
Δημιουργία blog (ιστολογίου) με το WordPress

1) Δημιουργία λογαριασμού
Πηγαίνουμε στο el.  wordpress.com   (ή www.wordpress.com για την αγγλική έκδοση) και πατάμε το 
κουμπάκι Ξεκινήστε (Get Started). Εδώ θα πρέπει να εισάγουμε:

• μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
• ένα όνομα χρήστη για το wordpress
• έναν κωδικό πρόσβασης
• τη διεύθυνση που επιθυμούμε για το blog

 

Στη συνέχεια πατάμε Sign Up (εγγραφή) και στην επόμενη οθόνη που εμφανίζεται πατάμε Choose 
Basic.

2) Ενεργοποίηση του blog
Ελέγχουμε το email μας. Θα πρέπει να έχουμε λάβει email από τη WordPress και πατάμε το κουμπάκι 
Activate Blog. Δημιουργεί έτσι το blog και μας πηγαίνει στον πίνακα ελέγχου.

Εισάγοντας τη διεύθυνση onoma.wordpress.com μπορεί οποιοσδήποτε να δει το ιστολόγιό μας από το 
πρόγραμμα που χρησιμοποιεί για να βλέπει ιστοσελίδες (όπου onoma το όνομα που επιλέξαμε για το 
blog). Δίνοντας onoma.wordpress.com/wp-admin μπορούμε να το διαχειριστούμε (φυσικά πρέπει να 
δώσουμε email ή  όνομα χρήστη και τον κωδικό που επιλέξαμε όταν το δημιουργήσαμε). Εναλλακτικά 
πηγαίνουμε στο blog και πατάμε Σύνδεση και βάζουμε στη συνέχεια email και κωδικό.

Καλά είναι όταν κάνουμε αλλαγές στο blog να έχουμε σε μία καρτέλα το blog όπως το βλέπουν όλοι 
(δηλαδή  με  διεύθυνση  onoma.wordpress.com) και  σε  άλλη  καρτέλα  τη  διαχείριση  του blog 
(onoma.wordpress.com/wp-admin). Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βλέπουμε κάνοντας ανανέωση τις 
αλλαγές που κάνουμε.
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3) Δημιουργία Κατηγορίας

Εάν έχουμε πολλά άρθρα σε ένα blog, καλά είναι να τα χωρίσουμε σε κατηγορίες. Αρχικά υπάρχει 
μόνο η κατηγορία Uncategorized. Για τη δημιουργία νέας κατηγορίας πατάμε Άρθρα και Κατηγορίες:

Εισάγουμε:
• Το όνομα της κατηγορίας
• Στη λίστα parent  μπορούμε να επιλέξουμε μία υπάρχουσα κατηγορία.  Με τον τρόπο αυτόν 

μπορούμε να έχουμε υποκατηγορίες που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες.
• Προαιρετικά μπορούμε να εισάγουμε μίας περιγραφή της κατηγορίας.

Στη συνέχεια πατάμε το κουμπάκι Προσθήκη νέας κατηγορίας.
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4) Προσθήκη νέου Άρθρου

Πατάμε Άρθρα και στη συνέχεια Προσθήκη νέου:

Εισάγουμε:
• τον τίτλο του άρθρου
• το κείμενο από το οποίο αποτελείται το άρθρο.

Υπάρχουν 2 σειρές από εργαλεία τα οποία μας βοηθούν να συντάξουμε το νέο άρθρο.  Εάν φαίνεται 
μόνο μία σειρά εργαλείων τότε μπορούμε να δούμε τα υπόλοιπα πατώντας το τελευταίο εικονίδιο της 
πρώτης σειράς: 

Υπάρχουν  εργαλεία  με  τα  οποία  μπορούμε  να  γράψουμε  έντονο  κείμενο,  υπογράμμιση,  χρώμα 
γραμμάτων, στοίχιση κτλ.

