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Tutorial για κατασκευή ιστοσελίδας στο Webnode 
 

Πληκηπολογούμε ηη διεύθςνζη  http://www.webnode.com  και παηάμε Enter. 

 

 
Κάνοςμε εγγπαθή (δωπεάν) παηώνηαρ ηο πλήκηπο  

 

Μεηαθεπόμαζηε παπακάηω 

 
 

ςμπληπώνοςμε ηο Username, Password και ηέλορ ηο email. 

 

http://users.chal.sch.gr/misailidis
http://www.webnode.com/
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ΠΡΟΟΥΗ: 

 ηο Username θα είναι η ζελίδα μαρ ζηο internet,δηλ. http://Username.webnode.com 

 Password βάληε κάηι εύκολο για να ηο θςμάζηε. 

 Email να είναι ππαγμαηικό για να γίνει ενεπγοποίηζη ηος λογαπιαζμού. 

 

ηη ζςνέσεια παηάμε ηο πλήκηπο  

 

Η επόμενη οθόνη μάρ ενημεπώνει όηι μαρ έσει ζηαλεί email ζηη διεύθςνζη πος έσοςμε 

δηλώζει και ππέπει να κάνοςμε ενεπγοποίηζη ηος λογαπιαζμού μαρ. 

 
 

Ανοίγοςμε ηο email πος έσοςμε δηλώζει και παηώνηαρ ηο ζύνδεζμο πος ςπάπσει 

μεηαθεπόμαζηε ζηην παπακάηω ζελίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://users.chal.sch.gr/misailidis
http://www.username.webnode.com/
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Καηαγπάθοςμε  ηιρ πληποθοπίερ πος μαρ δίνει και κάνοςμε login  

 

 

Μεηαθεπόμαζηε ζηην παπακάηω ζελίδα. 

 
 

ςμπληπώνοςμε ηο Username, Password και παηάμε ηο πλήκηπο  

Μεηαθεπόμαζηε ζηην παπακάηω ζελίδα. 

 

 

 

 

 

  

http://users.chal.sch.gr/misailidis
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Ο ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΜΑ ΣΟΠΟ Ε ΣΡΙΑ ΒΗΜΑΣΑ 
 

ΒΗΜΑ 1
ο
 

 
 

ςμπληπώνοςμε ηο Website name (ηο όνομα ηηρ ιζηοζελίδαρ μαρ). 

Αν θέλοςμε ζςμπληπώνοςμε ηο πεδίο slogan.  

 Δπιλέγοςμε  Language (γλώζζα)  Other και παηάμε ηο πλήκηπο Next  

 

ΒΗΜΑ 2
ο
  

Μεηαθεπόμαζηε ζηην αγοπά ηος «Αλ Υαλίλι» και καλούμαζηε από μια ζειπά έηοιμων 

πποηύπων (Tamplate) πος μαρ δίνονηαι να επιλέξοςμε ηην εμθάνιζη ηος δικηςακού μαρ 

ηόπος  

 
Βλέποςμε όλερ ηιρ επιλογέρ. Μποπούμε να ηα δούμε ζε μεγέθςνζη  κάνονηαρ κλικ ζηην 

επιλογή (Preview) ηων πποηύπων πος μαρ ενδιαθέποςν. 

http://users.chal.sch.gr/misailidis


Βασίλης Μισαηλίδης http://users.chal.sch.gr/misailidis /   Σελίδα 5 

Δπιλέγοςμε (Select) [η επιλογή μαρ δεν είναι μόνιμη, μποπούμε οποιαδήποηε ζηιγμή να ηην 

αλλάξοςμε] ηο ππόηςπό μαρ και παηάμε ηο πλήκηπο Next. 

 

 

ΒΗΜΑ 3
ο
  

ηην παπακάηω οθόνη επιλέγοςμε ηιρ ζελίδερ πος θέλοςμε να έσει η ιζηοζελίδα μαρ. 

 
 

About Us  Πληποθοπίερ για μαρ (π.σ. βιογπαθικό) 

Contact Us  ηοισεία Δπικοινωνίαρ. 

Feedback  Αναηποθοδόηηζη (Δπικοινωνία με ηο διασειπιζηή ηηρ ζελίδαρ). 

News  Νέα 

Photogallery  Άλμποςμ Φωηογπαθιών 

Guestbook  Βιβλίο Δπιζκεπηών 

Blog  ημειωμαηάπιο. 

Products  Πποϊόνηα 

Our Team  Η ομάδα μαρ 

FAQ  ςσνέρ Δπωηήζειρ 

Events Calendar  Ημεπολόγιο γεγονόηων  

Portfolio  Υώπορ καηασώπηζηρ επγαζιών. 

 

Δπιλέγοςμε ηιρ ζελίδερ πος θέλοςμε και παηάμε Finish. 

