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Εγχείδιο χρήσης για “νεοφώτιστους”!





Τι είναι το WordPress?

Είναι ένα σύγχρονο σύστημα διαδικτυακών δημοσιεύσεων 
και διαχείρησης περιεχομένου (CMS - Content Manage-
ment System).  Με άλλα λόγια, ένα μέσο για να φτιάξετε 
έναν ιστότοπο (site) ή ιστολόγιο (blog) ωραία και απλά 
και να δημοσιεύετε κάθε είδους περιεχόμενο: άρθρα, 
σκέψεις, φωτογραφίες, βίντεο, πληροφορίες για προϊόντα 
και υπηρεσίες. 
Το WordPress διατίθεται δωρεάν και είναι ελεύθερο 
λογισμικό ανοιχτού κώδικα. To WordPress είναι μια 
πλατφόρμα κατασκευής site στο ίντερνετ που ξεκίνησε το 
2003 από τον Matt Mullenweg και τον Mike Little. Σήμερα 
το WordPress έχει γίνει η πιο δημοφιλής και η καλύτερη 
πλατφόρμα για να σχεδιάσετε το site σας ή το blog σας. To 
WordPress δεν είναι πια μια ερασιτεχνική blogging plat-
form. Παραπάνω από το 50% των top 100 websites στον 
κόσμο τρέχουν σήμερα σε WordPress, πράγμα που είναι 

σχεδόν απίστευτο εάν το συγκρίνουμε με το 27% που 
ήτανε το 2010. Το ποσοστό αυτό προβλέπεται να αυξηθεί 
στα επόμενα χρόνια, όπου το WordPress πιθανολογείται 
να γίνει μονοπώλιο στην αγορά.

Είναι ένα free open source CMS (ανοιχτού κώδικα 
πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου) με την άδεια GPL, 
που χρησιμοποιείται κυρίως σαν blog publishing appli-
cation κάνοντας χρήση PHP και MySQL και γεννήθηκε 
από την ανάγκη για ένα κομψό, καλά δομημένο σύστημα 
προσωπικών δημοσιεύσεων.  Έχει χιλιάδες plugins 
που του δίνουν την δυνατότητα να φτιάχνει σχεδόν ότι 
μπορείτε να φανταστείτε, και σύστημα αλλαγής tem-
plate. Ακριβώς αυτή του η δυνατότητα το μετέτρεψε στο 
πιο αγαπημένο blog application στον κόσμο.  Το Word-
press γεννήθηκε στο μυαλό των δημιουργών του σαν b2/
cafelog και μέχρι σήμερα χρησιμοποιείτε από το 15%  των 
1.000.000 μεγαλύτερων website στον κόσμο.
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Κέρδισε το βραβείο Packt Open Source CMS Award για το 
καλύτερο CMS τις χρονιές 2007 και 2009.
Προσωπικά, χρησιμοποιώ το WordPress από το 2012. 
Έχω καταλάβει τη σημαντικότητα του και το πλήθος των 
δυνατοτήτων του, που είναι κυριολεκτικά απεριόριστες. 
Θα ήθελα λοιπόν να σας πω μερικά πράγματα για τι είναι 
τελικά το WordPress και γιατί πρέπει να το χρησιμοποιήσετε 
ως το βασικό επαγγελματικό εργαλείο για να φτιάξετε το 
site σας και την ηλεκτρονική σας επιχείρηση.
Το WordPress, όπως έχουμε αναφέρει ήδη, είναι ένα απλό 
σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ( CMS = content 
management system ) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στην κατασκευή οποιουδήποτε τύπου website. Αρχικά 
αναπτύχθηκε για την κατασκευή και δημοσίευση μόνο 
blogs. Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα πλήρες 
πρόγραμμα κατασκευής ιστοσελίδων, e-shop, forum και 
όλων των ειδών sites.
Είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα ( open source ) 
και είναι πανίσχυρο στην δημιουργία, διαχείριση και 
διαμοιρασμό περιεχομένου στο ίντερνετ και τα social 
media. Επίσης, όσα site φτιάχτηκαν με wordpress, όλα 
βγαίνουν στην πρώτη σελίδα της Google.
Σήμερα, το WordPress έχει δώσει πνοή σε χιλιάδες blogs 
που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και έχουν πολύ traffic. Το 
WordPress είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο και έχει πάρα 
πολλά καλογραμμένα πρόσθετα. Τα WordPress plugins 
ή πρόσθετα που είναι δωρεάν είναι περισσότερα από 
24.000 και παραπάνω από  1.700  θέματα διατίθενται και 
αυτά δωρεάν.

Ο αριθμός τους συνέχεια αυξάνει και αυτό σημαίνει ότι 
αν ξεκινήσετε σήμερα το site σας θα έχετε απεριόριστη 
πρόσβαση σε χιλιάδες θέματα και πρόσθετα, χωρίς να 
χρειαστεί να αγοράσετε κάτι.
Υπάρχουν χιλιάδες άλλα Συστήματα Διαχείρισης 
Περιεχομένου ( Content Management Systems ) 
παρόμοια με το WordPress και πολλά από αυτά είναι πάρα 
πολύ αποτελεσματικά στην αγορά που απευθύνονται. 
Έχω δοκιμάσει τα περισσότερα από αυτά, όπως το drup-
pal, joomla, magento, opencart, pligg, phpBB, flynax και 

πολλά άλλα.
Όμως, κανένα δεν φτάνει σε SEO (Search Engine Op-
timization) - με εξαίρεση το druppal - το WordPress και 
κανένα δεν έχει την ίδια τεχνική υποστήριξη και την ίδια 
κοινότητα προγραμματιστών σε όλο τον κόσμο που με τις 
τεχνικές τους γνώσεις έχουν οδηγήσει το WordPress στην 
κορυφή!
Αν ακόμα είστε σκεπτικιστές και σκέφτεστε γιατί να 
χρησιμοποιήσετε το WordPress, σας δίνω τέσσερεις 
σοβαρούς λόγους:

1. Το WordPress είναι Open Source Platform
Το WordPress είναι μια open source platform ή μια 
πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, που σημαίνει ότι 
προγραμματιστές και ειδικοί από όλο τον κόσμο 
εργάζονται σκληρά με κοινό σκοπό να το βελτιώσουν. 
Το λογισμικό του WordPress μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
άπειρες φορές και σε άπειρα site και e-shops χωρίς 
κανέναν περιορισμό και κανένα κόστος αγοράς άδειας. 
Δεν χρειάζεται να πληρώσετε σε κανένα τρίτο μέρος ή 
εταιρεία για να αγοράσετε κάποια άδεια λογισμικού για 
το WordPress, όπως γίνεται με τα Windows. Το μόνο που 
χρειάζεται να κάνετε είναι να πληρώσετε για το domain 
name, το hosting και το κόστος κατασκευής του site σας.

2. Είναι μέγιστα επεκτάσιμο
Εάν ήδη χρησιμοποιείτε WordPress, τότε δεν θα πρέπει 
να ανησυχείτε σχετικά με την επεκτασιμότητα του. Είναι 
απεριόριστη! Δεν έχω βρει ακόμα κάποιον που να έχει 
προβλήματα επεκτασιμότητας με το WordPress. Κάποιοι 
το χρησιμοποιούν ήδη για πάνω από μια δεκαετία και 
έχουν δημοσιεύσει χιλιάδες σελίδες και άρθρα χωρίς ποτέ 
να είχαν κάποιο πρόβλημα. Θεωρώ ότι δεν θα βρεθεί 
ποτέ κάποιο πρόβλημα τεχνικό ή μη που να μην μπορεί 
το WordPress να το ξεπεράσει.
Το WordPress.com από μόνο του αποτελεί ένα φωτεινό 
παράδειγμα επεκτασιμότητας. Με μία μόνο εγκατάσταση  
multisite το WordPress τρέχει σχεδόν πάνω από 30 
εκατομμύρια sites όπως τα  TechCrunch, Gigaom, CNN 
blogs και πολλά άλλα.



3. Έχει Spam Protection
Έχω προσωπικά χρησιμοποιήσει και δοκιμάσει χιλιάδες 
κώδικες και προγράμματα στο παρελθόν, αλλά το Word-
Press έχει την καλύτερη λύση για  spam protection. Τα 
παλιότερα παραδοσιακά site χωρίς WordPress, είχανε 
μεγάλο θέμα στη λειτουργία τους, γιατί εάν άφηνες ανοιχτά 
τα σχόλια ή κάποια πεδία εγγραφής, αυτά γέμιζαν με spam. 
Με plugins όπως το Akismet, GASP, Conditional Captcha, 
και πολλά άλλα, μπορείτε να σταματήσετε χιλιάδες spam 
comments και νέες spam εγγραφές χρηστών. Πιστεύω ότι 
το WordPress έχει την καλύτερη λύση στο spam protec-
tion από οποιοδήποτε άλλο site στο ίντερνετ.

4. Μεγαλύτερη Κοινότητα Τεχνικής Υποστήριξης
Η τεράστια κοινότητα τεχνικής υποστήριξης από blog-
gers, developers, designers και απλούς χρήστες σε όλο τον 
κόσμο, κάνει το WordPress τόσο λειτουργικό, δυνατό και 
σταθερό. Δεν θα αντιμετωπίσετε ποτέ κανένα πρόβλημα 
στο να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μία νέα δυνατότητα 
στο WordPress. Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές στο 
ίντερνετ και πλήθος sites που μπορείτε να βρείτε λύσεις 
και βοήθεια σε όλα τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσετε.

