
Βικιφθέγματα: μίνι οδηγός 

 

Πώς να προσθέσεις ένα απόφθεγμα!  
 

 

1) Αναζητείς μήπως υπάρχει ήδη το απόφθεγμα  

 

Για παράδειγμα, θέλω να δω αν υπάρχει το παρακάτω απόφθεγμα του Walt Disney 

για το γέλιο:  

 

Το γέλιο είναι διαχρονικό, η φαντασία δεν έχει ηλικία και τα όνειρα είναι 

παντοτινά. 

 

Το επιλέγω – δεν είναι ανάγκη να το επιλέξω όλο, οι πρώτες 5-6 λέξεις αρκούν –  

και με αντιγραφή-επικόλληση από το έγγραφο που το έχω γράψει, το βάζω στο πεδίο 

αναζήτησης του el.wikiquote.org: 

 

 
 

Η αναζήτηση έβγαλε το εξής αποτέλεσμα: 

 

 

 
Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σελίδα με το όνομα αυτό (όλα τα αδέλφια της Βικιπαίδειας 

είναι δομημένα σε σελίδες, θα μιλήσουμε για αυτό!) 

Εμείς ψάχνουμε να δούμε αν υπάρχει το απόφθεγμα, σε όποια σελίδα κι αν βρίσκεται. 

Οπότε «πατάμε» εκεί που λέει Τα πάντα 



 

 

Βγαίνει το εξής αποτέλεσμα: 

 

Βλέπουμε ότι βγαίνει το ίδιο αποτέλεσμα, όμως αυτή τη φορά στην κατηγορία 

αναζήτησης «Τα πάντα». Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει πουθενά το λήμμα. 

Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε σελίδα με τον τίτλο αυτό: θέλουμε απλά να βάλουμε 

το απόφθεγμα, σε κατάλληλο σημείο. Πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό! 

 

2) Βρίσκεις την κατάλληλη θέση για το απόφθεγμα 

Η σελίδα Βικιθφέγματα (el.wikiquote.org) είναι ένας πολύ φιλικός χώρος: οι 

χρήστες, συντάκτες και διαχειριστές μας καλωσορίζουν και μας προτρέπουν να 

συνεισφέρουμε το χρόνο, το μεράκι και τις γνώσεις μας! 

 

Υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις στο Βικιφθέγματα, π.χ. ανά θέμα (αγάπη, 

φιλία, επανάσταση κλπ.), ανά συγγραφέα (ή δημιουργό του αποφθέγματος) κλπ.  



Εμείς θα διαλέξουμε ένα από τα θέματα. Μάλλον, επειδή το απόφθεγμά μας 

περικλείει τρία θέματα, μπορούμε να το προσθέσουμε και στα τρία! 

Ψάχνουμε το θέμα «Γέλιο»: από την αρχική σελίδα πατάμε «όλα τα θέματα»  

 

και βγαίνει αυτό: 

 

Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Κατηγορία:Θέματα υπάρχουν υποκατηγορίες, αλλά και 

πάρα πολλές σελίδες! Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εντοπίσουμε μια σελίδα κατάλληλη 

για το απόφθεγμα που θέλουμε να δημοσιεύσουμε 

Ψάχνουμε για το «Γέλιο», πατώντας «επόμενη σελίδα» μέχρι να φτάσουμε στο 

γράμμα που θέλουμε: 

 

 Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει σελίδα με τίτλο «Γέλιο». Μπορούμε βέβαια να τη 

δημιουργήσουμε εμείς! Αλλά αυτό θα το μάθουμε πιο μετά, ας ψάξουμε πρώτα το 

«Όνειρο» και τη «Φαντασία» 



 

Νάτο! Πατάμε στο σύνδεσμο και ανοίγει η σελίδα: 

 

Παρατηρούμε ότι τα αποφθέγματα είναι σε αλφαβητική σειρά. Πατάμε στην καρτέλα 

«Επεξεργασία» και ανοίγει η σελίδα με τον «κώδικα wiki». Δεν είναι δύσκολο να 

καταλάβουμε το περιβάλλον αυτό! 

Προχωράω και βρίσκω πού πρέπει να μπει το απόφθεγμα: 

 

αφήνω μια γραμμή, πληκτρολογώ έναν αστερίσκο (έτσι είναι οι κουκίδες σε wiki 

markup) και το κάνω αντιραφή – επικόλληση, προσέχοντας να είναι στην ίδια μορφή 

με τα άλλα αποφθέγματα πάνω και κάτω: 



 

Αν γνωρίζουμε τον δημιουργό του αποφθέγματος, προσθέτουμε στο τέλος το όνομά 

του σε διπλή τετραγωνη αγκύλη [[όνομα]] για να δημιουργηθεί εσωτερικός 

σύνδεσμος. Καλό είναι να ελέγξουμε πώς έχει καταχωρηθεί στην ελληνική 

Βικιπαίδεια (αν υπάρχει λήμμα), ώστε να είναι ομοιόμορφη η ορθογραφία! 

Τέλος, πατάμε «προεπισκόπηση» για να δούμε μήπως υπάρχει κάποιο λάθος:  

 Είναι όλα εντάξει, οπότε πατάμε «Αποθήκευση» και τελειώσαμε! 

Στο κάτω μέρος της σελίδας τα Βικιφθέγματα μας προτρέπουν να δούμε παρόμοιες 

σελίδες... να και η «Φαντασία», εδώ δεν χρειαζόταν καν να την ψάξουμε! Αν θέλουμε 

κάνουμε την ίδια διαδικασία για να προσθέσουμε το απόφθεγμα και εκεί (ώστε να 

μπορέσει να το βρει και ένας χρήστης που ψάχνει αποφθέγματα σχετικά με τη 

φαντασία: αν ένα απόφθεγμα καλύπτει περισσότερα από ένα θέματα, θέλουμε ο 

χρήστης να μπορεί να το βρει εύκολα, σε όποιο θέμα κι αν ψάξει!) 

 

 

 

ΚΑΛΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ!   
 


