
Εγχειρίδιο ανάρτησης Syndicalaizer

Ανοίγουμε  την  ιστοσελίδα  www.syndicalaizer.com/wp-admin,
συμπληρώνουμε  το  “όνομα”  (ή  email  που  χρησιμοποιήσαμε  για  την
ενεργοποίηση του λογαριασμού) και τον “κωδικό”. Το πάνελ που θα δούμε
μετά πρέπει να δείχνει όπως η Εικόνα01. Στο μενού Posts επιλέγουμε το Add
New όπως φαίνεται στην Εικόνα01.

Εικόνα01

Εάν δεν βλέπετε το πλαίσιο με τα κουμπιά “B” (παχυά γράμματα), “I”
(πλάγια γράμματα), στοίχιση στο κέντρο, επιλογή χρώματος κτλ (όπως στην
Εικόνα02) είναι γιατί στα δεξιά πάνω του πλαισίου είναι πατημένο το “Text”.
Γυρίστε  το  στο  “Visual”  ώστε  να  έχετε  τα  εργαλεία  που  φαίνονται  στην
εικόνα02.

Εισαγωγή κειμένου
Κάνουμε copy-paste την ανακοίνωση, στην αρχή ΠΡΕΠΕΙ να είναι το

όνομα του Σωματείου (ολογράφως, όχι με αρκτικόλεξα & όχι όλα κεφαλαία)
και  στο  τέλος  η  ημερομηνία που  πάρθηκε  η  απόφαση,  έστω  κατά
προσέγγιση.  ΑΦΟΥ  έχουμε  τελειώσει  από  την  εισαγωγή  κειμένου,
συνεχίζουμε με την μορφοποίηση.

http://www.syndicalaizer.wordpress.com/wp-admin


Εικόνα02

Διαμόρφωση κειμένου
1. Επιλέγουμε όλο το κείμενο (τον δρομέα στο πλαίσιο του κειμένου &

πατάμε ctrl+A)
2. Στην γραμμή εργαλείων πατάμε την γόμα (βρίσκεται αριστερά “Ω”)
3.  Κάτω  από  το  “B”  που  γράφει  “Paragraph”  κάνουμε  κλικ  και

(ξανά)επιλέγουμε το “Paragraph”.
4.  Δεξιά  απ'  το  “Paragraph”  κάνουμε κλικ  στην  Διπλή  Στοίχιση  του

κειμένου.
5.  Στην  γραμμή  εργαλείων  ανοίγουμε  το  βελάκι  δίπλα  στο  “Α”  και

επιλέγουμε το μαύρο χρώμα.
6. Διαλέγουμε το  όνομα του Σωματείου στην αρχή του κειμένου και

πατάμε διαδοχικά α) B(old) β) στοίχιση στο κέντρο γ) στο συρταράκι αντί για
“Paragraph”, βάζουμε “Heading 2”.
7.  Η διαμόρφωση της  ανακοίνωσης είναι  δικό σας θέμα, αλλά μην του
βγάλετε τα μάτια :) Σημαντικό: Μετά την 1η παράγραφο της ανακοίνωσης
περίπου  πρέπει  να  πατήσετε  το  Break  Point,  το  κουμπάκι  με  τις  τρεις
οριζόντιες γραμμές, εκ των οποίων η μεσαία διακεκομμένη. (Αυτό ορίζει ποιο
κομμάτι της ανακοίνωσης θα φαίνεται στο Home
8. Τέλος,  την υπογραφή και την ημερομηνία τα διαλέγουμε και: α) τα
στοιχίζουμε δεξιά β) B(Bold).



Τίτλος ανάρτησης
Παράδειγμα “04/02/2013 ΣΕ Νοσοκομείου Μυτιλήνης (Να καταργηθεί

το χαράτσι των 5ε #ergnews)”. Στον τίτλο, στο πλαίσιο κάτω από το “Add
New Post”, βάζουμε:

1. Την ημερομηνία με την μορφή 04/02/2013,  όχι 4/2 ή 4/2/2013 ή
4/2/13. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την αρχειοθέτηση των ανακοινώσεων
και την εμφάνιση αυτών στο Home.

