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Εγχειρίδιο χρήσης του νέου χρήστη 
 

 

Το Wordpress.com είναι μια πλατφόρμα φιλοξενίας ιστοσελίδων η οποία κάνει πιο εύκολη 

για τον καθένα την δημοσίευση online. Δεν χρειάζεται να κατεβάσετε κάποιο πρόγραμμα ή 

να έχετε συνδρομή σε εταιρία φιλοξενίας ιστοσελίδων ή να διαχειρίζεστε έναν web server.   

  

 

Συγγραφέας : Γιώργος Μπίκας 

Εφ.Διοίκησης Π.Ε. Ημαθίας 

Μέλος Ο.Ε. Εφορείας Πληροφορικής Γ.Ε. 

http://www.geobikas.gr 

geobikas@gmail.com 

Skype:geobikas 

 

 

 

Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε το 2013 με σκοπό να βοηθήσει 

τους Αρχηγούς Εκπαιδεύσεων στην δημιουργία blogs για την 

ενημέρωση και εύρυθμη επικοινωνία της εκπαιδευτικής ομάδας και 

των εκπαιδευομένων. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους 

Αρχηγούς Συστημάτων για την δημιουργία ιστολογιών για την προβολή 

των Συστημάτων τους. 

      http://www.sep.org.gr 
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Δημιουργία  λογαριασμού 
 

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Wordpress.com θα πρέπει να μεταβείτε στη 

διεύθυνση : https://el.wordpress.com/signup/ 

Τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν είναι : 

• Το email σας 

• Το όνομα χρήστη ( θα πρέπει να 

είναι μοναδικό) 

• Ο κωδικός  πρόσβασης 

(προτείνεται  ισχυρός κωδικός 

που εμπλέκει γράμματα 

κεφαλαία και πεζά, αριθμούς και 

σύμβολα 

• Η διεύθυνση του blog ( Το όνομα 

και εδώ θα είναι μοναδικό και θα 

έχει τη μορφή : 

onoma.wordpress.com) 

Εάν όλα τα στοιχεία είναι αποδεκτά τότε θα  μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.   

Στο σημείο αυτό επίσης σας δίνεται η δυνατότητα να αγοράσετε και μερικές υπηρεσίες του 

Wordpress.com οι οποίες φυσικά δεν είναι δωρεάν. Εάν λοιπόν θέλετε να συνεχίσετε με τις 

δωρεάν υπηρεσίες επιλέξτε το κουμπί . 

Στο επόμενο βήμα η πλατφόρμα σας ενημερώνει πως ένα 

ηλεκτρονικό μήνυμα έχει σταλεί στην διεύθυνση που δώσατε το 

οποίο πρέπει να ανοίξετε και αφού κάνετε κλικ στον σύνδεσμο που περιέχει να γίνει η 

ενεργοποίηση του λογαριασμού. 
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Επιλέξτε το κουμπί Activate Blog και έπειτα μεταβείτε στη διεύθυνση 

http://wordpress.com/#!/my-blogs/ 

 

Σε αυτό το σημείο έχετε πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης ( Blog Admin) , στα στατιστικά 

χρήσης (Check stats) , μπορείτε να διαχειριστείτε τα σχόλια στις αναστήσεις σας (Manage 

Comments), και στην σελίδα επιλογής θέματος εμφάνισης τoυ blog σας ( Change 

Appearance). 

Tip:  H σελίδα του blog σας είναι στο παράδειγμα μας:  

http://aeroproskopoisep.wordpress.com ενώ η σελίδα διαχείρισης βρίσκεται στη 

διεύθυνση: http://aeroproskopoisep.wordpress.com/wp-admin/ . 

Επιλογή Θέματος εμφάνισης  
 

Στην σελίδα διαχείρισης το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι 

να επιλέξετε θέμα εμφάνισης.  Η πλατφόρμα σας δίνει την 

δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε 210 θέματα στα οποία τα 

περισσότερα είναι δωρεάν.  Τα θέματα μπορείτε να τα 

εμφανίσετε με διαφορετική ταξινόμηση επιλέγοντας μια από τις 

αντίστοιχες επιλογές.  Προτεινόμενη είναι η Α-Ζ. 