Λίγη ιστορία

Το 2001, μια νέα πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού, 
η b2/cafelog ( πιο γνωστό απλά ως b2 ή cafelog )
δημιουργήθηκε. Ενεργά αναπτύχθηκε μέχρι το 2003, 
όπου και εγκαταλείφθηκε. Το b2/cafelog εκτιμάται ότι 
χρησιμοποιούνταν σε περίπου 2.000 ιστολόγια μέχρι τον 
Μάιο του 2003. Ήταν γραμμένο σε PHP, για χρήση με την 
MySQL, από τον Michel Valdrighi, ο οποίος είναι τώρα 
από τους προγραμματιστές που συνεισφέρουν στο Word-
Press. Παρότι το WordPress είναι επίσημα ο διάδοχός του, 
ένα ακόμα έργο, το b2evolution, είναι επίσης σε ενεργή 
ανάπτυξη. Τότε ένας νεαρός blogger, φωτογράφος και 
που μόλις είχε αποφοιτήσει, από το πανεπιστήμιο του 
Houston, ονόματι Matt Mullenweg, χρήστης του b2/
cafelog, αποφάσισε το 2003, μαζί με έναν ακόμη ενεργό 
χρήστη b2/cafelog τον Mike Little, να πάρουν τον κώδικα 
του b2/cafelog και να δημιουργήσουν ένα νέο project – 
το λεγόμενο forking – και έτσι γεννήθηκε το WordPress 
0.70. Το όνομα WordPress το πρότεινε η Christine Selleck, 
μια φίλη του Mullenweg. 
Ένα χρόνο αργότερα, το 2004, με την έκδοση 1.2, γίνονται 
οι πρώτες σημαντικές αλλαγές με την προσθήκη της 
αρχιτεκτονικής των προσθέτων (plugins) και το API (Ap-
plication Programming Interface) δίνοντας του ευελιξία.
Το 2004, οι όροι της άδειας χρήσης του ανταγωνιστικού 
λογισμικού Movable Type άλλαξαν από την Six Apart, 
και πολλοί από τους χρήστες του, με αρκετή επιρροή, 
μετέβηκαν στο WordPress. Μέχρι τον Οκτώβριο του 
2009, η Αναφορά μεριδίου αγοράς για τα Συστήματα 
διαχείρισης περιεχομένου Ανοικτού Κώδικα του 2009 είχε 
συμπεράνει ότι το WordPress ήταν το δυνατότερο όνομα 
στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ανοικτού 
κώδικα. 
Έως τον Φεβρουάριο του 2011, η έκδοση 3.0 έχει ληφθεί 
περισσότερες από 32,5 εκατομμύρια φορές.
Στις 10 Ιουλίου του 2007, μετά από μια συζήτηση στο 
φόρουμ ιδεών του WordPress και μια δημοσίευση του 
Mark Ghosh στο ιστολόγιό του Weblog Tools Collection, 
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ο Matt Mullenweg ανακοίνωσε ότι το επίσημο ευρετήριο 
οπτικών θεμάτων του WordPress στη διεύθυνση http://
themes.wordpress.net δεν θα φιλοξενούσε πλέον θέματα 
τα οποία θα περιείχαν διαφημιστικούς συνδέσμους. 
Παρότι αυτή η κίνηση γνώρισε κριτική από σχεδιαστές 
και χρήστες τέτοιων θεμάτων, ευοδώθηκε από τους 
χρήστες του WordPress οι οποίοι θεωρούσαν αυτά 
τα θέματα ως spam. Το επίσημο ευρετήριο θεμάτων 
του WordPress σταμάτησε να δέχεται καινούρια 
θέματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων χωρίς 
διαφημιστικούς συνδέσμους, σχεδόν αμέσως μετά από 
αυτή την ανακοίνωση. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα τέτοια 
θέματα από άλλες πηγές, καθώς και ελεύθερα ή δωρεάν 
θέματα στα οποία τρίτοι έχουν προσθέσει διαφημιστικούς 
συνδέσμους.
Στις 18 Ιουλίου του 2008, άνοιξε το καινούριο ευρετήριο 
οπτικών θεμάτων στο http://wordpress.org/extend/
themes/. Έμοιαζε οπτικά με το ευρετήριο πρόσθετων 
λειτουργιών και κάθε οπτικό θέμα που υποβάλλεται, 
εξετάζεται πρώτα αυτόματα από ένα λογισμικό και μετά 
από έναν άνθρωπο.
Στις 12 Δεκεμβρίου του 2008,  περισσότερα από 200 
οπτικά θέματα αφαιρέθηκαν από το ευρετήριο οπτικών 
θεμάτων του WordPress καθώς δεν ήταν συμβατά με την 
απαίτηση για χρήση της άδειας GPL. Σήμερα, επιτρέπεται 
η αναφορά στο όνομα του δημιουργού του κάθε θέματος 
μέσα στις σελίδες του θέματος, αλλά η επίσημη πολιτική 
δεν επιτρέπει χορηγίες ή συνδέσμους προς ιστότοπους οι 
οποίοι διανέμουν οπτικά θέματα ασύμβατα με την GPL. 
Τα ασύμβατα με GPL θέματα φιλοξενούνται πλέον σε 
άλλα ευρετήρια οπτικών θεμάτων.

Το WordPress είναι ένα λογισμικό δημοσιεύσεων 
με εστίαση στην ευκολία χρήσης, ταχύτητα και 
ευχρηστία. 

Το WordPress, είναι ευλογημένο με μια ενεργή κοινότητα, 
η οποία είναι η καρδιά του ανοιχτού λογισμικού (open 
source). Ξεκίνησε ως εργαλείο ιστολογίων αλλά από τα 

πρώτα στάδια ανάπτυξης του, οι δημιουργοί πρόσθεσαν 

τις σελίδες ως χωριστό περιεχόμενο. Αυτό άνοιξε την 
πόρτα στο κοινό που δεν ήθελε μόνο ένα ιστολόγιο, αλλά 
ένα απλό δικτυακό περιβάλλον να δημιουργούν και να 
διαχειρίζονται το περιεχόμενο του ιστότοπου τους. Από 
τότε οι σελίδες εξελίχθηκαν. Σήμερα το WordPress όποτε 
θέλουμε λειτουργεί ως εργαλείο ιστολογίων και άλλοτε ως 
σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), εξαρτώμενο 
από τις ανάγκες μας. Σε πείσμα της ευελιξίας ως απλό 
σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και σε πείσμα της 
νίκης του ως το καλύτερο Open Source CMS το 2009, το 
WordPress παραμένει γνωστό ως εργαλείο ιστολογίων.



Ο μόνος περιορισμός... είναι η 
φαντασία σας!!!

Άνθρωποι από όλο τον κόσμο, υποστηρίζουν και 
συνεισφέρουν στην συνεχή του ανάπτυξη και εξέλιξη. 
Αυτό και μόνο το καθιστά το καλύτερο blogging software 
για την ανάπτυξη και δημιουργία άρτιων websites.
Βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία Blog ή 
ιστοσελίδας με το WordPress είναι η ύπαρξη βάσης 
δεδομένων στο διαδίκτυο (mysql), η κατοχή δεξιοτήτων 
χρήσης μιας εφαρμογής ftp για το «ανέβασμα» του Word-
Press στο χώρο δημοσιεύσεων της ιστοσελίδας σας και 
αρκετή διάθεση και κέφι για να αναζητήσετε το design του 
θέματος που σας αρέσει προκειμένου να διαμορφώσετε 
την εξωτερική εμφάνιση της σελίδας σας. 

Η όλη διαχείριση του WordPress μετά το 
πρώτο στήσιμο του περιβάλλοντός του δεν 
προϋποθέτει την κατοχή καμιάς απολύτως 
εξειδικευμένης γνώσης πληροφορικής.

Βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε για τη 
δημιουργία μιας ιστοσελίδας με το WordPress είναι:
1. το όνομα της δικτυακής mysql βάσης που έχουμε
2. το όνομα χρήστη για την πρόσβασής μας σε αυτή
3. τον κωδικό πρόσβασης
4. το όνομα του εξυπηρετητή (Host ή Server) που μας 
παρέχει τη βάση αυτή.

Το WordPress έχει ένα σύστημα προτύπων ιστού το οποίο 
χρησιμοποιεί έναν επεξεργαστή προτύπων. Οι χρήστες 
του μπορούν να αλλάζουν τη θέση διαφόρων στοιχείων 
του γραφικού περιβάλλοντος χωρίς να χρειάζεται να 
επεξεργάζονται κώδικα PHP ή HTML. Μπορούν επίσης να 
εγκαθιστούν και να αλλάζουν μεταξύ διαφόρων οπτικών 
θεμάτων. Μπορούν ακόμα να επεξεργαστούν τον κώδικα 
PHP και HTML στα οπτικά θέματα, προκειμένου να 

επιτύχουν προχωρημένες τροποποιήσεις. Το WordPress 
έχει επίσης δυνατότητα ενσωματωμένης διαχείρισης 
συνδέσμων, μόνιμους συνδέσμους οι οποίοι είναι φιλικοί 
προς τις μηχανές αναζήτησης, δυνατότητα ανάθεσης 
πολλαπλών κατηγοριών και υποκατηγοριών στα άρθρα, 
και υποστήριξη για ετικέτες στα άρθρα και τις σελίδες. 
Συμπεριλαμβάνονται επίσης αυτόματα φίλτρα, τα οποία 
παρέχουν προτυποποιημένη μορφοποίηση του κειμένου 
(για παράδειγμα μετατροπή των διπλών εισαγωγικών 
σε «έξυπνα» εισαγωγικά (δηλαδή “ “ σε “ ”). Το WordPress 
υποστηρίζει επίσης τα πρότυπα Trackback και Ping-
back για προβολή συνδέσμων προς άλλους ιστότοπους, 
οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν συνδέσμους προς 
μια δημοσίευση ή άρθρο. Τέλος, το WordPress έχει μια 
πλούσια αρχιτεκτονική πρόσθετων λειτουργιών, η οποία 
επιτρέπει στους χρήστες και στους προγραμματιστές 
να επεκτείνουν τη λειτουργικότητά του πέρα από τις 
δυνατότητες οι οποίες αποτελούν μέρος της βασικής 
εγκατάστασης.
Διατίθενται εγγενείς εφαρμογές για το Android, το iP-
hone/iPod Touch, το iPad, το Windows Phone 7 και το 
BlackBerry οι οποίες παρέχουν πρόσβαση σε μερικές από 
τις δυνατότητες του πίνακα διαχείρισης του WordPress, 
και λειτουργούν με ιστολόγια στο WordPress.com και με 
πολλά σε WordPress.org.
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Tο WordPress περιέχει όλα τα βα-
σικά που χρειάζεται ένας ιστότο-
πος! 

Το WordPress είναι διάσημο για την 5λεπτη εγκατάσταση 
του. Στην πραγματικότητα, αν υπάρχουν οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις πριν την εγκατάσταση, θα πάρει πολύ 
λιγότερο! Οι απαιτήσεις πάλι, είναι πολύ λιτές και θα 
λειτουργεί στο σύνολο των διακομιστών τα οποία έχουν 
εγκατεστημένη την PHP και MySQL.

Έχει πολλά χαρακτηριστικά γνωρίσματα συμπεριλα-
μβανομένης μιας φιλικής προς το χρήστη ροής 
εργασίας, μιας πλούσιας αρχιτεκτονικής plugin, και ενός 
προηγμένου templating συστήματος. 
Όταν ο κόσμος ακούει τον όρο WordPress, συχνά 
το συνδέει με blog. Το WordPress ξεκίνησε ως μια 
πλατφόρμα για blogs, αλλά από τότε έχει εξελιχθεί σε 
μια πλήρη πλατφόρμα CMS. Πλέον δεν περιορίζεται για 
συγκεκριμένη χρήση, και τώρα είναι από τους καλύτερους 
τρόπους να διαχειρίζεστε το περιεχόμενο του website 
σας. Το εκπληκτικό με το WordPress είναι η ευκολία στην 
χρήση. Δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί στους υπολογιστές 
για να καταλάβετε πως λειτουργεί το WordPress, η αλλαγή 
περιεχομένου ή της όψης του website σας είναι δυνατόν 
να γίνει απλά με λίγα clicks.
Δεν χρειάζεται να μάθετε HTML, PHP, Javascripts ή να 
αγοράσετε ακριβά προγράμματα επεξεργασίας του web 
και να αφιερώσετε χρόνο να μάθετε την χρήση τους. 
Αν γνωρίζετε την χρήση ενός επεξεργαστή κειμένου, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WordPress! Υπάρχουν, 
κυριολεκτικά, εκατοντάδες theme διαθέσιμα για χρήση. Τα 
WordPress Plugins βοηθούν να προστεθούν λειτουργίες 
στο website σας που δεν συμπεριλαμβάνονται με την 
βασική έκδοση του WordPress. 

Εκδόσεις

Οι περισσότερες εκδόσεις του WordPress παίρνουν το 
κωδικό τους όνομα από γνωστούς μουσικούς της Τζαζ, 
αρχίζοντας από την έκδοση 1.0.

Πολλαπλά ιστολόγια

Πριν από την έκδοση WordPress 3.0, υποστήριζε 
ένα ιστολόγιο ανά εγκατάσταση, παρότι μπορούσαν 
να εκτελούνται πολλαπλές περιστάσεις του 
προγράμματος, εάν έτρεχαν από διαφορετικό φάκελο, 
και χρησιμοποιούσαν διαφορετικούς πίνακες στην 
βάση δεδομένων. Το WordPress Multi-User (ή WordPress 
MU ή απλά WPMU) ήταν μια παραλλαγή του WordPress 
δημιουργημένη για να επιτρέπει πολλαπλά ιστολόγια να 
λειτουργούν  με μία μόνο εγκατάσταση του προγράμματος, 
την οποία να διαχειρίζεται ένας κεντρικός διαχειριστής. Το 
WordPress MU επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ενός ιστότοπου 
να φιλοξενούν την δική τους κοινότητα ιστολόγων, καθώς 
και να ελέγχουν όλα τα ιστολόγια από έναν κεντρικό 
πίνακα ελέγχου. Το WordPress MU προσθέτει οκτώ νέους 
πίνακες δεδομένων για κάθε ιστολόγιο.
Το WordPress MU συγχωνεύθηκε με το WordPress ως 
μέρος της έκδοσης 3.0.

