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Τα βήματα δημιουργίας ιστοτόπου–ιστολογίου με το 

WordPress 

Πριν ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός ιστότοπου –  ιστολογιού (siteblog) θα πρέπει να απαντηθούν 
κάποια  ερωτήματα  ώστε  να  μπορέσετε  να  χρησιμοποιήσετε  πλήρως  τις  δυνατότητες  της 
πλατφόρμας WordPress με βάση τις ανάγκες σας. 

a)	Ποιος	είναι	ο	λόγος	δημιουργίας	ενός	ιστότοπου	–	ιστολογίου;	

Απαντώντας  στην  ερώτηση  αυτή  καθορίζετε  τις  ανάγκες  και  τις  δυνατότητες  που  θα  έχει  ο 
ιστότοπος – ιστολόγιο.  

β)		Θέλετε	να	δημιουργήσετε	ιστότοπο	ή	ιστολόγιο;	

Ο  ιστότοπος είναι  μια  συλλογή από  ιστοσελίδες,  εικόνες,  βίντεο  και  άλλα ψηφιακά  στοιχεία.  Ο 
χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ιστοσελίδες  με στατικό ή δυναμικό περιεχόμενο. 

Στο ιστολόγιο ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια λίστα καταχωρίσεων από την πιο πρόσφατη 
καταχώριση  στην  παλαιότερη  με  σχόλια  των  αναγνωστών.  Το  περιεχόμενο  των  καταχωρίσεων 
μπορεί να είναι οτιδήποτε όπως νέα, θέματα τεχνολογίας, μόδας, αθλητικά, τέχνης κτλ. 

γ)	θέλετε	στατικό	ή	δυναμικό	περιεχόμενο;		

Το  wordpress  δίνει  την  δυνατότητα  στο  χρήστη  να  χειρίζεται  εύκολα  και  απλά,  δυναμικό  και 
στατικό περιεχόμενο.  

‐ Δυναμικό  περιεχόμενο:  Μπορείτε  να  εισάγετε  άρθρα  με  χρονολογική  σειρά  και  να 
ενεργοποιήσετε τα σχόλια.  

‐ Στατικό περιεχόμενο:  Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν κάποιες σελίδες που δεν αλλάζουν 
και δεν έχουν σχόλια. Μπορείτε να εμπλουτίσετε τις σελίδες αυτές με πολυμέσα όπως εικόνες, 
ήχο κτλ. 

‐ Και τα δύο: Ένας ιστότοπος μπορεί να περιέχει και στατικό και δυναμικό περιεχόμενο δίνοντας 
τη  δυνατότητα  στο  χρήστη  να  μπορεί  να  ανανεώνει  ή  να  προσθέτει  περιεχόμενο  χωρίς  να 
αλλάζει η δομή του ιστοτόπου. 

δ)	Τι	δομή	θα	πρέπει	να	έχει	ο	ιστότοπος	–ιστόλογιο	;	

Σε  αυτό  το  σημείο  θα  πρέπει  να  ορισθεί  η  δομή  του  siteblog,  δηλαδή  τα menu,  οι  σελίδες,  οι 
κατηγορίες, τα αρχικά άρθρα καθώς τα πολυμέσα που μπορεί να έχει.  

ε)	Τίτλος	και	υπότιτλος;	

Στην δημιουργία ενός ιστοτόπου ‐ ιστολογίου είναι ο τίτλος και ο υπότιτλος. 
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στ)	Ποια	άτομα	θα	διαχειρίζονται	τον	ιστότοπο	–	ιστολόγιο	σας;		

Ένα βασικό κομμάτι ενός siteblog είναι η διαχείριση του που είναι ανεξάρτητο με την δημιουργία. 
Θα  πρέπει  να  αποφασίσετε  εάν  θα  δημιουργήσετε  χρήστες  με  συγκεκριμένους  ρόλους  στον 
ιστότοπό σας. 