 

 

 

Θα επιλέξουμε το θέμα Twenty Eleven to οποίο είναι και ένα 

από τα βασικά θέματα του Wordpress.  Εσείς μπορείτε να 

επιλέξετε κάποιο άλλο εάν 

νομίζετε πως καλύπτει τις 

ανάγκες σας καλύτερα.  Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να 

αλλάξετε θέμα οποιαδήποτε στιγμή.   Τα θέματα έχουν 

όλα την ίδια φιλοσοφία λειτουργίας και το καθένα έχει 

κάποια πρόσθετα χαρακτηριστικά και λειτουργίες. 

Επιλέξτε λοιπόν το  Θέμα Twenty Eleven επιλέγοντας το 

κουμπί ενεργοποίσηση. 
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Σελίδες 
Ένα blog περιλαμβάνει σελίδες με στατικές πληροφορίες αλλά και αναρτήσεις άρθρων 

όπου θα έχουν τα νέα σας.  Ο τρόπος δημιουργίας και των δύο είναι παρόμοιος.  Για να 

δημιουργήσετε μια σελίδα, από το μενού επιλογών αριστερά επιλέξτε   Σελίδες -> 

Προσθήκη νέας.   

Εδώ μπορείτε να προσθέσετε τον τίτλο της σελίδα ( καλό είναι να είναι σύντομος) και στο 

πλαίσιο κειμένου που βρίσκεται από κάτω να βάλετε το κείμενο της σελίδας. 

Tip: Προτείνεται πριν ξεκινήσετε την δημιουργία των σελίδων να έχετε αποφασίσει ποιες 

σελίδες θα περιλαμβάνει το blog σας ορίζοντας τις επιλογές και τις υποεπιλογές.  

 

Στο παράθυρο επεξεργασίας της σελίδας θα παρατηρήσετε πως μπορείτε να γράψετε 

κείμενο όπως και σε ένα επεξεργαστή κειμένου.  Θα παρατηρήσετε επίσης πως υπάρχουν 

και κουμπιά που σχετίζονται με την επεξεργασία μερικά από τα οποία θα σας είναι ήδη 

γνωστά.   Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι λειτουργίες αυτών των κουμπιών : 

 

 
Έντονη γραφή στο κείμενο 

 
Πλάγια γραφή στο κείμενο 

 
Διακριτή διαγραφή μιας γραμμής στο κείμενο 

 
Λίστα με κουκίδες 

 
Αριθμημένη λίστα 

 
Υποσημείωση 

 

Ορίζει την στοίχιση της παραγράφου :  

Αριστερά, στο κέντρο, δεξιά και πλήρη στοίχιση 

 
Προσθήκη και αφαίρεση υπερσυνδέσμου 
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Προσθήκη ετικέτας περισσότερα.  Με αυτή την επιλογή μπορείτε να 

εμφανίζετε μόνο μερικές σειρές από το κείμενο και μόλις ο χρήστης 

κάνει κλικ στην επιλογή more να εμφανίζεται όλο το κείμενο. 

 
Ορθογραφικός έλεγχος.  Δυστυχώς όχι στα Ελληνικά 

 
Προβολή σε πλήρη σελίδα 

 

Εμφάνιση / Απόκρυψη  

της δεύτερης σειράς κουμπιών στην εργαλειοθήκη 

 
Επιλογή στυλ κειμένου 

 
Υπογράμμιση στο κείμενο 

 
Επιλογή χρώματος κειμένου 

 

Επικόλληση ως απλό κείμενο . Χρήσιμη επιλογή για όσους 

αντιγράφουν κείμενο από μια άλλη εφαρμογή με σκοπό να το 

επικολλήσουν σε μια σελίδα ή άρθρο.  Αφαιρεί την μορφοποίηση.  