Βασικοί προγραμματιστές

Ο Matt Mullenweg και ο Mike Little είναι οι συνιδρυτές του 
έργου. Οι βασικοί προγραμματιστές που συνεισφέρουν 
είναι οι Ryan Boren, Mark Jaquith, Andrew Ozz, Peter 
Westwood, και άλλοι.
Το WordPress επίσης αναπτύσσεται από την κοινότητά 
του, συμπεριλαμβανομένων των Δοκιμαστών του WP, 
μιας ομάδας εθελοντών οι οποίοι δοκιμάζουν κάθε 
κυκλοφορία. Έχουν πρώιμη πρόσβαση σε καθημερινές 
ενημερώσεις του προγράμματος, σε δοκιμαστικές 
εκδόσεις και σε εκδόσεις υποψήφιες για κυκλοφορία. 
Τα σφάλματα τεκμηριώνονται σε μια ειδική λίστα 13



ταχυδρομείου, στο εργαλείο Trac του έργου.
Παρότι αναπτύσσεται σε μεγάλο βαθμό από την κοινότητα 
που το περιστοιχίζει, το WordPress συνδέεται στενά με 
την εταιρεία Automattic, την οποία ίδρυσε ο Matt Mullen-
weg. Στις 9 Σεπτεμβρίου του 2010, η Automattic δώρισε 
το εμπορικό σήμα WordPress στο νεοιδρυθέν Ίδρυμα 
WordPress, έναν οργανισμό με σκοπό την υποστήριξη του 
WordPress.org (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού 
και των αρχείων για τα πρόσθετα και τα πρότυπα), και τα 
bbPress και BuddyPress.

WordCamp 

Ως «WordCamp» ονομάζονται όλες οι εκδηλώσεις σχετικά 
με το WordPress, τόσο ανεπίσημες όσο και επίσημες. 
Το πρώτο τέτοιο γεγονός ήταν το WordCamp 2006, τον 
Αύγουστο του 2006 στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο

διήρκεσε μια μέρα και συγκέντρωσε περισσότερους από 
500 παρευρισκόμενους. Το επόμενο ήταν το διήμερο 
WordCamp 2007, τον Ιούλιου του 2007, και πάλι στο 
Σαν Φρανσίσκο, με περίπου 400 παρευρισκόμενους.
Το πρώτο WordCamp εκτός Σαν Φρανσίσκο έγινε στο 
Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 2007. Στη συνέχεια, έγιναν 
περισσότερα από 150 WordCamp σε όλο τον κόσμο, με 
μέσο όρο περίπου ένα την εβδομάδα. Το WordCamp 
του Σαν Φρανσίσκο, ένα ετήσιο γεγονός, παραμένει το 
επίσημο συνέδριο των προγραμματιστών και χρηστών 
του WordPress. Το πιο πρόσφατο WordCamp έγινε στι 
Σαν Φρανσίσκο τον Αύγουστο του 2011, διάρκεσε για 
τρεις μέρες και συγκέντρωσε περισσότερους από χίλιους 
συμμετέχοντες.
Στην Ελλάδα, το πρώτο WordCamp έγινε στις 30 
Ιανουαρίου του 2010 και το δεύτερο στις 4 Ιουνίου του 
2011, και τα δύο στην Θεσσαλονίκη.



ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

Apache HTTP Server
Ο Apache HTTP 
γνωστός και απλά 
σαν Apache είναι 
ένας εξυπηρετητής 

του παγκόσμιου ιστού (web). Όποτε ένας χρήστης 
επισκέπτεται ένα ιστότοπο το πρόγραμμα πλοήγησης 
(browser) επικοινωνεί με έναν διακομιστή (server) μέσω 
του πρωτοκόλλου HTTP, ο οποίος παράγει τις ιστοσελίδες 
και τις αποστέλλει στο πρόγραμμα πλοήγησης. O Apache 
είναι ένας από τους δημοφιλέστερους εξυπηρετητές 
ιστού, εν μέρει γιατί λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες 
όπως τα Windows, το Linux, το Unix και το Mac OS X. 
Κυκλοφόρησε υπό την άδεια λογισμικού Apache και 
είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Συντηρείται από μια 
κοινότητα ανοικτού κώδικα με επιτήρηση από το Ίδρυμα 
Λογισμικού Apache (Apache Software Foundation).
Ο Apache χρησιμοποιείται και σε τοπικά δίκτυα σαν 
διακομιστής συνεργαζόμενος με συστήματα διαχείρισης 
Βάσης Δεδομένων, π.χ. Oracle.

MySQL.
Η πρώτη του έκδοση, γνωστή ως NCSA HTTPd, 
δημιουργήθηκε από τον Robert McCool και κυκλοφόρησε 
το 1993. Θεωρείται ότι έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην αρχική 
επέκταση του παγκόσμιου 
ιστού. Ήταν η πρώτη βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή που 
παρουσιάστηκε απέναντι 
στον εξυπηρετητή http της εταιρείας Netscape και από 
τότε έχει εξελιχθεί στο σημείο να ανταγωνίζεται άλλους 
εξυπηρετητές βασισμένους στο Unix σε λειτουργικότητα 
και απόδοση. Από το 1996 ήταν από τους πιο δημοφιλείς 
όμως από τον Μάρτιο του 2006 έχει μειωθεί το ποσοστό 
της εγκατάστασής του κυρίως από τον Microsoft Inter-
net Information Services και την πλατφόρμα .NET. Τον 

Οκτώβριο του 2007 το μερίδιο του ήταν 47.73% από 
όλους τους ιστοτόπους.

PHP
H PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) είναι μια γλώσσα 
προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με 
δυναμικό περιεχόμενο. 
Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό 
διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να 
παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, 

που είτε θα σταλεί στο 
πρόγραμμα περιήγησης 
των επισκεπτών σε 
μορφή κώδικα HTML 
ή θα επεξεργασθεί 
τις εισόδους δίχως να 
προβάλλει την έξοδο 
στο χρήστη, αλλά θα τις 
μεταβιβάσει σε κάποιο 

άλλο PHP script.
Η PHP αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες 
στο Παγκόσμιο Ιστό, καθώς χρησιμοποιείται από 
πληθώρα εφαρμογών και ιστότοπων. Η ευρύτητα στη 
χρήση της είναι απόρροια της ευκολίας που παρουσιάζει 
ο προγραμματισμός με αυτή αλλά και στο γεγονός πως 
είναι μια γλώσσα η οποία βρίσκεται σχεδόν σε κάθε 
διακομιστή.
Ένα αρχείο με κώδικα PHP θα πρέπει να έχει την κατάλληλη 
επέκταση (π.χ. *.php, *.php4, *.phtml κ.ά.). Επίσης ακόμη 
κι όταν ένα αρχείο έχει την επέκταση .php, θα πρέπει ο 
server να είναι ρυθμισμένος για να επεξεργάζεται και να 
μεταγλωτίζει τον κώδικα PHP σε HTML που καταλαβαίνει 
το πρόγραμμα πελάτη. Ο διακομιστής Apache, που 
χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως σε συστήματα με τα 
λειτουργικά συστήματα GNU/Linux, Microsoft Windows, 
Mac OS X υποστηρίζει εξ ορισμού την εκτέλεση κώδικα 
PHP, είτε με την χρήση ενός πρόσθετου (mod_php).

Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1994, όταν ένας φοιτητής, 
ο Rasmus Lerdorf δημιούργησε χρησιμοποιώντας τη 

TheApache
Software Foundation

h t t p : / / w w w . a p a c h e . o r g /
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γλώσσα προγραμματισμού C ένα απλό script με όνομα 
php.cgi, για προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν 
σκοπό να διατηρεί μια λίστα στατιστικών για τα άτομα 
που έβλεπαν το online βιογραφικό του σημείωμα. 
Αργότερα αυτό το script το διέθεσε και σε φίλους του, οι 
οποίοι άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει περισσότερες 
δυνατότητες. Η γλώσσα τότε ονομαζόταν PHP/FI από τα 
αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter. 

Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην έκδοση 2.0 αριθμώντας 
περισσότερους από 50.000 ιστότοπους που τη 
χρησιμοποιούσαν, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi 
Gutmans και Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα 
από την αρχή, βασιζόμενοι όμως αρκετά στην PHP/FI 
2.0. Έτσι η PHP έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία θύμιζε 
περισσότερο τη σημερινή μορφή της. Στη συνέχεια, οι 
Zeev και Andi δημιούργησαν την εταιρεία Zend (από 
τα αρχικά των ονομάτων τους), η οποία συνεχίζει μέχρι 
και σήμερα την ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας PHP. 
Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 4 της PHP, τον Ιούλιο του 
2004 διατέθηκε η έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν 
ήδη διατεθεί και οι πρώτες δοκιμαστικές εκδόσεις της 
επερχόμενης PHP 6, για οποιονδήποτε προγραμματιστή 
θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Οι περισσότεροι ιστότοποι 
επί του παρόντος χρησιμοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 
και 5 της PHP.

MariaDB
Το MariaDB είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών 
Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΣΒΔ) που μετρά περισσότερες 
από 11 εκατομμύρια εγκαταστάσεις. Το πρόγραμμα 
τρέχει έναν εξυπηρετητή (server) παρέχοντας πρόσβαση 
πολλών χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων δεδομένων. 
Ξεκίνησε σαν κλάδος (fork) της MySQL από τον ιδιοκτήτη 
της όταν αυτή πουλήθηκε στην Oracle. Μέχρι την 
έκδοση 5.5 παρείχε όλες τις δυνατότητες που είχαν και οι 
αντίστοιχες εκδόσεις της MySQL.
Ο κώδικας του εγχειρήματος είναι διαθέσιμος μέσω της 
Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU, καθώς και μέσω 
ορισμένων ιδιόκτητων 
συμφωνιών. Ανήκει 
και χρηματοδοτείται 
από μία και μοναδική 
κερδοσκοπική εταιρία, τη σουηδική MySQL AB, η οποία 
σήμερα ανήκει στο MariaDB Foundation.
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Απαιτείται πολύ προσοχή στην διαφορά που έχουν μεταξύ 
τους τα 
wordpress.com & wordpress.org. 

Το com είναι free το δε org απαιτεί hosting. Φιλοξενείται 
στον ιστότοπο wordpress.com και εμφανίζει την 
διεύθυνση xxxxx.wordpress.com. Για παράδειγμα δείτε το 
verikoko.wordpress.com.
Επίσης, το com έχει περιορισμένα θέματα, περιορισμένο 
customization, συνήθως εμφανίζει διαφημίσεις στους μη 
συνδεδεμένους χρήστες, σας παρέχει περιορισμένο χώρο 
(μέχρι 3GB) και έχει οικονομικά συμφέροντα. Δεν έχει την 
δυνατότητα να “ανεβάσετε” plugins ενώ το wordpress.
com έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του blog σας.
Είναι ιδανικό για να ξεκινήσετε αφού δεν πληρώνεται 
τίποτα. Στον αντίποδα, δεν μπορείται να δημιουργήσετε 
ιστοσελίδα παρά μόνο blog (γιατί δεν έχεται πληρώσει για 
το “περιεχόμενο”) και κατ’ επέκταση δεν έχει SEO..!
Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι δεν υποστηρίζει eCom-
merce. Αν θέλετε να δημιουργήσετε “μαγαζί” τότε θα πάτε 
σε .org! Και θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι δεν υποστηρίζει 
multisites.