2.  Όνομα:  α)  Ονόματα Ομοσπονδιών γράφουμε ως αρκτικόλεξα πχ
“ΠΟΘΑ”,  “ΠΟΕΟΤΑ”,  “ΓΕΝΟΠΔΕΗΚΗΕ”  β)  Ονόματα  Εργατικών  Κέντρων
γράφουμε  πχ  “ΕΚ  Αθήνας”,  “Παλλεσβιακό  ΕΚ”  γ)  Ονόματα  Σωματείων
βάζουμε το όνομα ολογράφως με το 1ο γράμμα κάθε λέξης κεφαλαίο. Λέξεις
όπως  Σωματείο,  Σύλλογος,  Εργαζομένων,  Εργατοϋπαλλήλων,  Υπαλλήλων
όπου αντικαθιστώνται με το 1ο γράμμα μόνο πχ το “Σύλλογος Εργαζομένων
Αερολιμένα Αθηνών” γίνεται “ΣΕ Αερολιμένα Αθηνών”.

3. Στην παρένθεση βάζουμε έναν ελεύθερο τίτλο, για τι πράγμα μιλά
η ανακοίνωση, και τελειώνουμε με το “#ergnews” (ή κάποιο άλλο από τα
hashtag που χρησιμποιούμε, αν θεωρείτε κάποιο σημαντικό, πείτε μας να το
προσθέσουμε http://syndicalaizer.com/categories/)

4.  Προσοχή:  Αφού  γράψουμε  τον  τίτλο  (ημερομηνία  +  όνομα  +
παρένθεση) τον αντιγράφουμε (ctrl+a, ctrl+c) και τον επικολλούμε (ctrl+v)
σε ένα μετρητή χαρακτήρων, σαν το charactercounttool.com/. Ο τίτλος δεν
πρέπει να ξεπερνά τους 114 χαρακτήρες! Αλλιώς τα αυτοματοποιημένα
μηνύματα  του  Syndicalaizer  σε  Facebook  και  Twitter  βγαίνουν  χωρίς  το
σύνδεσμο (Link) προς το Syndicalaizer!!!

Ετικέτες
Για να ολοκληρώσουμε την ανάρτηση πρέπει να προσθέσουμε ετικέτες.

Στο πλαίσιο Tag (δεξιά του πλαισίου κειμένου) κάνουμε κλικ στο “Choose
from the most used tags” (ή ξεκινώντας να γράφουμε θα εμφανιστούν σαν
το Google) και προσθέτουμε όσες πρέπει:

-  Επείγον (Όταν  συνδικαλιστές  ή  σωματεία  εμπλέκονται  με  το  νόμο,
μηνύονται ή κάνουν μήνυση κτλ)
-  Γενική Συνέλευση (Κάλεσμα σε Γενική Συνέλευση)
-  Κινητοποίηση (Απεργία, Στάση Εργασίας, Συγκέντρωση, Πορεία, Εκδήλωση,
Εκλογές Σωματείου,... οτιδήποτε μας ζητά να “κινηθούμε”, που καλεί το ίδιο
το Σωματείο. Ψήφισμα πχ συμπαράστασης σε απεργίας άλλου Σωματείου δεν
παίρνει το tag Κινητοποίηση!)
-  Κοινή Ανακοίνωση (Συνυπογράφουν περισσότερα του ενός Σωματεία. Εδώ
αλλάζει λίγο το στήσιμο της ανάρτησης. Βάζουμε τα ονόματα κάτω από το
κυρίως  κείμενο.  Ο  τίτλος  διαφέρει  επίσης,  δείτε  εδώ  για  παράδειγμα
wp.me/p2jFOi-4sV)
-  Συντονισμός (Κάλεσμα σε συντονισμό ή αποτέλεσμα τέτοιας συνάντηση)
- Επιπλέον των παραπάνω, βάζετε και  έναν από τους νομούς. Αυτόν που
εδρεύει το Σωματείο.
Ενδέχεται να μην ταιριάζει καμία ή πάνω από μια ετικέτες.

http://t.co/N39P6ANInA
http://charactercounttool.com/
http://syndicalaizer.com/categories/


ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ “PUBLISH” ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ. 
Φαίνονται πολλά αλλά εάν ολοκληρώσετε 2-3 ανάρτησεις θα σας είναι

παιχνιδάκι. Για ερωτήσεις/διευκρινήσεις στο nexaist@yahoo.com.

