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Κατασκευή Ιστοσελίδας με 
proactive SEO

Γιάννης Λιναρδάκης

Extra Υλικό

Αγορά domain
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Αγορά Hosting

Για blog και εταιρικές ιστοσελίδες ένα απλό shared hosting είναι αρκετό.

Για eshop που εξυπηρετούν ταυτόχρονα 50+ άτομα είναι απαραίτητο ένα vps ή 
dedicated hosting

Εγκατάσταση Wordpress

Μόλις αγοράσουμε Φιλοξενία και Domain θα μας σταλούν κωδικοί πρόσβασης για 
το διαχειριστικό περιβάλλον της φιλοξενίας μας (Plesk Panel)
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Εγκατάσταση Wordpress

Κάθε ιστοσελίδα έχει μια βάση δεδομένων και τα αρχεία της.

Στο παράδειγμα μας θα χρησιμοποιήσουμε το αυτόματο εργαλείο που δίνει το 
Plesk Panel.

Βήμα 1: Όρίζουμε την PHP 
σε 7.2 και πάνω.

Εγκατάσταση Wordpress

Πατάμε το κουμπί “Install Wordpress”
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Εγκατάσταση Wordpress

Εμφανίζεται αριστερά ένας οδηγός:

Δίνουμε τίτλο ιστοσελίδας

Επιλέγουμε γλώσσα

Username και password διαχειριστή

Και πατάμε το Install

Εγκατάσταση Wordpress

Μετά από λίγο η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί και μπορούμε να διαχειριστούμε 
την ιστοσελίδα μας στο σύνδεσμο:

www.mydomain.gr/wp-admin
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Εγκατάσταση προτύπου

Το επόμενο βήμα είναι να εγκαταστήσουμε ένα πρότυπο.

Το πιο γνωστό Marketplace για το Wordpress είναι η ιστοσελίδα

https://themeforest.net/

Εγκατάσταση προτύπου

Επιλέγουμε ένα πρότυπο αλλά δίνουμε προσοχή να έχει ενσωματωμένο builder 
όπως το elementor ή το wp bakery.

Οι builder σου δίνουν την δυνατότητα να χτίσεις την κάθε σελίδα στα μέτρα σου.

Στο παράδειγμα μας χρησιμοποιούμε το Avada Theme.

Κάθε πρότυπο έχει την δική του διαδικασία εγκατάστασης.
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Εγκατάσταση προτύπου
Βήμα 1: Κατεβάζουμε το πρότυπο στον υπολογιστή μας:

Εγκατάσταση προτύπου
Βήμα 2: Ανεβάζουμε το πρότυπο στο Wordpress
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Εγκατάσταση προτύπου
Βήμα 3: Ενεργοποιούμε το theme και εφόσον το χρειαζόμαστε κάνουμε install το 
demo περιεχόμενο.

Δυστυχώς κάθε πρότυπο έχει το δικό του τρόπο εγκατάστασης του demo 
περιεχομένου. Μπορείτε να το βρείτε στο documentation.

πχ το documentation του Avada:

https://theme-fusion.com/documentation/products/avada/

Δημιουργία Pages και Post.
Στο Wordpress τα Pages είναι οι σταθερές σελίδες και τα Post είναι τα διάφορα 
άρθρα που μπορούν να περιγράφουν μια υπηρεσία, ιδέα, προϊόν.

Για να δημιουργήσουμε
ένα Page ή Post:
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Δημιουργία Pages και Post.
Δίνουμε τίτλο και ενεργοποιούμε τον Avada Builder.

Έπειτα «Χτίζουμε το Page ή το Post»

Εδώ επιλέγουμε ένα Container όπου ουσιαστικά μας λέει πόσες στήλες θέλουμε 
να έχει το πρώτο επίπεδο του page:

Δημιουργία Pages και Post.
Εφόσον επιλέξουμε το Container μπορούμε να προσθέσουμε τα “elements”
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Δημιουργία Pages και Post.

Εφόσον ολοκληρώσουμε το Page μας πατάμε Publish την πρώτη φορά και μετά 
Update.

Δημιουργία Menu
Το μενού είναι από τα πιο βασικά κομμάτια μιας ιστοσελίδας.

Για να δημιουργήσουμε ή αλλάξουμε ένα Menu καλό είναι να έχουμε δημιουργήσει 
πρώτα τις βασικές σελίδες (Pages)
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Δημιουργία Menu
Από αριστερά επιλέγουμε με τικ τα Pages και πατάμε “Add to menu”.

Έπειτα με απλό “drag and drop” τα βάζουμε στη σειρά που θέλουμε.

Τέλος πατάμε “Save Menu”

Αλλαγές στο πρότυπο
Το Avada theme σου δίνει την δυνατότητα να αλλάξεις τα περισσότερα στοιχεία 
του προτύπου χωρίς να χρειαστεί να γράψουμε κώδικα.

Για να αλλάξουμε τα στοιχεία:
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Αλλαγές στο πρότυπο

Συμβουλευτείτε το 
Documentation
σχετικά με τις 
δυνατότητες του Avada