 
Επικόλληση από το Word 

 
Απαλοιφή μορφοποίησης 

 
Εισαγωγή ειδικού Χαρακτήρα 

 
Αύξηση / Μείωση εσοχής 

 
Αναίρεση / Επανάληψη 

 
Βοήθεια   

 

Προσθήκη πολυμέσων, ψηφοφορίας, φόρμας επικοινωνίας 

Μπορείτε να προσθέσετε μία ή και περισσότερες εικόνες στο κείμενο σας. Εκτός από 

εικόνες μπορείτε να προσθέσετε και video από το YouTube ή ακόμη και Tweets από το 

Tweeter.  

Τέλος σας δίνεται η δυνατότητα προσθήκης μιας ψηφοφορίας ή και φόρμας πολυμέσων.  

Αρκεί αν επιλέξετε ένα από τα αντίστοιχα κουμπιά: 
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Προσθήκη πολυμέσων 

 

 
 

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα από τον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο κουμπί 

«Επιλέξτε αρχεία» και επιλέγοντας τις εικόνες που θέλετε.  Προτείνεται να έχετε ήδη 

επεξεργαστεί τις εικόνες αλλάζοντας το μέγεθος τους όχι σε μεγαλύτερο από 800χ600 pixels 

διότι αφενός έχετε περιορισμό στα 10 gb χώρου και αφετέρου. Όσο πιο μεγάλη είναι μια 

εικόνα, τόσο περισσότερη ώρα θα κάνει να «ανέβει», όπως επίσης και για να «κατέβει» 

στον υπολογιστή του επισκέπτη της σελίδας σας.  Μια ψηφιακή μηχανή έχει συνήθως 

αρχεία μεγέθους μερικών mb.  Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιείτε τόσο μεγάλα αρχεία 

στη σελίδα σας.  

Όταν μια εικόνα προτεθεί στη συλλογή 

μπορείτε να την χρησιμοποιείτε και σε 

άλλες σελίδες η αναρτήσεις. 

 

Μπορείτε σε αυτό το σημείο να 

προσθέσετε και κάποιες πληροφορίες 

για την εικόνα όπως ο τίτλος , η λεζάντα 

η περιγραφή κ.α.  Όσο και αν φαίνεται 

βαρετό είναι πολύ σημαντικό μιας και 

βοηθά τις μηχανές αναζήτησης όπως η 

google να βρίσκουν την σελίδα σας πιο 

εύκολα. 

Επιλέξτε στοιχεία όπως η στοίχιση της 

εικόνας, εάν θέλετε να ανοίγει κάποιος 

υπερσύνδεσμος όταν κάνει κάποιος κλικ 

επάνω της και το μέγεθος που θέλετε να 

έχει στη σελίδα που θα την εισάγετε.   

 

Αφού τελειώσετε κάντε κλικ στο κουμπί “Insert into page”. 
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Εισαγωγή Video από το YouTube 

 

Μπορείτε να ενσωματώσετε βίντεο από το YouTube με δύο τρόπους.   

• Δίνοντας μια λέξη κλειδί για αναζήτηση ή 

• Δίνοντας το όνομα ενός χρήστη για να σας παρουσιαστούν τα βίντεο που έχει 

ανεβάσει 

 

 
 

 

 
 

Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε και με το εισάγετε το στη σελίδα σας με το κουμπί… 

 

Θα δείτε να προτίθεται μια σειρά με την διεύθυνση του βίντεο όπως το : 

http://www.youtube.com/watch?v=s88w9vnABbI.  

Αυτό στην προβολή της σελίδας σας θα εμφανίζει το βίντεο. 
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Εισαγωγή Συνδέσμου 

 

Το Wordpress σας δίνει την δυνατότητα να προσθέσετε συνδέσμους σε 

• Άλλες ιστοσελίδες ή Blog 

• Αρχεία ( κείμενα, εικόνες, κλπ.) 