Αν το άρθρο είναι μεγάλο τότε μπορούμε να ζητήσουμε να εμφανίζεται ένα μόνο τμήμα του άρθρου 
και  αν  ο  χρήστης  πατήσει  Συνέχεια  Ανάγνωσης,  τότε  εμφανίζεται  το  υπόλοιπο άρθρο.  Για  να 
ορίσουμε το σημείο όπου θα “κόβεται” το άρθρο πηγαίνουμε στο σημείο αυτό και πατάμε το εικονίδιο 
Insert More Tag: 
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Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε έναν σύνδεσμο. Για να γίνει αυτό επιλέγουμε μία λέξη ή φράση 
και στη συνέχεια πατάμε το εικονίδιο δημιουργίας συνδέσμου (Insert/Edit link) 

Εμφανίζεται  το  πιο  κάτω  παράθυρο  όπου  εισάγουμε  τη  διεύθυνση  της  σελίδας  που  ανοίγει  όταν 
πατήσουμε το σύνδεσμο και προαιρετικά εισάγουμε έναν τίτλο (ο οποίος εμφανίζεται σαν μήνυμα αν ο 
επισκέπτης της σελίδας αφήσει το ποντίκι για λίγο πάνω από τον σύνδεσμο)

Πάνω από τις γραμμές εργαλείων υπάρχουν κάποια επιπλέον εικονίδια:

Με  τα  εικονίδια  αυτά  μπορούμε  να  προσθέσουμε  πολυμέσα  στο  κείμενο  ή  να  προσθέσουμε  μία 
ψηφοφορία (poll) ή να εισάγουμε μία φόρμα όπου ο χρήστης μπορεί να βάλει στοιχεία όπως όνομα, 
email κτλ.

Πατώντας  το  κουμπάκι  Προσθήκη Πολυμέσων μπορούμε  να  εισάγουμε  στο  άρθρο  μας  εικόνες, 
αρχεία pdf, αρχεία word, παρουσιάσεις κτλ (επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, 
ppt, odt, pptx, docx, pps, ppsx, xls, xlsx). Εμφανίζεται ένα παράθυρο παρόμοιο με αυτό του πιο κάτω 
σχήματος:
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Αν υπάρχει εδώ ένα αρχείο το οποίο θέλουμε να εισάγουμε στο άρθρο μας, πατάμε το κουμπάκι Insert 
into post (κάτω δεξιά). Αν θέλουμε να εισάγουμε ένα νέο αρχείο που το έχουμε αποθηκευμένο στον 
υπολογιστή μας, τότε πρέπει να πατήσουμε Upload Files και μετά το κουμπάκι Επιλέξτε Αρχεία ώστε 
να ανεβάσουμε το αρχείο στο blog και μετά πατάμε το κουμπάκι Insert into post.
Όταν τελειώσουμε με τη δημιουργία του άρθρου πατάμε το κουμπάκι Δημοσίευση ή αν πρόκειται για 
τροποποίηση ενός ήδη δημοσιευμένου άρθρου πατάμε Ενημέρωση.

5) Προβολή όλων των άρθρων

Αν  πατήσουμε  Άρθρα  και  μετά  Όλα  τα  άρθρα  βλέπουμε  όλα  τα  άρθρα  που  έχουμε  γράψει  και  
μπορούμε να τα τροποποιήσουμε, διαγράψουμε κτλ.

Μπορούμε να επιλέξουμε να βλέπουμε τα άρθρα μόνο κάποιας κατηγορίας ή κάποιου συγκεκριμένου 
μήνα (επιλέγουμε κατηγορία ή μήνα και πατάμε το κουμπάκι Φιλτράρισμα):
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6) Αλλαγή εμφάνισης blog

Πατάμε Εμφάνιση και Θέματα.

Αν  μας  αρέσει  ένα  θέμα  πατάμε  πάνω  του,  το  βλέπουμε  και  αν  θέλουμε  κάνουμε  αλλαγές  στα 
χρώματα, εικόνες κτλ. Στη συνέχεια πατάμε το κουμπάκι Save & Publish.
Κάποια από αυτά τα θέματα είναι με πληρωμή. Για να τροποποιήσουμε ένα θέμα πατάμε το κουμπάκι 
Customize.

