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Κατηγορίες και μενού 

 

Πρόθεσή μου είναι η δημιουργία ενός ιστότοπου-blog  που να  αφορά Λύκειο. Επομένως πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα πλούσιο οριζόντιο μενού.  Το ‘θέμα’ που έχω επιλέξει, ευνοεί τη δημιουργία 

οριζόντιου μενού και μάλιστα με δυνατότητα αναδυόμενων υπομενού. 

Για να δημιουργηθεί το μενού, προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κατηγοριών.  Θεωρητικά οι κατηγορίες 

ομαδοποιούν πληροφορίες με κάποια συνοχή μεταξύ τους. Για παράδειγμα μια κατηγορία μπορεί να 

είναι «Τα εργαστήρια φυσικών επιστημών», όπου μπορούν να ενταχθούν άρθρα σχετικά με τα εν λόγω 

εργαστήρια. 

 

Δημιουργία κατηγοριών 

Βρισκόμαστε στο περιβάλλον διαχείρισης Back End.   

Επιλέγουμε {Άρθρα}      {Κατηγορίες} … 

 

 

 

 

Ανοίγει ένα παράθυρο διαχείρισης κατηγοριών.  Τρία τα απαραίτητα βήματα εδώ. 

 Τίτλος 

 Γονική ;  ή  θυγατρική (Επιλέγω ποιάς); 

 Κλικ στο {Προσθήκη κατηγορίας} 
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Στη παρακάτω εικόνα ήδη έχω δημιουργία δυο υποκατηγορίες για την κατηγορία {Σχολείο} και είμαι 

έτοιμος να φτιάξω την τρίτη υποκατηγορία, αρκεί να πατήσω το {Προσθήκη κατηγορίας} 

 

Δημιουργώ μια κατηγορία 

με όνομα {Σχολείο} που 

είναι γονική και σκοπεύω 

να τις δώσω τρεις 

θυγατρικές –ως προς αυτή- 

υποκατηγορίες… 
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Εδώ –αφού σχεδίασα τι επιδιώκω (βλέπε δομή δεξιά), έφτιαξα μεσα από το λιτό περιβάλλον τη γονική 

κατηγορί;α {Υποδομή} με δύο υποκατηγορίες ( Βιβλιοθήκη, Εργαστήρια) και  στη υποκατηγορία 

{Εργαστήρια}, έφτιαξα δύο υποκατηγορίες για αυτή (Πληροφορική, Φυσικές επιστήμες). 

 

 

 

 

Δημιουργία μενού  

Επιλέγουμε  {Εμφάνιση}    {Μενού}  

Δίνουμε όνομα μενού και  κλικ στο κουμπί  {Δημιουργία μενού} 

 

 

 

Υποδομή 

Βιβλιοθήκη 

Εργαστήρια 

Πληροφορική 

Φυσικές επιστήμες 
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Στη συνέχεια –στην ίδια οθόνη … 

 

 

 

 

 

Επιλέξαμε το  Κύριο μενού και πάμε τώρα να προβάλουμε όλες τις κατηγορίες και να τις  επιλέξουμε 

όλες- πλην μίας. Δείτε ποια άφησα χωρίς επιλογή.  Στη συνέχεια πατάμε {Προσθήκη στο μενού}. 

 

 

 

Επιλέγουμε το {οριζόντιο μενού} που μόλις 

φτιάξαμε ως «Κύριο μενού». Κλικ στο 

{Αποθήκευση} 

Μπορούμε να φτιάξουμε και άλλα μενού που 

θα τοποθετηθούν στη κατακόρυφη στήλη… 
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Οι κατηγορίες φτιάξαν στοιχεία μενού με ίδιο όνομα(*). Αυτά τα στοιχεία μπορούμε εύκολα να 

κινήσουμε επάνω κάτω, εφόσον θέλουμε ο Διευθυντής να εμφανιστεί πάνω από το στοιχείο 

{Εκπαιδευτικοί}.  Επίσης τα στοιχεία μπορούμε να κινήσουμε δεξιά και αριστερά, έτσι ώστε να δομηθεί 

μενού και υπομενού!!! 

Δείτε τη δομή του {Οριζόντιου μενού}. 

 
 

Δείτε στην εικόνα που ακολουθεί, πώς η δομή που φτιάξαμε πριν, ‘εκφράζεται’ στο Front Page. 
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(*)  Θέλω τώρα να γίνει η διάκριση μεταξύ κατηγορίας και στοιχείου μενού.  

 

Είμαστε σε περιβάλλον Back End     {Εμφάνιση}     {Μενού}        κλικ στο τρίγωνο    Κατηγορία  

 

Το στοιχείο του μενού {Εργαστήρια} ανοίγει  και δέχεται αλλαγές  στο {Όνομα στοιχείου}. Με όποιο 

όνομα βαπτίσετε  το στοιχείο {Εργαστήρια}, με αυτό θα εμφανίζεται στο μενού. Όμως η σύνδεση του 

στοιχείου θα εκφράζεται από το Στόχος: Εργαστήρια 

Με νέο κλικ στο τρίγωνο    Κατηγορία   το στοιχείο αναδιπλώνεται, λαμβάνοντας το αρχικό του 

σχήμα.  Επίσης φαίνεται, πώς μπορείς να διαγράψεις ένα στοιχείο μενού. 

 

 

 

Στο επόμενο άρθρο θα σας δείξω τι είναι η σελίδα.   Εκεί θα δείτε γιατί υποστήριξα ότι δεν είναι η 

καλύτερη επιλογή μας η χρήση άρθρου στη ‘σελίδα’  υποδοχής. 

Επιπλέον θα δείτε γιατί χρησιμοποιώ τους όρους σελίδα και ‘σελίδα’.   Ο πρώτος όρος σημαίνει μια 

οντότητα που υπάρχει στο WordPress και χρησιμοποιείται στη δημιουργία των Blogs. Ο δεύτερος όρος 

σημαίνει «αυτό που βλέπω» όταν συνδέομαι με τον ιστότοπο. (Ένας ιστότοπος έχει αρκετές ‘σελίδες’ 

που συνηθίζεται να λέμε ιστοσελίδες. Κάθε διαφορετικό περιβάλλον του front page, είναι ιστοσελίδα. 

Όλες μαζί οι ιστοσελίδες, είναι ο ιστότοπος.  Έτσι τα καταλαβαίνω… καθότι αυτοδίδακτος) 

 

                                                                                                                           Ωραιόκαστρο  22/06/2013 