• Άλλες σελίδες ή άρθρα μέσα στο blog σας 

 

 
 

Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τον σύνδεσμο και πατήστε το κουμπί 

του συνδετήρα που βρίσκεται στην εργαλειοθήκη.  

Στο πάράθυρο εισαγωγής συνδέσμου στην επιλογή URL θα πρέπει να δώσετε την ακριβή 

διευθυνση του συνδέσμου.  Στην  επιλογή τίτλος μπορείτε να ορίσετε τοκείμενο που θα 

εμφανίζεται όταν κάποιος θα μετακινεί τον δείκτη του ποντικιού επάνω στον σύνδεσμο.  

Τέλος επιλέγοντας το Open link ina new window/tab ορίζεται τον σύνδεσμο να ανοίγει σε 

νέα σελίδα ή καρτέλα.  Αυτό είναι μια καλή τεχνική διότι με αυτό τον τρόπο καταφέρνετε 

να μην φύγει ο επισκέπτης της σελίδας σε έναν εξωτερικό σύνδεσμο, διότι αυτός θα ανοίξει 

σε νέο παράθυρο.  Εάν τελειώσει την εργασία του με τον σύνδεσμο αυτό και κλείσει το 

παράθυρο θα επανέλθει στην δικιά σας ιστοσελίδα.  

Εισαγωγή & αφαίρεση 

συνδέσμου 

Επιλεγμένο 

κείμενο για 

προσθήκη 

συνδέσμου 
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Στην περίπτωση που θέλετε να εισάγετε ένα σύνδεσμο που θα οδηγεί σε αρχείο θα πρέπει 

να «ανεβάσετε» πρώτα το αρχείο και έπειτα να κάνετε την προηγούμενη διαδικασία 

δίνοντας το URL όπου βρίσκεται το αρχείο. 

 

Από το αριστερό μενού επιλογών επιλέξτε Πολυμέσα -> Προσθήκη Νέου. 

 

 

 

Στο παράθυρο που θα σας εμφανιστεί μπορείτε να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να 

ανεβάσετε.  Κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογή Αρχείου σας ανοίγει παράθυρο διαλόγου 

για να επιλέξετε το αρχείο από τον υπολογιστή σας. Υπάρχει περιορισμός στους τύπους 

αρχείων που υποστηρίζονται αλλά σίγουρα μπορείτε να προσθέσετε τους πιο δημοφιλείς 

όπως pdf doc κ.α.  

Αφού επιλέξετε το αρχείο κάνοντας κλικ στο κουμπί Μεταφόρτωση το αρχείο σας θα 

«ανέβει» στην ιστοσελίδα σας. Εάν μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού επάνω του θα 

σας εμφανιστούν επιλογές σχετικές με το αρχείο.  Επιλέξτε την επιλογή Επεξεργασία . 

 

 

 

Στο παράθυρο που θα σας εμφανιστεί θα πρέπει να επιλέξετε 

και να αντιγράψετε της διεύθυνση URL του αρχείου.   Έπειτα θα 

πρέπει να επικολήσετε την διεύθυνση αυτή στο πλαίσιο URL του παραθύρου εισαγωγής 

συνδέσμου. 
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Θα πρέπει να γνωρίζετε πως οι ιστοσελίδες στο Wordpress.com σας δίνουν δωρεάν έως 

3GB χώρο συνολικά.  Επίσης υπάρχει ο περιορισμός στα αρχεία που ανεβάζετε ο οποίος 

είναι να μην είναι μεγαλύτερα από 1GB. 

Καλή τακτική είναι επίσης πριν ανεβάσετε ένα αρχείο να περιορίζετε το μέγεθος του.  Δεν 

υπάρχει π.χ. λόγος να ανεβεί μια φωτογραφία με μέγεθος 5ΜΒ στο Web.  To ίδιο 

αποτέλεσμα (οπτικά) μπορεί να έχουμε και με μια φωτογραφία των 100ΚΒ. 

