
Βόλτα στο dashboard

Τα blogs που παρέχουμε τόσο στον squat όσο και στον espiv, 
χρησιμοποιούν την δημοφιλή πλατφόρμα του Wordpress. Σε 

αυτό τον οδηγό, κάνουμε μαζί μια πρώτη ξενάγηση του 
dashboard, του control panel του Wordpress, από όπου 

μπορείτε να διαχειρίζεστε όλο το blog... 
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Εισαγωγή

Ένα blog/site, είναι η ψηφιακή παρουσία της συλλογικότητας μας, του στεκιού 
ή της κατάληψης. Είναι ένα σημείο αναφοράς, ενημέρωσης και επικοινωνίας, ένα 
πολυεργαλείο. Κανονικά και αυτό οφείλει (στο πολιτικό του κομμάτι) να στηθεί 
σύμφωνα με τα θέλω αυτής της συλλογικότητας. Τι δημοσιεύεται, πως αυτό 
δημοσιεύεται (αποφεύγοντας την ανάθεση του στην/ον ειδικό), αν θα υπάρχει 
χώρος για συζήτηση (σχόλια) και άλλα πολλά. Πολύ συχνά καταλήγει να 
ασχολείται μαζί του μόνο ένα άτομο, το οποίο δεν μπορεί πάντα να διακρίνει τη 
διαφορά του blog συλλογικότητας από το προσωπικό του και αυτό είναι ευθύνη 
της συλλογικότητας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που γίνεται αυτό το 
μάθημα, ώστε να αποφεύγουμε τέτοιες καταστάσεις, αλλά επίσης και σαν ένα 
μικρό βήμα προς την αυτονομία και την αυτοοργάνωση...

Δημιουργία blog

Για να ανοίξουμε ένα blog, πρώτα από όλα, χρειάζεται να το ζητήσουμε, που 
στην κομπιουτερικην, αυτό λέγεται signup. Ο κάθε server (για να σας παιδεύουμε 
ντε!) έχει το δικό του τρόπο...

• http://squat.gr/wp-signup.php  
• http://espiv.net/index.php?slab=slabid-2   (αίτηση για υπηρεσία)

Εκεί συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας (nickname και email, μην φανταστείτε 
κανα πιστοποιητικό γεννήσεως) και κάποια ακόμη στοιχεία. Αφού λοιπόν έχουμε 
το λογαριασμό μας, μας έρχεται ένα email με οδηγίες. Βασικά, αυτό γίνεται για 
επιβεβαίωση ότι πράγματι κάποια/ος θέλει ένα blog και για να μας αποσταλεί ένα 
secure password.

Στον espiv, αφού μας δοθεί το password, συνδεόμαστε στο 
http://espivblogs.net/ (βλ. παρακάτω) και πάμε στο http://espivblogs.net/wp-
signup.php, όπου συμπληρώνουμε τη διεύθυνση που θέλουμε για το blog, τον 
τίτλο του blog και επιλέγουμε αν θέλουμε να είναι δημόσιο, δηλαδή να έχει ο 
καθένας πρόσβαση ως επισκέπτης σ' αυτό, ή ιδιωτικό.

Ας συνδεθούμε!

Τα λινκς για να συνδεθούμε, είναι

• http://espivblogs.net/wp-login.php  
• http://squat.gr/wp-login.php  

http://squat.gr/wp-login.php
http://espivblogs.net/wp-login.php
http://espivblogs.net/wp-signup.php
http://espivblogs.net/wp-signup.php
http://espivblogs.net/
http://espiv.net/index.php?slab=slabid-2
http://squat.gr/wp-signup.php


Αφού συνδεθούμε, οδηγούμαστε σε μια καινούργια σελίδα, το Dashboard. 
Πρόκειται για την βάση του Blog μας. Από εδώ μπορούμε να δημοσιεύσουμε, να 
αλλάξουμε το theme (θεματική παραλλαγή, το πως φαίνεται το blog μας), να 
προσθέσουμε plugins (μικρά προγραμματάκια που επεκτείνουν την λειτουργία 
του) και πολλά ακόμη...

Μαύρη μπάρα πάνω-πάνω

Σε αυτή βλέπουμε:

➢ το όνομα του Blog και το κουμπί "visit site"

Πατώντας κάποιο από τα 2, μπορούμε να δούμε το blog μας. Αυτό βοηθάει για 
να ξέρουμε πως φαίνεται προς τα έξω, μιας και τον περισσότερο καιρό θα το 
βλέπουμε από τα παρασκήνια του Dashboard.

➢ "new post"

Από εδώ δημοσιεύουμε. Συνήθως δημοσιεύουμε posts, που αποτελεί και το 
κύριο μέσο του Wordpress. Αυτό χρησιμεύει σε ανακοινώσεις, ειδήσεις, 
καλέσματα, ανταποκρίσεις, κλπ κλπ. Από το βελάκι, μπορούμε να βρούμε και 
άλλους τύπους, όπως Drafts, που μας εμφανίζει τα posts και pages που έχουμε 
ήδη δημιουργήσει αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει και δεν τα έχουμε δημοσιεύσει. 
Σε αυτά αφού κάνουμε ό,τι αλλαγές θέλουμε, μπορούμε να τα δημοσιοποιήσουμε 
(publish).