To org υποστηρίζει απεριόριστα, πληρωμένα ή δωρεάν, 
θέματα, σας παρέχει την δυνατότητα του σχεδιασμού 
του layout όπως επιθυμείτε, δεν έχει διαφημίσεις εκτός 
αν εσείς το θελήσετε, μπορείτε να το εκμεταλευτείτε 
οικονομικά βάζοντας links και διαφημίσεις που εσείς 
πληρώνεστε. 
Υπάρχει μια τεράστια κοινότητα (και στην Ελλάδα) 
ανθρώπων που ασχολούνται με το wordpress, είτε 
σαν προγραμματιστές είτε σαν χρήστες, η οποία είναι 
πρόθυμη να σας βοηθήσει. 
Σας ανήκει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας ή του 
blog σας και είναι SEO friendly. 
To site σας φιλοξενείται στο domain σας. Έτσι μπορείται 
οποιαδήποτε στιγμή να κάνετε customization & modifica-
tion στην ιστοσελίδα σας.
Εννοείται ότι υποστηρίζει e-Commerce καθώς και Multi-
sites.
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WordPress .ORG WordPress .COM Αναβαθμίσεις .com
Πλήρης υποστήριξη Θεμάτων 
(themes)
Μπορείτε χρησιμοποιήσετε έτοιμα-
εμπορικά θέματα, καθώς και όλα τα 
ελεύθερα θέματα που υπάρχουν.
Μπορείτε να τροποποιήσετε, 
προσαρμόσετε, ή να κάνετε οτιδήποτε 
σας αρέσει με τα δικά σας θέματα.

Περιορισμένη υποστήριξη 
θεμάτων(themes)
Είστε περιορισμένοι στο να 
χρησιμοποιήσετε τα δωρεάν θέματα 
που παρέχει το wordpress στο re-
pository («αποθήκες») του.Μπορείτε να 
τροποποιήσετε το Css ή άλλα στοιχεία 
στο θέμα σας.

Αν θέλετε να επεξεργαστείτε το Css θα 
πρέπει να πληρώσετε 30$ τον χρόνο.
Μπορείτε να αγοράσετε εμπορικά 
themes με το αντίστοιχο αντίτιμο.

Όλα τα Plugins επιτρέπονται
Μπορείτε να ανεβάσετε οποιοδήποτε 
ελεύθερο, πληρωμένο, ή δικό σας 
plugin. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να 
μεγιστοποιήσετε το WordPress ως CMS.

Δεν επιτρέπονται Plugins
Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε 
οποιοδήποτε ελεύθερο, πληρωμένο, 
ή δικό σας plugin. Υπάρχουν πολλά 
ενσωματωμένα plugins.

Το WordPress VIP program σου επιτρέπει 
να πάρεις πλήρως τον έλεγχο του site 
σου και μπορείς να βάλεις οποιοδήποτε 
plugin, διαφημίσεις, PHP κώδικα κτλ. με 
2500$ τον μήνα για μέχρι 5 σελίδες

Μηνιαίο έξοδο
Θα πρέπει να πληρώσετε για το web 
hosting σας.
Θα πρέπει να καταβάλλετε ένα ποσό τον 
μήνα για το hosting σας και ετήσιο τέλος 
για το domain name σας.

Τα Blogs στο WordPress.com είναι 
δωρεάν
Δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 3GB χώρο 
στον δίσκο.
Το Blog σας θα εμφανίζει διαφημίσεις 
στους μη εγγεγραμμένους χρήστες.

Domain 12-17$/ χρόνο.Αν θέλετε 
περισσότερο χώρο τότε οι τιμές 
ξεκινάνε απο 19.97$ για τα 5 GB τον 
χρόνο και μπορεί να φτάσει μέχρι 
τα 289.97$ τον χρόνο για τα 100Gb.
Υπάρχει η επιλογή να μην εμφανίζονται 
διαφημίσεις για 29.97$ τον χρόνο.

Ελευθερία
Μπορείτε να πουλήσετε όσες 
διαφημίσεις θέλετε μέσα απο τις σελίδες 
σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
οποιαδήποτε υπηρεσία διαφημίσεων 
θέλετε.
Το πιο σημαντικό είναι οτι
κρατάτε το 100% του ποσού που 
κερδίζετε απο το site σας.

Περιορισμένη Ελευθερία
ΔΕΝ επιτρέπεται να πουλήσετε 
διαφημίσεις στον ιστότοπό σας, εκτός 
εάν έχετε 25.000 pageviews τον μήνα.
Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να 
δοκιμάσετε το εξτρα χαρακτηριστικό 
που ονομάζεται
Ad Control.

Το κόστος για να ενεργοποιήσετε το 
feauture Ad Cotrol είναι μηδενικό, θα 
πρέπει να μοιράζεστε τα κέρδη σας με 
την Automatic 50/50

Συντήρηση
Είστε υπεύθυνοι να κρατάτε το site σας 
ενημερωμένο, διατηρώντας τακτική 
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, να 
έχετε τον έλεγχο για SPAM και το πιο 
σημαντικό να διατηρείτε το site σας 
βελτιστοποιημένο.

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για 
τίποτα.
Όλες τις εργασίες συντήρησης του 
ιστοτόπου συμπεριλαμβανομένων των 
ενημερώσεων, δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας, βελτιστοποίηση, και πολλά 
άλλα, τα αναλαμβάνει το WordPress.com

Δεν είσαστε μέρος του Δικτύου Επιπλέον Traffic

Πηγή : WordPress Greece



Εναλλακτικός τρόπος εκτέλεσης ιστοσελίδων 
(χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες)

Ο συνδυασμός Linux/Apache/MySQL/PHP, που είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα εκτέλεσης ιστοσελίδων είναι 
γνωστός και με το ακρωνύμιο LAMP. Παρόμοια, ο συνδυασμός */Apache/MySQL/PHP ονομάζεται *AMP, όπου το 
πρώτο αρχικό αντιστοιχεί στην πλατφόρμα, στην οποία εγκαθίστανται ο Apache, η MySQL και η PHP (π.χ. Windows, 
Mac OS X). Ο LAMP συνήθως εγκαθίσταται και ρυθμίζεται στο Linux με τη βοήθεια του διαχειριστή πακέτων της 
εκάστοτε διανομής. 
Στην περίπτωση άλλων λειτουργικών συστημάτων, επειδή το κατέβασμα και η ρύθμιση των ξεχωριστών 
προγραμμάτων μπορεί να είναι πολύπλοκη, υπάρχουν έτοιμα πακέτα προς εγκατάσταση, όπως το XAMPP και το 
WAMP για τα Windows και το MAMP για το Mac OS X. 

XAMPP logo
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Όπως θα δείτε όσοι 
χρησιμοποιήσουν το *AMP 
είναι εξαιρετικά εύκολο στην 
εγκατάσταση του WP αλλά 
και στην χρήση του. Αποτελεί 
ιδανικό τρόπο εξομοίωσης του 
WordPress με την εγκατάσταση 
σε έναν provider host και είναι 
ικανοποιητική διαδικασία για 
αρχάριους και για όσους θέλουν 
να πειραματιστούν. 
Με τον ίδιο τρόπο, μπορούμε να 
έχουμε και άλλα προγράμματα 
στον υπολογιστή μας, όπως το 
drupal, το prestashop, κλπ.
Αρκεί να μεταβούμε (για το Mac) 
στο Applications>MAMP>htdocs
και να τοποθετήσουμε το φάκελο 
που περιέχει το πρόγραμμα.
Ανοίγουμε τον φάκελο του 

προγράμματος και “πηγαίνουμε” 
στην εγκατάσταση.
Εάν θέλουμε αυτό το site από lo-
calhost να το κάνουμε live site, 
θα πρέπει να κάνουμε τα εξής 
βήματα.
Πρώτα απ’ όλα να πάρουμε 
back-up το προς μεταφορά site. 
Στην συνέχεια να πάμε στην 
αρχική σελίδα του MAMP και 
να επιλέξουμε τα Εργαλεία. 
Κάνοντας “κλικ” στο phpMyAd-
min εμφανίζεται μία database και 
την κλικάρουμε. Αν δεν θυμάστε 
το όνομα που έχετε δώσει στην 
DB, τότε πρέπει να βρείτε το wp-
config.php file της εγκατάστασης.





Για το εν λόγω παράδειγμα, αυτή την DB 
την ονόμασα migrate_wordpress. Κάντε 
export την database και επιλέξτε το 
Quick option. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις να 
μείνουν όπως έχουν. Πατήστε το go και 
ένα μεγάλο μέρος του SQL κώδικα θα 
σχηματιστεί. Αντιγράψτε τον κώδικα και 
“σώστε” τον σε ένα καινούργιο αρχείο 
με .sql επέκταση.  Τώρα έχουμε πλήρη 
αντιγραφή των κειμένων, εικόνων, da-
tas, κλπ, που μπορούν να μεταφερθούν 
σε live site. 
Κάντε εγκατάσταση του WordPress από 
την αρχή. Μεταφέρετε τα αρχεία σας με 
έναν FTP (File Transfer Protocol) από τον 
υπολογιστή σας στο server. 

Για να λέμε του στραβού το δίκιο, δεν 
κατάφερα να το κάνω παρά μόνο μία 
φορά... 
Για αυτό σας συμβουλεύω να κάνετε 
από την αρχή την διαδικασία του live 
site και να έχετε ως “μπούσουλα” το 
παλιό WP στο *AMP.
Αν θέλετε την ακολουθείτε...!





By Shmuel Csaba Otto Traian



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WORDPRESS 
(ή αν προτιμάτε installation)
Η εγκατάσταση WordPress είναι το πρώτο βήμα για να 
φτιάξουμε ένα εύχρηστο και λειτουργικό site ή blog, 
ακόμη και χωρίς καθόλου γνώσεις προγραμματισμού ή 
ιδιαίτερη εξοικείωση με την τεχνολογία. Στον οδηγό αυτό 
θα δούμε αναλυτικά την εγκατάσταση WordPress, με απλά 
βήματα που μπορεί να ακολουθήσει ο καθένας.
Πρώτα απ’ όλα πρεπει να κατοχυρώσουμε το domain 
name μας. Το όνομα χώρου είναι πολύ βασικό γιατί 
αποτελεί την διεύθυνση της ιστοσελίδας μας, π.χ. www.
loukoumaki.gr.
Για να είμασατε πιο ακριβείς όσον αφορά την διεύθυνση 
πρέπει απαραίτητα να είναι της μορφής 

http://www.onomasite.com
έστω ότι είναι http://www.loukoumaki.gr

Οι νέοι browsers το θεωρούν αυτονόητο και δεν το βάζουν 
το πρόθεμα http://.

Αφού κατοχυρώσουμε το όνομα του χώρου μας θα πρέπει
να αγοράσουμε χώρο φιλοξενίας.
Συνήθως οι δωρεάν χώροι φιλοξενίας που δίνουν σχεδόν 
όλοι οι hosting providers, είναι χώροι φιλοξενίας στατικών 
σελίδων. Ενώ λοιπόν πολλά hosting προσφέρουν δωρεάν 
πακέτα φιλοξενίας, αυτά τα πακέτα σχεδόν ποτέ δεν 
περιλαμβάνουν βάση δεδομένων και είναι αδύνατον να 
εγκατασταθεί σε αυτά το WordPress ή οποιοδήποτε CMS.
Αποφεύγουμε να κάνουμε hosting σε διάφορες ιστοσελίδες 
που παρέχουν και βάσεις δεδομένων. Συνήθως πρόκειται 
για spammers, οι οποίοι επιθυμούν την database σας να 
της παράσχουν φιλοξενία. Το αποτέλεσμα είναι ότι το site 
σας θα φιλοξενείται σε server με άλλα site που θα κάνουν 
spam και με την ίδια διεύθυνση IP, με αποτέλεσμα και το 
δικό σας site να θεωρείται ως spam-site. 

https://www.papaki.gr/
managed-wordpress-hosting.htm
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Για να “δείχνει” το όνομα που αγοράσαμε στον server που 
θα φιλοξενήσει το site μας, θα πρέπει να ορίσουμε σωστά 
τους nameservers. Αυτή είναι μια διαδικασία την οποία 
πρέπει να κάνουμε χειροκίνητα ακόμα και αν αγοράσαμε 
το όνομα χώρου και τη φιλοξενία από την ίδια επιχείρηση.
Οι σοβαρές επιχειρήσεις στέλνουν ένα e-mail αμέσως μετά 
την αγορά φιλοξενίας, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τη σύνδεση με το όνομα χώρου.
Αρκεί να συμπληρώσουμε τις παραπάνω πληροφορίες για 
τους nameservers στη διαχείριση του ονόματος χώρου. 
Η διαδικασία αυτή θα πάρει από 24 έως 48 ώρες για να 
ολοκληρωθεί και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε 
το όνομα χώρου.
Εφόσον λοιπόν έχουμε όνομα χώρου και λογαριασμό 
φιλοξενίας, μπορούμε να κατεβάσουμε και να 
εγκαταστήσουμε το WordPress. Για τη νεότερη έκδοση 
στα Ελληνικά, αρκεί να μπούμε στη διεύθυνση http://
el.wordpress.org ή να μπούμε στη http://wordpress.org 
για να κατεβάσουμε την τελευταία έκδοση στα αγγλικά.

