
Προσθήκη RSS στο WordPress 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

RSS είναι το αρκτικόλεξο του Really Simple Syndication. Πρόκειται για μια υπηρεσία internet, η οποία 

μεταφέρει αυτόματα περιεχόμενο από μια ‘πηγή’  στο δικό μας blog, ιστοσελίδα,... Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να 

είναι άρθρα, ειδήσεις ή άλλες πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ιστοσελίδες, blogs, forum, κ.λ.π. 

Μέσω του RSS Feed, ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει τις πληροφορίες από τους ιστοχώρους που τον ενδιαφέρουν, 

σχεδόν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους. 

Μια ‘πηγή’ πληροφοριών, έχει τη δυνατότητα να μας προσφέρει αυτή την υπηρεσία, εφόσον –κάπου- εμφανίζει το 

εικονίδιο .  

Θα σας δείξω πώς εσείς θα γίνετε χρήστες αυτής της υπηρεσίας, εφόσον έχετε blog  Wordress.. 

 

ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ… 
 

Συνδεόμαστε στο Back End (Περιβάλλον διαχείρισης του δικού μας blog ) και :  

Πίνακας ελέγχου      Εμφάνιση     Μονάδες. 

 

 

 

 Εντοπίζουμε τη μονάδα RSS, την «τσιμπάμε» και τη μεταφέρουμε στο πλαίσιο «Περιοχή μονάδων πλευρικού 

πάνελ» 

  



 

 

 

 

…Οπότε ανοίγει παράθυρο στο οποίο πρέπει να γράψουμε κάποιες πληροφορίες. 

 

 

 Δείτε το συμπληρωμένο στην επόμενη σελίδα ! 

 

Μετά τη μεταφορά,  κλικ εδώ… 

1.  Αναγραφή της Url  της πηγής 

πληροφοριών.   Βλέπε παρακάτω (*) 

2. Ονομασία πηγής (κανάλι RSS) 

3. Επιλέγουμε πόσα νέα άρθρα θέλουμε 

να φαίνονται. 

4. Eνεργοποιούμε όποιες άλλες επιλογές 

θέλουμε. 

5. Πατάμε «Αποθήκευση». 

 



               

                                                                                                         

 

 

(*)  Πού θα βρούμε την Url (διεύθυνση) , ώστε τα νέα μηνύματα να φτάνουν στο δικό μας blog ; 

 

Πάμε στην ιστοσελίδα από την οποία θέλουμε να έχουμε ενημέρωση. Εντοπίζουμε το 

εικονίδιο  και πατάμε κλικ πάνω του. 

Ανοίγει ένα νέο παράθυρο, από το οποίο αντιγράφουμε την Url.  Με τη διαδικασία Copy-Paste μεταφέρουμε το 

περιεχόμενο της αντιγραφής μας, στο παράθυρο όπου –βλέπε προηγούμενη σελίδα- συμπληρώσαμε τα 

απαιτούμενα στοιχεία. 

 

 

Λοιπόν! 

Κάποιες φορές μπορεί να αποσπαστεί URL, κάπως πιο πολύπλοκα… 

 

Εδώ φαίνεται το προϊόν 

των επιλογών μας,  στο 

δικό μου blog.  



Δείτε την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. τη θέση της υπηρεσίας  RSS 

 

 

 

 

 

 

Αυτό ήταν! 

Ωραιόκαστρο  28-08-2014 

Νίκος  Δημάσης  φυσικός 

Επιλέγω μια επί μέρους  

πηγή πληροφόρησης… 

Να η url  της πηγής που 

επέλεξα… 