 Για στατικές σελίδες, όπως κείμενο αυτοπαρουσίασης, θεματικές που 
ασχολούμαστε, τρόπους επικοινωνίας με τη συλλογικότητα ή πως να έρθετε στην 
κατάληψη μας, χρησιμοποιούμε το Page. Για να ανεβάσουμε ένα αρχείο, 
χρησιμοποιούμε το upload. Τέλος από εδώ, μπορούμε να δούμε τα σχόλια που μας 
έχουν αφήσει και να τα διαχειριστούμε.

 

➢ το username μας

Το όνομα χρήστη/ιας που επιλέξαμε για να λειτουργούμε το blog. Πατώντας 
το, μπορούμε να αλλάξουμε κάποιες επιλογές που αφορούν αποκλειστικά το 
username αυτό, όπως κάποια επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας (χρήσιμο για 
συλλογικότητα), να αλλάξουμε το password του blog (καλό να γίνεται τακτικά) 
και άλλα...

➢ το "Turbo"

Μενού με προχωρημένες λειτουργίες, που μπορεί να σας λύσουν τα χέρια...

➢ το "Log Out"

Από εδώ βγαίνουμε από το blog. Απαραίτητο να το πατάμε κάθε φορά που 
τελειώσαμε με τις δημοσιεύσεις/διαχείρισης του blog, ιδίως αν είμαστε σε 
δημόσιο υπολογιστή.



Αριστερή στήλη

Dashboard

Εδώ έχει αρκετά κουμπάκια. Μερικά από αυτά θα σας φανούν παντελώς 
άχρηστα, άλλα ακαταλαβίστικα και μερικά ήδη γνωστά. Το Wordpress, είναι 
φτιαγμένο για πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους χρήσεις, όποτε ό,τι κάποιος 
βρίσκει άχρηστο, είναι σχεδόν σίγουρο, πως κάποια άλλη το βρίσκει 
απαραίτητο...

➢ dashboard

Από εδώ μπορούμε να δούμε σε πόσα/ποιά blogs εμπλέκεται το username μας. 
Για την οριζοντιότητα και την αποφυγή ειδικών, ας ελπίσουμε πως κάθε user 
ασχολείται με μόνο ένα blog...

➢ Γραμμή διαχωρισμού

Ανάμεσα από τα κουμπιά της αριστερής στήλης, υπάρχουν 2 λεπτές γραμμές 
που τα διαχωρίζουν. Πατώντας πάνω σε μία από αυτές τις γραμμές, συρρικνώνει 
τη στήλη και τα κουμπιά. Τα μενού τους πλέον, εμφανίζονται αν αφήσουμε τον 
κέρσορα του ποντικιού πάνω τους. Αυτή η λειτουργία βολεύει σε μικρές οθόνες.

Posts

Εδώ διαχειριζόμαστε τα posts μας, τις βασικές δημοσιεύσεις δηλαδή, του 
blog. Παρατηρήσατε ότι πατώντας το, γίνεται έντονο το "Posts" και ανοίγει ένα 
μενού με καινούργιες επιλογές από κάτω του. Στην Αριστερή Στήλη γενικά, κάθε 
φορά που επιλέγουμε ένα διαφορετικό μενού, αυτό τονίζεται.

➢ Edit
Για να τροποποιήσουμε κάποιο ήδη υπάρχον post. (οδηγίες εδώ: Διαχείριση 

σελίδων/δημοσιεύσεων)

➢ Add New
Από εδώ, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο post.

➢ Post Tags



Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 2 τρόπους κατηγοριοποίησης του 
περιεχομένου του blog. Ο ένας είναι τα tags, και ο άλλος τα categories, που είναι 
και ο βασικός. Τα tags μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν δεύτερος τρόπος, 
καλύτερης ταξινόμησης. Παραδείγματα:

• Δεκέμβρης 2008
• No Border Camp 09
• Φυλλάδια

Γενικά το χρησιμοποιούμε, είτε για κάτι που είναι έχει συγκεκριμένη χρονική 
διάρκεια, είτε σαν υποκατηγορία μιας από τις βασικές κατηγορίες. 

➢ Categories
Ο βασικός τρόπος κατηγοριοποίησης του περιεχομένου του blog. Μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε κατηγορίες όπως:
• νέα
• ανακοίνωση
• υλικά
• διαμαρτυρία
• εκδήλωση
• κλπ

Media

Αυτό είναι το εργαλείο διαχείρισης όλων των αρχείων.

➢ Library

Εδώ είναι η βιβλιοθήκη, όλων των αρχείων που έχουν ήδη ανέβει στο blog



➢ Add New
Από εδώ προσθέτουμε καινούργια αρχεία στο blog.  Αναλυτικές οδηγίες, 

εδώ: Ανέβασμα αρχείων.

Links

Διαχείριση των links (συνδέσμων) που οδηγούν σε άλλα site/blogs.

➢ Edit
Τροποποίηση ήδη υπάρχοντος link.

