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Κεφϊλαιο 1  Σι εύναι το Wix;  

 

Σο Wix εύναι μια δωρεϊν εφαρμογό ςτο διαδύκτυο η οπούα επιτρϋπει τη γρόγορη 

καταςκευό μιασ ιςτοςελύδασ, χωρύσ να απαιτεύται προχωρημϋνη γνώςη ςτον τομϋα 

καταςκευόσ ιςτοςελύδων. 

Σο Wix προςφϋρει μια ςειρϊ πλεονεκτημϊτων όπωσ τα παρακϊτω: 

 Ένα μεγϊλο εύροσ προτύπων (templates) ςυμβατϊ με HTML5 standard. 

 Καταςκευαςτό ιςτοςελύδασ βαςιςμϋνο ςτην drag n’ drop technique. 

 Υύλαξη τησ ιςτοςελύδασ ςε προςωπικούσ servers με απόλυτη αςφϊλεια και 

εχεμύθεια των δεδομϋνων. 

 Αξιοπούηςη τησ ιςτοςελύδασ κϊνοντϊσ την διαθϋςιμη και ςε κινητϊ τηλϋφωνα. 

 Ηλεκτρονικό εμπόριο, μετατρϋποντασ την ιςτοςελύδα ςε διαδικτυακό 

κατϊςτημα. 

 Αςταμϊτητη τεχνικό υποςτόριξη. 

 

 

Κεφϊλαιο   Πρόσβαση στο Wix;  

 

Σο Wix βρύςκεται ςτο http://www.wix.com 

Εύναι δυνατό να χρηςιμοποιόςετε το Wix, δημιουργώντασ πρώτα ϋνα λογαριαςμό χρόςτη ό 

χρηςιμοποιώντασ το λογαριαςμό ςασ ςτο Facebook  ό ςτο Google+. 

Αν δημιουργόςετε ϋνα λογαριαςμό ςτο Wix, το όνομα χρόςτη ςασ (username) θα εύναι η 

ηλεκτρονικό ςασ διεύθυνςη. Διαλϋξτε ϋνα κωδικό πρόςβαςησ (password) όςο πιο αςφαλό 

γύνεται. 

 

 

http://www.wix.com/
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χ. 1 Πώσ ςυνδεόμαςτε με την εφαρμογή; 

 

Αφού ενωθούμε με το Wix, η εφαρμογό θα παρουςιϊςει το ακόλουθο μόνυμα: «Καλώσ 

ορύςατε ςτο Wix. Ασ δημιουργόςουμε την ιςτοςελύδα ςασ ςτο διαδύκτυο ςόμερα». Σο 

κυρύωσ μενού επιτρϋπει την πρόςβαςη ςε όλεσ τισ επιλογϋσ του Wix. 

 

 

χ. 2 Κυρίως Μενού 

 

το μενού η επιλογό My Sites καταγρϊφει όλεσ τισ ιςτοςελύδεσ που ϋχουν δημιουργηθεύ 

μϋχρι ςτιγμόσ και επιτρϋπεται η διόρθωςό τουσ. 

το μενού η επιλογό Templates καταγρϊφει όλεσ τισ πιθανϋσ επιλογϋσ των 

προκαθοριςμϋνων προτύπων που μπορεύ κϊποιοσ/κϊποια να επιλϋξει από το γενικό ςχϋδιο 

τησ προςωπικόσ του/τησ ιςτοςελύδασ. 
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το μενού το Explore περιλαμβϊνει τρεισ επιλογϋσ: 

 Get Inspired: επιτρϋπει την εξερεύνηςη των ιςτοςελύδων που ϋχουν όδη 

δημιουργηθεύ από ϊλλουσ χρόςτεσ και ςασ δύνει την ευκαιρύα να διαλϋξετε από 

αυτϋσ για τον δικό ςασ ιςτότοπο (δικτυακό τόπο). 

 Features: παρουςιϊζει ςύντομα τισ λειτουργύεσ που προςφϋρει το Wix. 

 App Market: επιτρϋπει την πρόςθεςη εφαρμογών και διϊςημων υπηρεςιών 

ςτον προςωπικό ςασ διαδικτυακό τόπο. 

 

το μενού η επιλογό Subscriptions παρουςιϊζει επιλογϋσ αγορών οι οπούεσ βελτιώνουν και 

αναβαθμύζουν τον προςωπικό ςασ διαδικτυακό τόπο. Έχετε την ευκαιρύα να αγορϊςετε ϋνα 

πεδύο τησ για τον νϋο διαδικτυακό τόπο που ϋχετε δημιουργόςει όπωσ επύςησ και μια 

προςωπικό ηλεκτρονικό διεύθυνςη.  