Αποθήκευση σελίδας 

 

Όση ώρα εργάζεστε – με οτιδήποτε- σε έναν υπολογιστή, 

το σημαντικότερο που πρέπει να κάνετε και σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, είναι η αποθήκευση.  Δεν είναι 

καθόλου τυχαίο που σε Αγγλικές εκδόσεις προγραμμάτων 

ονομάζεται Save (Σώσιμο).  Το Wordpress αποθηκεύει τη 

σελίδα σας από μόνο του κατά διαστήματα.  Η πιο σωστή 

κίνηση όμως είναι να το κάνετε από μόνοι σας. 

 

Στα δεξιά της σελίδας σας βρίσκεται η επιλογή 

αποθήκευση προσχεδίου επιλέγοντας το κουμπί αυτό 

μπορείτε να αποθηκεύσετε ότι έχετε κάνει.  Μπορείτε 

επίσης με το κουμπί προεπισκόπιση να δείτε την σελίδα που έχετε δημιουργήσει.  Όταν η 

σελίδα σας είναι έτοιμη μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί Δημοσίευση για να είναι ορατή 

και στους επισκέπτες της ιστοσελίδας σας. 

 

Το Wordpress σας δίνει την δυνατότητα να αλλάξετε την Κατάσταση της σελίδας ανά πασα 

στιγμή σε : 

• Δημοσιευμένο : Η ιστοσελίδα εμφανίζεται στους επισκέπτες. 

• Για Ελεγχο: Η σελίδα σας είναι έτοιμη αλλά θα περιμένει έγκριση από τον 

διαχειριστή 

• Προσχέδιο: Η σελίδα σας θα είναι σε κατάσταση επεξεργασίας και δεν θα είναι 

δημοσιευμένη. 

Επίσης στην επιλογή Ορατότητα της ιστοσελίδας με περιορισμούς: 

• Δημόσιο: Η σελίδα εμφανίζεται σε όλους 

• Προστατευόμενο με κωδικό πρόσβασης : Η σελίδα εμφανίζεται μόνο σε όσους 

γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης που θα ορίσετε 

• Προσωπικό: Την σελίδα μπορύτε να την δείτε μόνο εσείς όταν έχετε συνδεθεί  

 

Τέλος μπορείτε να δημοσιεύσετε τη σελίδα σας άμεσα ή να ορίσετε μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή που θέλετε να εμφανιστεί.   
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Ιδιότητες της σελίδας 

Οι σελίδες μπορούν να οργανωθούν σε σελίδες και υποσελίδες. 

Από την επιλογή Γονέας ορίζετε την γονική σελίδα, αυτή που θα 

βρίσκεται στο προηγούμενο επίπεδο στην ιεραρχία. 

Από το Πρότυπο μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα έτοιμα  

πρότυπα σελίδας.  Τα πρότυπα είναι διαφορετικά ανάλογα με 

το θέμα εμφάνισεις που θα επιλέξετε. 

Από την επιλογή σειρά μπορείτε να επιλέξετε την σειρά με την 

οποία θέλετε να εμφανίζονται οι σελίδες δίνοντας ένα αύξοντα 

αριθμό.  Δεν είναι και τόσο χρήσιμο μιας και αυτό θα το 

ορίσουμε σε επόμενο κεφάλαιο μέσα από την δημιουργία των 

μενού. 

Επεξεργασία Σελίδας 

Επιλέγοντας από το αριστερό μενού την επιλογή Σελίδες -> Θα σας εμφανιστοούν όλες οι 

σελίδες που έχετε δημιουργήσει. Εάν μετακινήσετε σε μια από τις σελίδες τον δείκτη του 

ποντικιού σας θα σας εμφανιστούν επιλογές σχετικές με τη σελίδα. 

 

 
 

• Επεξεργασία : Ανοίγετε την σελίδα για επεξεργασία. 

• Ταχυεπεξεργασία : Μπορείτε να αλλάξετε ιδιότητες της σελίδας όπως την 

κατάσταση και την ορατότητα. 