➢ Add New
Προσθήκη ενός καινούργιου link. Συνήθως βάζουμε links από συλλογικότητες, 

χώρους και εγχειρήματα που είναι πολύ κοντά στο δικό μας, είτε πολιτικά είτε 
θεματικά, είτε και γεωγραφικά.

➢ Link Categories
Κατηγοριοποίηση των links του blog μας. Παραδείγματα: καταλήψεις, 

σωματεία βάσης, ελ. εκπαίδευση, hacktivism, κλπ.

Pages

Διαχείριση των στατικών σελίδων του blog.

➢ Edit
Τροποποίηση ήδη υπάρχουσας σελίδας. (οδηγίες εδώ: Διαχείριση 

σελίδων/δημοσιεύσεων)

➢ Add New
Προσθήκη καινούργιου Page (σελίδας). Συνήθως τις φτιάχνουμε όταν 

πρωτοανοίξουμε το blog.

Comments

Διαχείριση των σχολίων στο blog. Είναι σύνηθες πρακτική να 
απενεργοποιούμε τα σχόλια, μιας και συνήθως απλά μαζεύουμε spam 
(ανεπιθύμητα σχόλια, διαφημίσεις, βρισίδια και άλλα καλά). Αν επιλέξτε να έχετε 
σχόλια, καλό είναι να υπάρχει και ο κόσμος που θα τα διαχειρίζεται...

Appearance

Από εδώ στήνεται η εμφάνιση του blog μας. Το κομμάτι του που φαίνεται 
δημόσια.



➢ Themes

Από εδώ επιλέγουμε τη θεματική παραλλαγή του blog μας. Μάλλον εδώ θα 
περάσετε την περισσότερη ώρα, προσπαθώντας να καταλήξετε σε κάποιο που να 
σας ταιριάζει. Πατώντας πάνω στην προεπισκόπηση ενός theme (ή στο κουμπί 
preview από κάτω της), μας εμφανίζεται ένα καινούργιο παράθυρο, που μας κάνει 
προεπισκόπηση, πως θα φαίνεται το blog μας, με το περιεχόμενο που έχουμε ήδη 
δημιουργήσει, με το καινούργιο theme. Όταν βρούμε αυτό που μας αρέσει, 
πατάμε το activate. Στο Dashboard, δεν θα δούμε καμία αλλαγή. Το theme 
αναφέρεται μόνο στο δημόσιο κομμάτι του blog, οπότε για να το δούμε, θα 
χρειαστεί να πατήσουμε το "Visit Site" κουμπί, στην πάνω μπάρα.

Συνήθως, πέραν από ένα ωραίο theme, χρειάζεται και ένα λογότυπο της 
συλλογικότητας και πιθανά κάποιες χρωματικές προτιμήσεις (όχι άλλο μαυρο-
κόκκινο!). Οπότε, με αυτό υπόψιν και αφού καταλήξετε στο theme, μπορείτε να 
ζητήσετε βοήθεια από τη συλλογικότητα που διαχειρίζεται το server, για να 
περαστεί το λογότυπο.

➢ Widgets

Τα widgets είναι διάφορες μικροεφαρμογές που εμφανίζονται στην αρχική μας 



σελίδα, όπως ημερολόγιο, οι κατηγορίες που έχουμε επιλέξει, τα links μας, κλπ. 
Στο πλάι, εμφανίζονται οι sidebars, οι πλαϊνές στήλες της αρχικής δημόσιας 
σελίδας του blog μας. 

Βλέπουμε τουλάχιστον 3 κατηγορίες στην οθόνη:
• Available Widgets - widgets που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
• Inactive Widgets - widgets που έχουν ήδη κάποιες πληροφορίες, 

αλλά αυτή τη στιγμή είναι ανενεργά
• Sidebars - οι πλαϊνές στήλες της αρχικής δημόσιας σελίδας του 

blog μας.

Με Drag and Drop (πιάνω με το ποντίκι κάτι και το σέρνω μέχρι εκεί που 
θέλω) μπορούμε να μετακινήσουμε ένα υπάρχον widget σε όποια sidebar θέλουμε. 
Όμοια, μπορούμε να αφαιρέσουμε ένα widget από κάποια μπάρα, πηγαίνοντας τα 
όμως στο Inactive Widgets, ώστε αν τα ξαναχρειαστούμε, να μην έχουν χάσει τις 
ρυθμίσεις τους.

Για να τροποποιήσουμε κάποιο widget από αυτά που είναι στη sidebar, αρκεί 
να πατήσουμε το βελάκι δίπλα από τον τίτλο του και θα ανοίξει ένα μενού με 
επιλογές. Εκεί αναλόγως το widget, μπορούμε να αλλάξουμε τον τίτλο του, να 
επιλέξουμε πχ πόσα πρόσφατα δημοσιεύματα θα εμφανίζονται και άλλα...

➢ Custom CSS
Προχωρημένη επιλογή, για να αλλάξουμε λεπτομέρειες της εμφάνισης του 

blog μας. Αν χρειαστεί, απλά κάνουμε copy paste εδώ, αυτό που πιθανά να μας 
δώσει κάποια/ος που έχει ευχέρεια με το CSS. Αναλυτικές οδηγίες, εδώ: Custom 
CSS.

