
Η   ‘σελίδα’ υποδοχής του blog… 

Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ Blog 

Στη URL του browser γράφετε:  Blogs.sch.gr/<Όνομα χρήστη>.      Στην οθόνη έρχεται η ‘σελίδα’  

υποδοχής.  Είστε στο περιβάλλον Front page του blog.   Δείτε την εικόνα.  

 

 

…Δώστε  Όνομα χρήστη  και Κωδικός… 

 

Πατήστε {Σύνδεση}… 

Το όνομα 

του blog! 



…Δείτε πόσο πιο πλούσια είναι η οριζόντια γραμμή μενού με μαύρο φόντο.  Είστε συνδεδεμένοι! 

 

Πατήστε στο {Πίνακας Ελέγχου}… 

 

 

…Είστε πλέον στο Back End (Περιβάλλον διαχείρισης του WordPress). 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Αν πατήσετε πάνω  στο <Kalindion blog>, θα έχετε στην οθόνη σας εικόνα του  front Page του blog! 

Το  blog  έχει ως περιεχόμενο 

ένα άρθρο και μια κατηγορία! 



ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Πατήστε  {Άρθρα}   { Όλα τα άρθρα}… 

Δείτε ότι υπάρχει ένα άρθρο με τίτλο {Hello World!}  Το οποίο ανήκει σε μια κατηγορία που έχει όνομα 

{Χωρίς κατηγορία}.  (Αδόκιμο  όνομα για τη κατηγορία!) 

 

 

Τι περιέχει το άρθρο ;   Πατήστε πάνω στον  τίτλο του {Hello World!}  και διαβάστε το περιεχόμενο του! 

Πρόκειται για το κείμενο με το οποίο το blog υποδέχεται τον επισκέπτη. 

 

 



 

1η ΠΡΑΞΗ:  Θα αλλάξουμε όνομα στη κατηγορία…   Επιλέγουμε {Άρθρα}    Κατηγορίες … 

 

                                                                        

 

…οπότε εμφανίζεται  μια νέα εικόνα στην οθόνη μας.   Περνάμε το κέρσορα πάνω από τον τίτλο {Χωρίς 

κατηγορία} και βλέπουμε να εμφανίζεται πρόσθετο μενού επιλογών.  

Κλικ στο Επεξεργασία… 

 

 

 

 

Πατήσαμε στο {Επεξεργασία}  και … 

 

 

 



Μπροστά μας εμφανίζεται το περιβάλλον  διαχείρισης της κατηγορίας… 

 

 

 

Δώσαμε νέο όνομα στη κατηγορία {Κατηγορία για το άρθρο υποδοχής}  και πατήσαμε {Ενημέρωση}. 

 

Σημείωση:  Μια  κατηγορία μπορεί να είναι γονική –όπως η εν λόγω, μπορεί όμως να είναι θυγατρική 

δηλαδή να είναι υπό-κατηγορία.  Στο WordPress όλη η τακτοποίηση του υλικού γίνεται σε κατηγορίες 

και υπό-κατηγορίες!  Αυτό θυμίζει την δενδροειδή ανάπτυξη που συναντάμε στα μαθηματικά και τη 

βιολογία,…  Στις κατηγορίες βάζουμε άρθρα (Post) 

Υπάρχουν βέβαια και οι σελίδες που έχουν υπό-σελίδες  κ.ο.κ.  Και στις σελίδες μπορούμε να 

καταχωρήσουμε υλικό.  Θα αναφερθώ σε επόμενο άρθρο μου για τις  σελίδες… 

 



2η ΠΡΑΞΗ:  Θα αλλάξουμε όνομα στο άρθρο.   

Πατάμε {Άρθρα}      {Όλα τα άρθρα}      Περνάμε τον κέρσορα πάνω από το όνομα του άρθρου και 

κλικ στο {επεξεργασία} … 

                          
 

 

…Δίνουμε νέο όνομα στο άρθρο {Άρθρο υποδοχής επισκεπτών}  και γράφουμε δικό μας κείμενο 

υποδοχής! 

