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χρήσης των διαχειριστών ιστοχώρων των τμημάτων του Πανεπιστημίου 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

1.1. Τι είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS)

Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ) –  Content Management Systems 

(CMS)– είναι διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν την τροποποίηση του 

περιεχομένου ενός δικτυακού τόπου. Λειτουργούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο:

Εικόνα 1.1 Πλαίσιο Λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου

Οι διαχειριστές, μέσω του διαδικτύου, ενημερώνουν το περιεχόμενο στο ΣΔΠ, το 

οποίο είναι εγκατεστημένο σε ένα διακομιστή. Οι αλλαγές αυτές γίνονται αυτόματα 

διαθέσιμες, πάλι μέσω του διαδικτύου, σε όλους τους επισκέπτες και χρήστες του 

δικτυακού τόπου.

Υπάρχει πληθώρα ελεύθερων ΣΔΠ ανοικτού κώδικα, το καθένα με τα δικά του 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μερικά από τα πιο γνωστά είναι το Joomla! και το 

Drupal, υπάρχουν όμως και πιο απλοί μηχανισμοί ενημέρωσης περιεχομένου, όπως 

το Wordpress (ενημέρωση ιστολογίων) και τα sfm και phpBB (πίνακες συζητήσεων 

– φόρουμ). Το κάθε ΣΔΠ όμως απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών και 

έχει τα δικά του «δυνατά» και «αδύνατα» σημεία. 

Η ανάπτυξη των ΣΔΠ το τελευταίο διάστημα είναι μεγάλη και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται (εκτός από το ως μηχανισμοί ενημέρωσης 

δικτυακών τόπων) ως πλαίσια γρήγορης ανάπτυξης εφαρμογών (RAD –  Rapid 

Application Development).
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1.2 Το TYPO3

Το TYPO3 είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου ανοικτού κώδικα προς 

χρήση οργανισμών ή εταιρειών στο Διαδίκτυο ή σε ενδοδίκτυο (intranet). 

Προσφέρει ευελιξία και επεκτασιμότητα καθώς παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο 

προκατασκευασμένων διεπαφών και λειτουργικών μονάδων. 

Η υιοθέτηση ενός επαγγελματικού ΣΔΠ ανοικτού κώδικα όπως το TYPO3 μπορεί 

αφενός να ελαχιστοποιήσει το αρχικό κόστος της αγοράς, αφετέρου να 

μεγιστοποιήσει την απόδοση επένδυσης με την πάροδο του χρόνου. Με τους 

πόρους που εξοικονομούνται σε σχέση με ένα ΣΔΠ που παρέχεται μέσω της 

αγοράς, του οποίου το κόστος ολοένα θα αυξάνεται λόγω των νέων αναγκών, 

μπορεί να γίνει επένδυση στην εκπαίδευση του προσωπικού και την 

παραμετροποίηση του λογισμικού.

Αν και το  TYPO3 είναι ένα αρκετά πολύπλοκο ΣΔΠ, διατίθενται διανομές με 

προεγκατεστημένο υλικό για διάφορους σκοπούς, γεγονός που επιτρέπει την 

αρχική διαμόρφωση ενός λειτουργικού δικτυακού τόπου σε ελάχιστο χρόνο, με 

επιπλέον όφελος τη δυνατότητα παραμετροποίησης του στη συνέχεια. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η διαμόρφωση ενός δικτυακού τόπου TYPO3 από το μηδέν δεν είναι 

καλή ιδέα, ιδίως για κάποιον αρχάριο.
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Κεφάλαιο 2: To TYPO3 για χρήστες

2.1. Τί είναι frontend και backend και ποια η διαφορά τους

Frontend (FE) είναι οι σελίδες του δικτυακού τόπου που μπορεί να δει ο κάθε 
επισκέπτης όπως για παράδειγμα στην ιστοσελίδα http://www.typo3.org:

Εικόνα 2.1 Τυπική ιστοσελίδα που βασίστηκε στο TYPO3

Αντίθετα, Backend (BE) είναι το «παρασκήνιο» θα λέγαμε του συστήματος, εκεί όπου 
γίνεται η διαχείριση, οι προσθήκη και η επεξεργασία του περιεχομένου, η διαχείριση 
των χρηστών, των εφαρμογών κλπ. Για να συνδεθεί κάποιος στο backend (BE) πρέπει 
να πληκτρολογήσει το επίθεμα /typo3/ στη διεύθυνση του δικτυακού τόπου. Για 
παράδειγμα για τη διαχείριση του δικτυακού τόπου http://xyz.uoa.gr πρέπει να 
εισάγει http://xyz.uoa.gr/typo3. Απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη εισάγοντας 
όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στη σχετική οθόνη (Εικόνα 2.2) όπως αυτά 
παρέχονται από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Εικόνα 2.2 Είσοδος στο διαχειριστικό περιβάλλον του TYPO3
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Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση του χρήστη εμφανίζεται η αρχική σελίδα του ΒΕ:

Εικόνα 2.3 Αρχική εικόνα διαχειριστικού περιβάλλοντος (backend) TYPO3

2.2 Εξοικείωση με τον οθόνη backend 

Αριστερά υπάρχει μία λίστα λειτουργικών μονάδων. Επιλέγοντας κάποια από 

αυτές εμφανίζεται στην υπόλοιπη οθόνη η αντίστοιχη λειτουργία. Στην αρχική 

σελίδα του backend υπάρχει μία σύντομη περιγραφή της κάθε λειτουργίας:

Εικόνα 2.4 Λειτουργικές μονάδες εγκατάστασης TYPO3
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2.2.1 Κατανόηση των βασικών λειτουργικών μονάδων του 
backend

Αποσύνδεση χρήστη: Αφού ολοκληρώσετε τις διαδικασίες ενημέρωσης του 

δικτυακού τόπου μπορείτε να αποσυνδεθείτε:
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2.2.2 Κατανόηση του αριστερού μενού

Στο backend, κάθε λειτουργική μονάδα όπως «Ιστός», «Εργαλεία Χρήστη» κ.λπ. 

περιέχει πλήθος επιλογών. Στο αριστερό μενού περιέχονται σε ιεραρχικό 

διάγραμμα όλες οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου. Πατώντας διαδοχικά τα 

εικονίδια («βελάκια») που είναι μαρκαρισμένα με μπλε κύκλο στο παρακάτω 

σχήμα, το δέντρο επεκτείνεται ή συμπτύσσεται:
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2.3 Πρώτες ενέργειες μετά την είσοδο
Μετά την πρώτη επιτυχή είσοδο στο δικτυακό τόπο, θα πρέπει να γίνουν κάποιες 
βασικές αλλαγές στο backend, όπως για παράδειγμα αλλαγή του προεπιλεγμένου 
κωδικού πρόσβασης ή της γλώσσας διεπαφής. Εφόσον έχετε συνδεθεί στο 
backend, μπορείτε να επιλέξετε τις "Ρυθμίσεις" στο αριστερό μενού και να αλλάξτε 
τον κωδικό πρόσβασης. Στο ίδιο μενού μπορείτε να αλλάξετε και τη γλώσσα 
διεπαφής (ελληνικά ή αγγλικά).

2.4 Διαχείριση σελίδων

Επιλέγοντας στο αριστερό μενού "Σελίδα" έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε 
τις σελίδες, μέσω του ιεραρχικού δέντρου.
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2.4.1 Πως να αλλάξετε τίτλο σε μια σελίδα

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της σελίδας που σας ενδιαφέρει και περιμένετε να 

εμφανιστεί το μενού.

Αφού επιλέξετε "Επεξεργασία", θα οδηγηθείτε στην παρακάτω σελίδα:
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Μην ξεχνάτε ποτέ να αποθηκεύετε τις αλλαγές σας:



2.4.2 Απόκρυψη σελίδας και μη εμφάνιση σελίδας στο μενού
Αν κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο της σελίδας, στη σελίδα που σας ενδιαφέρει, θα 

εμφανιστεί το παρακάτω μενού:

Σε περίπτωση που δε θέλετε να εμφανίζεται η σελίδα στον δικτυακό τόπο, θα πρέπει 

από το παραπάνω μενού να επιλέξετε "Disable". 

Aν θέλετε η σελίδα να είναι ενεργή αλλά να μην εμφανίζεται στο μενού (απόκρυψη), 

θα πρέπει να κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο της σελίδας και να επιλέξετε 

«Επεξεργασία»:



Στη συνέχεια, στην καρτέλα «Πρόσβαση», θα πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή 

“Hide” (κάτω από το “In menus”).