Plugins & Users

Plugins

Τα plugins, επεκτείνουν τις λειτουργίες του blog μας. Το μενού είναι για τη 
διαχείριση τους.              

➢ Installed
Από εδώ ενεργοποιούμε/απενεργοποιούμε αυτά που έχουν ήδη εγκατασταθεί 

στο server. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε επιμέρους ρυθμίσεις σε κάθε ένα από 



αυτά. Αν χρειαζόμαστε κάποιο που δεν υπάρχει στη λίστα, μπορούμε να 
ζητήσουμε από τη συλλογικότητα διαχείρισης του server να μας το 
εγκαταστήσει.

➢ WP-SpamFree
Ήδη ενεργοποιημένο plugin για την προστασία από τα spam.

Users
Εδώ βλέπουμε ποιες και ποιοι ασχολούνται με το blog και με ποιο τρόπο. 

Μάλλον δεν μας αφορά ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι.

➢ Authors & Users
Ο κόσμος που γράφει και συνδέεται στο blog. Από εδώ μπορούμε να 

αλλάζουμε ρόλους.

➢ Add New
Προσθήκη καινούργιου user.

➢ Your Profile
Αλλαγή στις ρυθμίσεις του user μας.

➢ Tools
Εδώ πέφτουμε πάλι στα βαθιά, με προχωρημένα εργαλεία.

Tools & Settings

➢ Tools
Μενού με προχωρημένες λειτουργίες, που μπορεί να σας λύσουν τα χέρια...

➢ Import



Εισαγωγή περιεχομένου από άλλο blog, και όχι μόνο. Χρήσιμο, αν 
μεταφέρουμε το blog μας από κάπου αλλού.

Πιο συγκεκριμένα, για να μεταφέρετε ένα ήδη υπάρχον blog από το 
wordpress.com σε μια wordpressMU πλατφόρμα (την πλατφόρμα δηλαδή που 
χρησιμοποιείται στις e-ποδομές (espivblogs.net, squat.gr) κάνετε τα εξής:

• πηγαίνετε στο dashboard του wordpress.com. Εκεί επιλέγετε Tools>Export, 
και πατάτε το κουμπί Μεταφόρτωση αρχείου εξαγωγής. Με αυτό θα 
κατεβάσετε στον υπολογιστή σας ένα αρχείο .xml

• μετά, από το dashboard του καινούριου σας blog επιλέγετε Tools>Import, 
και αφού επιλέξετε το αρχείο που κατεβάσατε προηγουμένως, πατάτε το 
Upload file and import

• στην επόμενη σελίδα, αντιστοιχίζετε τους authors από το προηγούμενο 
blog με authors από το τρέχον, πατάτε Submit, και μεταφέρονται τα posts, 
τα comments, οι pages και τα attachments.

 Παρόμοια για να μεταφέρετε ένα blog από το blogspot σε μια wordpressMU 
πλατφόρμα κάνετε τα εξής:

• από τις ρυθμίσεις (settings) του blogger, στην καρτέλα βασικό (basic) 
επιλέγετε το Εξαγωγή ιστολογίου και κατεβάζεται ένα αρχείο .xml το οποίο 
είναι το περιεχόμενο του blog σας

• πηγαίνετε στην σελίδα http://blogger2wordpress.appspot.com/ όπου 
ανεβάζετε αυτό το αρχείο. Αυτό μετατρέπεται σε wordpress compatible, 
και το κατεβάζετε από εκεί σε μορφή συμβατή με το wordpress

• αλλάζετε την κατάληξη του αρχείου αυτού από .xml σε .wxr
• τέλος, πηγαίνετε στο dashboard του wordpress στην καρτέλα tools>import 

(http://<ονομα-blog>.domain.com/wp-admin/import.php), εκεί επιλέγετε 
import from wordpress και ανεβάζετε το .wxr αρχείο

 



➢ Export
Εξαγωγή του περιεχομένου. Χρήσιμο για backup (αντίγραφο ασφαλείας).

➢ Domain Mapping
Για να χρησιμοποιήσουμε το δικό μας domain, αντί για αυτό του server. Αν 

δηλαδή δεν θέλουμε πχ το sid.squat.gr και προτιμάμε το sid.gr. Βέβαια τα 
domains κοστίζουν (12ε το χρόνο) και είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία που 
χρεώνεται σε συγκεκριμένο άτομο. Αλλά ας τα συζητήσουμε στην ώρα τους...

➢ Settings
Οι βασικές ρυθμίσεις του blog.

➢ General
Εδώ δίνουμε το όνομα του blog και μια πρόταση που περιγράφει το σκοπό του 

blog. Στη συνέχεια, το email επικοινωνίας, που κανονικά είναι το email του 
πρώτου λογαριασμού που άνοιξε το blog. Τέλος, από εδώ επιλέγουμε την 
timezone (ζώνη ώρας), καθώς και το πως θα εμφανίζεται η ημερομηνία και η 
ώρα.

➢ Writing
Ρυθμίσεις για τον τρόπο που δημοσιεύουμε στο blog. Κυρίως προχωρημένες. 

