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Πώς να χρησιμοποιείτε το Blogger (https://www.blogger.com/)  
 
Έναρξη χρήσης του Blogger 

1. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας χρησιμοποιεί cookie. 
Google Chrome. 
 Στη γραμμή εργαλείων του προγράμματος περιήγησής σας, επιλέξτε Περισσότερα . 
 Επιλέξτε Ρυθμίσεις. 
 Κοντά στο κάτω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων. 
 Στην ενότητα "Απόρρητο", επιλέξτε Ρυθμίσεις περιεχομένου. 
 Επιλέξτε Να επιτρέπεται ο ορισμός τοπικών δεδομένων (συνιστάται). 
 Επιλέξτε Τέλος. 

2. Ενεργοποιήστε τη Javascript. 
Google Chrome 
 Κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού του Chrome  στη γραμμή εργαλείων του προγράμματος 

περιήγησης. 
 Επιλέξτε Ρυθμίσεις. 
 Στη σελίδα "Ρυθμίσεις", κάντε κλικ στο σύνδεσμο Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων… 
 Στην ενότητα "Απόρρητο", κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις περιεχομένου… 
 Επιλέξτε Να επιτρέπεται σε όλους τους ιστότοπους η εκτέλεση JavaScript (συνιστάται) στην 

ενότητα "JavaScript". 
 Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος. 

3. Συνδεθείτε στο Blogger (https://www.blogger.com)  
4. Δημιουργήστε ένα προφίλ Blogger ή χρησιμοποιήστε το προφίλ σας στο Google+. 
 Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις χρήστη. 

Στην ενότητα "Γενικά", δίπλα στην επιλογή "Προφίλ χρήστη", επιλέξτε έναν τύπο προφίλ:  
Blogger  ή  Google+ 

 Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ρυθμίσεων. 
Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο ένα προφίλ για όλα τα ιστολόγιο στα οποία 
συμμετέχετε. 

 
Δημιουργία ιστολογίου 

1. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος . 
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέο ιστολόγιο. Αν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμα κάποιο ιστολόγιο, στο 

κάτω δεξιό τμήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου. 
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το ιστολόγιό σας. 
4. Επιλέξτε μια διεύθυνση ιστολογίου ή ένα URL. 
5. Επιλέξτε ένα πρότυπο. 
6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ιστολογίου. 
 
Αλλάξτε το όνομα του ιστολογίου σας 

1. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις Βασικές. 
2. Δίπλα στο στοιχείο "Τίτλος", κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία. 
3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το ιστολόγιο. 
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών. 
Δείτε πώς εμφανίζεται το ιστολόγιό σας 

https://www.blogger.com/
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Για να προβάλετε το ιστολόγιό σας, μεταβείτε στο επάνω αριστερό τμήμα και κάντε κλικ στην 
επιλογή Προβολή ιστολογίου. 
 
Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης του ιστολογίου σας 
Μπορείτε να αλλάξετε τη σχεδίαση του ιστολογίου σας. 
 Επιλέξτε το ιστολόγιο που θέλετε να ενημερώσετε. 
 Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στο Πρότυπο. 
 Στην περιοχή "Ζωντανά στο ιστολόγιο" κάντε κλικ στην Προσαρμογή. 
 Στην κορυφή, χρησιμοποιήστε το καρουζέλ για να επιλέξετε ένα πρότυπο. Κάτω από το καρουζέλ, 

χρησιμοποιήστε την προεπισκόπηση για να δείτε πώς θα εμφανίζεται το ιστολόγιο. 
 Χρησιμοποιήστε το αριστερό μενού για να προσαρμόσετε το φόντο, τα πλάτη, τη διάταξη και 

άλλες ρυθμίσεις. 
 Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην Εφαρμογή στο ιστολόγιο για να εφαρμόσετε τις 

αλλαγές σας. 
 Για εκκαθάριση των αλλαγών σας, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζωντανά στο ιστολόγιο. 
 
Προσθέστε σελίδες στο ιστολόγιό σας 
Μπορείτε να δημιουργήσετε σελίδες για περιεχόμενο που μένει σταθερό, όπως είναι οι 
"Πληροφορίες" ή η "Επικοινωνία". Οι σελίδες μπορούν να εμφανίζονται στο ιστολόγιό σας ως 
καρτέλες στο επάνω μέρος ή ως σύνδεσμοι στο πλάι. 
Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες αναρτήσεις ως σελίδες. 
 