• Trash : Διαγράφει την σελίδα. 

• Προβολή : Εμφανίζει τη σελίδα. 

 

Σε αυτή τη σελίδα επίσης σας εμφανίζονται πληροφορίες της σελίδες όπως είναι τα 

στατιστικά χρήσης και πότε έχει ενημερωθεί. 

 

Άρθρα 
Τα άρθρα είναι άλλο ένα στοιχείο το οποίο μπορείτε να έχετε στην ιστοσελίδα σας.  Η 

διαφορά τους με τις σελίδες είναι ότι οι σελίδες έχουν στατικές πληροφορίες ενώ τα άρθρα 

αποτελούν συνεχή ροή νέων στην ιστοσελίδα σας. 

Ως προς τη διαχείριση ελάχιστες είναι οι διαφορές με τις σελίδες.  Η Προσθήκη νέου 

άρθρου γίνεται από την επιλογή Άρθρα -> Προσθήκη νέου.   Η σελίδα δημιουργίας του 

άρθρου είναι παραπλήσια αυτής της δημιουργίας σελίδας. 
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Η βασική διαφορά είναι στο 

ότι στα άρθρα ορίζουμε 

κατηγορίες.  Έτσι λοιπόν 

μπορείτε να χωρίσετε τα είδη 

των νέων σας ανάλογα με το 

αντικείμενο και το 

περιεχόμενο και να μπορείτε 

να τα εμφανίζετε σε σημεία της σελίδας ανάλογα με την 

κατηγορία στην οποία υπάγονται. Μπορείτε να προσθέσετε 

όσες κατηγορίες θέλετε Επιλέγοντας την επιλογή Πρόσθήκη 

νέας κατηγορίας τις οποίες θα χρησιμοποιήσετε και σε 

επόμενες αναρτήσεις. 

Tags (Ετικέτες) 

Οι ετικέτες είναι μια πολύ χρήσιμη επιλογή η οποία βοηθά τις μηχανές αναζήτησης να 

ευρετηριάσουν την ιστοσελίδα σας.  Οι ετικέτες είναι λέξεις κλειδιά οι οποίες 

χαρακτηρίζουν το άρθρο σας.  Μπορείτε να προσθέσετε όσες θέλετε αρκεί να τις χωρίσετε 

με “,”. 

 

Σύνδεσμοι 
Μέσα από την ιστοσελίδα σας μπορείτε να 

προτείνετε άλλους εξωτερικούς 

συνδέσμους στους επισκέπτες.  Τους 

συνδέσμους αυτούς μπορείτε να τους 

χωρίσετε σε κατηγορίες με την ίδια λογική 

των άρθρων.  Τα στοιχεία που θα πρέπει 

να γνωρίζετε για να καταχωρήσετε για 

κάθε σύνδεσμο είναι το όνομα του, η 

διεύθυνση URL, μια μικρή περιγραφή, και 

φυσικά να επιλέξετε σε ποια κατηγορία 

ανήκει.  

Τους συνδέσμους μπορείτε να τους 

εμφανίσετε στην πλαϊνή μπάρα της 

σελίδας σας. 

Για να προσθέσετε σύνδεσμο θα πρέπει να 

επιλέξετε από το αριστερό μενού την 

επιλογή Σύνδεσμοι->Προσθήκη νέου. 

Οι σύνδεσμοι αυτοί θα μπορούσαν να 

οδηγούν τον επισκέπτη στην Ιστοσελίδα του ΣΕΠ ή του αντίστοιχου κλάδου. 

 

Μενού 
Ένα από τα βασικότερα συστατικά της ιστοσελίδας σας είναι το μενού επιλογών.  Μέσα από 

αυτό βοηθάτε τους επισκέπτες να προηγηθούν οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα σας.  Είναι 
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πολύ σημαντικό να προσπαθήσετε να ορίσετε σε χαρτί όλες τις επιλογές μενού και το τι 

πληροφορίες θα δίνετε μέσα από αυτό στους επισκέπτες. 