Αφού  απαντήσετε  στα  παραπάνω  ερωτήματα  μπορείτε  να  προχωρήσετε  στα  βασικά  βήματα 
δημιουργίας ενός siteblog με το WordPress όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 

 

•Γενικές ΡυθμίσειςΒήμα 1
•Επιλογή Προτύπου Βήμα 2
•Διαμόρφωση ΠροτύπουΒήμα 3
•Επιλογή ΠρόσθετωνΒήμα 4
•Δημιουργία Σελίδων
•Δημιουργία Κατηγοριών, Άρθρων.Βήμα 5
•Δημιουργία Μενού και συσχέτιση με το περιεχόμενοΒήμα 6
•Τελικό φινίρισμα, ρυθμίσεις Βήμα 7
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Πρόσβαση στην υπηρεσία ιστοτόπου - ιστολογίου 

Για  την πρόσβαση στην υπηρεσία  ιστοτόπου  ‐  ιστολογίου θα πρέπει  να  έχετε  κάνει αίτηση επιλέγοντας 

‘Εγγραφή στην υπηρεσία’ δεξιά  της  ιστοσελίδας https://siteblog.tuc.gr  χρησιμοποιώντας  τα στοιχεία 

του λογαριασμού που διαθέτετε στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Μόλις πάρετε το email επιβεβαίωσης εγγραφής 

σας στην υπηρεσία, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα https://siteblog.tuc.gr και κάντε click στο πεδίο Log  in που 

βρίσκεται στο δεξί μέρος της ιστοσελίδας (Εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1 Ιστοσελίδα blogspot.tuc.gr 

Δώστε  το username  (όνομα  χρήστη  χωρίς  το πρόθεμα  isc)  και  το password  (κωδικό πρόσβασης) 

που έχετε στο Πολυτεχνείο Κρήτης και πατήστε Log In (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2 Eισαγωγή στοιχείων λογαριασμού  
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Στη  συνέχεια,  θα  ανοίξει  το  περιβάλλον  διαχείρισης  του  ιστοτόπου  ‐  ιστολογίου  σας  στη 

διεύθυνση  URL:  https://siteblog.tuc.gr/username/wp‐admin/  (όπου  username  είναι  το  όνομα 

χρήστη που διαθέτετε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Εικόνα 3).  

 

 

Εικόνα 3 Το περιβάλλον διαχείρισης του ιστοτόπου ‐ ιστολογίου 

Για  να  δείτε  τον  ιστότοπο  ‐  ιστολόγιο  σας  πατήστε  πάνω  αριστερά  στο  σύνδεσμο 

username>Επισκεφτείτε τον ιστότοπο (Εικόνα 3). Στη συνέχεια θα ανοίξει ο ιστότοπος ‐ ιστολόγιο 

σας στη διεύθυνση: https://siteblog.tuc.gr/username (Εικόνα 3). 

 

siteblog.tuc.gr/foo/

Εικόνα 4 Ο ιστότοπος ‐ ιστολόγιο στη διεύθυνση https://blogspot.tuc.gr/username 
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Βήμα 1: Ορισμός Τίτλου, Υπότιτλου και άλλες ρυθμίσεις 

Στο Μενού Ρυθμίσεις επιλέγετε Γενικά. Σε αυτό το σημείο αλλάζετε τον τίτλο και τον υπότιτλο του 
ιστοτόπου –  ιστολογίου και ενεργοποιείτε τη γλώσσα ιστοτόπου που θέλετε να εμφανίζονται τα 
μενού (Εικόνα 5).  

 

Εικόνα 5 Ορισμός Τίτλου, Υπότιτλου. 
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Βήμα 2: Επιλογή προτύπου εμφάνισης(template) 

 Στο Μενού Εμφάνιση επιλέγετε Θέματα. Έτσι κάνετε την επιλογή του προτύπου (template) μέσα 
από ένα πλήθος θεμάτων που είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή (Εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6 Επιλογή προτύπου εμφάνισης 

Στη συνέχεια από μπορείτε να προχωρήσετε στην προσαρμογή του επιλεγμένου προτύπου.   Από 
το  μενού  Εμφάνιση  επιλέγετε Προσαρμογή  και  μπορείτε  να  αλλάξετε  τα  χρώματα,  τις  εικόνες 
στην επικεφαλίδα και το φόντο, τις μονάδες side sidebar, footer sidebar κ.α. (Εικόνα 7) 
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Εικόνα7 Επιλογή προτύπου εμφάνισης 

Βήμα 3: Επιλογή πρόσθετων 

Στο Μενού Πρόσθετα επιλέγετε τα πρόσθετα που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε (Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8 Επιλογή πρόσθετων 
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Στο μενού Ρυθμίσεις θα βρείτε τη λίστα των προσθέτων που έχουν ενεργοποιηθεί από το δίκτυο 
αλλά και αυτά που έχετε ενεργοποιήσει εσείς. Επιλέγοντας το πρόσθετο που έχετε ενεργοποιήσει 
παραπάνω μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.  

