014/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-wordpress-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82.pdf
https://ma.ellak.gr/documents/2014/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-wordpress-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82.pdf
https://ma.ellak.gr/documents/2014/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-wordpress-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82.pdf
http://wpgreece.org/
http://www.wordpress-gr.org/
http://codex.wordpress.org/Working_with_WordPress