Για να προσθέσετε ένα μενού επιλογών επιλέξτε από το αριστερό μενού επιλογών την 

επιλογή Εμφάνιση->Menus  και Create a new menu. 

 

 

Στο πλαίσιο Όνομα μενού δώστε το όνομα που θέλετε ( π.χ. Βασικό μενού). Στην αριστερή 

πλευρά μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία που θέλετε να προσθέσετε στο μενού όπως είναι οι 

σελίδες οι σύνδεσμοι και οι κατηγορίες των άρθρων. 

Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε και έπειτα πατήστε το 

κουμπί Add to menu.   

Στην  περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε επίπεδα 

στο μενού μπορείτε να δημιουργήσετε ένα 1
ο
 επίπεδο 

από την επιλογή σύνδεσμοι δώστε σαν URL το 

Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι 

έγκυρη. 

Σαν κείμενο (text) δώστε τον τίτλο που 

θέλετε.   

Προσθέστε έπειτα και όλες τις σελίδες 

που θέλετε να είναι υποεπιλογές σε 

αυτό το μενού, και μετακινήστε τις 

υποεπιλογές λίγο πιο δεξιά με μεταφορά και απόθεση ( drug n drop ).   
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Έπειτα θα πρέπει να ορίσετε στο wordpress ότι το μενού που δημιουργήσατε θα είναι και 

το βασικό μενού.   Αυτό μπορείτε να το κάνετε από την Καρτέλα Manage Locations 

επιλέγοντας από την αναπτυσόμενη λίστα το μενού που έχετε δημιουργήσει και πατώντας 

αποθήκευση αλλαγών . 

 

Το αποτέλεσμα στο μενού θα μοιάζει με την εικονόνα.  

 

 

Εξαγωγή & Διαγραφή 
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξάγετε τα όλα τα περιεχόμενα σε ένα αρχείο ( κυρίως για να 

μπορείτε να το κρατήσετε σαν αρχείο ).  Για την εξαγωγή επιλέξτε από το αριστερό μενού 

τις επιλογές Εργαλεία -> Εξαγωγή. 
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Επιλογή θέματος και παραμετροποίηση 
Ένα από τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνετε για να ετοιμάσετε 

το blog σας είναι να επιλέξετε ένα θέμα παρουσίασης και να το 

παραμετοποιήσετε.   Το Wordpress.com σας δίνει τη δυνατότητα να 

επιλέξετε ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων (Τα περισσότερα 

από αυτά είναι δωρεάν.   Για τις ανάγκες αυτού του οδηγού θα 

δούμε πως εγκαθιστούμε και παραμετροποιούμε το θέμα fresh and 

clean. 

Από το αριστερό μενού θα πρέπει να επιλέξετε τις επιλογές  

Εμφάνιση->Θέματα.  

Στο παράθυρο που θα σας εμφανιστεί θα δείτε το θέμα το οποίο είναι επιλεγμένο αυτή τη 

στιγμή και από κάτω λίστα με τα διαθέσιμα θέματα. 

 

Χρησιμοποιώντας το πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε το συγκεκριμένο θέμα 
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Για να ενεργοποιήσετε το νέο θέμα αρκεί να επιλέξετε την επιλογή Ενεργοποίηση 

 

Το επόμενο βήμα είναι να παραμετροποιήσετε το θέμα πατώντας το κουμπί Customise. Οι 

επιλογές που μπορείτε να παραμετροποιήσετε εμφανίζονται παρακάτω: 

Επιλογή Χρωμάτων 

Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε χρώματα 

για το κείμενο της κεφαλίδας (header text 

color), όπως επίσης και το χρώμα του 

φόντου.  Επιλέγοντας ( και στις 2 

περιπτώσεις το κουμπί Current color σας 

εμφανίζεται το παράθυρο επιλογής 

χρώματος.  Σε αυτό το παράθυρο θα βρείτε 

αμέτρητες αποχρώσεις των βασικών 

χρωμάτων .  Κάντε κλικ σε αυτό που σας 

αρέσει και από την δεξιά στήλη επιλέξτε την 

φωτεινότητα του ( σκούρο η ανοικτό).  Αφού 

επιλέξετε πατήστε το κουμπί Επιλογή 

χρώματος.   