 

Βήμα 4: Δημιουργία σελίδων, κατηγοριών, άρθρων 

Σε  αυτό  το  βήμα  και  με  βάση  το  αν  θέλετε  να  διατηρείτε  ιστότοπο  ή  ιστολόγιο  καθορίζετε  το 
δυναμικό ή στατικό περιεχόμενο των σελίδων. 

Δημιουργία	σελίδων		

 

Εικόνα 9 Δημιουργία σελίδων 

Σε  αυτό  το  σημείο  μπορείτε  να  δημιουργήσετε  μια  σελίδα  με  ενεργοποιημένη  τη  ή  όχι  τη 
δυνατότητα  εισαγωγής  σχολίων,  πολυμέσων  και  προσθέτων.  Στο  Μενού  Σελίδες  βλέπετε  τις 
υπάρχουσες σελίδες καθώς και τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια νέα  (Εικόνα 9). 

Στην  επιλογή Νέα  σελίδα  εμφανίζετε  το  παρακάτω  παράθυρο  με  τα  σημεία  που  θα  πρέπει  να 
δοθεί περισσότερη προσοχή  (Εικόνα 10).  
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Εικόνα 10 Δημιουργία σελίδων 

Γράφετε  τον  τίτλο  της  σελίδας  στο  σημείο  Δώστε  τον  τίτλο  εδώ.  Στη  συνέχεια  συντάσσετε  το 
κείμενο. Αν επιθυμείτε να εμπλουτίσετε τη σελίδα σας με πολυμέσα μπορείτε να ενεργοποιήσετε 
την επιλογή Προσθήκη πολυμέσων.  

Ακριβώς κάτω από την σελίδα που έχετε ξεκινήσει να συντάσσετε μπορείτε να δείτε τις ιδιότητες 
της  σελίδας.  Για  να  εμφανιστούν  περισσότερες  ιδιότητες  θα πρέπει  να  ενεργοποιηθούν από  τις 
Επιλογές  προβολής.  Μια  σημαντική  ιδιότητα  μίας  σελίδας  είναι  αν  είναι  ενεργοποιημένη  η 
Συζήτηση και το αν Επιτρέπονται τα σχόλια. Σε ένα ιστότοπο με στατικό περιεχόμενο τα σχόλια δε 
χρειάζονται. Στη συνέχεια επιλέξτε Δημοσίευση. 

Δημιουργία	Κατηγοριών,	Άρθρων		

Σε  αυτό  το  σημείο  ορίζετε  δυναμικά  το  περιεχόμενο  στον  ιστότοπο  ‐  ιστολόγιο  σας.  Για  να 
μπορέσετε να εισάγετε ένα νέο άρθρο θα πρέπει να ορισθούν πρώτα κατηγορίες  (Εικόνα 11).  
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Δημιουργία	κατηγοριών	

 

Εικόνα 11 Δημιουργία κατηγοριών 

Στο μενού Άρθρα επιλέγετε Κατηγορίες. Ορίστε το Όνομα, το Σύντομο όνομα, Περιγραφή καθώς 
και αν η κατηγορία που ορίσατε είναι υποενότητα ή όχι στην επιλογή Γονέας.  

Επαναλάβετε  τη  διαδικασία  ορίζοντας  όλες  τις  κατηγορίες  και  υποκατηγορίες  σύμφωνα  με  τη 
δομή  που  έχετε  ορίσει  απαντώντας  στην  ερώτηση  «  Τι  δομή  θα  πρέπει  να  έχει  ο  ιστότοπος –
ιστόλογιο;». 