7) Γενικές Ρυθμίσεις

Πατάμε Ρυθμίσεις και General και μπορούμε να αλλάξουμε τον τίτλο του blog, τον υπότιτλο, τη 
γλώσσα κτλ. Στο τέλος πατάμε Αποθήκευση αλλαγών.
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8) Προσθήκη χρηστών

Έχουμε τα πιο κάτω είδη χρηστών:
• Administrator. Έχει πλήρη έλεγχο του blog και μπορεί να κάνει τα πάντα. Ακόμη και 

να διαγράψει το blog. Συστίνεται να υπάρχει μόνο ένας administrator. 

• Editor. Ο editor μπορεί να δει, αλλάξει, δημοσιεύσει και διαγράψει οποιοδήποτε άρθρο 
ή  σελίδα.  Μπορεί  να  διαχειριστεί  τα  σχόλια,  τις  κατηγορίες,  να  ανεβάσει  αρχεία  ή 
εικόνες κτλ. 

• Author.  Μπορεί  να  δημοσιεύσει  και  να  αλλάξει  μόνο  τα  δικά  του  άρθρα  και  να 
ανεβάσει  αρχεία  ή  εικόνες.  Δεν  μπορεί  να  αλλάξει,  να  προσθέσει  ή  να  διαγράψει 
σελίδες.

• Contributor. Μπορεί να δημιουργήσει άρθρα αλλά δεν μπορεί να τα δημοσιεύσει. Θα 
πρέπει να πάρει έγκριση από κάποιον administrator έτσι ώστε να δημοσιευτεί. Από την 
στιγμή που θα πάρει το άρθρο έγκριση από κάποιον adminnistrator,  δεν μπορεί στη 
συνέχεια  να  τροποποιηθεί  από  τον  contributor.  Δεν  μπορεί  να  ανεβάσει  αρχεία  ή 
εικόνες.

• Follower.  Οι  followers  λαμβάνουν  στο  email  τους  ενημέρωση  κάθε  φορά  που 
δημοσιεύεται  ένα  άρθρο.  Αν  το  blog  είναι  δημόσιο  τότε  όλοι  μπορούν  να  γίνουν 
followers.  Παρόλα αυτά πιθανόν ο  administrator  μπορεί  να στείλει  προσκλήσεις  σε 
κάποιους ώστε να γίνουν followers. 

Πατώντας Μέλη και Όλοι οι χρήστες μπορούμε να δούμε τους χρήστες που υπάρχουν στο blog μας. 
Μπορούμε  να  τσεκάρουμε  έναν  χρήστη  και  να  αλλάξουμε  τον  ρόλο  του  χρησιμοποιώντας  το 
αντίστοιχο μενού.
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Μπορούμε να προσκαλέσουμε νέους χρήστες πατώντας Πρόσκληση νέου. Στο πλαίσιο Usernames or 
Email  Addresses μπορούμε  να  βάλουμε  μία  λίστα  από  υπάρχοντες  εγγεγραμμένους  χρήστες  του 
wordpress οι οποίοι θα πρέπει απλά να αποδεχθούν την πρόσκληση. Μπορούμε να βάλουμε μία λίστα 
επίσης από emails υποψήφιων χρηστών οι οποίοι θα πρέπει πρώτα να κάνουν εγγραφή στο wordpress 
και στη συνέχεια να αποδεχθούν την πρόσκληση. 

Επιλέγουμε επίσης τον Ρόλο που θα έχει ο χρήστης (τον οποίο μπορούμε να αλλάξουμε μετά) και να 
γράψουμε ένα βοηθητικό μήνυμα που θα λάβει. Στη συνέχεια αρκεί να πατήσουμε το κουμπάκι Send 
Invitation.
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Ο χρήστης τον οποίο προσκαλούμε θα λάβει ένα email όπως αυτό που φαίνεται πιο κάτω:

Αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο μέλος του WordPress θα πρέπει να πατήσει Signup for a WordPress 
account και να δηλώσει ένα email και έναν κωδικό στη σελίδα του WordPress. Θα του έρθει ένα άλλο 
email  από το wordpress στο οποίο πρέπει να πατήσει  Activate Acount ώστε να ενεργοποιήσει το 
λογαριασμό του.  Στη συνέχεια θα πρέπει να πατήσει Accept Invitation και θα έχει γίνει χρήστης του 
blog μας.
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