Η επιλογό Support προςφϋρει ιδιαύτερα μαθόματα χρόςησ των ευκολιών που προςφϋρει το 

Wix καθώσ και πρόςβαςη ςτο χώρο ςυζητόςεων του Wix. 

Η τελευταύα επιλογό ςτο μενού, η οπούα εύναι αυτό με το όνομα του χρόςτη, προςφϋρει: 

 Αλλαγό των επιλογών του λογαριαςμού (Account Settings). 

 Καταγραφό των πληροφοριών που αναφϋρονται ςε πληρωμϋσ και 

λογαριαςμούσ (Billing and Payments). 

 Καταγραφό πληροφοριών για κουπόνια (Vouchers). 

 Καθοριςμό τησ γλώςςασ που χρηςιμοποιεύ ο χρόςτησ. 

 Έξοδο από τον λογαριαςμό. 

 

Κεφϊλαιο 3  Δημιουργύα μιασ 

ιςτοςελύδασ/διαδικτυακού τόπου/ιςτότοπου (site) 

 την επιλογό My Sites, πατόςτε το κουμπύ Create Your Website. 

 Διαλϋξτε το επιθυμητό πρότυπο για το εμφανϋσ ςχϋδιο τησ ιςτοςελύδασ. 

Μπορεύτε να εξετϊςετε όλα τα διαθϋςιμα πρότυπα ό μόνο τα πρότυπα 

ςυγκεκριμϋνησ κατηγορύασ (η κατηγορύα επιλϋγεται από το μενού, ςτα 

αριςτερϊ τησ ςελύδασ). 

 Αν πατόςετε το View Button, για να οπτικοποιόςετε το τρϋχον πρότυπο, 

μπορεύτε να ξεκινόςετε τη διόρθωςό του πατώντασ το Edit button, το οπούο 

εύναι διαθϋςιμο ςτο πϊνω μϋροσ τησ ςελύδασ. Αν ϋχετε πατόςει το Edit Βutton, o 

HTML editor θα εμφανιςτεύ, επιτρϋποντασ τη χρόςη τμημϊτων από τα πρότυπα. 
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Αυτόματα θα παρουςιαςτεύ ϋνα βύντεο ιδιαύτερου μαθόματοσ, παρουςιϊζοντασ 

τον τρόπο που μπορεύτε να εργαςτεύτε με αυτόν  τον editor. 

 

Κεφϊλαιο 4   Εξατομικεύοντασ το πρότυπο  

Επιλϋξαμε ϋνα ςυγκεκριμϋνο πρότυπο, Language School, από την κατηγορύα Community 

& Education, για να δώςουμε ϋνα παρϊδειγμα πώσ μπορεύτε να εξατομικεύςετε ϋνα 

πρότυπο. 

  

 

χ. 3 Επιλογή προτύπου  (template) 

 

Ο HTML editor περιλαμβϊνει δύο μενού, ϋνα οριζόντιο το οπούο τοποθετεύται ςτο πϊνω 

μϋροσ τησ ςελύδασ και ϋνα κϊθετο, το οπούο τοποθετεύται ςτο κϊτω μϋροσ αριςτερϊ τησ 

ςελύδασ. 
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χ. 4   Οριζόντιο μενού 

Σο μενού περιλαμβϊνει επιλογϋσ για: 

 Επιλογό ςυςκευόσ για την ϋκδοςη τησ ιςτοςελύδασ: για τον ηλεκτρονικό 

υπολογιςτό ό για το κινητό τηλϋφωνο. 

 Επιλογό τησ ςελύδασ που επιθυμεύτε για διόρθωςη (the Page Option). 

 Δυνατότητεσ για αναζότηςη, Undo και ReDo, αντιγραφό και μετακύνηςη. 

 Βοηθητικϋσ γραμμϋσ και χϊρακεσ. 

 

 

 

 Προεπιςκόπηςη, φύλαξη, ηλεκτρονικό ϋκδοςη και πρόςβαςη ςτο Κϋντρο 

Βοόθειασ (Help Centre). 
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4.1 Υτιϊχνοντασ την καινούρια ςελύδα 

Διαλϋγουμε την επιθυμητό ςελύδα από το μενού, επιλϋγοντασ το ςχετικό ςτοιχεύο από μια 

λύςτα. Μια εναλλακτικό επιλογό εύναι να πατόςουμε το εικονύδιο από το 

οριζόντιο μενού και μετϊ να διαλϋξουμε την επιθυμητό ςελύδα από το μενού. 

