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Σελίδες  (Pages) 

 

Θα φτιάξουμε μια σελίδα (Page)  και  αφού της δώσουμε περιεχόμενο, θα την παρουσιάσουμε στους 

επισκέπτες και  χρήστες του ιστοτόπου μας. 

Είμαστε σε περιβάλλον διαχείρισης (Back End) και … 

 

 

Ανοίγει  νέο παράθυρο, όπου συμπληρώνουμε τον   Τίτλο  και  εισάγουμε περιεχόμενο και … 

 

 

Πατήστε  ‘Σελίδες’  και στη 

συνέχεια  ‘Νέα σελίδα’  



Η σελίδα στο WordPress Σελ.  2 
 

…Πατήστε στη συνέχεια ‘Αποθήκευση προσχεδίου’  και  μετά    ‘Προεπισκόπηση’.   Δείτε τι 

δημιουργήθηκε… 

 

 

 

 

 

Επιστρέφουμε στο back end και  επιλέγουμε   {Σελίδες}      {Όλες οι σελίδες} .  Βλέπουμε ότι η σελίδα 

μας είναι  προσχέδιο (δεν έχει αποθηκευτεί!) 
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Πατάμε στον τίτλο της σελίδας και εισερχόμαστε σε περιβάλλον διόρθωσής της. Όταν αποφασίσουμε 

για την τελική μορφή της  πατάμε  ‘Δημοσίευση’.                                                                                            

Η σελίδα μας  έγινε.  Όμως  πρέπει να την εμφανίσουμε στους επισκέπτες μας.  Ας  δούμε πώς… 

 

Πατάμε  ‘Εμφάνιση’      κλικ στο  ‘Μενού’    Επιλέγουμε το {Οριζόντιο Μενού}, στη συνέχεια… 

 

 

…Επιλέγουμε τη σελίδα και 

πατάμε {Προσθήκη στο 

μενού}… 
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Μόλις πατηθεί το ‘Προσθήκη στο μενού’, θα δούμε  στα στοιχεία του μενού να προστίθεται (στο τέλος, 

κάτω-κάτω), ένα νέο στοιχείο… 

Το νέο στοιχείο  εμφανίζεται σε ανάπτυξη, διότι πάτησα στο κουμπάκι   .   Πάτησα,  γιατί θέλω να 

αλλάξω το όνομα του στοιχείου!   Η αλλαγή είναι απλή.  Γράφω στο πεδίο   Όνομα στοιχείου την λέξη 

Αρχική. 

 

Σημείωση:  Δείτε στην παραπάνω εικόνα  ότι έχουμε το δικαίωμα αλλαγής του ονόματος ενός 

στοιχείου, αλλά ο Στόχος  παραμένει  ο ίδιος! 

 Κάντε την αλλαγή, κλείστε το ανάπτυγμα του στοιχείου με κλικ πάνω στο  και αφού πατήσετε στο 

‘Αποθήκευση, δείτε το νέο στοιχείο στο κεντρικό μενού.  Τοποθετήστε το στοιχείο στην αρχή της λίστας 

 

 

Μετακίνησα το στοιχείο 

μενού {Αρχική} στη 1η 

θέση του {Οριζόντιου 

μενού} 
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Μένει να κάνουμε, μια-δυο  ρυθμίσεις  ακόμη.   Πατάμε {Ρυθμίσεις}      {Ανάγνωση}  

Κάντε τις αλλαγές που βλέπετε στο κόκκινο πλαίσιο της εικόνας.  Ο λόγος είναι προφανής… 

Πατήστε {Αποθήκευση} 

 

 

 

 

 

 

Δείτε την σελίδα υποδοχής του ιστότοπου με την οποία υποδέχεστε τους επισκέπτες… 
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Δεν είναι  πρέπον στις σελίδες υποδοχής  να επιτρέπεται  ο σχολιασμός από επισκέπτες και χρήστες. Η 

δε παρουσία αυτής της επιλογής καθιστά την εικόνα υποδοχής κάπως άκομψη. 

Επιλέγουμε :  {Σελίδες}    {Όλες οι σελίδες}    …Ταχυεπεξεργασία στη {Αυτή είναι η πρώτη μας σελίδα}    

 Απενεργοποιούμε το ‘Επιτρέπονται σχόλια’ . 
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Τελειώσαμε…  

μπορείτε πλέον να φτιάξετε τις υπόλοιπες σελίδες που θέλετε στον ιστότοπο σας. 

 

 

 

Τι είναι οι σελίδες  (Pages) σε ένα Blog ; 

Είναι οντότητες μέσω των οποίων παρουσιάζουμε  κείμενο, εικόνες, … και το περιεχόμενο αυτό 

αποτελεί κάτι σχετικά μόνιμο. Χρησιμοποιούμε τις σελίδες για να παρουσιάσουμε το περιβάλλον 

υποδοχής (Αρχική σελίδα), την Επικοινωνία  μας,  ένα κατάλογο με χρήσιμες υπερσυνδέσεις, την 

πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.λ.π. 

Οι σελίδες  σε ένα blog κατέχουν τέτοια θέση και έχουν τέτοιο περιεχόμενο, ωσάν να θέλουν να 

μείνουν  για πάντα!   Οι σελίδες δεν μπορούν να τεθούν σε κατηγορίες και δεν μπορούν να σημανθούν 

με λέξεις-κλειδιά (ετικέτες). 

Δημιούργησα την παραπάνω σελίδα «Αρχική»  και όταν πήγα στα ιστολόγια του Π.Σ.Δ.  για να δω τη 

δραστηριότητα των τελευταίων ωρών, αυτή η δραστηριότητα μου δεν κοινοποιήθηκε (RSS).  Δηλαδή η 

δημιουργία τους δεν κοινοποιείται μέσω RSS και φυσικά ούτε το περιεχόμενο τους. 

 

                                                                                                                                            Ωραιόκαστρο  22/06/2013 

 