2.4.3 Μετακίνηση σελίδας
Κάντε κλικ στο εικονίδιο της σελίδας που σας ενδιαφέρει, στο μενού που εμφανίζεται 

επιλέξτε "Page actions" κι έπειτα “Αποκοπή”, ώστε η σελίδα να αποθηκευτεί στο 

πρόχειρο:

Στη συνέχεια, επιλέξτε στο δέντρο σελίδων το σημείο στο οποίο θέλετε να 

μετακινήσετε τη σελίδα και κάντε κλικ στο εικονίδιο της προηγούμενης από αυτό το 

σημείο σελίδας:

Από τις δύο επιλογές η "Επικόλληση εντός" μεταφέρει τη σελίδα ως υποσελίδα της 

επιλεγμένης σελίδας, ενώ η "Επικόλληση μετά" τη μεταφέρει μετά από την επιλεγμένη 

σελίδα.

2.4.4 Δημιουργία νέας σελίδας



Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της σελίδας που θα περιέχει τη νέα σελίδα (μπορείτε να 

επιλέξετε και την "Αρχική" σελίδα):

Στο μενού που εμφανίζεται επιλέξτε "Νέο" και θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:

Επιλέξτε μία θέση ανάλογα με το σημείο στο οποίο θέλετε να δημιουργηθεί η νέα 

σελίδα.



Θα οδηγηθείτε στη φόρμα δημιουργίας νέας σελίδας:

Αφού εισάγετε τα στοιχεία της σελίδας, αποθηκεύστε την και έτσι θα ανανεωθεί 

αυτόματα το ιεραρχικό δέντρο σελίδων, περιέχοντας τη νέα σελίδα.

2.4.5 Διαγραφή σελίδας

Στη σελίδα που σας ενδιαφέρει, αν κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο της σελίδας, θα 

εμφανιστεί το μενού με επιλογές. Εκεί μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή της: 



Θα ακολουθήσει το παρακάτω μήνυμα επιβεβαίωσης:

Αν επιλέξετε «Ναι» η σελίδα θα διαγραφεί. Για ακύρωση της διαγραφής επιλέξτε 

«Όχι».

2.5 Διαχείριση περιεχομένου σελίδων
Το περιεχόμενο κάθε σελίδας οργανώνεται σε «Στοιχεία περιεχομένου» (Content 

elements). Στοιχείο περιεχομένου μπορεί να είναι μια εικόνα, ένα κείμενο, μια 

μικρο-εφαρμογή κ.α. Για τη δημιουργία μιας σελίδας «στοιβάζουμε» τέτοια τμήματα 

περιεχομένου μέσα σε κάθε περιοχή της σελίδας.

Σχήμα 2.5: Το backend και το αντίστοιχο frontend όπου φαίνεται η αντιστοιχία των 

στοιχείων περιεχομένου



2.5.1 Επεξεργασία περιεχομένου σελίδας

Στο δέντρο σελίδων, κάντε κλικ στη σελίδα που σας ενδιαφέρει:

Στο δεξί παράθυρο θα εμφανιστούν όλα τα στοιχεία περιεχομένου της σελίδας. Αν 

μετακινήσετε το ποντίκι σας πάνω από κάποιο πλαίσιο στοιχείου περιεχομένου θα 

εμφανιστούν περισσότερες επιλογές, όπως το εικονίδιο "μολύβι", ώστε να 

επεξεργαστείτε το στοιχείο περιεχομένου:

Στη σελίδα που ανοίγει, είναι επιλεγμένη η καρτέλα "Γενικά". 



Σημείωση: στο κάτω μέρος της σελίδας επιλέξτε το πλαίσιο «Προβολή 

δευτερευουσών επιλογών».

Στην καρτέλα "Γενικά" υπάρχει ο κειμενογράφος εμπλουτισμένου κειμένου.



Αν ΔΕΝ θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε:



2.5.2 Δημιουργία περιεχομένου σελίδας
Αν επιλέξετε μια σελίδα από το δέντρο σελίδων, τότε θα εμφανιστούν όλα τα στοιχεία 

που περιέχει αυτή η σελίδα. Αν θέλετε να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο (κειμένου) 

επιλέξτε το πλήκτρο με το εικονίδιο (+) στο σημείο που θέλετε:

Στη συνέχεια διαλέξτε το είδος του περιεχομένου της σελίδας (στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα κείμενο):

Αφού εισάγετε το περιεχόμενο στην καρτέλα «Κείμενο» της φόρμας που θα 

εμφανιστεί, πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση και κλείσιμο» για να επιστρέψετε στην 

προβολή της σελίδας.