Προσθήκη gadget Σελίδων (μενού) 

1. Επιλέξτε το ιστολόγιο που θέλετε να ενημερώσετε. 
2. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη. 
3. Στην ενότητα όπου θέλετε να εμφανίζονται οι σελίδες σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη 

gadget. 
4. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, εντοπίστε το gadget Σελίδες, κάντε κλικ στο 

εικονίδιο Προσθήκη . 
5. Ορίστε τις ρυθμίσεις σας και επιλέξτε Αποθήκευση. 
6. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση διάταξης. 
Για να αλλάξετε τη θέση στην οποία θα εμφανίζονται οι σελίδες σας, σύρετε το gadget στη νέα του 
θέση. 
 
Δημιουργία σελίδας 

1. Επιλέξτε το ιστολόγιο που θέλετε να ενημερώσετε. 
2. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Σελίδες. 
3. Επιλέξτε Νέα σελίδα. 
4. Προσθέστε έναν τίτλο σελίδας και άλλες πληροφορίες. 
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, Προεπισκόπηση ή Δημοσίευση. 
 
Επεξεργασία σελίδας 

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 που περιγράφονται παραπάνω. 
2. Κάτω από τη σελίδα που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε Επεξεργασία. 
3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε στη σελίδα σας. 
4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, Προεπισκόπηση ή Δημοσίευση. 

https://support.google.com/blogger/answer/176245
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Διαγραφή σελίδας 
Στις σελίδες, κάτω από τη σελίδα που θέλετε να καταργήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή> 
ΟΚ. 
 
Δημιουργία σελίδας που συνδέεται με άλλο ιστότοπο 

1. Από τον Πίνακα ελέγχου του Blogger, κάντε κλικ στο ιστολόγιο που θέλετε να ενημερώσετε. 
2. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη. 
3. Στην ενότητα "Σελίδες", κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. 
4. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εξωτερικής σύνδεσης. 
5. Προσθέστε τον τίτλο και τη διεύθυνση URL της σελίδας. 
6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση συνδέσμου. 
 
Διαγραφή σελίδας 

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1-3 που περιγράφονται παραπάνω. 
2. Στη σελίδα που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση  
 
Επιλογή σελίδων που θέλετε να εμφανίζονται 

1. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη. 
2. Στην ενότητα "Σελίδες", κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. 
3. Επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε να εμφανίσετε. 
4. Επιλέξτε Αποθήκευση. 
5. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση διάταξης. 
Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των σελίδων που μπορείτε να έχετε σε ένα ιστολόγιο. 
 
Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή ανάρτησης 
Μπορείτε να γράψετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε αναρτήσεις και πρόχειρα ανά πάσα 
στιγμή. 
 
Σύνταξη νέας ανάρτησης (στην αρχική σελίδα) 

1. Δίπλα στο όνομα του ιστολογίου, κάντε κλικ στη Δημιουργία νέας ανάρτησης . 
2. Δημιουργήστε την ανάρτηση. 
3. Για να αποθηκεύσετε την ανάρτηση χωρίς να την δημοσιεύσετε, κάντε κλικ στην Αποθήκευση. Για 

να δημοσιεύσετε την ανάρτησή σας, κάντε κλικ στη Δημοσίευση. 
 
Επεξεργασία δημοσιευμένης ανάρτησης 

1. Κάτω από το όνομα του ιστολογίου, κάντε κλικ στις Αναρτήσεις. 
2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην ανάρτηση που θέλετε να επεξεργαστείτε. 
3. Κάντε κλικ στην Επεξεργασία. 
4. Κάντε τις αλλαγές σας. 
5. Προαιρετικό: Για να δείτε πώς θα φαίνεται μια ανάρτηση, κάντε κλικ στην Προεπισκόπηση. 
6. Για να δημοσιεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην Ενημέρωση. Για να αποθηκεύσετε την 

ανάρτησή σας ως πρόχειρο, κάντε κλικ στην Επαναφορά σε πρόχειρο. 
 
Διαγραφή ανάρτησης 

1. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο ιστολόγιο. 
2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην ανάρτηση που θέλετε να διαγράψετε. 
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3. Κάντε κλικ στη Διαγραφή. 
Για να διαγράψετε πολλές αναρτήσεις, επιλέξτε τις αναρτήσεις που θέλετε να διαγράψετε και κάντε 
κλικ στη Διαγραφή . 
Σημείωση: 

• Μόλις διαγράψετε μια ανάρτηση, δεν θα είναι δυνατή η ανάκτησή της. 
• Εάν μοιραστήκατε την ανάρτησή σας σε άλλα μέρη, όπως το Google+, θα πρέπει να την διαγράψετε 

σε αυτά τα μέρη ξεχωριστά. 
 