 

 

χ. 5 Σελίδεσ μενού 

 

Οι ςελύδεσ του μενού (Menu Pages) επιτρϋπουν την αλλαγό ςτην ιεραρχύα των ςελύδων και 

την επανατοποθϋτηςό τουσ καθώσ και την πρόςθεςη νϋων ςελύδων. 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Φρηςιμοποιώντασ τισ επιλογϋσ Settings και SEO περιορύζουμε την 

πρόςβαςη των επιςκεπτών ςε ςυγκεκριμϋνη ςελύδα και επιτρϋπουμε πρόςβαςη μόνο ςε 

μϋλη ό επιβϊλλουμε πρόςβαςη μϋςω κωδικού ειςόδου (password) (Page Privacy). 

Επιπρόςθετα, μπορούμε να ορύςουμε ϋναν τύτλο, μια περιγραφό και λϋξεισ κλειδιϊ με 

ςκοπό να διευκολύνουμε την εύρεςη τησ ςελύδασ μϋςω μηχανόσ αναζότηςησ. 

4.2 Διορθώνοντασ ςτοιχεύα ςε μια ςελύδα 

Μπορούμε να εξατομικεύςουμε μια επιλεγμϋνη ςελύδα διορθώνοντασ τουσ τύτλουσ, τα μότο 

και αλλϊζοντασ το ςχόμα των γραφικών. 
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Για να διορθώςουμε τον τύτλο του ιςτότοπου (site) (Lingo | Language School), κϊνουμε κλικ 

πϊνω του και επιλϋγουμε από το ςχετικό option menu Edit Text. Διορθώνουμε το κεύμενο 

και ςτη ςυνϋχεια το φορμϊρουμε χρηςιμοποιώντασ τισ επιλογϋσ από το παρϊθυρο 

εργαλεύων που καταγρϊφονται κοντϊ ςτο επιλεγμϋνο ςτοιχεύο.  

For editing the title of the site (Lingo | Language School) we click on it and we choose from the 

contextual option menu Edit Text. We edit the text and then we format it using the options 

from the window of tools listed near the selected item. 

 

 

χ. 6 Διόρθωςη ενόσ ςτοιχείου ςτο κείμενο  

 

Μπορούμε να αλλϊξουμε τη γραμματοςειρϊ, το μϋγεθοσ γραμμϊτων, το χρώμα, τη διϊταξη 

των ςελύδων κ.ϊ. 

Σα ςχόματα (Shapes) μπορούν να αντικαταςταθούν με ςύμβολα από το Wix Gallery ό να 

διορθωθούν αλλϊζοντασ το χρώμα τουσ ό περιςτρϋφοντϊσ τα. 

Οι εικόνεσ μπορεύ να αντικαταςταθούν με ϊλλεσ από γκαλερύ φωτογραφιών που 

παρϋχονται από το Wix ό με ϊλλεσ εικόνεσ που ϋχετε όδη κατεβϊςει ςτον ηλεκτρονικό ςασ 

υπολογιςτό. Παρϊλληλα, μπορούμε να διορθώςουμε μια εικόνα αλλϊζοντασ τη 

φωτεινότητϊ τησ, την αντύθεςη, τον προςανατολιςμό, την πρόςθεςη πλαιςύων, κειμϋνων 

και την εφαρμογό φύλτρων. 
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4.3. Ρυθμύζοντασ το φόντο, τη γραμματοςειρϊ και τα χρώματα  

Βρύςκουμε την επιλογό  από το κϊθετο μενού (vertical menu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χ. 7 Menu Design 

 

Μπορούμε να αλλϊξουμε το φόντο τησ ςελύδασ (option Background), το εύροσ των 

χρωμϊτων που χρηςιμοποιόθηκαν για τα ςτοιχεύα τησ ςελύδασ (option Colours) όπωσ επύςησ 

και τη γραμματοςειρϊ. Εύναι δυνατό να δημιουργόςετε το δικό ςασ εύροσ χρωμϊτων όπωσ 

επύςησ και να τροποποιόςετε το ςτυλ του κϊθε τύτλου ό του κϊθε ςτοιχεύου από το μενού.  

 

 

4.4. Προςθϋτοντασ ςτοιχεύα 

Μπορεύτε να προςθϋςετε νϋα ςτοιχεύα από το μενού (Add) από το οριζόντιο μενού. 
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To Add μενού επιτρϋπει την ειςαγωγό ενόσ ευρϋωσ 

φϊςματοσ ςτοιχεύων, όπωσ τα ακόλουθα: 

 

 Κεύμενο 

 

 Εικόνεσ 

 

 Γκαλερύ εικόνων 

 

 τοιχεύα πολυμϋςων (βύντεο, όχοσ, 

αρχεύο εγγρϊφων, audio player κ.ϊ.) 