Στα δεξιά θα βρούμε την τελευταία έκδοση, που τη στιγμή 
που γράφονται αυτές οι γραμμές είναι η 4.7.2.
Τα αρχεία του WordPress θα κατέβουν σε ένα συμπιεσμένο 
φάκελο .zip. Δεν αποσυμπιέζουμε το φάκελο, θα μας 
χρειαστεί όπως είναι.
Στην εγκατάσταση του WordPress, τον περισσότερο χρόνο 
τον παίρνουν να προετοιμάσουμε η βάση δεδομένων 
και τα αρχεία για να ξεκινήσουμε στη συνέχεια την 
εγκατάσταση.
Αν έχετε αγοράσει φιλοξενία από κάποια εταιρεία, που 
χρησιμοποιεί διαφορετικό περιβάλλον (πχ Plesk ή 
Cpanel), η βασική λογική είναι η ίδια, θα πρέπει απλά να 
εντοπίσετε τις σχετικές ενότητες.
Το επόμενο βήμα είναι να προσθέσουμε το domain 
μας στο διαχειριστικό. Στο Plesk αυτό γίνεται από την 
επιλογή “Add Domain”.



cPanel

Plesk

bluehost

“One-click” installation



Δημιουργία βάσης δεδομένων
Με το domain έτοιμο, πηγαίνουμε στην ενότητα Data-
bases -> Add a Database για να δημιουργήσουμε τη βάση 
δεδομένων.
Στο database name μπορούμε να βάλουμε ό,τι όνομα 
θέλουμε, εφόσον περιλαμβάνει μόνο λατινικούς 
χαρακτήρες, αριθμούς, ή την κάτω παύλα “_”.
Στην ενότητα Users βάζουμε τα στοιχεία ενός χρήστη ο 
οποίος θα διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων. Για λόγους 
ασφαλείας καλό είναι να αποφύγουμε προφανή ονόματα 
όπως admin ή administrator.
Στο New Password δημιουργούμε έναν πολύ ισχυρό 
κωδικό και τσεκάρουμε το σχετικό κουτάκι για να έχει ο 
χρήστης πλήρη δικαιώματα στη βάση δεδομένων.
Σημειώνουμε κάπου τα παραπάνω στοιχεία, το όνομα της 
βάσης δεδομένων, το όνομα χρήστη και τον κωδικό, γιατί 
θα μας χρειαστούν κατά την εγκατάσταση WordPress.
Εφόσον τα κάναμε όλα σωστά, η βάση δεδομένων 
δημιουργείται επιτυχώς.

Ανέβασμα αρχείων WordPress
Το βήμα αυτό μπορεί να γίνει και μέσω FTP Client, όπως 
ο Filezilla, το Cyberduck, ο CaptainFTP, κά,  αλλά στην 
προκειμένη περίπτωση είναι πιο εύκολο να το κάνουμε 
μέσα από το διαχειριστικό.
Αρκεί να πάμε στην ενότητα “Files” και θα δούμε όλα τα 
αρχεία που περιέχει ο χώρος που νοικιάζουμε στο server.

Εγκατάσταση WordPress
Για να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση Word-
Press, πηγαίνουμε στο “Go!”. Στην επόμενη σελίδα 
συμπληρώνουμε το όνομα της βάσης δεδομένων, το 
όνομα χρήστη της βάσης δεδομένων και τον κωδικό 
χρήστη, ακριβώς όπως τα ορίσαμε κατά τη δημιουργία 

Εφόσον πρόκειται για νέο site, τα αρχεία που έχει 
ήδη μέσα δεν μας απασχολούν, έχουν δημιουργηθεί 
αυτόματα και μπορούμε να τα επιλέξουμε όλα και 
να τα διαγράψουμε.

της βάσης δεδομένων. Για λόγους ασφαλείας, καλό είναι 
να επιλέξουμε και ένα άλλο πρόθεμα πίνακα αντί για το 
προεπιλεγμένο wp_. Θα πρέπει όμως να περιλαμβάνει 
μόνο γράμματα, αριθμούς, ή την κάτω παύλα “_ “, 
αλλιώς θα έχουμε σφάλμα. Το τελευταίο βήμα είναι να 
φτιάξουμε το λογαριασμό του διαχειριστή στο Word-
Press, συμπληρώνοντας τα στοιχεία. Και φυσικά σε 
καμία περίπτωση δεν βάζουμε τα ίδια στοιχεία με τον 
διαχειριστή της βάσης δεδομένων.  



Έχοντας συμπληρώσει όλα τα στοιχεία, κάνουμε κλικ στην 
“Εγκατάσταση του WordPress”, και είμαστε έτοιμοι.

That’s it!!!
Πλέον η εγκατάσταση WordPress έχει ολοκληρωθεί. 
Κάνοντας κλικ στη Σύνθεση, θα οδηγηθούμε στη σελίδα 

Είναι σημαντικό να βάλουμε μια υπάρχουσα 
διεύθυνση email, γιατί αν ξεχάσουμε τον κωδικό μας, 
μέσα από αυτή τη διεύθυνση θα μπορέσουμε να τον 
επανακτήσουμε ή/και να τον αλλάξουμε.

www.onomasite.com/wp-login.php 
για να συνδεθούμε με το λογαριασμό μας.
Ως διαχειριστές, έχουμε πλήρη πρόσβαση στο 
διαχειριστικό πάνελ και όλες τις λειτουργίες του.  Μετά την 
εγκατάσταση WordPress, πλέον η αρχική σελίδα οδηγεί 
στο προεπιλεγμένο theme του WordPress, μαζί με την 
καθιερωμένη πρώτη δημοσίευση “Καλημέρα Κόσμε!”.



http://www.loukoumaki.gr
Ας δούμε βήμα-βήμα το σχεδιασμένο με WP δυναμικό 
site που “ακούει” στο όνομα loukoumaki (loukoumaki.gr). 
Ας προσπαθήσουμε να μπούμε στο διαχειριστικό μέσω 
της εντολής www.loukoumaki.gr/wp-admin , βλέπουμε 
ότι αν το γράψουμε με κεφαλαία δεν αναγνωρίζει την 
εντολή και αυτομάτως “βγάζει” μία σελίδα 404error! 

Επειδή διαχειρίζομαι και άλλες σελίδες, εκτός από το 
loukoumaki και έχοντας account στο wordpress.com με 
ρωτάει αν θέλω να συνδεθώ με το .com ή να κάνω log in 
με όνομα χρήστη και κωδικό σύνδεσης. Στην προκειμένη 
περίπτωση θα επιλέξω την δεύτερη option και θα δώσω 
username & password. 
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Και να ‘μαστε στο διαχειριστικό περιβάλλον του Word-
Press ή αλλιώς Dashboard.
Σε αυτή την σελίδα έχουμε την συνοπτική εικόνα του site ή 
του blog μας και καλούμαστε να το παραμετροποιήσουμε.
Για παράδειγμα, εδώ μας προτρέπει να κάνουμε cus-
tomize την ιστοσελίδα (αν το έχουμε κάνει ήδη, εδώ μας 
δίνεται η ευκαιρία να το ξανακάνουμε σε περίπτωση που 
δεν μας άρεσε το θέμα), μας δίνει την δυνατότητα να 
ορίσουμε την αρχική σελίδα, να βάλουμε περιεχόμενο, 
να προσθέσουμε σελίδες, να δούμε προεπισκόπηση του 

site μας και να βάλουμε μενού ή widgets. Επίσης, στο “At 
a Glance” μας δίνει μία συνοπτική εικόνα του τι περιέχεται 
στην ιστοσελίδα μας (στο συγκεκριμένο παράδειγμα 22 
σελίδες και 30 posts).

Καλό θα ήταν, τις ειδοποιήσεις που βρίσκονται στο 
πάνω μέρος της σελίδας (π.χ. How’s it Going?) να τις 
σβήνουμε. Είναι ενημερώσεις, στην ουσία, άχρηστες και 
καταλαμβάνουν χώρο που στην θα μας χρειαστεί.



Ας πάρουμε το dashboard με την σειρά εμφάνισης...
Πρώτο από όλα είναι το Posts. Στην υποκατηγορία του 
βρίσκουμε τις εξής παραμέτρους: All Posts, Add New, 
Categories & Tags. To All Posts μας εμφανίζει όλες τις 
καταχωρήσεις που έχουμε κάνει. 

Πάνω αριστερά, εμφανίζεται το tab Add New υπό την 
μορφή πλήκτρου, το οποίο πατώντας το μας ανοίγει ένας 
κειμενογράφος (όπως το Word).



Για ορισμένα plugins 
που εμφανίζονται, θα 
μιλήσουμε σε επόμενη 
ενότητα (Χρήσιμα Plug.)

Όπως βλέπετε, έχει εμφανείς ομοιότητες με το word. 
Στην δεξιά στήλη βρίσκεται το Publish. Αυτό έχει δύο tabs, 
το Save Draft και το Preview. Με το μεν πρώτο σώζουμε ένα 
πρόχειρο αντίγραφο του άρθρου μας ενώ το δεύτερο μας 
δίνει μία προεπισκόπηση του προς δημοσίευση άρθρου. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν πατήσουμε το μπλε κουμπί που λέει 
Publish, ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΩΘΕΙ!!!
Στο Format επιλέγουμε το περιεχόμενο της δημοσίευσης. 
Αφήνουμε την προεπιλογή Standard και ησυχάζουμε..!
Το τρίτο παράθυρο λέει Categories, κι επειδή δεν θα υπάρχει 
κατηγορία, πάμε να δημιουργήσουμε...



Δίνουμε ένα όνομα κατηγορίας που να περιγράφει όσο 
το δυνατό πιό καλά την πρόθεση μας. Π.χ, η κατηγορία 
CRAFT (η οποία έχει slug το craft) είναι μια γενικευμένη 
κατηγορία που μπορεί να “φιλοξενήσει”  αρκετά προϊόντα. 
Το slug είναι το URL-friendly version του ονόματος της 
κατηγορίας.
Στα Τags δίνουμε, όσο μπορούμε, περιφραφικές λέξεις 
ή σύντομες φράσεις που αποδίδουν το περιεχόμενο της 
δημοσίευσης. Το WP μας παρέχει την δυνατότητα να 
βάλουμε όσα tags  θέλουμε αρκεί να χωρίζονται με κόμμα
Στο Feature Image έχουμε την επιλογή (αν είναι e-shop) 
να βάλουμε φωτογραφία. 
Στο σημείο που εμφανίζεται ο Author, αν δεν επιλέξουμε 
κανένα όνομα, εμφανίζεται ως προεπιλογή ο admin. 
Ειδάλλως, πάμε στις ρυθμίσεις κι επιλέγουμε και άλλους.