Κατηγοριοποίηση ανάρτησης με ετικέτες 
Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τις αναρτήσεις σας προσθέτοντας λέξεις-κλειδιά: 

1. Κάτω από το ιστολόγιο, κάντε κλικ στις Αναρτήσεις. 
2. Επιλέξτε τις αναρτήσεις στις οποίες θέλετε να προσθέσετε ετικέτα. 
3. Στην επάνω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στην Ετικέτα : 
• Για να καταργήσετε ή να προσθέσετε μια ετικέτα, επιλέξτε την ετικέτα στη λίστα. 
• Για να δημιουργήσετε μια νέα ετικέτα, κάντε κλικ στην Νέα ετικέτα. 
Σημείωση: Μπορείτε να έχετε έως 5.000 ετικέτες ανά ιστολόγιο και 20 ανά ανάρτηση. 
 
Προσθήκη εικόνων και βίντεο στο ιστολόγιό σας 
Μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφίες, άλλες εικόνες και βίντεο σε όσες αναρτήσεις ιστολογίου 
δημιουργείτε. 
 
Προσθήκη εικόνας σε ανάρτηση ιστολογίου 

1. Επιλέξτε το ιστολόγιο που θέλετε να ενημερώσετε. 
2. Δημιουργήστε μια νέα ανάρτηση ή επεξεργαστείτε μια ανάρτηση για να προσθέσετε εικόνες. 
3. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας αναρτήσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εισαγωγή εικόνας" . 
4. Επιλέξτε το μέρος από το οποίο θέλετε να ανεβάσετε την εικόνα. 
5. Επιλέξτε μία ή περισσότερες εικόνες για μεταφόρτωση. 
6. Κάντε κλικ στην Προσθήκη επιλεγμένων. 
7. Μόλις η εικόνα προστεθεί στην ανάρτησή σας, κάντε κλικ για να αλλάξετε το μέγεθος, τον 

υπότιτλο ή την τοποθεσία στη σελίδα. 
Προσθέστε γρήγορα μια εικόνα σε κάποια ανάρτηση, σύροντάς την: 

1. Δημιουργήστε μια νέα ανάρτηση ή επεξεργαστείτε μια ανάρτηση για να προσθέσετε εικόνες. 
2. Σύρετε μια εικόνα από κάποιον φάκελο ή από την επιφάνεια εργασίας στη σελίδα ανάρτησης 

που επιθυμείτε. 
 
Διαγραφή εικόνων από κάποιο λεύκωμα 
Μπορείτε να διαγράψετε, ανά πάσα στιγμή, εικόνες από το Αρχείο λευκωμάτων σας   
(https://support.google.com/picasa/answer/7008270). Αν διαγράψετε μια εικόνα από το λεύκωμα 
του ιστολογίου σας στο Αρχείο λευκωμάτων, η εικόνα θα διαγραφεί επίσης από το ιστολόγιό σας. 
 
Προσθήκη βίντεο στο ιστολόγιό σας 

1. Επιλέξτε το ιστολόγιο που θέλετε να ενημερώσετε. 
2. Δημιουργήστε μια νέα ανάρτηση ή επεξεργαστείτε μια ανάρτηση για να προσθέσετε εικόνες. 
3. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας αναρτήσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εισαγωγή βίντεο" . 
4. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 
5. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση. 
 

https://support.google.com/blogger/answer/41454
https://support.google.com/blogger/answer/41454
https://support.google.com/picasa/answer/7008270
https://support.google.com/blogger/answer/41454

	Πώς να χρησιμοποιείτε το Blogger (https://www.blogger.com/)
	Έναρξη χρήσης του Blogger
	Δημιουργία ιστολογίου
	Αλλάξτε το όνομα του ιστολογίου σας
	Δείτε πώς εμφανίζεται το ιστολόγιό σας
	Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης του ιστολογίου σας

	Προσθέστε σελίδες στο ιστολόγιό σας
	Προσθήκη gadget Σελίδων (μενού)
	Επεξεργασία σελίδας
	Διαγραφή σελίδας
	Διαγραφή σελίδας
	Επιλογή σελίδων που θέλετε να εμφανίζονται

	Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή ανάρτησης
	Σύνταξη νέας ανάρτησης (στην αρχική σελίδα)
	Επεξεργασία δημοσιευμένης ανάρτησης
	Διαγραφή ανάρτησης
	Κατηγοριοποίηση ανάρτησης με ετικέτες


	Προσθήκη εικόνων και βίντεο στο ιστολόγιό σας
	Προσθήκη εικόνας σε ανάρτηση ιστολογίου
	Διαγραφή εικόνων από κάποιο λεύκωμα
	Προσθήκη βίντεο στο ιστολόγιό σας