 

 χόματα και γραμμϋσ 

 

 Μενού και κουμπιϊ 

 

 Ιςτολόγια 

 

 Ηλεκτρονικό κατϊςτημα 

 Προςθόκεσ για ενςωμϊτωςη των μϋςων 

κοινωνικόσ δικτύωςησ (π.χ., ειςϊγοντασ 

ςχόλια από το Facebook ό το Twitter) 

 

 Εφαρμογϋσ 

 Λύςτεσ 

χ. 8 The  Add Menu 
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Κεφϊλαιο 5   Αξιοποιώντασ τον ιςτότοπο ςε 

ςυςκευό κινητού τηλεφώνου 

Δεδομϋνου ότι ο ιςτότοπόσ ςασ ϋχει ολοκληρωθεύ, θα όταν ιδανικό να τον αξιοποιούςατε 

όςο το δυνατό καλύτερα για να οπτικοποιεύται ςωςτϊ ςτην οποιαδόποτε ςυςκευό κινητού. 

Αυτό ςημαύνει πρωτύςτωσ ότι μπορεύτε να επανατοποθετόςετε τα ςτοιχεύα ςτη ςελύδα 

ανϊλογα με το μϋγεθοσ των κινητών τηλεφώνων.  

Πατώντασ το  κουμπύ από το μενού, ςασ επιτρϋπει να περϊςετε ςτον 

επεξεργαςτό τησ εκδοχόσ για κινητϊ τησ ιςτοςελύδασ. Μπορεύτε ϋτςι να προχωρόςετε με 

την επεξεργαςύα κϊθε ςτοιχεύου τησ ςελύδασ,  ακολουθώντασ παρόμοιο τρόπο με αυτόν 

που ϋχει περιγραφεύ και πιο πϊνω  

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Να φυλϊγετε την επιτυχημϋνη πρόοδο τησ καταςκευόσ τησ ιςτοςελύδασ ςασ 

όςο το δυνατό πιο ςυχνϊ, για να αποφύγετε την οποιαδόποτε ςυμπτωματικό απώλεια τησ 

δουλειϊσ ςασ. 
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Κεφϊλαιο 6  Έκδοςη (δημοςύευςη) του ιςτότοπου 

(τησ ιςτοςελύδασ) 

Οι αλλαγϋσ που ϋγιναν ςτο αρχικό πρότυπο δε θα εύναι εμφανεύσ ςτο διαδύκτυο μϋχρι να 

πατόςετε το Publish Button ςτο μενού που βρύςκεται ςτο πϊνω μϋροσ τησ ςελύδασ. Ο 

παρακϊτω πύνακασ παρουςιϊζει το παρϊθυρο που εμφανύζεται μετϊ που επιλϋγετε την 

επιλογό να εκδώςετε (να κοινοποιόςετε) την ιςτοςελύδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

χ. 9 Έκδοςη τησ ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο 

 

Πριν αποδεχτεύτε την ϋκδοςη τησ ιςτοςελύδασ, μπορεύτε να αλλϊξετε τισ επιλογϋσ ςχετικϊ 

με το ευρετόριο από τισ μηχανϋσ αναζότηςησ και παρϊλληλα να ενεργοποιόςετε ό να 

απενεργοποιόςετε την επιλογό για τα κινητϊ τηλϋφωνα. Επιπρόςθετα, υπενθυμύζετε τη 

διεύθυνςη όπου κϊποιοσ μπορεύ να επιςκεφθεύ την ιςτοςελύδα. 

. 
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Κεφϊλαιο 7   Διακοπό του HTML editor 

 

Για να φύγετε από το HTML editor μπορεύτε να ανούξετε τη λύςτα Wix (εύναι η πρώτη 

επιλογό από το μενού) και να επιλϋξετε το Exit Editor option. Αφού βγεύτε από τη γλώςςα 

προγραμματιςμού, ςτο παρϊθυρο του προγρϊμματοσ περιόγηςησ θα κατεβϊςετε τη ςελύδα 

My Sites. Εκεύ μπορεύτε να δεύτε μια εικόνα τησ πρώτησ ςελύδασ από την ιςτοςελύδα που 

ϋχετε καταςκευϊςει, το όνομα και τη διεύθυνςη καθώσ και τα κουμπιϊ Edit Site και 

Upgrade. 

Σο κουμπύ Edit Site ςασ επιτρϋπει να επιςτρϋψετε ςτη διόρθωςη τησ ιςτοςελύδασ και το 

κουμπύ Upgrade επιτρϋπει την αγορϊ περιςςότερων υπηρεςιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Based on the information of www.wix.com 
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