
Δημιουργία Καινούργιας 
Κατηγορίας και εισαγωγή στο 
μενού. 

Παράδειγμα: Δημιουργία κατηγορίας καρκίνος 
οισοφάγου.


Έστω ότι θέλουμε να προσθέσουμε να προσθέσουμε την κατηγορία καρκίνος οισοφάγου κάτω 
από τους τύπους καρκίνου.


1) Δημιουργία Κατηγορίας 
• Πηγαίνουμε Post-> Categories 

• Βάζουμε το Όνομα της Κατηγορίας

• Στο Parent Category επιλέγουμε την κύρια κατηγορία στην οποία ανήκει (εδώ ΤΥΠΟΙ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ).


• Αν είναι η κατηγορία που προσθέτουμε είναι κύρια κατηγορία αφήνουμε το parent category 
όπως είναι.


• Κάνουμε Add New Category




2) Δημιουργία template για την κατηγορία 
Από το Dashboard

Πηγαίνουμε Cloud Templates-> All templates 

Βρίσκουμε με ποια άλλη σελίδα μοιάζει πχ στην περίπτωση μας με τον καρκίνο του ήπατος και 
κάνουμε το αντίστοιχο template που υπάρχει ήδη duplicate




Στο νέο Template δημιουργήθηκε (εδώ Custom Category Template 18 – ipatos (2)) πατάμε edit 
template.


Στην νέα σελίδα που ανοίγει αρχικά επιλέγουμε το edit πάνω αριστερά για να αλλάξουμε το 
όνομα, μην μας μπερδεύει.


    


Αφού κάνουμε save πατάμε πάνω στο πρώτο άρθρο που εμφανίζεται (εδώ καρκίνος ήπατος) και 
στα αριστερά ανοίγει ένα μενού.




Στο menu πηγαίνουμε στο tab filter και βάζουμε στο post ID filter βάζουμε το id του κύριου 
άρθρου που θα φαίνεται πρώτο (αναλυτικά πως βρίσκω το ID στο επόμενο βήμα)


Τέλος πατάμε το save που βρίσκεται πάνω αριστερά




3) ΠΩΣ ΒΡΊΣΚΩ ΤΟ ID ΕΝΟΣ ΑΡΘΡΟΥ  
Πηγαίνω στο άρθρο που θέλω (Posts -> All Posts) και πατάω edit. Έπειτα κοιτάω στο URL στον 
browser και κάπου γράφει ?posts=<αριθμός>

Ο αριθμός αυτός είναι το ID του άρθρου.


SOS 
Για το Κύριο άρθρο της κατηγορίας, στο παράδειγμα μας το άρθρο Καρκίνος οισοφάγου, που 
θέλουμε να εμφανίζεται μόνο του πρώτο για κατηγορία επιλέγουμε σαν κατηγορία το ΤΥΠΟΙ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΓΕΝΙΚΑ και καμία άλλη κατηγορία.  




4) Εισαγωγή template στην κατηγορία  
Σε αυτό το βήμα θα θέσουμε σαν default template για την νέα κατηγορία το template που 
δημιουργήσαμε στο βήμα 2. 
Απο το dashboard επιλέγουμε NEWSPAPER -> Theme Panel -> Categories




Έπειτα βρίσκουμε την κατηγορία που φτιάξαμε (εδώ ΤΥΠΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ > ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ) και 
βάζουμε στο CLOUD LIBRARY TEMPLATE το template που δημιουργήσαμε στο βήμα 2 (εδώ 
Custom Category template 18 - oisofagou) και πατάμε save settings στο τέλος της σελίδας.







5) Εισαγωγή στο μενού 
Από το dashboard πηγαίνουμε Appearance-> Menu 

Σιγουρευόμαστε ότι είναι επιλεγμένo το Header Menu 


Και έπειτα από το categories επιλέγουμε την κατηγορία και πατάμε Add to menu




Τέλος σέρνουμε με το ποντίκι την κατηγορία εκεί που θέλουμε (εδώ κάτω από το ΤΥΠΟΙ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ)


6) ΤΕΛΟΣ - Η ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ 


