Πώς να γράψετε ένα ιστιολόγιο
Είναι απλό για τον καθένα να φτιάξει ένα δωρεάν ιστολόγιο/μπλογκ (blog), που είναι ένας
σπουδαίος τρόπος να εκφραστείτε και να μοιραστείτε τις ιδέες σας με τον κόσμο.

Τι είναι ένα ιστολόγιο;
Το ιστολόγιο είναι όπως ένα διαδικτυακό ημερολόγιο. Σας
επιτρέπει να καταγράφετε τις σκέψεις σας σε έναν ιστότοπο
και να τις μοιράζεστε με τον κόσμο μέσω του διαδικτύου.
Κάθε ξεχωριστή καταχώρηση αποτελεί και μια ανάρτηση στο
ιστολόγιο.
•

Tα αναρτήσεις σας στο ιστολόγιο καταχωρούνται με
χρονολογική σειρά, με τα πιο πρόσφατα να παρουσιάζονται
στην κορυφή.

•

Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ειδικό λογισμικό για να
στο ιστιολόγιό σας θα
γράψετε τις αναρτήσεις σας στο ιστολόγιο ή να διαβάσετε το
καταχωρούνται στο πάνω
ιστολόγιο κάποιου άλλου, μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε το μέρος του ιστιολόγιού σας.
πρόγραμμα αναζήτησης (web browser).

•

Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο δεν περιορίζονται σε κείμενο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε
φωτογραφίες, σκίτσα και βίντεο που θα σας βοηθήσουν να κάνετε σαφέστερο το μήνυμά σας.

•

Εξ’ ορισμού ένα ιστολόγιο βρίσκεται στο ανοιχτό διαδίκτυο και μπορεί να το δει ο καθένας, αν
και υπάρχει η επιλογή να το κλειδώσετε έτσι ώστε μόνο κάποιοι να μπορούν να το διαβάσουν.

•

Δεν υπάρχει πίεση να δημοσιεύετε κάτι κάθε μέρα. Μπορείτε να γράφετε μια ανάρτηση στο
ιστολόγιο όποτε νομίζετε ότι έχετε κάτι που θέλετε να το μοιραστείτε.

Οι νέες αναρτήσεις

Γιατί θα έπρεπε να γράφετε σε ιστολόγιο;
Το γράψιμο στο ιστολόγιο (blogging) είναι σαν να κρατάτε ένα προσωπικό ημερολόγιο. Σας
επιτρέπει να εκφράζετε τις σκέψεις σας, να μεταφέρετε τις ιδέες
σας και να μοιράζεστε ό,τι σας παθιάζει με τους αναγνώστες.
Μπορείτε να κάνετε ανάρτηση όσο συχνά θέλετε για τις σκέψεις
σας, τα αισθήματά σας, τις δραστηριότητές σας ή οτιδήποτε
άλλο.
•

Το ιστιολόγιο είναι ένας σπουδαίος τρόπος για να
επικοινωνήσετε διαδικτυακά με ανθρώπους που σκέφτονται
σαν κι εσάς και μοιράζονται τα ενδιαφέροντά σας κι ό,τι σας
παθιάζει.

•

Το ιστιολόγιο είναι επίσης ένας σπουδαίος τρόπος για
να κρατήσετε επαφή με οικογένεια και φίλους χωρίς να
χρειάζεται να χρησιμοποιείτε ιστότοπους κοινωνικών μέσων
όπως το FaceBook.
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Τα σχόλια επιτρέπουν
στους αναγνώστες να
επικοινωνούν με ανάρτηση
στο ιστιολόγιό σας.

Πώς να γράψετε ένα ιστιολόγιο
•

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια διαδικτυακή κοινότητα γύρω από το ιστιολόγιό σας και
να ανταλλάσσετε ιδέες με τους αναγνώστες στο τμήμα Σχόλια (Comments) κάτω από κάθε
ανάρτηση.

•

Μπορείτε να μοιραστείτε τις ειδικές σας γνώσεις και να βοηθήσετε άλλους, είτε μιλώντας για
ταξιδιωτικούς προορισμούς, ιδέες για κηπουρική ή σχέδια πλεξίματος.

•

Μπορείτε να καταγράψετε τις περιπέτειές σας καθώς αποκτάτε ένα καινούργιο ενδιαφέρον ή
ξεκινάτε ένα νέο έργο.

«Τα καλύτερα ιστιολόγια συνήθως είναι
προσωπικά και μοιράζονται συναισθήματα,
γνώμες και προσωπικές εμπειρίες».
Για τι πράγματα μπορεί να μπλογκάρει
κάποιος;
Μπορείτε να γράφετε για κυριολεκτικά οτιδήποτε, κάποιοι
μοιράζονται τις σκέψεις τους όπως σε ημερολόγιο ενώ άλλοι
εστιάζουν σε κάποιο ειδικό ζήτημα. Να πώς να διαλέξετε
ένα καλό θέμα για το ιστιολόγιο που να είναι ενδιαφέρον και
συναρπαστικό:
•

Τα καλύτερα ιστιολόγια συνήθως είναι προσωπικά και
μοιράζονται συναισθήματα, γνώμες και προσωπικές
εμπειρίες.