Εδώ επιλέξτε τα 2 default categories (post και link), τα βασικά δηλαδή, από αυτά 
που δημιουργήσατε σε άλλα μενού. 

Επίσης, στο Remote Publishing μπορείτε να συνδέσετε το λογαριασμό σας με 
κάποιον “εξωτερικό” λογαριασμό, ώστε να μπορείτε να κάνετε ποστς και από 
αλλού.

Για παράδειγμα, για να συνδέσετε το blog σας με τον λογαριασμό σας στο 
flickr κάνετε τα εξής:

tick στο XML-RPC : Enable the WordPress, Movable Type, MetaWeblog and 
Blogger XML-RPC publishing protocols και Save.

Στο flickr :Πηγαίνετε στο http://www.flickr.com/blogs_add.gne , διαλέγετε το 
wordpress από την λίστα. Στο API Endpoint, θα βάζετε 
http://adress.squat.gr/xmlrpc.php (όπου adress η διεύθυνση του blog σας) και στο 
username kai password, τα στοιχεία του squat.gr ή του espiv.net οχι από του 
flickr.

➢ Reading
Ρυθμίσεις για την ανάγνωση του blog. Επιλέξτε αν η αρχική σελίδα θα 

περιέχει τις τελευταίες δημοσιεύσεις ή μια στατική σελίδα. Επίσης πόσες 
δημοσιεύσεις να φαίνονται σε μια σελίδα με posts και στο RSS feed, στο οποίο να 
φαίνονται περιληπτικά ή ολόκληρο το κείμενο. Τέλος, υπάρχει επιλογή για την 
κωδικοποίηση του RSS Feed, το οποίο είναι στο σωστό UTF-8.

➢ Discussion
Εδώ βρίσκουμε ρυθμίσεις κυρίως για τα σχόλια (comments) και τα avatars 

(εικόνα user), αλλά και μερικά ακόμη για τη διασύνδεση μεταξύ blogs.



➢ Media
Ρυθμίσεις για τα πολυμέσα. Αρχικά θα βρούμε ρυθμίσεις για τις φωτογραφίες 

και τις διαστάσεις για τα διάφορα μεγέθη που διαχειρίζεται το Wordpress.

➢ Privacy
Επιλογή για blockάρισμα των μηχανών αναζήτησης στο blog, να μην μπορείς 

να βρεις δηλαδή το περιεχόμενό του μέσω πχ του google...

➢ Permalinks
Εμφάνιση των URL του blog. Αναλόγως την κίνηση και το τι μας αρέσει 

αισθητικά, μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο από αυτά, ή και να δημιουργήσουμε το 
δικό μας στο Custom. Προαιρετικά, μπορούμε να χωρίσουμε τα categories και 
topics, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες επιλογές.

➢ Delete Blog
Το μεγάλο κόκκινο κουμπί που λέει κίνδυνος. Από εδώ μπορείτε να σβήσετε 

το blog σας. Γιατί όμως να το κάνετε?

➢ WP-SpamFree
Επιλογές για το συγκεκριμένο plugin.

Οι κύριες ενέργειες

Δημιουργία Page

Pages > Add new

Από εδώ μπορούμε να φτιάξουμε μια στατική σελίδα στο blog. Οι στατικές 
σελίδες χρησιμοποιούνται κυρίως για περιεχόμενο που θέλουμε να είναι άμεσα 
ορατό και εύκολα προσβάσιμο από όλα τα μέρη του blog. Δηλαδή είναι για 
περιεχόμενο τύπου "σχετικά με την ομάδα" όπου θα έχει ένα στάνταρ κείμενο 
αυτοπαρουσίασης, ή για "αρχείο" δηλαδή μια σελίδα όπου θα έχουμε όλες τις 
αφίσες μας.

Επιλογές που έχουμε:
Στα δεξιά στον πίνακα Publish, μπορούμε να επιλέξουμε:
Visibility, δηλαδή αν θα είναι η σελίδα ορατή σε όλους (το πιο σύνηθες), αν θα 

θέλει κωδικό ώστε να έχουν πρόσβαση συγκεκριμένα άτομα που θέλουμε εμείς, ή 
private, δηλαδή θα είναι ορατή μόνο στους users του blog που είναι 
συνδεδεμένοι. (Χρήστες στο blog προσθέτουμε από το Users > Add new).

Publish, δηλαδή αν θα εμφανιστεί η σελίδα αμέσως μόλις πατήσουμε το 
publish (immediately) ή μπορούμε να επιλέξουμε μια ημερομηνία στο μέλλον, και 
να γίνει τότε εμφανής η σελίδα.



Από κάτω έχουμε τις εξής επιλογές:
Parent: Δηλαδή σε ποιο μέρος του δεντρικού καταλόγου θα βάλουμε την 

σελίδα μας. Το main είναι το βασικό, δηλαδή το πιο πάνω επίπεδο. Αυτό για 
παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής. Μια σελίδα "αρχείο", και από 
κάτω σελίδες "αφίσες", "βίντεο", "φωτογραφίες" κλπ. Δηλαδή οι σελίδες 
"αφίσες", "βίντεο", "φωτογραφίες" θα έχουν για parent την σελίδα "αρχείο" και 
όχι την main.