Στη συνέχεια έχουμε την Media Library. Εδώ συναντάμε 
τις βιβλιοθήκες γραφικών, είτε είναι εικόνες, είτε βίντεο, 
είτε gifs ή ότι άλλο είδος γραφικού προτιμάτε. 

Το ανέβασμα οποιουδήποτε αρχείου είναι εύκολη 
υπόθεση. Είτε με drag and drop από την επιφάνεια 
εργασίας, είτε με την επιλογή Select Files από τον 
υπολογιστή σας, το δίκτυο σας, κ.α.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΑ VIDEO ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ 
Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ .MP4 

ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΞΕΙ..!



Στη συνέχεια είναι οι Pages. Είναι μία σύνοψη των σελίδων 
που περιέχονται μέσα στο site μας. Μας δίνει στοιχεία για 
το όνομα της σελίδας, για το ποιός έγραψε το κείμενο, για 
το πότε δημοσιεύθηκε και για το αν έχουν γραφτεί κάποια 
σχόλια για το συγκεκριμένο άρθρο.  

Πατώντας το μπλέ κουμπί (Add New), πάνω αριστερά, 
εμφανίζεται μία νέα σελίδα (Add New Page). Βάζουμε τον 
τίτλο που επιθυμούμε, βάζουμε το κείμενο ή τα γραφικά ή 
τα links και τελειώνοντας πάταμε το Publish (πάνω δεξιά).
Αν δεν πατήσουμε το “μαγικό” αυτό κουμπάκι τότε όλη 
μας η δουλειά πήγε στον “βρόντο”...

Κατεβαίνοντας στην σελίδα, που θα δημιουργήσουμε, 
βρίσκουμε το slug και τον author. Πρέπει απαραιτήτως να 
τα συμπληρώσουμε!
Το Sharing πρέπει να είναι τρεκαρισμένο.

Θα αναφερθούμε παρακάτω 
πως  “γεμίζουμε” το Slug.



Τα Themes είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα των CMS 
όπως το WordPress. Επιλέγοντας ένα από τα αμέτρητα 
έτοιμα θέματα WordPress, μπορούμε να αλλάξουμε ριζικά 
την εμφάνιση της σελίδας μας, χωρίς γνώσεις γραφιστικής 
ή προγραμματισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  
πως έχετε ήδη το δικό σας domain και hosting και έχετε 
ολοκληρώσει την εγκατάσταση WordPress. 
Σήμερα, με τα κατάλληλα θέματα WordPress, ακόμη και 
κάποιος αρχάριος μπορεί να δημιουργήσει ένα καθ’ όλα 
επαγγελματικό site. Μια απλή αναζήτηση για θέματα 
WordPress σε μία μηχανή αναζήτησης θα επιστρέψει 
πάνω από 120 εκατομμύρια (!) αποτελέσματα. Αρκετές 
από από αυτές τις σελίδες μπορεί να περιέχουν δεκάδες, 
ή ακόμα και εκατοντάδες διαφορετικά θέματα WordPress, 
δωρεάν και επί πληρωμή. Τα καλοφτιαγμένα θέματα 
WordPress δίνουν μεγάλη ελευθερία στον ιδιοκτήτη 
της ιστοσελίδας, όσον αφορά στη λειτουργικότητα 
ολόκληρης της ιστοσελίδας. 

Είναι σημαντικό ένα WordPress 
Theme να είναι Responsive, δηλαδή 
να προσαρμόζεται αυτόματα στην 
ανάλυση και της διαστάσεις της 
συσκευής που χρησιμοποιεί ο 

επισκέπτης.

Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να 
επισκεπτόμαστε το “Demo” ή το 
“Live Preview” που έχει κάθε σοβαρή 
σελίδα, για να δούμε το WordPress 
Theme της επιλογής μας εν δράσει. 

Από το κουμπί 
“Add New” 
μπορούμε να 
αλλάξουμε το 
Theme.
Το νέο Theme 
θα πρέπει 
να είναι σε 
μορφή .zip 
για να το 
ανεβάσουμε 
στον server.



Τα θέματα WordPress δεν είναι απλές εικόνες που 
χρησιμοποιούμε για το site μας. Πρόκειται για δυναμικές 
εμφανίσεις οι οποίες περιέχουν εκατοντάδες γραμμές 
κώδικα, οι οποίες υποστηρίζουν τη λειτουργικότητά τους.
Υπάρχουν επιτήδειοι οι οποίοι παίρνουν εμπορικά και 
επιτυχημένα θέματα WordPress, αφαιρούν από τον κώδικα 
τα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή, και προσθέτουν 
δικό τους κώδικα, τον οποίο φυσικά δεν γνωρίζει να 
ελέγξει ο μέσος χρήστης.
Ο κώδικας αυτός μπορεί από το να παρακολουθεί τους 
επισκέπτες του site και να υποκλέπτει τα email των 
μελών που εγγράφονται μέχρι να εμφανίζει pop-up με 
διαφημίσεις, ή ακόμα και να δώσει πρόσβαση σε κάποιον 
τρίτο στον κώδικα της σελίδας μας.
Μία ιδιαίτερα επικίνδυνη μορφή επίθεσης μέσα από 
“πειραγμένα” θέματα WordPress αλλά και Plugins είναι η 
μόλυνση CryptoPHP.
Ουσιαστικά τα θέματα αυτά περιέχουν μία και μόνο 
γραμμή κώδικα, η οποία στο απαίδευτο μάτι φαίνεται 
εντελώς αθώα, κάπως έτσι:

<?php include(‘assets/images/social.png’); ?>

Όμως ένας προγραμματιστής που γνωρίζει PHP αμέσως 
θα παρατηρήσει πως αυτός ο κώδικας είναι περίεργος, 
καθώς μια εντολή της PHP περιλαμβάνει ένα αρχείο, αντί 
για εκτελέσιμο κώδικα.
Αξίζει φυσικά να τονίσουμε πως ένα τέτοιο είδος 
μόλυνσης μέσω του Theme δεν πρόκειται να το εντοπίσει 
κανένα antivirus ή malware scanner όταν κατεβάζουμε το 
theme, γιατί δεν ανήκει στις απειλές τις οποίες ψάχνουν 
τα προγράμματα του είδους.
Συνεπώς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον 
αφορά τα θέματα WordPress, ιδιαίτερα τα δωρεάν, και να 
αποφεύγουμε άγνωστες και ύποπτες πηγές στο Internet.

The Best of the Best
Μέρος του ομίλου ΕnvatoΜarket, που περιλαμβάνει 
εξειδικευμένες ιστοσελίδες για οτιδήποτε χρειαστούμε 
στο site μας, το ThemeForest εξειδικεύεται στα Themes. To 
Creative Market έχει πιθανώς το μεγαλύτερο εύρος τιμών 
σε θέματα WordPress από οποιοδήποτ marketplace τη 
αγοράς. Φυσικά, σε κάθε αναφορά στα θέματα WordPress 
δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απ’ έξω τους ίδιους 
τους δημιουργούς του WordPress.org. Επίσης, υπάρχουν 
και τα StudioPress, MyThemeShop, Mojo Themes, κ.α.

https://www.siteground.com/blog/cryptophp-infection/



Στο διαχειριστικό του WordPress, στην ενότητα “Εμφάνιση”, 
θα βρούμε την υποενότητα “Customize” (Προσαρμογή).
Εδώ είναι συγκεντρωμένες όλες οι δυνατότητες αλλαγών 
που μας δίνονται όσον αφορά την εμφάνιση WordPress.
Επιπλέον, έχουμε μια προεπισκόπηση της σελίδας μας η 
οποία είναι ξεχωριστή από την σελίδα που εμφανίζεται 
για τους επισκέπτες.
Όταν είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, 
κάνοντας κλικ στο “Αποθήκευση & δημοσίευση”, όλες οι 
αλλαγές εφαρμόζονται στο site μας. Αντίστοιχα, αν οι 
αλλαγές που κάναμε δεν μας αρέσουν, κάνοντας κλικ στο 
“Χ” και βγαίνοντας από την ενότητα “Προσαρμογή”, θα 
εξαφανιστούν, εμφανίζοντας και σχετικό προειδοποιητικό 
μήνυμα.
Όλα τα θέματα WordPress, δωρεάν ή αγορασμένα, θα 
δίνουν άλλες επιλογές, ανάλογα με την κατασκευή και τις 
δυνατότητές τους.
Εδώ μπορούμε, και εξαρτάται από το θέμα, να 
διαμορφώσουμε ή να τροποποιήσουμε τον τίτλο και 
υπότιτλο της ιστοσελίδας μας, τα χρώματα, την εικόνα της 
κεφαλίδας, την εικόνα για το φόντο* (μπορούμε επίσης να 
επιλέξουμε πώς θα είναι στοιχισμένη η εικόνα φόντου, και αν όταν 
κάνουμε scroll προς τα κάτω τη σελίδα το φόντο θα κάνει και αυτό 
scroll, ή αν θα παραμένει σταθερό), την πλοήγηση & τα μενού 
(το να χρησιμοποιήσουμε την ενότητα αυτή προϋποθέτει να έχουμε 
δημιουργήσει ήδη ένα μενού, αυτό γίνεται από την ενότητα “Μενού” 
την οποία επίσης θα βρούμε στην “Εμφάνιση”).

* Αν χρησιμοποιείτε 
ελληνικά, η επιλογή 
“Τίτλος” είναι λάθος 
μετάφραση του Tile, 
που σημαίνει να 
ε π α ν α λ α μ β ά ν ε τα ι 
από αριστερά προς 
τα δεξιά και από 
πάνω προς τα κάτω 
σε όλη την οθόνη.



Ίσως το σημαντικότερο στοιχείο στην 
εμφάνιση του WordPress είναι τα 
Widgets που θα επιλέξουμε και πώς 
θα τις τοποθετήσουμε.
Οι μονάδες (μετάφραση του widgets) 
είναι αντικείμενα που μπορούν να 
τοποθετηθούν σε προκαθορισμένες 
θέσεις του θέματος για να εμφανίσουν 
ειδικό περιεχόμενο.
Widgets όπως η αναζήτηση ή το 
αρχείο μπορούν να είναι πολύ 
χρήσιμες για τη σελίδα μας. Επίσης, 
πολλά Plugins θα εγκαταστήσουν 
δικές τους μονάδες, ώστε να 
μπορούμε να προσθέσουμε άμεσα 
δυνατότητες του συγκεκριμένου 
plugin στη σελίδα. Το πιο χρήσιμο 
widget απ’ όλα είναι το “Κείμενο”.

Αν θέλουμε πχ να βάλουμε 
διαφημίσεις της Google στην 
ιστοσελίδα μας, ο πιο εύκολος 
τρόπος είναι να βάλουμε τον κώδικα 
της διαφήμισης που δίνει έτοιμο η 
Google σε μια μονάδα “κείμενο” και 
να τοποθετήσουμε τη μονάδα όπου 
μας επιτρέπει το θέμα.
Ένα καλής ποιότητας theme μπορεί 
να έχει περισσότερες θέσεις για widg-
ets, που μας δίνει πολύ μεγαλύτερη 
ευελιξία να τροποποιήσουμε την 
εμφάνιση του WordPress όπως 
ακριβώς τη θέλουμε. Μπορούμε να 
τοποθετήσουμε ή να αφαιρέσουμε 
μονάδες μέσα από την ενότητα 
“Widgets”, το να το κάνουμε στην 
προσαρμογή μας επιτρέπει να 

δούμε πώς η αλλαγή στις μονάδες 
αλλάζει την εμφάνιση Word-
Press, άμεσα. Στην πρωτεύουσα 
πλευρική στήλη, για παράδειγμα, 
μπορεί να μετακινήσουμε την 
αναζήτηση, σέρνοντας την και 
αφήνοντάς, ώστε να μην είναι το 
πρώτο στοιχείο, αλλά το τρίτο. 
Μπορούμε επίσης να αφαιρέσουμε 
μια μονάδα, κάνοντας κλικ επάνω 
της και επιλέγοντας “Αφαίρεση”. Η 
μονάδα δεν θα διαγραφεί εντελώς, 
αλλά θα μεταφερθεί στη στήλη των 
ανενεργών μονάδων, αν θέλουμε 
κάποια στιγμή να την επαναφέρουμε. 
Κάνοντας κλικ στην “Προσθήκη 
μονάδας”, θα εμφανιστούν όλες οι 
διαθέσιμες μονάδες.