•

Εστιάστε σε κάτι για το οποίο παθιάζεστε κι αυτό το πάθος
θα λάμψει ενθαρρύνοντας τον κόσμο να συνεχίζει να σας
διαβάζει.

•

Μπορεί να γράφετε για τις παλιές σας περιπέτειες, ή ίσως να
μιλήσετε για τα σχέδιά σας για το μέλλον, όπως ένα μεγάλο
ταξίδι.

•

Ιστιολόγια που δίνουν συμβουλές βασισμένες σε προσωπική
εμπειρία – από μαγείρεμα μέχρι επισκευές αυτοκινήτου –
συνήθως κάνουν τον κόσμο να επιστρέφει για περισσότερα.
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Εστιάστε σε κάποιο θέμα για
το οποίο παθιάζεστε

Πώς να γράψετε ένα ιστιολόγιο
Πώς να αρχίσετε ένα ιστιολόγιο;
Είστε έτοιμοι να βουτήξετε στα βαθιά και ν’ αρχίσετε
να γράφετε; Είναι απλό να αρχίσετε ένα ιστιολόγιο
χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο Blogger του Google. Χειρίζεται
τα πάντα για σας, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στο ξεκίνημά
σας με την πρώτη σας ανάρτηση.

Χρησιμοποιείστε τον
ιστότοπο Blogger της Google
για να φτιάξετε εύκολα ένα
ιστιολόγιο.

•

Ο ιστότοπος Blogger.com είναι απολύτως δωρεάν – το μόνο
που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι να δημιουργήσετε έναν
δωρεάν λογαριασμό Google.

•

Δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα σχετικά με την κατασκευή ιστότοπων. Το Blogger.com τα
χειρίζεται όλα αυτόματα.

•

Γράφετε στις αναρτήσεις σας στο ιστιολόγιο στο πρόγραμμα αναζήτησης (web browser),
χρησιμοποιώντας ένα απλό περιβάλλον (interface) που μοιάζει με σημειωματάριο.

•

Όταν είστε ευχαριστημένοι με το κείμενο, και ίσως έχετε προσθέσει και κάποια φωτογραφία,
απλά πατήστε Δημοσίευση (Publish) και η νέα σας ανάρτηση θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος του
ιστιολόγιου σας.

«Δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα
σχετικά με την κατασκευή ιστότοπων. Το
Blogger.com τα χειρίζεται όλα αυτόματα.»
Πώς μοιράζεστε το ιστιολόγιό σας;
Μοιράζεστε εύκολα τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας με οποιονδήποτε στο διαδίκτυο. Το
ιστιολόγιό σας δεν είναι κλειδωμένο για τα καλά σε κάποιο κοινωνικό μέσο όπως το FaceBook, είναι
διαθέσιμο διαδικτυακά για να το δει όλος ο κόσμος.
•

Μπορείτε να στείλετε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) τη διαδικτυακή διεύθυνση του
ιστιολόγιού σας στην οικογένειά σας και στους φίλους σας, ώστε να τσεκάρουν τακτικά τι
καινούργιο υπάρχει.

•

Μπορείτε να προσθέσετε κουμπιά που επιτρέπουν στον κόσμο να εγγραφεί, ώστε να
ειδοποιείστε όταν δημοσιεύετε ένα καινούργιο κείμενο.

•

Μπορείτε να δημοσιεύσετε τον σύνδεσμο (link) για τις νέες αναρτήσεις στο ιστιολόγιό σας στο
FaceBook, Twitter και σε άλλες υπηρεσίες κοινωνικών μέσων.
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Πώς να γράψετε ένα ιστιολόγιο
Πώς να παραμένω ασφαλής όταν μπλογκάρω;
Όπως και με κάθε άλλη διαδικτυακή δραστηριότητα, χρειάζεται
να χρησιμοποιείτε κάποια κοινή λογική όταν μπλογκάρετε.
Υπάρχουν σημαντικά διαδικτυακά μέτρα ασφαλείας που
μπορείτε να πάρετε και θα σας βοηθήσουν να σιγουρευτείτε πως
παραμένετε ασφαλείς στο διαδίκτυο.
•

Μην μοιράζεστε προσωπικά δεδομένα όπως το πλήρες όνομά
σας και τη διεύθυνση του σπιτιού σας.

•

Να είστε προετοιμασμένοι για κακές κριτικές, κάποιοι
ευχαριστιούνται ν’ αφήνουν μοχθηρά σχόλια αλλά είναι
καλύτερα απλά να τα σβήσετε.

•

Μεγάλοι και περίπλοκοι
κωδικοί πρόσβασης
βοηθούν να παραμείνετε
Μην δημοσιεύετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ασφαλείς στο διαδίκτυο.
σας (email address), καθώς όσοι ασχολούνται με την αποστολή
ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spammers) ψαρεύουν
συνεχώς στο διαδίκτυο για νέες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

•

Δημιουργήστε ένα μακρύ και περίπλοκο κωδικό πρόσβασης, και
μην το χρησιμοποιείτε πουθενά αλλού.

«Υπάρχουν σημαντικά διαδικτυακά
μέτρα ασφαλείας που μπορείτε να
πάρετε και θα σας βοηθήσουν να
σιγουρευτείτε πως να παραμένετε
ασφαλείς στο διαδίκτυο».
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