 

  

http://users.chal.sch.gr/misailidis
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ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 

Δπιλέγοςμε ηο Website builder  (Γιασείπιζη ιζηοσώπος) 

 
 

Βπιζκόμαζηε ζηο σώπο όπος μποπούμε να κάνοςμε ηιρ επιθςμηηέρ αλλαγέρ ηηρ ιζηοζελίδαρ 

μαρ.  

 
 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΔΠΙΛΟΓΩΝ ΜΔΝΟΤ 
Κάνοςμε διπλό κλικ ζηο Edit menu. 

Ανοίγει ηο παπακάηω παπάθςπο. 

  

http://users.chal.sch.gr/misailidis
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Από εδώ θα αλλάξοςμε ηοςρ ηίηλοςρ ηος μενού. 

 

 

 

 

 

Μεηακινώνηαρ απιζηεπά  ηο πονηίκι μαρ ζε κάθε επιλογή, 

μαρ δίνεηε η δςναηόηηηα να αλλάξοςμε κάποια ζηοισεία. 

Από ηο κςλιόμενο μενού επιλέγοςμε Properties (Ιδιόηηηερ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηο παπάθςπο πος ανοίγει 

πληκηπολογούμε ηο όνομα πος 

θέλοςμε και παηάμε οκ. 

Κάνουμε το ίδιο και για τους 

άλλους τίτλους του μενού. 

  

http://users.chal.sch.gr/misailidis
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Μεηά ηιρ αλλαγέρ πποσωπάμε ζηη δημοζίεςζη 

αςηών. 

ηο κςλιόμενο μενού, πος κάναμε ηην 

μεηονομαζία ηος μενού,  ηώπα θα 

δημοζιεύζοςμε ηιρ αλλαγέρ μαρ παηώνηαρ 

Publish. ηο παπάθςπο πος βγαίνει παηάμε ηο 

οκ και οι αλλαγέρ έσοςν καηασωπηθεί. 

 

 

 

Οι αλλαγέρ πος κάνοςμε ζηη ζελίδα μαρ 

γίνονηαι ζηον server και δεν είναι 

αναπηημένερ ζηο διαδίκηςο. Αςηό γίνεηαι 

παηώνηαρ ηο πλήκηπο 

(πάνω απιζηεπή 

γωνία). 

 

Καηά ηη δημοζίεςζη βλέποςμε ηο παπάθςπο 

 
 

 

 

 

 

Πεπιγπαθή ηος δικηςακού μαρ ηόπος. 

 
Δίμαζηε ζηην απσική ζελίδα , κάνοςμε κλικ ζηο Edit content. 

 

 

 

 

  

http://users.chal.sch.gr/misailidis
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ηο παπάθςπο πος ανοίγει γπάθοςμε μια μικπή πεπιγπαθή ηος δικηςακού μαρ ηόπος. 

 
Από ηην γπαμμή επγαλείων μποπούμε να κάνοςμε μοπθοποίηζη, ζηοίσιζη, ειζαγωγή 

εικόνων, βίνηεο κ.λ.π.  

 

Διζαγωγή εικόνων. 

 

Κάνοςμε κλικ ζηο εικονίδιο ηηρ γπαμμήρ επγαλείων. 

 

ηο παπάθςπο πος ανοίγει κάνοςμε κλικ ζηο Upload image  

  

http://users.chal.sch.gr/misailidis
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Κλικ ζηο Browse  

 
 

Δπιλέγοςμε από ηον ςπολογιζηή μαρ ηην εικόνα πος θέλοςμε.  

Κάνοςμε κλικ ζηο Upload 

 

Αθού ολοκληπωθεί ηο «ανέβαζμα» ηηρ εικόναρ, βγαίνει ηο παπακάηω μήνςμα. 

  
Παηάμε ηο Close. 

  

http://users.chal.sch.gr/misailidis


Βασίλης Μισαηλίδης http://users.chal.sch.gr/misailidis /   Σελίδα 11 

Κάνονηαρ κλικ ζηο 

ηεηπαγωνάκι απιζηεπά 

πάνω επιλέγοςμε  ηην 

εικόνα. 

 

 
 

Καηόπιν κλικ ζηο insert, η εικόνα ειζάγεηαι ζηο σώπο ηος κειμένος ζηο ζημείο πος έσοςμε 

επιλέξει με ηον κέπζοπά μαρ. 

 
 

http://users.chal.sch.gr/misailidis
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Κάνοςμε αποθήκεςζη ηων αλλαγών και κλείνοςμε ηο παπάθςπο (κλικ ζηο Save and close) 

 

Βλέποςμε πώρ θα είναι η απσική μαρ ζελίδα. 

Για να δημοζιεύζοςμε ηιρ αλλαγέρ ππέπει να κάνοςμε κλικ ζηο πλήκηπο Pubish. 

 

Με ηον ίδιο ηπόπο κάνοςμε ηιρ αλλαγέρ ζηιρ ζελίδερ πος έσοςμε και είναι έηοιμορ ο 

δικηςακόρ μαρ ηόπορ. 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

http://users.chal.sch.gr/misailidis