Η πιο συνηθισμένη εμφάνιση του WP είναι αυτή του blog, 
όπου στην αρχική σελίδα εμφανίζονται οι τελευταίες 
δημοσιεύσεις.
Αν όμως δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε blog, μπορούμε 
να ορίσουμε σαν αρχική σελίδα μια στατική σελίδα, από 
αυτές που έχουμε δημιουργήσει στο θέμα.
Στο Menus μας παρέχει το WordPress την δυνατότητα 
να διαχειριστούμε ένα μενού, να προσθέσουμε ή να 
δημιουργήσουμε extra μενού ή να διαγράψουμε κάποιο 
μενού. 
Ακόμα, εμφανίζει τα posts και τα categories σε αναδυόμενα 
μενού. 



Στον Editor εμφανίζεται μια μορφή προγραμματισμού και 
CSS (βασικά είναι προγραμματισμός με γλώσσα PHP!) . Για 
να τροποποιήσουμε αυτές τις “ακαταλαβίστικες αράδες” 
θα πρέπει πρώτα να τις αντιγράψουμε με προφανή σκοπό 
την επαναφορά.
Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να “πειράξουμε” το Theme 
Footer (είναι το σημείο που “μπαίνει” η ψηφιακή υπογραφή - Loukou-
maki+ - WordPress Theme : FashStore by AccessPress Themes). Κατά 
πρώτον φροντίζουμε να αντιγράψουμε το περιεχόμενο 
σε ένα text (notepad, textedit, word, κλπ) και τότε 
παρεμβαίνουμε. Στο WP οι όποιες αλλαγές είναι άμεσες, 
αρκεί να κάνετε refresh! Ελέγχουμε το αποτέλεσμα και αν 
μας ικανοποιεί το κράταμε πιέζοντας το Update File.

Όμοια κάνουμε και για τα Styles, δίνοντας μας την 
δυνατότητα να αλλάξουμε την γραμματοσειρά, το 
μέγεθος της, κλπ. Αλλά για αυτό σας έχω ένα widget..! 

Να μην γίνεται παρανόηση μεταξύ του editor που 
βρίσκεται στο Appearance και στον editor που 

βρίσκεται στα Plugins!
Ο μεν πρώτος επηρρεάζει την εμφάνιση της 
ιστοσελίδας, ο δε δεύτερος  την συμπεριφορά των 

plugins
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Τα plugins είναι προγράμματα τα οποία προσαρμόζονται 
στο λογισμικό του WP και προσθέτουν λειτουργίες, 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και είναι πολύ χρήσιμα, αφού 
δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να διαμορφώσει το 
blog ή το site του όπως ακριβώς επιθυμεί.
Υπάρχουν στην κυριολεξία χιλιάδες plugins τα οποία 
μπορείτε να προσθέσετε στο WP.

Το WordPress είναι το καλύτερο και το πιο ευκολόχρηστο 
open source CMS της αγοράς. Ένα από τα βασικότερα 
πλεονεκτήματα του είναι τα άπειρα plugins που 
μπορούμε να βρούμε, τα περισσότερα ελεύθερα, που με 
τη σειρά τους ολοκληρώνουν την ευκολία χρήσης του 
προγράμματος αφού  οι εγκατάστασή τους είναι πολύ 
εύκολη. Πρώτα πρέπει να κατεβάσετε το plugin που 
θέλετε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Αυτό 
βρίσκεται σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (αρχείο zip). Το 
μεταφορτώνεται με την χρήση της εντολής upload.
Μετά την μεταφόρτωση του αρχείου πρέπει να μεταβείτε 
στο διαχειριστικό του WordPress στην καρτέλα Appear-
ance/ plugins  (πρόσθετα) και θα δείτε το νέο πρόσθετο 
που φορτώσατε να περιμένει activate (ενεργοποίηση).
Αυτό ήταν τελειώσατε μετά την ενεργοποίηση μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο. 
Η εγκατάσταση ενός plugin με την χρήση της αναζήτησης 
είναι ίσως ο ποιο συνηθισμένος αλλά και ο ποιο εύκολος 
τρόπος. Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείτε όταν το 
πρόσθετο είναι δωρεάν και προέρχεται από το word-
press.org  στην κατηγορία plugins. Στην καρτέλα Plugin 
πρόσθετα επιλέγουμε add new plugin (νέο πρόσθετο). 
Κάνουμε αναζήτηση στην καρτέλα plugin (πρόσθετα) 
το πρόσθετο που θέλουμε. Μετά την εμφάνισή του 
επιλέγουμε την εντολή install now. Το τελευταίο βήμα 
είναι να ενεργοποιήσουμε το πρόσθετο!

Τα πρόσθετα επεκτείνουν και εμπλουτίζουν την 
λειτουργία του WordPress. 

48.626 πρόσθετα με 1.551.013.608 συνολικές 
μεταφορτώσεις είναι στα δαχτυλά σας.

Όταν σας εμφανίζει νούμερα στα δεξιά των plugins τότε σημαίνει 
ότι υπάρχουν updates. Το ίδιο συμβαίνει και με τα Themes. 

Αυτό που βλέπετε στην μπάρα (μετά το LOUKOUMAKI) είναι οι 
συνολικές αναβαθμίσεις (Themes & Plugins).





Μέσα στο γενικό tab “Users”, βρίσκουμε τους υπαρκτούς χρήστες και τους 
ρόλους τους. Με το Add New User μπορούμε να προσθέσουμε όσους χρήστες 
θέλουμε. Στο Profile επιλέγουμε το χρώμα και την γλώσσα (εγώ επιλέγω το de-
fault) ενώ στο Toolbar κλικάρουμε την επιλογή. Τα υπόλοιπα τ’ αφήνουμε κενά 
και συμπληρώνουμε όσα είναι required από το WP. 
Καλό θα ήταν να εγγραφείτε στο Gravatar. Είναι free και τα στοιχεία που βάζετε 
σας “συνοδεύουν “ στο internet. 
Το gravatar, (globally recognized avatar = παγκόσμια αναγνώριση των δημοσιεύσεων σας σε blogs ή 
φόρουμ, sites κ.α.



Μέσα στο Settings>General ρυθμίζουμε όλα αυτά που 
καθορίζουν το site μας. Ρυθμίσεις όπως το όνομα και η 
διεύθυνση της ιστοσελίδας, το ηλεκτρονικό ταχ/μείο του 
site, την ζώνη ώρας, καθώς και τα formats της ημέρας 
και ώρας. Ρυθμίζουμε επίσης με ποιά ημέρα ξεκινά η 

εβδομάδα και τι γλώσσα θα χρησιμοποιεί το site μας 
(γλώσσα για το Dashboard).  Μην ξεχάσετε οποιαδήποτε 
ρύθμιση και αν κάνετε να πατήσετε το “Save Changes”.



Στο Writing Settings μας παρέχει 
το WordPress την δυνατότητα να 
“ποστάρουμε” μέσω e-mail(!).

Ρυθμίζουμε τον λογαριασμό μας 
και κάνουμε post από έναν μη-δικό 
μας υπολογιστή. Για παράδειγμα, 
έχουμε ένα blog και μαθαίνουμε μία 
είδηση. Με αυτή την δυνατότητα 
θα αναρτήσουμε την είδηση 
απομακρυσμένα.

Μην ξεχάσετε οποιαδήποτε 
ρύθμιση και αν κάνετε να πατήσετε 
το “Save Changes”.



Στο tab Reading Settings ρυθμίζουμε αν θα εμφανίζεται 
στην αρχική σελίδα το νεώτερο post ή αν εμφανίζεται 
μια στατική σελίδα. Αν επιλέξουμε το δεύτερο (όπως στο 
loukoumaki) μας ζητάει να ορίσουμε την σελίδα που θα 
γίνονται οι αναρτήσεις (στο παράδειγμα έχουμε ορίσει 
την σελίδα ΝΕΑ).
Στη συνέχεια ορίζουμε πόσες αναρτήσεις θα εμφανίζονται 
ανά σελίδα, αν θα είναι full text ή περίληψη, κά.
Εδώ προσέξτε κάτι βασικό. Στην εντολή Search Engine Vis-
ibility θα πρέπει το κουτάκι ΝΑ ΜΗΝ είναι κλικαρισμένο 
γιατί αλλιώς δεν θα μπορούν να μας “εντοπίσουν” οι 
μηχανές αναζήτησης. 

Στο Follower Settings μας επιτρέπει το WordPress 
να βάλουμε το δικό μας μήνυμα, αναλόγως σε ποιόν 
απευθύνεται.

Μην ξεχάσετε οποιαδήποτε ρύθμιση και αν κάνετε να 
πατήσετε το “Save Changes”.



Στο Discussion Settings ορίζουμε την εμφάνιση των 
άρθρων, των σχολίων, το πότε θα μας μας ενημερώνει το 
WP με mail, κλπ.
Μην ξεχάσετε οποιαδήποτε ρύθμιση και αν κάνετε να 
πατήσετε το “Save Changes”.



To Media Settings έχει να κάνει με τα μεγέθη των εικόνων. 
Οι εικόνες στο WP είναι τριών μεγεθών, το thumbnail, η 
μεσαίου και η μεγάλου μεγέθους. Είναι στην ευχέρια μας 
να ορίσουμε ποιό μέγεθος θα είναι οι φωτογραφίες.

Αν κλικάρετε το Organize my uploads... τότε στο Media Li 
brary θα σας δείχνει τις εικόνες με χρονολογική βάση. 

Μην ξεχάσετε οποιαδήποτε ρύθμιση και αν κάνετε να 
πατήσετε το “Save Changes”.Changes”.



Στο Permalink Settings έχουμε την δυνατότητα να 
ονομάσουμε με ένα custom URL τις σελίδες μας. Αυτή 
η δυνατότητα μπορεί να βελτιώσει την αισθητική, την 
χρηστικότητα και το SEO. 
Μπορεί να δεχτεί αρκετές δομές. Πχ, να είναι plain, να 
περιλαμβάνει την ημερομηνία και το όνομα του αρχείου ή 
τον μήνα και το αρχείο, να περιέχει ένα νούμερο, το όνομα 
της ανάρτησης ή ένα custom όνομα. 

Ομοίως και στα προϊόντα αν έχουμε eCommerce 
κατάστημα.

Μην ξεχάσετε οποιαδήποτε ρύθμιση και αν κάνετε να 
πατήσετε το “Save Changes”.
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With 20.173.666 downloads, WooCommerce powers over 39% of all online stores.

WooCommerce is now the most popular eCommerce platform on the web 
(stats from Builtwith), so you can rest assured you’re in good company.

https://www.papaki.gr/woocommerce-eshop.htm

Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!!!