 
 

Μετά την αναγραφή του νέου τίτλου και  την αντικατάσταση του κειμένου υποδοχής, ας δούμε πως θα 

ανεβάσουμε μια φωτογραφία στο κείμενο υποδοχής… 



3η ΠΡΑΞΗ:  Θα τοποθετήσουμε μια φωτογραφία στο άρθρο.  (Η φωτογραφία βρίσκεται σε φάκελο του 

υπολογιστή μας) 

Πατήστε στο  {Προσθήκη πολυμέσων} … 

 
 

Στη συνέχεια … 

 

Θα ανοίξει ένα γνωστό σε όλους μας παράθυρο των Windows για να εντοπίσουμε την φωτογραφία που 

θέλουμε και να πατήσουμε {Άνοιγμα}… 

Πατήστε {Μεταφόρτωση 

αρχείων} και μετά πατήστε 

{Επιλογή αρχείων}…. 



Μετά το {Άνοιγμα} στο παράθυρο των windows, η εικόνα που επιλέξαμε μεταφορτώνεται και γίνεται 

στοιχείο του WordPress! 

 

 

 

 

…και δείτε την εικόνα που επιλέξατε να εμφανίζεται στο άρθρο υποδοχής! 

 

 

Στο εν λόγω παράθυρο, δεξιά 

κάτω πατήστε {Εισαγωγή στο 

άρθρο} … 



Πατήστε πάνω στην εικόνα και κάντε  κλικ στο αριστερό εικονίδιο (Επεξεργασία εικόνας) 

 

 

 

 
Να δοκιμάσετε τις επιλογές της καρτέλας.  Για να δείτε 

τις επιλογές σας πατήστε  {Ενημέρωση}! 

Αξίζει τον κόπο να δείτε και 

να πειραματιστείτε και με 

τη καρτέλα {Σύνθετες 

επιλογές}. 



 

Όταν σε άρθρο κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή πατήστε  {Ενημέρωση}. 

                                                                                         

 

 

 

Μετά την {Ενημέρωση}, πατήστε στο {Δείτε την ιστοσελίδα}…  

 

 

 

 

Στην επόμενη σελίδα, βλέπετε το τελικό αποτέλεσμα  στην ‘σελίδα’ υποδοχής… 

 



 

 

 

Αυτό το {Άρθρο υποδοχής επισκεπτών} δεν με πολύ-αρέσει. Μήπως είναι καλύτερα έτσι; 

 

 

        



4η ΠΡΑΞΗ:   Νέα φωτογραφία στην κεφαλίδα  του blog 

 Σε περιβάλλον Back End  επιλέξτε  {Εμφάνιση}       {Κεφαλίδα} . 

 

Στην οθόνη μας  έχουμε τη διαχείριση της επικεφαλίδας.   

Έχουμε τη δυνατότητα:  

 Να επιλέξουμε μια έτοιμη, με ένα κλικ.  Μη ξεχνάμε το {Αποθήκευση αλλαγών}. 

 Να επιλέξουμε μια που έχουμε ενσωματώσει –αν το έχουμε κάνει,  στο WordPress.  Προς τούτο 

πατάμε στο {Επιλογή εικόνας} κ.λ.π. 

 Να φορτώσουμε κάποια από φάκελο του υπολογιστή μας. Πατήστε {Επιλογή αρχείου} κ.λ.π. 

 

 

Όμως! 

Στην περίπτωση που θελήσετε να ανεβάσετε στην επικεφαλίδα του blog δική σας εικόνα, φροντίστε η 

εικόνα να έχει διαστάσεις 940 x 198 pixels. Αυτό μπορείτε να το πετύχετε με ένα πρόγραμμα 

διαχείρισης φωτογραφιών. Χρησιμοποιώ  την ζωγραφική των windows.  Έγραψα σχετικό άρθρο για το 

θέμα αυτό. Μπορείτε να το διαβάσετε… 

 

 



…Επέλεξα μια έτοιμη εικόνα και να η τελική μορφή της  ‘σελίδας’ υποδοχής του blog… 

 

 

Υστερολόγιο:  Δεν είναι η καλύτερη επιλογή η ‘σελίδα’ υποδοχής  να είναι δομημένη από ένα άρθρο 

που κρέμεται από κάποια κατηγορία.  Η σωστότερη επιλογή θα ήταν να φτιαχτεί μια σελίδα. Θα 

εξηγήσω αναλυτικά σε επόμενο άρθρο πότε κάνουμε χρήση άρθρων και κατηγοριών και πότε σελίδων. 

 

 

         Ωραιόκαστρο  19/06/2013 


