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Πληροφορίες 

Σχετικά με το βιβλίο 
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στον χρήστη που επιθυμεί να χρησιμο-
ποιήσει τη δωρεάν πλατφόρμα του WordPress. Στις σελίδες του α-
ναλύονται όλα όσα θα χρειαστείτε για να ξεκινήσετε το δικό σας ι-
στολόγιο ή ιστοσελίδα.  

Τι είναι το WordPress  
Το WordPress είναι λογισμικό ιστολογίου και πλατφόρμα δημοσιεύ-
σεων, και είναι ελεύθερο και ανοικτού κώδικα. Είναι γραμμένο σε 
PHP και ως βάση δεδομένων χρησιμοποιεί τη MySQL. Με δεδομένη 
την πλειάδα προσθέτων και θεμάτων που κυκλοφορούν (είτε δωρε-
άν είτε επί πληρωμή) χρησιμοποιείται συχνά και ως Σύστημα Διαχεί-
ρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ ή CMS). 

 

 

 

 



Πληροφορίες για τον συγγραφέα 
Ο Γιώργος Μπίκας ασχολείται για 
περισσότερα από 15 χρόνια με την 
εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων 
στον τομέα των υπολογιστών και 
έχει λάβει τις πιστοποιήσεις «Ειδι-
κός Εφαρμογών Πληροφορικής» και 
«ECDL Certified Training Profes-
sional». Από το 1998 εργάζεται στη 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της 

Βέροιας1 ως υπεύθυνος στον Τομέα Τεχνολογίας. Η πρώτη του επα-
φή με το WordPress ήταν το 2008 και από τότε έχει εξελιχθεί σε μια 
σχέση λατρείας. Έχει δημιουργήσει πολλές ιστοσελίδες με το Word-
Press στις οποίες έχει προσθέσει πλήθος πρόσθετων δυνατοτήτων, 
όπως online κρατήσεις και στοιχεία αλληλεπίδρασης. 

Μπορείτε να βρείτε υποστηρικτικό υλικό για το βιβλίο, να εκφράσε-
τε απορίες, προτάσεις και προβληματισμούς, αλλά και να επικοινω-
νήσετε με τον συγγραφέα μέσω της προσωπικής ιστοσελίδας του: 
http://www.geobikas.gr. Εκεί θα βρείτε και πλήθος άρθρων που 
αφορούν το WordPress.  

                                                           
1 H Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας βραβεύτηκε από το Ίδρυμα 
Bill & Melinda Gates to 2010 με το βραβείο «Πρόσβαση στην Γνώση», βρα-
βείο συνοδευόμενο με το ποσό του 1.000.000$ για τις καινοτόμες υπηρεσί-
ες που προσφέρει.  
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Εγκατάσταση του WordPress 

Πολλές από τις εταιρίες που προσφέρουν πακέτα φιλοξενίας για ι-
στοσελίδες παρέχουν τη διάσημη μέθοδο εγκατάστασης των πέντε 
λεπτών, στην οποία η εγκατάσταση ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 
πέντε λεπτά με τη βοήθεια ενός Οδηγού. Στο βιβλίο αυτό θα χρησι-
μοποιήσουμε τη μέθοδο εγκατάστασης στην οποία ο χρήστης θα 
πρέπει να ακολουθήσει όλα τα βήματα ώστε να μπορέσει να εξοι-
κειωθεί με τη διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι 
εφαρμογές που απαρτίζουν μια εγκατάσταση. 

