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1. Εισαγωγή 

 

1.1. Τι είναι WordPress 

Ένα site είναι ένα σύνολο από σελίδες, εικόνες, βίντεο και άλλα αρχεία τα οποία 

αλληλοσυνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ας δούμε την διαφορά μεταξύ 

δυναμικών και στατικών sites. 

Υπάρχουν 2 κατηγορίες sites: 

 Στατικά sites: Το περιεχόμενο τους είναι σταθερό και μεταβάλλεται μόνο από τον 

δημιουργό του site.  

 Δυναμικά sites: Το περιεχόμενο τους αλληλεπιδρά με τον χρήστη, π.χ. μηχανισμός 

αναζήτησης περιεχομένου και μεταβάλλεται  από τον διαχειριστή του site. 

Τι είναι WordPress 

Το WordPress είναι ένα ευέλικτο λογισμικό κατασκευής site το οποίο βασίζεται σε CMS 

(Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου).  

 Με το WordPress κατασκευάζουμε αξιόπιστα, επαγγελματικής εμφάνισης δυναμικά 

sites δίχως να είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την τεχνολογία πίσω από αυτό το 

σύστημα. 

 Είναι ανοιχτού λογισμικού, δηλαδή ο καθένας μπορεί να το κατεβάσει δωρεάν και να 

επέμβει στον κώδικα του. 

 Είναι η ποιο δημοφιλής και εύχρηστη πλατφόρμα κατασκευής sites – βλ. 

http://w3techs.com/  

 Μεγάλη ευκολία χρήσης. 

 Αναβαθμίζεται διαρκώς. 

 Υποστήριξη από μια τεράστια κοινότητα – www.wordpress.org  
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1.2. Πλεονεκτήματα του WordPress 

1. Ελεύθερη χρήση. Φτιάχνοντας το site σας σε wordpress δεν πρόκειται να σας κοστίσει 

τίποτα αφού η χρήση της πλατφόρμας και των στοιχείων που την συνοδεύουν είναι 

δωρεάν. 

2. Φιλικότητα στις μηχανές αναζήτησης – SEO friendly. Το seo, search engine optimization, 

είναι ένα σημαντικότατο κομμάτι της on line ζωής του site σας. Αυτό συμβαίνει όταν σε μια 

μηχανή αναζήτησης το site σας βγαίνει στην πρώτη σελίδα οπότε και ανεβαίνει 

κατακόρυφα η επισκεψημότητα στο site σας. Υπάρχουν πολλά WordPress plugins τα οποία 

βοηθούν ειδικά σε αυτή την διαδικασία του SEO. Επιπλέον το WordPress παρέχει 

προστασία από τα spam μηνύματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν το site σας εκτός των 

μηχανών αναζήτησης. 

3. Διαδραστικότητα με τα κοινωνικά δίκτυα. Το WordPress προσφέρει πολλές δυνατότητες 

διαδραστικότητας του site σας με τα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχουν plugins τα οποία 

δημοσιεύουν αυτόματα κάθε νέα σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα, επιτρέποντας με τον τρόπο 

αυτό την κοινή χρήση με αυτά και συνεπώς με τους γνωστούς σας. 

4. Ευκολία στην χρήση. Δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος κώδικα HTML ή PHP για να 

φτιάξει το site του σε WordPress. Όλα γίνονται οπτικά, προσθέτετε περιεχόμενο όπως θα 

κάνατε με ένα έγγραφο στο Word και από εκεί και έπειτα ο κώδικας δημιουργείται 

αυτόματα. Με άλλα λόγια, αντί να φτιάξετε το σπίτι σας, απλά το διακοσμείτε. 

5. Ενημέρωση περιεχομένου. Η διαχείριση και ενημέρωση του περιεχομένου των σελίδων 

σας είναι σημαντική και αναγκαία εργασία. Με το WordPress η διαδικασία αυτή γίνεται 

πολύ εύκολα, με απλά βήματα και γρήγορα. 