2.5.3 Μετακίνηση ενός στοιχείου περιεχομένου σελίδας
Στην προβολή του περιεχομένου μιας σελίδας μπορείτε να αντιγράψετε ή να 

μετακινήσετε στο πρόχειρο ένα στοιχείο, κάνοντας δεξί κλικ στο παρακάτω 

εικονίδιο:

Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε «Αντιγραφή» ή «Αποκοπή» ανάλογα με τη 

λειτουργία που θέλετε να επιτελέσετε:



Στη συνέχεια, μπορείτε να επικολλήσετε το στοιχείο σε μια άλλη σελίδα, 

ακολουθώντας την ίδια διαδικασία (δεξί κλικ) και επιλέγοντας «Επικόλληση μετά». 

Σημειώστε ότι θα πρέπει να βρίσκεστε ακριβώς πριν το σημείο που θέλετε να 

επικολλήσετε το περιεχόμενο.



2.6 Λειτουργική μονάδα «λίστα»

Η προβολή λίστας σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε εγγραφές της βάσης 
δεδομένων. Στο TYPO3, όλα τα στοιχεία περιεχομένου μπορούν να θεωρηθούν 
εγγραφές στη βάση δεδομένων. Συνεπώς η επεξεργασία περιεχομένου που 
παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα με τη χρήση της λειτουργικής μονάδας 
«σελίδα» μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη λειτουργική μονάδα «λίστα». 
Ωστόσο η επεξεργασία του περιεχομένου δε γίνεται με τόσο φιλικό τρόπο στη 
προβολή της λίστας.

Επιλέξτε τη λειτουργική μονάδα «λίστα» και στη συνέχεια τη σελίδα της οποίας τις 
εγγραφές θέλετε να επεξεργαστείτε:

Στο δεξί παράθυρο του backend (BE) θα εμφανιστούν οι εγγραφές που περιέχονται 

στη σελίδα:

Δίπλα σε κάθε εγγραφή υπάρχουν εικονίδια που επιτρέπουν τη διαχείρισή της.

 



2.6.1 Προβολή πολλαπλών ιδιοτήτων εγγραφών
Στην προβολή λίστας έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε συγκεκριμένες ιδιότητες 

κάθε τύπου εγγραφής. Οι εγγραφές εμφανίζονται κατηγοριοποιημένες με βάση τον 

τύπο τους (ανακοινώσεις, δημοσκοπήσεις κλπ). Κάντε κλικ στο εικονίδιο + στις 

εγγραφές που θέλετε να προβάλετε λεπτομερώς (φροντίστε να είναι 

ενεργοποιημένη επιλογή "Εκτεταμένη προβολή").

Θα εμφανισθούν όλες οι ιδιότητες του πλήθους των δυνατών πεδίων για το 

συγκεκριμένο τύπο εγγραφών:



Επιλέξτε ένα ή περισσότερα πεδία (κρατώντας πατημένο το Ctrl) και πιέστε το 

"Ορισμός πεδίων". Το πεδίο που επιλέξατε θα εμφανισθεί στην εγγραφή ως νέα 

στήλη:

Αν κάνετε κλικ στο μολυβάκι του τίτλου της ιδιότητας μπορείτε να επεξεργαστείτε τη 

συγκεκριμένη ιδιότητα για πολλές εγγραφές ταυτόχρονα.



2.6.2 Αντιγραφή ή αποκοπή πολλαπλών στοιχείων σελίδων 
χρησιμοποιώντας το πρόχειρο
Με τη χρήση του πρόχειρου μπορείτε να αντιγράφετε ή να μεταφέρετε πολλές 

εγγραφές/αρχεία παράλληλα σε διάφορα σημεία. Για παράδειγμα, αν θέλετε να 

αντιγράψετε πολλές εγγραφές μαζί, επιλέξτε τη "λίστα" από το αριστερό μενού, και 

στη συνέχεια τη σελίδα που περιέχει τις εγγραφές σας:

Επιλέξτε την εμφάνιση πρόχειρου και επιλέξτε κάποιο πρόχειρο (π.χ. Πρόχειρο 
#1):