Ελάχιστες απαιτήσεις 
Tα τρία βασικά στοιχεία που απαρτίζουν την εγκατάσταση του 
WordPress στην έκδοση 4.4.1, που είναι και η τρέχουσα την ώρα της 
συγγραφής του βιβλίου είναι: 

• PHP έκδοση 5.4 ή μεταγενέστερη 

• MySQL έκδοση 5.5 ή μεταγενέστερη 

• Ένας διακομιστής Ιστού (Web Server) (προτείνεται Apache ή 
Nginx) 



WampServer 
Για να μπορέσουμε να πειραματιστούμε στον υπολογιστή μας με τη 
διαδικασία της εγκατάστασης αλλά και για τη συνέχεια, θα χρησιμο-
ποιήσουμε ένα λογισμικό το οποίο χρησιμοποιούν και πολλοί προ-
γραμματιστές (web developers) οι οποίοι σχεδιάζουν και κατασκευ-
άζουν ιστοσελίδες για πελάτες τους. Το λογισμικό αυτό, εκτός από 
τα αρχεία του ίδιου του WordPress, περιέχει και όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για την εγκατάσταση του WordPress. Αυτό ισχύει επειδή το 
WampServer δεν έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για το WordPress 
αλλά για οποιαδήποτε εφαρμογή PHP. 

Μπορείτε να το κατεβάσετε από την διεύθυνση:  
http://www.wampserver.com 

Κατά τη συγγραφή του βιβλίου, η τρέχουσα (σταθερή) έκδοση ήταν 
η 2.5. Κατεβάστε το WampServer και ακολουθήστε τις οδηγίες της 
επόμενης παραγράφου για την εγκατάστασή του. 

Σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα 64bit επιλέξτε την αντίστοι-
χη έκδοση του αρχείου εγκατάστασης. 

Η έκδοση 2.5 περιέχει : 

• Apache: 2.4.9  

• MySQL: 5.6.17  

• PHP: 5.5.12  

• PHPMyAdmin: 4.1.14  

• SqlBuddy: 1.3.3  

• XDebug: 2.2.5 
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Εγκατάσταση WampServer  
Αφού αποθηκεύσετε το αρχείο εγκατάστασης του WampServer, θα 
πρέπει να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Η εγκατάσταση 
δεν διαφέρει από αυτήν οποιουδήποτε άλλου λογισμικού και πα-
ρουσιάζεται παρακάτω σε βήματα. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως 
για να αποφύγετε προβλήματα των Windows που έχουν να κάνουν 
με άδεια πρόσβασης σε αρχεία και υπηρεσίες, επιλέξτε να εκτελέσε-
τε το αρχείο εγκατάστασης ως διαχειριστές, πατώντας με το δεξιό 
πλήκτρο του ποντικιού στο αρχείο και επιλέγοντας «Εκτέλεση ως 
διαχειριστής».  

 

Έπειτα ακολουθήστε τα βήματα της εγκατάστασης διατηρώντας τις 
προεπιλογές όπως παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες. 

 1  Εγκατάσταση του WordPress 15 



 

 

16 Μάθετε το WordPress 4.x 



 

 

 1  Εγκατάσταση του WordPress 17 



 

Σε επόμενο βήμα θα σας ζητηθεί να ορίσετε τη διαδρομή στον δίσκο 
σας όπου βρίσκεται το εκτελέσιμο αρχείο του φυλλομετρητή ιστού 
(web browser) που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε ως επιλεγμένο. 
Εάν δεν είστε σίγουροι για το τι κάνετε, απλώς πατήστε στο κουμπί 
«Άνοιγμα» και θα οριστεί ως προεπιλογή ο Internet Explorer.  

 

18 Μάθετε το WordPress 4.x 



Ακόμη μια ρύθμιση που θα πρέπει να οριστεί είναι μια εξαίρεση από 
το τείχος προστασίας (Firewall) των Windows στον Apache Server 
που έχει εγκατασταθεί, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση. 

Πατήστε στο κουμπί «Να επιτρέπεται η πρόσβαση» χωρίς να κάνετε 
κάποια άλλη αλλαγή. 