6. Υποστήριξη. Υπάρχει μια τεράστια κοινότητα η οποία χρησιμοποιεί το WordPress και η 

οποία μπορεί να προσφέρει λύση για κάθε ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζετε με τον 

ιστοχώρο σας. https://www.facebook.com/groups/WordPressGreekCommunity  

7. Επαγγελματική εμφάνιση. Το WordPress χρησιμοποιεί θέματα, themes, τα οποία δίνουν 

την εμφάνιση του site. Υπάρχει μια τεράστια γκάμα και ποικιλία θεμάτων σε σχέδια, 

χρώματα και λειτουργίες. Επιπλέον, κάθε θέμα είναι παραμετροποιήσεις οπότε και μπορεί 

να αποκτήσει την μοναδικότητα που θέλει ο καθένας για το site του. 

8. Επιπρόσθετες λειτουργίες – plugins. Τα plugins είναι επεκτάσεις τα οποία παρέχουν 

επιπλέον λειτουργίες στο site. Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός plugins, με μεγάλη ποικιλία 

λειτουργιών. Για παράδειγμα ημερολόγιο για εκπαιδευτικά sites, mobile plugin για 

προβολή του site από κινητές συσκευές κ.α. 

9. Ευκολία στις αλλαγές. Είναι συχνό φαινόμενο η αλλαγή του σχεδίου ή της διάταξης ενός 

ιστοχώρου. Επιπλέον μπορεί να χρειαστεί η προσθήκη επιπλέον λειτουργιών εφόσον η 

εταιρία την οποία αφορά το site έχει επεκταθεί και σε άλλες δραστηριότητες. Οι αλλαγές 

στο WordPress γίνονται με εξαιρετικά εύκολο τρόπο. Για παράδειγμα είναι πολύ εύκολο να 
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εγκαταστήσει κάποιος ένα νέο θέμα, theme, και να το αλλάξει απλά επιλέγοντας το χωρίς 

να χάσει το υπάρχον περιεχόμενο του site. Μπορεί να προσθέσει επιπλέον λειτουργίες 

μέσα λίγα λεπτά εμπλουτίζοντας με τον τρόπο αυτό το site του. 

10. Δυνατότητα χρήσης του site ως blog. Το WordPress κατασκευάστηκε εξ αρχής για blog 

sites. Αυτό αφ’ ενός κάνει την χρήση του ως blog εξαιρετικά εύκολη και αφ’ ετέρου 

μετατρέπεται εύκολα σε site το οποίο να μην φαίνεται ως blog. 

 

1.3. Λίγα λόγια για το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content 

Management System - CMS) 

Ένα CMS είναι ένα δυναμικό site το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

 από μια βάση δεδομένων η οποία λειτουργεί πίσω από το site, 

 από το back end κομμάτι το οποίο είναι το περιβάλλον διαχείρισης του site, 

 από το front end κομμάτι το οποίο είναι το site που βλέπει ο επισκέπτης. 

Ένα CMS αποτελείται από μια σειρά αρχείων συνδεδεμένων μεταξύ του με τέτοιο τρόπο 

ώστε να αποτελούν από μόνα τους μια έτοιμη δομή. Αυτή η δομή αποθηκεύεται κατά την 

διάρκεια της εγκατάστασης του CMS σε μια βάση δεδομένων.   

Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να συνδεόμαστε στο back end του site, να μεταβάλλουμε το 

περιεχόμενο και την λειτουργία του site και να βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα το front end. 

Ότι μεταβολές  και προσθήκες κάνουμε στο site αποθηκεύονται αυτόματα στην βάση 

δεδομένων. 

Back End – Front End 

 

Βάση δεδομένων και site 
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1.4. Διαφορά μεταξύ WordPress.com & WordPress.org 

Ένα WordPress site μπορούμε να το έχουμε με 2 τρόπους, από το WordPress.com και από το 

WordPress.org. Οι διαφορές: 

 WordPress.com WordPress.org 

Sitename.wordpress.com Ναι - 

Site name με το δικό σας όνομα - Ναι 

Δωρεάν φιλοξενία site Ναι - 

Φιλοξενία site επί πληρωμής - Ναι 

Αυτόματη εγκατάσταση Ναι - 

Χειροκίνητη εγκατάσταση (5 λεπτά) - Ναι 

Αυτόματες αναβαθμίσεις Ναι - 

Προ-εγκατεστημένες λειτουργίες (plugins) Ναι - 

Πλήρης έλεγχος - Ναι 

Επιλογή έτοιμων themes Ναι  

Πλήρης παραμετροποίηση εμφάνισης (themes) - Ναι 

Επιλογή λειτουργιών (plugins) - Ναι 
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