Πιέστε «Αντιγραφή» ή «Αποκοπή», ανάλογα με την λειτουργία που θέλετε να 



επιτελέσετε:

Το περιεχόμενο θα εμφανιστεί στο πρόχειρο:

Στη συνέχεια, μπορείτε να επικολλήσετε τα στοιχεία του πρόχειρου όπου 
εμφανίζονται τα εικονίδια «Επικόλληση εντός» και «Επικόλληση μετά»:



2.7 Διαχείριση αρχείων και εικόνων και εισαγωγή συνδέσμων
Για να τοποθετήσετε κάποιο αρχείο στο δικτυακό τόπο θα πρέπει πρώτα να το 

ανεβάσετε στον διακομιστή, χρησιμοποιώντας τη λειτουργική μονάδα «Λίστα 

αρχείων»:

Στη συνέχεια, επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να ανεβάσετε τα αρχεία:



Επιλέξτε "Μεταφόρτωση αρχείων", αναζητήστε τα αρχεία στον υπολογιστή σας και 
τέλος επιβεβαιώστε.



2.7.1 Προσθήκη μιας εικόνας με το στοιχείο περιεχομένου "Μόνο 
εικόνες"
Στη λειτουργική μονάδα «σελίδα» μπορείτε να επιλέξετε τη δημιουργία νέου 
περιεχομένου μέσα σε κάποια σελίδα:

Στη συνέχεια, διαλέξτε το είδος του περιεχομένου της σελίδας (Μόνο εικόνες):

Επιλέξτε την εικόνα που βρίσκεται αποθηκευμένη στο διακομιστή:



Εισάγετε, αν θέλετε, τις επιθυμητές διαστάσεις της εικόνας και τη στοίχιση που 

επιθυμείτε να έχει:



2.7.2 Προσθήκη εικόνας με επεξεργαστή εμπλουτισμένου κειμένου 
(Rich Text Editor – RTE)
Στη λειτουργική μονάδα «σελίδα», εισάγετε ένα στοιχείο περιεχομένου τύπου 
«κείμενο». Στην καρτέλα «κείμενο», στο πλαίσιο του κειμενογράφου μπορείτε να 
εισάγετε οποιαδήποτε εικόνα, πατώντας στο παρακάτω εικονίδιο: 

Στη συνέχεια θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο, στο οποίο έχετε 3 επιλογές:
1) New Magic Image: οποιαδήποτε εικόνα είναι ήδη τοποθετημένη στο 

δικτυακό τόπο μπορεί να εισαχθεί με αυτόματη βελτιστοποίηση της 
εμφάνισής της για τον ιστό (μέγεθος, διαστάσεις, ποιότητα εικόνας). 

2) New Plain Image: οποιαδήποτε εικόνα είναι ήδη τοποθετημένη στο 
δικτυακό τόπο μπορεί να εισαχθεί με την προϋπόθεση ότι το μέγεθός της 
είναι 640 Χ 480 px και το αρχείο είναι .jpg ή .gif ή .png.

3) Upload Image: μεταφορά εικόνας από τον υπολογιστή σας στο διακομιστή 
του δικτυακού τόπου.

 



2.7.3 Προσθήκη συνδέσμου στον επεξεργαστή εμπλουτισμένου 
κειμένου

Αν θέλετε να εισάγετε έναν σύνδεσμο στην επικεφαλίδα του κειμένου, τότε 

πατήστε το εικονίδιο δίπλα στο πλαίσιο κειμένου «σύνδεσμος» της επικεφαλίδας.

Για να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο εντός του κειμένου, επιλέξτε τις λέξεις στις 

οποίες επιθυμείτε να είναι ενεργός ο σύνδεσμος και πατήστε το εικονίδιο που 

απεικονίζει μία αλυσίδα, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.



Θα εμφανισθεί ένα νέο παράθυρο, στο οποίο έχετε τη δυνατότητα: 

α) να επιλέξετε ένα σύνδεσμο που θα οδηγεί σε μια σελίδα του υφιστάμενου 
δικτυακού τόπου (Page),  

β) να επιλέξετε ένα σύνδεσμο που θα οδηγεί σε ένα αρχείο του υφιστάμενου 
δικτυακού τόπου (File), 

γ) να εισάγετε μία διεύθυνση (URL) που θα οδηγεί σε μια σελίδα άλλου δικτυακού 
τόπου (External URL) και 

δ) να εισάγετε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα οδηγεί σε 
αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (Email).