Πράξτε το ίδιο και για το χρώμα του φόντου.  

 

Σας δίνεται επίσης η δυνατότητα να επιλέξετε 

αντί για φόντο χρώματος να έχετε μια εικόνα.  

Από την επιλογή BG Image μπορείτε να 

επιλέξετε αυτή την εικόνα.  Επιλέξτε  την 

επιλογή Select a file και από το παράθυρο 

διαλόγου που θα εμφανιστεί επιλέξτε την 

εικόνα από τον υπολογιστή σας. 

Από την επιλογή Background repeat ορίζετε 

το αν θέλετε να επαναλαμβάνεται η εικόνα ή 

όχι. 

Από την επιλογή Background position ορίζετε 

την στοίχιση της εικόνας. 

Από την επιλογή Background attachment 

ορίζετε αν η εικόνα σας θα είναι σταθερή και 

θα εμφανίζεται μόνο ένα μέρος της ή  όταν ο 
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επισκέπτης μετακινείται στο τέλος της σελίδας θα βλέπει το κάτω μέρος της εικόνας. 

Από την επιλογή Menus Μπορείτε να επιλέξετε 

το μενού που δημιουργήσατε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο. 

 

Στην επιλογή Front ορίζετε τι θα εμφανίζεται 

στην αρχική σελίδα.  Οι επιλογές που έχετε 

είναι : 

• Τα τελευταία σας άρθρα 

• Μια στατική σελίδα 

Συνήθως επιλέγουμε την δεύτερη επιλογή.  Σε 

αυτή την περίπτωση πρέπει να επιλέξετε το 

ποια θα είναι αυτή η σελίδα. 

 

Βασικό επίσης στοιχείο που θα 

εμφανίζεται στο blog σας είναι ο Τίτλος 

και ο Υπότιτλος.  Είναι αυτά που θα 

εμφανίζονται στο επάνω μέρος του Blog 

σας τα οποία μάλιστα βοηθούν και τις 

μηχανές αναζήτησης ( μεταξύ άλλων ) να 

βρουν και να ευρετηριάσουν το Blog 

σας. 

Display Header Text 

Σας δίνεται η δυνατότητα να μην το 

εμφανίζετε αλλά σίγουρα είναι χρήσιμο 

να συμπληρώσετε αυτά τα πεδία. 
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Ακόμη μια επιλογή που σας δίνει την δυνατότητα να παραμετροποιήσετε το blog σας είναι 

αυτή της επιλογής κεφαλίδας.  Η κεφαλίδα είναι μια εικόνα ( Banner ) όπου θα εμφανίζεται 

στο επάνω μέρος.  Επιλέγοντας Εμφάνιση->Κεφαλίδα θα σας μπορείτε να αλλάξετε την 

κεφαλίδα.  Η εικόνα αυτή θα πρέπει να είναι ήδη έτοιμη και να έχει μέγεθος 920χ116 

pixels. Εάν είναι μεγαλύτερη θα πρέπει να την περικόψετε. 

 

Το αποτέλεσμα με το φόντο και την κεφαλίδα θα είναι το παρακάτω. 

 

Το Wordpress είναι ένα πολύ χρήσιμο ΔΩΡΕΑΝ εργαλείο 

 για την προβολή και ενημέρωση του έργου σας.  

Εκμεταλλευτείτε το στο έπακρο!!! 
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Προτεινόμενο site-map για ιστολόγια εκπαιδεύσεων  

Αρχική Συμμετέχοντες Πρόγραμμα Εργασίες Δραστηριότητες Χρήσιμα 

 Εκπαιδευόμενοι Θεματολόγιο    

 Εκπαιδευτική 

Ομάδα 

Ωρολόγιο    

 