Επιλέγουμε την ενότητα Plugins, και έπειτα πηγαίνουμε 
στο tab Add New. Κάνουμε αναζήτηση για WooCommerce 
και, αφού εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης, 
επιλέγουμε την εγκατάσταση του WooCommerce Pl-
ugin πατώντας το κουμπί Install Now. Επιβεβαιώνουμε 
την εγκατάσταση πατώντας ΟΚ στο μήνυμα που θα 
εμφανιστεί. 
Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του WooCommerce 
από το WordPress, επιλέγουμε Activate Plugin ώστε να το 
ενεργοποιήσουμε. Αυτόματα μεταφερόμαστε στη σελίδα 
των Plugins, όπου έχουν εμφανιστεί δύο μηνύματα από 
το WooCommerce. Το ένα μήνυμα μας προτρέπει να 
παραχωρούμε ανώνυμες πληροφορίες στη WooThemes 
έναντι κάποιας έκπτωσης για μελλοντικές αγορές. Εδώ, 
επέλεξα “No, do not bother me again”. 
Το δεύτερο μήνυμα μας προτρέπει να προχωρήσουμε 
στην αυτόματη εγκατάσταση των σελίδων που 
απαιτούνται από το Woo  (σελίδα Cart, My Account κλπ). 
Το αποδεχόμαστε πατώντας το κουμπί Install WooCom-
merce Pages. Η εγκατάσταση των σελίδων ολοκληρώνεται 
άμεσα, και μπορούμε να επαληθεύσουμε τη δημιουργία 
τους επιλέγοντας την ενότητα Pages, όπου βλέπουμε τις 
σελίδες Cart, Checkout, Shop κλπ.
Η εγκατάσταση του WooCommerce έχει ολοκληρωθεί 
και μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα το 
οποίο είναι η προσθήκη προϊόντων. 

Εγκατάσταση του WooCommerce Plugin



Με ολοκληρωμένη 
την εγκατάσταση του 
Woo πάμε να δούμε 
ένα προς ένα τα στοι-
χεία που μας δίνει.

Στην λίστα Orders 
“ τ ο π ο θ ε τ ο ύ ν τ α ι ” 
οι παραγγελίες. 
Στο συγκεκριμένο 
παράδειγμα, το 
ehop είναι εικονικό 
και για αυτό δεν 
έχει παραγγελίες. 
Πατώντας στο Add 
Order μας εμφανίζει 
την δίπλα εικόνα 
(#337), η οποία μας 
δίνει τα στοιχεία 
του πελάτη, την 
διεύθυνση του, 
τα σχόλια για την 
μεταφορά, κτλ.

Στα δε Coupons, 
μπορούμε να 
προσφέρουμε 
έκπτωση στους 
κάποιους πελάτες 
μας ή να τους 
κάνουμε ένα δώρο 
όταν ξεπεράσουν 
κάποιο πόσο.

Μην ξεχάσετε 
οποιαδήποτε 
ρύθμιση και αν 
κάνετε να πατήσετε 
το “Save Changes”.



Στα Settings “χτυπά” η καρδιά του eshop μας! Από 
εδώ καθορίζουμε την έδρα μας, το που θα πουλάμε, τα 
μεταφορικά, το νόμισμα που θα μας πληρώνουν, τα weight 
& dimension μονάδες, το αν θα περιλαμβάνονται,  ή όχι,  
οι φόροι που αναλογούν στις πωλήσεις μας, οι shipping 

zones που θα εμπορευόμαστε, τα checkout endpoints και 
τα μέθοδοι πληρωμής. Επίσης, ρυθμίζουμε το Accounts, 
από το τι θα “γράφει” η σελίδα μέχρι τα endpoints, τα email 
που θα σταλούν αυτόματα από την διαδικασία πώλησης 
(από το ποιός λογ/σμός μέχρι τι χρώμα θα έχει) καθώς και 
το API (Application programming interface = ένα σετ από 
ρουτίνες, εργαλεία και πρωτόκολλα που επιτρέπουν  την 
κατασκευή μίας εφαρμογής).

Στο Status βλέπουμε τα στοιχεία του WP & του server μας, 
τις βάσεις δεδομένων μας, τα ενεργά Plugins & Themes 
που έχουμε, τις ρυθμίσεις του καταστήματός μας, αν 
έχουμε ενεργό ΑΡΙ και τις σελίδες του WC. 

Μην ξεχάσετε οποιαδήποτε ρύθμιση και αν κάνετε να 
πατήσετε το “Save Changes”.



Στα Extensions είναι διάφορα πρόσθετα (από μεθόδους 
πληρωμής, υπολογισμό εξόδων, κλπ), είτε επί πληρωμή 
είτε δωρεάν, που υπόσχονται να μας “λύσουν” τα χέρια. 



Με τo Products γεμίζουμε το “μαγαζί” μας με καλούδια! 
Πατώντας το Add Product, ανοίγουμε ένα νέο παράθυρο, 
στο οποίο μπορούμε να ονοματίσουμε το προϊόν, να 
του δώσουμε περιγραφή και να το τοποθετήσουμε 
σε κατηγορία, να του βάλουμε φωτογραφία ή/και 
μικρογραφία ή/και gallery, κλπ. και να μην ξεχάσουμε να 
κάνουμε Publish γιατί, σε αντίθετη περίπτωση, ο χρόνος 
που επενδύσαμε πήγε χαμένος..! 





Δεν φτάνει να βάλουμε ένα ακόμα προϊόν στο μαγαζί μας. 
Πρέπει να ορίσουμε σε ποιά κατηγορία προϊόντων ανήκει, 
μιας και έχουμε την δυνατότητα άπειρων κατηγορίων και 
προϊόντων! 
Πρέπει να ορίσουμε και την αναγνωριστική ετικέτα ώστε 
να είναι όσο το δυνατόν πιό συμβατή με το προϊόν.

Μην ξεχάσετε οποιαδήποτε ρύθμιση και αν κάνετε να 
πατήσετε το “Publish”  ή το “Update” ή όπως αλλιώς 
λέγεται το “Save”.



Δείτε το frond-end, δηλαδή 
αυτό που βλέπει ο πελάτης, 
στο eshop μας. Στα αριστερά 
βρίσκεται η αναζήτηση των 
προϊόντων, τα tags και τα 
δημοφιλέστερα προϊόντα.
Στη σελίδα My Account, 
ειδομένη από το back-end, 
μπορούμε να διαχειριστούμε 
τα προσωπικά μας στοιχεία.



ΤΑ PLUGINS ΠΟΥ XΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ...! 

Αυτό το Plugin μετατρέπει τους Ελληνικούς χαρακτήρες 
στο post, σε λατινικούς (Greeklish). 
* Μετατρέποντας τους σε greeklish μας προσφέρει μίας πρώτης 
τάξης ευκαιρία να βάλουμε την κατάληξη στο slug.

Free Stock Photos 
Foter

Είναι ένα plugin 
που μας παρέχει 
την δυνατότητα 
να εισάγουμε μία 
είκονα από τις 
χιλιάδες που έχει 
στη εικονοθήκη 
του.

ΑntiSPAM

Ο καλύτερος drag and drop WP σχεδιαστής. Δημιουργεί 
όμορφες home pages και όχι μόνο!

Μια πολύ γρήγορη caching μηχανή για το WP, η οποία 
μετατρέπει (πρόσκαιρα) τις δυναμικές ιστοσελίδες σε 
στατικές μειώνοντας έτσι τον χρόνο φόρτωσης.
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To bbPress είναι λογισμικό συζητήσεων, δημιουργημένο 
με τον τρόπο του WordPress.

Ο ευκολότερος τρόπος να πουλάς ψηφιακά προϊόντα (π.χ. 
e-Books) με το WP.

Αυξήστε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, το traffic, 
δείτε τα στατιστικά σας, προστατευθείτε από τους hack-
ers και παράλληλα μάθετε πότε ήταν το site σας “down” 
και πότε ξεκίνησε ξανά.

Η γνωστή εφαρμογή αλληλογραφίας & newsletters.

Εφαρμογή Back-Up και μετακίνησης ενός site σε άλλον 
server.

Συνδέστε τα Google Analytics με το WordPress 
ανιχνεύοντας τον κώδικα.

To Ninja Forms Analytics κάνει πιo εύκολο να γνωρίζεις 
το user traffic data, όπως η ΙΡ διεύθυνση, το URL, ποιές 
συσκευές ανιχνεύτηκαν, κα.



Για πολυγλωσσικό WordPress

Drag and drop πεδία σε ένα εξαιρετικό γραφικό 
περιβάλλον για την δημιουργία contact forms, email 
subscription forms, order forms, payment forms, για 
αποστολή emails και άλλα πολλά!

Βελτιώστε το WordPress SEO σας. Γράψτε καλύτερο 
περιεχόμενο και αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του SEO 
στο site σας

Εισάγετε πλούσια και όμορφα tables μέσα στα posts και 
pages, χωρίς να πρέπει να γράψετε κώδικα.

Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο πάνω στο WP με αυτόν τον 
καταπλήκτικό editor!

Επεκτείνει και βελτιώνει το TinyMCE, τον Κειμενογράφο 
του WordPress.



Είναι ένα module CAPTCHA το οποίο συνεργάζεται, αφού 
είναι κατασκευασμένο από την ίδια εταιρεία, με το Con-
tact Form 7 plugin.

Αυτό το plugin δημιουργεί ένα XML sitemap, το οποίο 
βοηθά τις μηχανές αναζήτησης στο να το εντοπίζουν 
καλύτερα και γρηγορότερα το site ή το blog σας.

Σας συνδέει το site ή το blog σας με πάνω από 200 social 
media. 

Τοποθετεί στην ιστοσελίδα μας ένα πιο εξελιγμένο 
περιβάλλον πλοήγησης.

Ένας απλός και εύχρηστος τρόπος να ελέγξετε τα themes 
σας για συμβατότητα, με την τελευταία έκδοση του Word-
Press, των πρακτικών και των standards. Ένα καταπληκτικό 
εργαλείο development.

Δημιουργήστε έναν custom Google χάρτη με υψηλών 
προδιαγραφών περιεχόμενο, όπως π.χ. κατηγορίες, 
περιγραφές, εικόνες και links.

Με αυτό το plugin μπορείτε να ενσωματώσετε ένα re-
sponsive video, ένα YouTube channel gallery ή μία playlist 
gallery. Προσθέστε thumbnails, analytics, caching...



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 Ο Γιώργος Κολιαβάς γεννήθηκε τον 
Δεκέμβριο του 1967 στην Αθήνα. 
Εργάστηκε σε κορυφαίες εταιρείες 
του κλάδου των μηχανημάτων 
Ψηφιακών Εκτυπώσεων ως τεχνικός 
πωλήσεων και στη συνέχεια, για 

τρία χρόνια,  ανέλαβε το τμήμα πωλήσεων & market-
ing σε μεγάλη εταιρεία Γραφικών Τεχνών & Ψηφιακών 
Εκτυπώσεων.
Από το 2001 αρθρογραφεί σε περιοδικά του χώρου και 
το 2004 “μπαίνει” στην ομάδα του ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ, όπου 
διετέλεσε αρχισυντάκτης, αρχικά του ένθετου για την 
Ψηφιακή Εκτύπωση PROOF (www.proof.gr) και στην 
συνέχεια όλης της ύλης.
Υπήρξε μέλος της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας και είναι 
ενεργό μέλος της Ε.Ε.Χ.Ι. (Ελληνική Εταιρεία Χρηστών 
Internet).
Από το 2011 ασχολείται με την γραφιστική και 
τον σχεδιασμό ιστοσελίδων ως freelancer.
Το 2011 εκδίδεται το πρώτο του βιβλίο με τίτλο 
“ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ”.

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Ρούμελης 12 Αγία Παρασκευή,         

Αθήνα 153.42 
τηλ. 210 7236823 / 6977 231237

Πηγές - Παραπομπές

http://el.wikipedia.org
 
BEGINNER’S GUIDE FOR WORDPRESS by Syed Balkhi

WordPress.org Forums (https://wordpress.org/support/) 
– Το επίσημο support forum για WordPress.

WordPress Stackexchange (http://wordpress.stackex-
change.com) – Το μεγαλύτερο μη επίσημο forum για 
βοήθεια στο WordPress.

http://www.wordpress-gr.org

http:// www.pcsteps.gr

http://eexi.gr

http://www.papaki.gr

DESIGNS + CRAFTS

Πρατίνου 71 Παγκράτι, 116.34 Αθήνα
τηλ. 213 0 275395 | info@loukoumaki.gr

Καλή
   επιτυχία!
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