2.7.4 Προσθήκη συνδέσμου σε εικόνα, με επεξεργαστή 
εμπλουτισμένου κειμένου
Μέσα στο πλαίσιο του κειμενογράφου, αφού εισάγετε την εικόνα (βλ. Ενότητα 

2.7.2), κάντε δεξί κλικ πάνω της και επιλέξτε “Insert/Edit Link”:

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο μέσα από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε το φάκελο και 

το αρχείο εικόνας που θέλετε να εισάγετε. Στην καρτέλα “General”, πατήσετε το 

δεξί εικονίδιο του πεδίου “Link URL”  που φαίνεται παρακάτω για να ανοίξει το 

παράθυρο επιλογής του συνδέσμου, όπως αναφέρεται στην ενότητα 2.7.3 για την 

εισαγωγή συνδέσμου:



2.7.5 Έλεγχος του δικτυακού τόπου

Για να ελέγξετε αν οι σελίδες σας στο frontend είναι όπως θα θέλατε, μπορείτε να 
τις δείτε με τους παρακάτω τρόπους:

Α) εφόσον βρίσκεστε στο αριστερό μενού, στο «ΙΣΤΟΣ --> Σελίδα» κάνετε 
αριστερό ή δεξί κλικ στο εικονίδιο της σελίδας, ώστε να ανοίξει το μενού και 
επιλέξτε «Προβολή»:

Ο φυλλομετρητής (browser) σας θα ανοίξει τη σελίδα.

Β) αν βρίσκεστε ήδη στη σελίδα, πατάτε το πλήκτρο της προβολής:



2.8 Κειμενογράφος Εμπλουτισμένου Κειμένου (Rich Text Editor – 

RTE)
Στη "Σελίδα" του αριστερού μενού, στο δέντρο σελίδων, κάντε κλικ στη σελίδα 

που σας ενδιαφέρει και θα εμφανιστούν –στο δεξί παράθυρο–  τα στοιχεία που 

περιέχει η σελίδα. 

Επιλέξτε το εικονίδιο "μολύβι" για να επεξεργαστείτε ένα στοιχείο περιεχομένου 

τύπου «Κείμενο»:

Στη σελίδα που ανοίγει, επιλέξτε την καρτέλα "text" και πραγματοποιήστε τις αλλαγές 

που θέλετε στον κειμενογράφο:

Στη συνέχεια περιγράφονται όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες στο περιβάλλον του 

κειμενογράφου.



2.8.1 Μορφοποίηση κειμένου στο περιβάλλον του κειμενογράφου

Επιλέξτε ένα τμήμα του κειμένου και πατήστε "B" ή Ctrl+b αν θέλετε να εμφανίζεται 

με έντονη γραφή:

Επιλέξτε ένα τμήμα του κειμένου και πατήστε Ι" ή Ctrl+I αν θέλετε να εμφανίζεται με 

πλάγια γραφή:



Επιλέξτε ένα τμήμα του κειμένου και πατήστε "U"για να υπογραμμιστεί:

2.8.2 Στοίχιση κειμένου
Επιλέξτε ένα τμήμα του κειμένου και πατήστε ένα από τα πλήκτρα στοίχισης. Για 

παράδειγμα, επιλέξετε τις παραπάνω γραμμές και πατήστε το εικονίδιο της στοίχισης 

στο κέντρο:



Με τον ίδιο τρόπο γίνεται αριστερή στοίχιση (ομοίως και οι λοιπές λειτουργίες 
στοίχισης):

2.8.3 Αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση κειμένου
Καθώς είστε στον κειμενογράφο, επιλέξτε ένα τμήμα κειμένου και πατήστε το 

εικονίδιο της αντιγραφής ή τα πλήκτρα Ctrl+C, ώστε το κείμενο να αντιγραφεί στο 

πρόχειρο:



Για αποκοπή του κειμένου πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+X ή επιλέξτε το εικονίδιο:

Για επικόλληση του κειμένου πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+V ή το εικονίδιο:



2.8.4 Χρήση αρίθμησης, κουκκίδων και εσοχών

Επιλέξτε τις γραμμές του κειμένου που θέλετε και πιέστε το παρακάτω εικονίδιο 
για να δημιουργηθεί μία αριθμημένη λίστα:

Αντίστοιχα, αν θέλετε μια μη αριθμημένη λίστα με κουκκίδες, επιλέξτε το κείμενο 

που θέλετε και στη συνέχεια το παρακάτω εικονίδιο:



Αν έχετε μεγάλα τμήματα κειμένου και θέλετε να αφήσετε κενά μεταξύ τους, ενώ 

παράλληλα υπάρχουν λίστες με αρίθμηση ή με κουκκίδες, τοποθετήστε τον 

κέρσορα στο σημείο που θέλετε, κρατήστε πατημένο το Shift και πιέστε το Enter 

δύο φορές.

Για να αλλάξετε την εσοχή μιας παραγράφου κειμένου, μπορείτε να επιλέξετε ένα 

από τα δύο παρακάτω πλήκτρα. Η παράγραφος θα μεταφερθεί πιο αριστερά ή πιο 

δεξιά, ανάλογα με την επιλογή σας:



2.8.5 Πίνακες

Ενώ βρίσκεστε στον κειμενογράφο, μπορείτε να εισάγετε ένα πίνακα πατώντας το 
πλήκτρο που υποδεικνύεται στην παρακάτω οθόνη:

Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί μπορείτε να δηλώσετε τον αριθμό 
των γραμμών και των στηλών του πίνακα: 



Αφού επιλέξετε “Insert”, ο πίνακας θα εμφανισθεί στον κειμενογράφο:

Μπορείτε να γράψετε σε κάθε κελί του πίνακα:



Επιλέγοντας ξανά το εικονίδιο του πίνακα στο αναδυόμενο παράθυρο που 

εμφανίζεται, μπορείτε να δείτε περισσότερες επιλογές. 

Μπορείτε, για παράδειγμα, να εισάγετε γραμμές ή στήλες, να τροποποιείτε το 

πλάτος ή το ύψος του πίνακα (“width”, “height”). 

Τέλος, αν θέλετε να εμφανίζεται το περίγραμμα του πίνακα, εισάγετε 1 στο πλαίσιο 

“border”, ενώ αν δεν θέλετε να εμφανίζεται, εισάγετε 0 στο ίδιο πλαίσιο:

2.8.6 Εισαγωγή κειμένου από αρχείο τύπου Word

Σε περίπτωση που θέλετε να εισάγετε ήδη μορφοποιημένο κείμενο (π.χ. από το 

φυλλομετρητή σας ή από κάποιον κειμενογράφο γραφείου π.χ. OpenOffice Writer, 

Microsoft Word) στον κειμενογράφο του TYPO3, μπορείτε να κάνετε αντιγραφή 

του κειμένου που θέλετε με Ctrl+C:



Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε επικόλληση του κειμένου με Ctrl+V στον 
κειμενογράφο του TYPO3:

Όπως παρατηρείτε, το κείμενο διατηρεί τη μορφοποίηση, τους συνδέσμους και 

άλλα στοιχεία που είχε στην πρότερη μορφή του, τα οποία εσείς μπορεί να μην 

επιθυμείτε. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να κάνετε επικόλληση του αρχικού 

κειμένου πρώτα σε ένα σημειωματάριο (notepad)

και από εκεί το αντιγράψετε ξανά και να το επικολλήσετε στον κειμενογράφο του 
TYPO3. 

2.8.7 Προβολή του κώδικα HTML

Κάθε κείμενο, εικόνα, λίστα, σύνδεσμος ή άλλο στοιχείο που προστίθεται στον 
κειμενογράφο εμπλουτισμένου κειμένου του TYPO3, μετατρέπεται από το σύστημα 
–  και είναι κατανοητό από αυτό –  σε μορφή HTML κώδικα. Αν γνωρίζετε τη 
γλώσσα HTML, μπορείτε να κάνετε πιο λεπτομερείς αλλαγές στον κώδικα ώστε να 
επιτυγχάνετε πιο εξεζητημένη εμφάνιση του κειμένου σας. Για να εμφανισθεί ο 
HTML κώδικας σε ένα κείμενο/περιεχόμενο, επιλέξτε το εικονίδιο HTML. Όταν 
τελειώσετε, επιλέξτε το εικονίδιο Χ για να επιστρέψετε στη μορφή του 
κειμενογράφου εμπλουτισμένου κειμένου.
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