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 Εισαγωγή στην Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου 

βασισμένου στην τεχνολογία Cloud (WordPress)  

 

WordPress:  Το WordPress είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου ή 

Λογισμικό πρόγραμμα Ιστολογίου που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και σας δίνει την 

δυνατότητα δημιουργίας του δικού σας στυλ ιστολογίου και επιλογής διαφόρων πρότυπων και 

plugins. 

 

 

 

 

 

 

 

[Στιγμιότυπο οθόνης από: https://wordpress.com/]  

Το WordPress είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία“ζει”  σε ένα υπολογιστικό σύστημα 
cloud και σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε ψηφιακό περιεχόμενο, να το 

μοιραστείτε και να είστε οι ίδιοι οι δημιουργοί.   

https://wordpress.com/
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[Στιγμιότυπο οθόνης από: https://wordpress.com/]  

 

 

 

Το Ιστολόγιο μου: 

Μόλις δημιουργήσετε δικό σας λογαριασμό, επιλέξτε ένα θέμα για να γράψετε και φτιάξτε το 
δικό σας ιστολόγιο ή άρθρο το οποίο θα θέλατε να δημοσιεύσετε.  

 
Συμβουλές:  

-Επινοήστε ένα πιασάρικο τίτλο που να τραβά την προσοχή.  
-Με τον αριστερό πίνακα μπορείτε να δημιουργήσετε νέες σελίδες, να κάνετε ή να 

επεξεργαστείτε δημοσιεύσεις σας.  
-Το στυλ γραψίματος σας πρέπει να συνάδει με το περιεχόμενο του.  

-Ανεβάστε φωτογραφίες, ηχογραφήσεις ή βίντεο για να μοιάζει το ιστολόγιο σας πιο 
ενδιαφέρον στο κοινό.  

-Σας δίνει την δυνατότητα να διαλέξετε σε ποια κατηγορία θέλετε να δημοσιεύσετε και ποιες 
ετικέτες θα χρησιμοποιήσετε για να είναι πιο εύκολο να σας βρουν από τις μηχανές 

αναζήτησης.  
 

Σημειώσεις: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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