Δημιουργία	αρχικών	άρθρων		

Μετά τον ορισμό των κατηγοριών και υποκατηγοριών μπορείτε να συντάξετε τα αρχικά άρθρα που 
έχετε ορίσει. Από το μενού Άρθρα επιλέξτε Νέο άρθρο (Εικόνα 12).  
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Εικόνα 32 Δημιουργία αρχικών άρθρων 

Σε  αυτό  το  σημείο  συμπληρώστε  τον  τίτλο  στο  Δώστε  τον  τίτλο  εδώ,  εισάγετε  το  κείμενο  και 
επιλέξτε  Προσθήκη  πολυμέσων  αν  θέλετε  να  προσθέσετε  φωτογραφίες.  Σε  αυτό  το  σημείο 
μπορείτε  να  ορίσετε  δυναμικό  περιεχόμενο.  Από  τις  Επιλογές  προβολής  ενεργοποιήστε  την 
επιλογή  Συζήτηση  και  στη  συνέχεια  επιλέξτε  Επιτρέπονται  σχόλια  για  να  επιτρέψετε  στους 
αναγνώστες  να  μπορούν  να  σχολιάζουν  το  συγκεκριμένο  άρθρο.  Στις  Κατηγορίες  ορίζετε  την 
κατηγορία στην οποία θα υπάγετε το συγκεκριμένο άρθρο. Η τελευταία ενέργεια που θα πρέπει 
να γίνει είναι η Δημοσίευση. 
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Βήμα 6 Δημιουργία μενού και συσχέτιση με το περιεχόμενο  

Στο  μενού  Εμφάνιση  επιλέγετε  Μενού  και  ενεργοποιείτε  την  επιλογή  Δημιουργία  Μενού. 
Συμπληρώστε  το Όνομα  μενού.  Σαν  προεπιλογή  όλες  οι  Σελίδες  που  έχετε  δημιουργήσει  είναι 
μέσα στη Δομή του μενού. Αν θέλετε να ενσωματώσετε  άρθρο ή μια κατηγορία άρθρων  μέσα στη 
δομή μενού θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Κατηγορίες και να επιλέξετε την κατηγορία 
που  σας  ενδιαφέρει.  Στις  Επιλογές  προβολής  ενεργοποιήστε  τα  Άρθρα.  Στη  συνέχεια  επιλέξτε 
Άρθρα και μέσα από εκεί επιλέξτε το άρθρο που σας ενδιαφέρει (Εικόνα 13).  

   

Εικόνα 43 Δημιουργία μενού 

Αν  θέλετε  να  ενεργοποιήσετε  και  δεύτερο  Μενού  θα  πρέπει  πατήστε  φτιάξτε  ένα  νέο 
ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία. Η πλατφόρμα wordpress ενσωματώνει το πρώτο μενού 
που  το  ορίζει  ως  κύριο  και  το  τοποθετεί  στην  αρχική  σελίδα.  Αν  ο  χρήστης  έχει  δημιουργήσει 
παραπάνω από  ένα μενού, τότε θα πρέπει να ορίσει ποιο θα είναι το πρωτεύων μενού μέσα από 
την καρτέλα Διαχείριση τοποθεσιών. 

Βήμα 7 Τελικό φινίρισμα, ρυθμίσεις  

Ένα βασικό βήμα σε όλη την διαδικασία που έχετε ακολουθήσει παραπάνω είναι η εμφάνιση του 
περιεχομένου στον  τελικό επισκέπτη.    Χρησιμοποιώντας  τα διάφορα εργαλεία που σας δίνονται 
από την πλατφόρμα wordpress μπορείτε να βελτιώσετε την εμφάνιση του ιστότοπο – ιστοσελίδα 
σας http:/siteblog.tuc.gr/instuctions/ και wordpress.org. 
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Περισσότερες πληροφορίες 

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μία προσπάθεια υποστήριξης στη χρήση της υπηρεσίας Ιστοτόπου ‐ 

Ιστολογίου των χρηστών του Πολυτεχνείο Κρήτης. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί έναν πλήρη 

οδηγό  για  όλες  τις  δυνατότητες  διαχείρισης  ενός  Ιστοχώρου.  Χρήσιμες  πηγές  πληροφορίες 

μπορείτε  να  βρείτε  στο  εγχειρίδιο  χρήσης  στην  Αγγλική  γλώσσα  από  το  wordpress.org: 

http://codex.wordpress.org/Working_with_WordPress 

Για  απορίες  ή  προβλήματα  μπορείτε  να  απευθύνεστε  στο  Τμήμα  Εκπαιδευτικής  Υπολογιστικής 

Υποδομής στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@tuc.gr και στο τηλέφωνο 28210‐37400. 
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