Template: Μερικά themes παρέχουν διάφορα templates για διαφορετικές 
χρήσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουν template επικοινωνίας (contact) το 
οποίο θα έχει μια φόρμα για επικοινωνία ή template archive ή links τα οποία 
έχουν διαφορετικό layout προσαρμοσμένο ώστε να είναι περισσότερο για 
συγκεκριμένη χρήση.

Order: εδώ μπορείτε να επιλέξετε με ποια σειρά θέλετε να εμφανίζονται οι 
σελίδες στο blog σας. Αν το αφήσετε όπως είναι οι αφίσες εμφανίζονται με 
αλφαβητική σειρά.

Στον πίνακα page author, μπορείτε αν είστε ο admin του blog σας, και εάν 
υπάρχουν και άλλοι χρήστες στο blog σας που μπορούν να δημοσιεύουν, να 
επιλέξετε ποιος θα φαίνεται ως ο συγγραφέας της συγκεκριμένης σελίδας.



Δημιουργία Post

Posts > Add new
Από εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα νέο ποστ. Η διαφορά με τις σελίδες είναι 

ότι τα ποστ, εμφανίζονται με χρονολογική σειρά, οπότε πάντα μπροστά μπροστά 
είναι τα πιο πρόσφατα.

Επιλογές που έχουμε:
Στα δεξιά στον πίνακα Publish, μπορούμε να επιλέξουμε
Visibility, δηλαδή αν θα είναι η σελίδα ορατή σε όλους (το πιο σύνηθες), αν θα 

θέλει κωδικό ώστε να έχουν πρόσβαση συγκεκριμένα άτομα που θέλουμε εμείς, ή 
private, δηλαδή θα είναι ορατό μόνο στους users του blog που είναι 
συνδεδεμένοι. (Χρήστες στο blog προσθέτουμε από το Users > Add new).

Publish, δηλαδή αν θα εμφανιστεί το άρθρο αμέσως μόλις πατήσουμε το 
publish (immediately) ή μπορούμε να επιλέξουμε μια ημερομηνία στο μέλλον, και 
να γίνει τότε εμφανές το άρθρο.

Από κάτω μπορούμε να επιλέξουμε tags. Τα tags είναι λέξεις κλειδιά του 
συγκεκριμένου άρθρου, δηλαδή σχετικά με τι έχει να κάνει το άρθρο. Αυτά 
χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από τις μηχανές αναζήτησης, έτσι ένα άρθρο 
με σωστά tags είναι πιο εύκολο να το βρεις με μια αναζήτηση. Επίσης υπάρχει 
στο Appearance > widgets η επιλογή να εμφανίζεται ένα tag cloud, δηλαδή να 
εμφανίζονται τα tags των άρθρων, ανάλογα με το ποια έχουν χρησιμοποιηθεί 
περισσότερο.



Μετά επιλέγουμε κατηγορία (category) του άρθρου. Κατηγορίες μπορεί να 
είναι πχ "νέα", "ανακοινώσεις", "προκηρύξεις", "αναλύσεις", "προβολές" κλπ. Ένα 
άρθρο μπορούμε να το κατατάξουμε σε παραπάνω από μια κατηγορίες αν 
θέλουμε.

Στον πίνακα post author, μπορείτε αν είστε ο admin του blog σας, και εάν 
υπάρχουν και άλλοι χρήστες στο blog σας που μπορούν να δημοσιεύουν, να 
επιλέξετε ποίος θα φαίνεται ως ο συγγραφέας του συγκεκριμένου άρθρου.

Τα βασικά για τον timymce του wordpress

O text editor (επεξεργαστής κειμένου) του wordpress δίνει διάφορες δυνατότητες 
στη μορφοποίηση του κειμένου, όπως οι παρακάτω.

• Bold κείμενο: Επιλέγετε το κείμενο που θέλετε να τονιστεί και πατάτε 
το κουμπί "Β", στο πάνω μέρος του editor.
Παράδειγμα: μπλα μπλα

• Πλάγιο κείμενο: Επιλέγετε το κείμενο που θέλετε να φαίνεται με πλάγια 
γράμματα και πατάτε το κουμπί "Ι", δίπλα από το "Β".
Παράδειγμα: μπλα μπλα

• Διαγραμμένο κείμενο: Γίνεται πάλι η ίδια διαδικασία με τη διαφορά ότι 
πατάτε το κουμπί "ABC".
Παράδειγμα: μπλα μπλα

• Μη αριθμημένη λίστα: Πρόκειται για λίστα χωρίς αρίθμηση. Η λίστα 

δημιουργείται με το πάτημα του κουμπιού . Έτσι, μπροστά από το 
κείμενο θα εμφανιστεί μια τελεία (bullet). Για να γράψετε το επόμενο 
αντικείμενο της λίστας, πατάτε Enter. Θα μεταφερθείτε στην από κάτω 
γραμμή και θα εμφανιστεί ένα νέο bullet.