Ημερολόγιο Κινητοποιήσεων
Στο Ημερολόγιο Κινητοποιήσεων προσθέτουμε όσες αναρτήσεις πήραν

τα tag: Γενική Συνέλευση, Κινητοποίηση, Συντονισμός.
Ανοίγουμε  την  ιστοσελίδα  www.google.com/calendar και

συμπληρώνουμε  το  “όνομα”  (ή  email  που  χρησιμοποιήσαμε  για  την
ενεργοποίηση του λογαριασμού) και τον “κωδικό”. Το πάνελ που θα δούμε
μετά πρέπει να δείχνει όπως η Εικόνα03.

Εικόνα 3

Κάνουμε  κλικ  στο  “άσπρο”  δίπλα  στον  αριθμό/μέρα_του_μήνα  και
εμφανίζεται  το  πλασιάκι  που  βλέπουμε  στην  Εικόνα3.  Εκεί  πατάμε
κατευθείαν  στο  “Edit  Event>>”.  Έτσι,  μεταφερόμαστε  στην  σελίδα  που
φαίνεται στην Εικόνα4.

http://www.google.com/calendar
mailto:nexaist@yahoo.com


Εικόνα4

1. Ο τίτλος είναι της μορφής:
“Γενική  Συνέλευση,  Αθήνα  Ρήγα  Φεραίου  14  18:00,  ΣΕ  Νοσοκομείου
Αττικόν” ή “Στάση Εργασίας, 8:00 – 10:00, ΠΕ Λιθογράφων”.
Δηλαδή:  α)  Η  κινητοποίηση  όπως  Γενική  Συνέλευση,  Απεργία,  Στάση
Εργασίας,  Κηδεία,  Συγκέντρωση,  Πορεία,  Διαμαρτυρία  κτλ  β)
Πόλη_Περιοχή(αν  υπάρχει)_Διεύθυνση(σε  απεργία  δεν  έχει  νόημα,  η
περιφρούρηση  είναι  ξεχωριστό  event)_ώρα  γ)  Σωματείο  που  καλεί,  το
αναγράφουμε όπως μπαίνει στον τίτλο των post (πχ το Εργαζομένων γίνεται
“Ε”)

2. Εάν η κινητοποίηση έχει διάρκεια μεγαλύτερη της μιας ημέρας, κάνουμε
κλικ  στο  δεξί  πλαισιάκι  από  τα  δυο  με  ημερομηνία  και  επιλέγουμε  την
ημερομηνία λήξης της κινητοποίησης.

3. Γράφουμε “<a href=””>Ανακοίνωση</a>”. Χωρίς τα έξω εισαγωγικά ενώ
μέσα  στα  εισαγωγικά  μετά  το  =  κάνουμε  copy-paste  το  url  (το
“www.syndicalaizer.com/post….”  που βλέπουμε  κάθε  φορά)  του  post  που
αναρτήσαμε.  Προσοχή:  Αφού  δημοσιεύσουμε  μια  ανακοίνωση  αυτόματα
μεταφερόμαστε στην ανάρτηση αλλά με ένα πλαϊνό panel  του Wordpress…
οπότε το  url  δεν είναι το “καθαρό”. Γι'  αυτό πρέπει να πατήσουμε  Home,
μετά  στην  ανακοίνωσή  μας  και  εκεί  να  πάρουμε  την  διεύθυνση  της
ανάρτησης για να κάνουμε copy-paste στο Ημερολόγιο Κινητοποιήσεων.

4. Δεν θα το πιστέψετε, πατάμε “Save” και έχουμε τελειώσει!!!

http://www.syndicalaizer.com/post

