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Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πως μπορούμε να εγκαταστήσουμε ένα 
wordpress θέμα. 

Στο wordpress όταν γίνετε η εγκατάσταση του από προεπιλογή υπάρχει εγκατεστημένο ένα θέμα 

γραφιστικό όπως το ξέραμε από τις παλιότερες κατασκευές ιστοσελίδων. 

Αυτό τις περισσότερες φορές δεν καλύπτει τις ανάγκες μας και επιλέγουμε κάποιο άλλο θέμα από τα 

χιλιάδες που υπάρχουν στην αγορά. 

Διαβάστε το άρθρο επιλογή σωστού θέματος για 
Wordpress! 

Όταν επιλέξουμε το θέμα μας από όποια εταιρεία θα το παραλάβουμε σε μορφή zip. Προσοχή μέσα στο 

ζιπαρισμένο αρχείο συνήθως δεν υπάρχει μόνο το θέμα μας αλλά και άλλα αρχεία. Οπότε πρέπει να 

αποσυμπιέσετε το αρχείο και να επιλέξετε το αρχείο του θέματος μόνο. Τώρα αυτό χρειάζεται να είναι σε 

μορφή zip. (Δείτε πως κάνουμε ένα αρχείο zip - unzip). 

Πρώτος τρόπος: Εγκατάσταση θέματος Wordpress μέσα από το 
διαχειριστικό. 

Βήμα 1.) 

Κάνουμε login στο wordpress διαχειριστικό. 

Βήμα 2.) 

Μεταβείτε από το αριστερό τμήμα του διαχειριστικού στην καρτέλα Appearance -> Themes 

(Εμφάνιση -> Θέματα) εκεί θα δείτε στην οθόνη σας το ενεργό θέμα που συνήθως είναι το Twenty 

Twelve όπως και άλλα δύο προτεινόμενα δωρεάν θέματα wordpress. 

Επιλέγουμε το Add New (Προσθήκη Νέου).  

 

Κλικ πάνω στην εικόνα για zoom 
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Εδώ έχουμε 2 επιλογές: 

α.) μπορείτε να επιλέξατε από προτεινόμενα θέματα από την wordpress που τα χωρίζει για ευκολία 

σε (Επιλεγμένα, Δημοφιλέστερα, Τελευταία ή να κάνετε μια αναζήτηση με κριτήρια) και 

β.) μπορείτε  να κάνετε upload (Μεταφόρτωση θέματος) από τον υπολογιστή σας το zip αρχείο που 

περιλαμβάνει μόνο το θέμα που έχετε επιλέξει και κατεβάσει από τον κατασκευαστή. 

 

Κλικ πάνω στην εικόνα για zoom 

 

Κλικ πάνω στην εικόνα για zoom 

Βήμα 3.) 

Αφού το επιλέξετε και γίνει η μεταφόρτωση πατήστε το κουμπί το Install now (Εγκατάσταση). 
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Κλικ πάνω στην εικόνα για zoom 

 

Κλικ πάνω στην εικόνα για zoom 

Βήμα 4.) 

Υπομονή μέσα σε μερικά λεπτά θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Wordpress θέματος σας. 
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Βήμα 5.) 

Αφού το θέμα έχει εγκατασταθεί τότε θα δείτε την παρακάτω εικόνα. Εδώ απλά σας δίνεται η 

δυνατότητα να κάνετε μια προεπισκόπηση του νέου θέματος σας  πριν το ενεργοποιήσετε. Δεν σας το 
πρωτινό γιατί απλά θα απογοητευτείτε αφού συνήθως δεν έχουμε δεδομένα και το θέμα 
όπως παρουσιάζετε φαίνονται όλα λάθος. 

 

Κλικ πάνω στην εικόνα για zoom 

Βήμα 6.) 

Ενεργοποιήστε το θέμα σας  και περάστε στην παραμετροποίηση των ιδιοτήτων του, όπως σας 

προτείνει ο οδηγός του κατασκευαστή σου. 

Πότε μην ξεχνάτε ότι εκτός των ρυθμίσεων ενός θέματος πρέπει να κάνετε και τις βασικές ρυθμίσεις 

του Wordpress μετά την εγκατάσταση του. 

Δεύτερος τρόπος: Εγκατάσταση θέματος Wordpress με τη χρήση ftp 
client. 

Βήμα 1.) 

Συνδεθείτε με ftp ή καλύτερα με sftp, ssl με τον δίσκο του Server που φιλοξενείτε (hosting server) το Site 

σας. 

Βήμα 2.) 

Μεταφέρετε από τον υπολογιστή σας το αρχείο (αλλά τώρα όχι σε μορφή zip)  που περιλαμβάνει 

μόνο το θέμα που έχετε επιλέξει και κατεβάσει από τον κατασκευαστή στον δίσκο του server  στο σημείο 

../wp-content/themes . 
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Κλικ πάνω στην εικόνα για zoom 

Βήμα 3.) 

Αφού περάσετε το θέμα σας ακολουθήστε τα βήματα 1,2 όπου εδώ θα δείτε πλέον και το θέμα που 

ανεβάσατε, επιλέξετε το και πάμε στο βήμα 5 όπου απλά πρέπει να ενεργοποιήσετε το θέμα σας . 

Μετά από κάθε εγκατάσταση νέου θέματος πρέπει: 

 Να  διαγράφετε όλα τα υπόλοιπα 

 Να γίνετε πάντα όποιο update υπάρχει διαθέσιμο στο θέμα που εργάζεστε ή και σε όποιο άλλο 

έχετε διατηρήσει. 

 Να παίρνετε backup πριν από κάθε update του θέματος. 
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