• Αριθμημένη λίστα: Στη λίστα αυτή, τα αντικείμενά της είναι 
αριθμημένα. Το πρώτο αντικείμενο έχει αριθμό 1, το δεύτερο έχει αριθμό 2, 

κ.ο.κ. Η λίστα δημιουργείται με το πάτημα του κουμπιού . Θα εμφανιστεί 
ο αριθμός "1" μπροστά από το κείμενο. Με Enter μεταφέρεστε στην από 
κάτω γραμμή με τον αριθμό "2" και πληκτρολογείτε το επόμενο 
αντικείμενο της λίστας.

• Παράθεση (quotation): Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί , για 
να παραθέσετε κείμενο στο άρθρο σας.
Παράδειγμα:

• Αριστερή στοίχιση: Με επιλογή του κειμένου και το κουμπί , το 
κείμενο στοιχίζεται στα αριστερά.

• Δεξιά στοίχιση: Με επιλογή κειμένου και το κουμπί , το κείμενο 
στοιχίζεται στα δεξιά



• Στοίχιση στο κέντρο: Αντίστοιχα, με το κουμπί  το κείμενο 
στοιχίζεται στο κέντρο.

• Εισαγωγή συνδέσμου (link): Επιλέγετε το κείμενο και πατάτε . 
Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για την εισαγωγή της διεύθυνσης του 
συνδέσμου (URL). Αφού δώσετε τη διεύθυνση, πατάτε “Insert”. Σε 
περίπτωση που θέλετε να βγάλετε τον σύνδεσμο, επιλέγετε το κείμενο και 

πατάτε .
Παράδειγμα: μπλα μπλα (σύνδεσμος προς το espivblogs.net)

Ανέβασμα αρχείων

Media > Add new

Από εδώ μπορούμε να ανεβάσουμε αρχεία από τον υπολογιστή μας στο blog 
ώστε να τα προσθέσουμε σε κάποιο post ή σελίδα. Αρχικά, αν λέει "You are using 
the Flash uploader. Problems? Try the Browser uploader instead.", τότε καλύτερα 
είναι να πατήσουμε στο Browser Uploader, γιατί πολλές φορές ο Flash uploader 
δεν λειτουργεί σωστά. Πατώντας Browse επιλέγουμε από τον υπολογιστή μας το 
αρχείο που θέλουμε να ανεβάσουμε και μετά αυτό το βλέπουμε στο Media > 
Library. Επιτρεπόμενα αρχεία είναι αρχεία με καταλήξεις jpg jpeg png gif mp3 
mov avi wmv midi mid pdf zip rar flv swf .

Για τις εικόνες, υπάρχει και η εναλλακτική να ανέβουν από το Gallery > Add 
gallery/images. Από εδώ υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσουμε galleries και 
μετά σε κάποιο ποστ ή σελίδα να εμφανίζεται ολόκληρη η gallery χωρίς να 
είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε εισαγωγή στο ποστ μία μία τις φωτο, αλλά και 
όποτε προσθέτουμε εικόνες στην συγκεκριμένη gallery, αυτόματα γίνεται 
ενημέρωση και στο εκάστοτε ποστ, και εμφανίζονται όλες οι εικόνες. Εδώ αυτό 
που χρειάζεται να κάνουμε είναι να φτιάξουμε πρώτα μια gallery, και μετά από το 
upload images (το δεύτερο tab δηλαδή) να επιλέξουμε τις εικόνες που θέλουμε να 
ανεβάσουμε και να ορίσουμε σε ποια gallery θέλουμε να τις βάλουμε.

http://www.anonym.to/?http://espivblogs.net


Στην σελίδα τώρα που δημιουργούμε ένα νέο άρθρο ή μια νέα σελίδα, 
πατώντας το κουμπί add media, μας ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο επιλέγουμε 
από τα αρχεία που έχουμε ανεβάσει, αυτά που θέλουμε να βάλουμε στο ποστ. Στο 
πρώτο tab μπορούμε να ανεβάσουμε κάτι κατευθείαν από τον υπολογιστή μας 
(παραλείποντας έτσι το προηγούμενο βήμα, όπου τα ανεβάζαμε από πριν).  Στο 
τρίτο tab μας μεταφέρει στην library, μας δείχνει δηλαδή τα αρχεία που έχουμε 
ανεβάσει συνολικά. Στο τέταρτο tab μας μεταφέρει στην gallery, δηλαδή από εδώ 
μπορούμε να επιλέξουμε είτε μεμονωμένες εικόνες είτε κάποια ολόκληρη gallery.

Όταν βρούμε το αρχείο που θέλουμε, το επιλέγουμε και εμφανίζονται κάποιες 
επιλογές. Μπορούμε να επιλέξουμε πχ για μια εικόνα αν θα εμφανίζεται στο 
κανονικό της μέγεθος, ή μπορούμε να την εμφανίσουμε στις διαστάσεις που 
θέλουμε εμείς και τέλος πατάμε insert into post.

*Σημείωση: αν επιλέξουμε κάποιο βίντεο, τότε αυτό με αυτή την διαδικασία 
δεν θα εμφανίζεται σαν embedded, δηλαδή να μπορεί να παίζει μέσα στον 
browser, αλλά θα εμφανίζεται σαν link όπου μπορείς να το κατεβάσεις.