 

Στα τελευταία δύο βήματα θα πρέπει να ορίσετε έναν διακομιστή 
για αποστολή email (SMTP Server), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου (email) του διαχειριστή, και αν θέλετε να εκτελέσετε την 
εφαρμογή του WampServer αυτόματα μετά το τέλος της εγκατάστα-
σης. Διατηρήστε τις προεπιλογές και πατήστε στα κουμπιά «Next» 
και «Finish» αντίστοιχα. 
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Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας θα 
δημιουργηθεί μια συντόμευση με την οποία θα 
μπορείτε να εκτελείτε την εφαρμογή του Wamp-
Server. 
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Κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση και θα δείτε να δημιουργείται 
στην γραμμή εργασιών ακόμη ένα εικονίδιο (πράσινο W). 

 

Εάν για κάποιο λόγο το εικονίδιο δεν είναι πράσινο, αυτό σημαίνει 
πως η εφαρμογή δεν έχει ξεκινήσει σωστά. Αυτό συνήθως γίνεται 
διότι χρησιμοποιεί κάποιες θύρες (ports) που μπορεί να είναι ήδη 
κατειλημμένες από άλλες εφαρμογές. Πιο συνήθης περίπτωση είναι 
το Skype, που καταλαμβάνει από προεπιλογή τη θύρα 80 την οποία 
χρησιμοποιεί και η εφαρμογή WampServer. Σε αυτή την περίπτωση 
κλείστε το Skype και ξανανοίξτε την εφαρμογή του WampServer. 

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο της ε-
φαρμογής για να δείτε τις σχετικές επιλογές 
που αφορούν ρυθμίσεις όπως: 

• Εκκίνηση, τερματισμός και επανεκκίνη-
ση των υπηρεσιών 

• Πρόσβαση στον Web Server 

• Πρόσβαση στις Ρυθμίσεις των Apache, 
Php, MySql 

• Πρόσβαση στον φάκελο αρχείων  

Κατέβασμα και εγκατάσταση του WordPress 
Για να εγκαταστήσουμε την τελευταία έκδοση του ελληνικού Word-
Press θα πρέπει να κατεβάσουμε τα αρχεία του στον υπολογιστή μας 
από την επίσημη ιστοσελίδα στη διεύθυνση: 

http://www.WordPress.org 

 1  Εγκατάσταση του WordPress 21 

http://www.WordPress.org


 

Πατήστε στην υπερσύνδεση «Ελληνικά» για να αποκτήσετε πρό-
σβαση στην ελληνική έκδοση. Εναλλακτικά μπορείτε να μεταβείτε 
στη διεύθυνση http://el.WordPress.org . 

Στη ελληνική σελίδα του WordPress.org θα πρέπει να πατήσετε στο 
αντίστοιχο κουμπί «Download WordPress 4.1.1.zip» το οποίο θα 
ξεκινήσει τη διαδικασία κατεβάσματος του συμπιεσμένου αρχείου 
με μέγεθος 6.9 MB. Η έκδοση αυτή ήταν διαθέσιμη κατά τη συγγρα-
φή του βιβλίου. 
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Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και σε μορφή συμπί-
εσης tar.gz . 

Σας δίνεται επίσης η δυνατότητα να έχετε πρόσβα-
ση και σε παλαιότερες εκδόσεις του WordPress, 
όπως επίσης και σε δοκιμαστικές εκδόσεις (Beta), 
αλλά και σε εκδόσεις που είναι υποψήφιες για δη-
μοσιοποίηση (Release candidates). 

Μετά την ολοκλήρωση και αφού αποθηκεύσετε το συμπιεσμένο αρ-
χείο στην επιφάνεια εργασίας θα πρέπει να αποσυμπιέσετε το αρ-
χείο αυτό και να μεταφέρετε τον φάκελο που περιέχει στην εγκατά-
σταση του WampServer. 

Πατήστε στο συμπιεσμένο αρχείο και επιλέξτε από το μενού που θα 
σας εμφανιστεί την επιλογή «Εξαγωγή όλων». Αυτόματα θα ξεκινή-
σει η διαδικασία αποσυμπίεσης. 
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