Για να βάλουμε ένα flash video να εμφανίζεται embedded σε ένα ποστ, αυτό 
που πρέπει να κάνουμε είναι αφού το ανεβάσουμε, να πάρουμε το link προς το 
video και να το βάλουμε μέσα σε [flv] tags, δηλαδή στην μορφή 
[flv]http://onomablog.domain.org/files/onomavideo.flv[/flv] αφού πρώτα έχουμε 
ενεργοποιήσει το Viper's video quick tag από την σελίδα με τα available plugins.



Διαχείριση σελίδων/δημοσιεύσεων

Pages > Edit // Posts > Edit

Από αυτές τις σελίδες μπορούμε να επεξεργαστούμε τα άρθρα και τις σελίδες 
που έχουμε δημιουργήσει. Μπορούμε να επιλέξουμε για παράδειγμα να δούμε μόνο 
τα πρόχειρα (drafts) ή το αρχείο κάποιου συγκεκριμένου μήνα. Επιλέγοντας 
μαζικά άρθρα ή σελίδες μπορούμε να κάνουμε κοινές αλλαγές σε αυτά, όπως να 
προσθέσουμε tags, να τα βάλουμε σε κάποια κατηγορία, να αλλάξουμε τον 
συγγραφέα (author) των άρθρων, να αλλάξουμε την κατάσταση δηλαδή αν θα 
είναι εμφανή (published), πρόχειρα (drafts) ή ιδιωτικά (private) ή ακόμα και να τα 
σβήσουμε.

Custom CSS

(για προχωρημένη χρήση)

Πλέον υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε μόνοι σας edit το css του theme του 
blog σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πειράξετε/αλλάξετε σχεδόν 
ολοκληρωτικά την εμφάνιση του. Αν έχετε γνώσεις από css δεν θα δυσκολευτείτε 
καθόλου, αλλά ακόμα και αν δεν έχετε, με λίγο πειραματισμό μπορείτε να κάνετε 
αυτό που θέλετε.

● Αρχικά βρίσκετε ένα theme που να είναι αρκετά κοντά σε αυτό που 
θέλετε.
● Μετά, ψάχνετε στο scroogle με το όνομα του theme και κατεβάζετε 
το zip αρχείο του theme. Από αυτό εσάς σας ενδιαφέρει μόνο το αρχείο 



style.css
● Πηγαίνετε στο Appearance -> Custom CSS στο dashboard του 
wordpress, και εκεί μπορείτε να αλλάξετε όποια μεταβλητή σας 
ενδιαφέρει.

Όταν ανοίξετε την σελίδα, ο χώρος του custom css είναι κενός, γι’αυτό 
χρειάζεστε και το αρχικό css από το zip του theme, για να μπορείτε να δείτε τις 
αρχικές τιμές και να αλλάξετε αυτά που θέλετε. Ό,τι γράφετε εδώ γίνεται 
overwrite πάνω από το αρχικό css, οπότε δεν χρειάζετε να τα ξαναορίσετε όλα, 
παρά μόνο όσα θέλετε να αλλάξετε.

Για παράδειγμα αν θέλετε να αλλάξετε την εικόνα που βρίσκεται στην 
κεφαλίδα βρίσκετε μέσα στο πρωτότυπο css αρχείο κάτι περίπου σαν κι αυτό 
(ενδεχομένως η σύνταξη να διαφέρει στα διάφορα css’s)

#header{
width: 680px;
height: 330px;
padding: 10px;
background: url(graphics/header.jpg);
border: 1px solid black;
border-top: 0;
margin-bottom: 10px;
}

Εδώ φαίνεται ότι βάζει για κεφαλίδα μια εικόνα με όνομα header.jpg. Αυτό 
μπορείτε να το αλλάξετε και να δείχνει σε μια άλλη εικόνα που θέλετε. Πχ, 
ανεβάζετε από το media -> add new μια εικόνα με ίδιες διαστάσεις με αυτή (ή 
μπορείτε να αλλάξετε και τις διαστάσεις αλλά αυτό ενδεχομένως να “τραβήξει” 
την σελίδα και να χαλάσει το layout) και αλλάζετε την γραμμή σε background: 
url(http://onomablog.domain.org/to/link/gia/tin/eikona.jpg); Μετά, αυτό που 
χρειάζεται να αποθηκεύσετε είναι ολόκληρο το block, δηλαδή το



#header{
width: 680px;
height: 330px;
padding: 10px;
background: url(http://onomablog.domain.org/to/link/gia/tin/eikona.jpg);
border: 1px solid black;
border-top: 0;
margin-bottom: 10px;
}

Αντίστοιχα μπορείτε να βάλετε τα blocks, όπου θα αλλάζετε το χρώμα, το 
μέγεθος, τα μεγέθη των στηλών κλπ κλπ. Έτσι, μπορείτε να κάνετε ό,τι αλλαγές 
θέλετε και να τις δοκιμάζετε. Αν κάτι πάει στραβά, απλώς σβήνετε ό,τι νομίζετε 
ότι είναι λάθος, ή ακόμα και όλα, και τότε αυτό θα χρησιμοποιήσει το default css.
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