
1 
 

Δημιουργία Φόρμας Επικοινωνίας στο Wordpress 
με χρήση 

Contact Form 7 και WP Mail SMTP 

Εισαγωγή - Γενικά 
Ακολουθεί μία απλή μέθοδος δημιουργίας σελίδας που περιέχει μια απλή φόρμα 

επικοινωνίας στο Wordpress με τη χρήση των πρόσθετων Contact Form 7 και WP Mail 

SMTP. 

Η δημιουργία μιας φόρμας επικοινωνίας μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με την εγκατάσταση 

του πρόσθετου Contact Form 7 και την εισαγωγή της φόρμας που αυτό κατασκευάζει σε 

μία οποιαδήποτε σελίδα του Wordpress. Η χρησιμοποίηση της φόρμας από τον επισκέπτη 

του ιστοχώρου μας, θα έχει σαν αποτέλεσμα να αποστέλλεται ένα mail στο e-mail που έχει 

οριστεί σαν e-mail διαχείρισης του ιστοχώρου μας στο Wordpress. 

Τι θα πρέπει να ξέρω … 
Λόγω των περιορισμών που υπάρχουν (προς αποφυγή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας) στην 

διαδικασία δημιουργίας και αποστολής ενός mail και λόγω των ειδικότερων περιορισμών 

που ισχύουν για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, αυτό το οποίο στην ουσία κάνουμε είναι να 

ρυθμίζουμε το Wordpress ώστε να στέλνει ένα mail στον εαυτό του! Για να το κάνουμε 

χρησιμοποιούμε τον mailer του ΠΣΔ. Ας δούμε πώς. 

Ρυθμίσεις Wordpress 
Από τον Πίνακα Ελέγχου του Wordpress πηγαίνω στο Ρυθμίσεις->Γενικά και ελέγχω το 

πεδίο Διεύθυνση email διαχείρισης (4ο πεδίο). Πρέπει να βεβαιωθώ ότι αυτό είναι ένα 

έγκυρο email Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Αν πρόκειται για απλό χρήστη, τότε εδώ 

αναγκαστικά θα βρούμε το email μας στο ΠΣΔ. Αν πρόκειται όμως για σχολική μονάδα, τότε 

εδώ μπορεί να βρούμε το email του σχολείου είτε με την «επίσημη» μορφή του (mail@xxx-

xxx.yyy.sch.gr, όπου xxx-xxx το DNS name του σχολείου και yyy ο εκάστοτε νομός1), είτε με 

τη μορφή <username>@sch.gr, όπου username το όνομα χρήστη του σχολείου στο ΠΣΔ. 

Όπως θα δούμε αργότερα, θα μας βόλευε το email διαχείρισης να έχει δοθεί στη δεύτερη 

μορφή, αλλά και στην πρώτη να είναι δεν μας ενοχλεί. Το καταγράφουμε. 

Εγκατάσταση και ρύθμιση WP Mail SMTP 
Από τα πρόσθετα του Wordpress βρίσκω και εγκαθιστώ το WP Mail SMTP. Παρατηρούμε 

ότι μετά την εγκατάσταση μπορούμε να το βρούμε στον Πίνακα Ελέγχου του Wordpress, 

στην αριστερή στήλη, κάτω από το Ρυθμίσεις. Πηγαίνουμε στο Settings. 

Στην καρτέλα General κατεβαίνουμε μέχρι να βρούμε το From Email (υπάρχει και ένας 

Setup Wizard τον οποίο και αγνοούμε). Εδώ, στην περίπτωση που είμαστε σχολική μονάδα, 

βάζουμε όπως-και-δήποτε το «επίσημο» email του σχολείου μας (αυτό δηλαδή της μορφής 

                                                           
1
 Περισσότερα για την ονοματοδοσία στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο εδώ 

https://plinetamag.sites.sch.gr/?p=156
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mail@xxx-xxx.yyy.sch.gr που αναφέραμε παραπάνω). Αλλιώς, βάζουμε το email μας στο 

ΠΣΔ. Τικάρουμε και το Force From Email. 

Στη συνέχεια στο From Name συμπληρώνουμε το όνομα του σχολείου μας και τικάρουμε 

πάλι το Force From Name. 

Στον Mailer επιλέγουμε Other SMTP. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία του mailer 

του ΠΣΔ. Τα στοιχεία αυτά είναι πάνω-κάτω ίδια για κάθε χρήστη. Τα στοιχεία που 

διαφοροποιούνται μπορεί ο καθένας να τα βρει από τον Πίνακα Ελέγχου του (mySch) στο 

www.sch.gr (ή απευθείας στο my.sch.gr) στην επιλογή «Αποστολή email από τον ιστότοπό 

σας». Τα κοινά στοιχεία συμπληρώνονται ως εξής: 

 SMTP Host: websitemail.sch.gr 

 Encryption: TLS 

 SMTP Port: 587 

 Authentication: ON 

 SMTP Username: το username μας στο ΠΣΔ (χωρίς το @sch.gr) 

 SMTP Password: το password που βρίσκουμε από το mySch 

Εάν είμαστε Σχολική Μονάδα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο mailer του ΠΣΔ δέχεται 

σαν email μας το mail@xxx-xxx.yyy.sch.gr, αλλά όχι το <username>@sch.gr. Γι’ αυτό λοιπόν, 

όπως ανέφερα, πρέπει να βάλουμε αυτό το email σαν email αποστολέα (στο πεδίο From 

Mail) παραπάνω. 

Δεν υπάρχει κάτι άλλο να ρυθμίσουμε, οπότε αποθηκεύουμε τις αλλαγές. Μπορούμε να 

ελέγξουμε αν οι ρυθμίσεις που κάναμε δουλεύουν, από την καρτέλα Email Test του WP 

Mail SMTP. 

Εγκατάσταση και ρύθμιση Contact Form 7 
Βρίσκουμε και εγκαθιστούμε το Contact Form 7. Στον Πίνακα Ελέγχου του Wordpress θα 

προστεθεί (λίστα αριστερά) με τον όνομα Επικοινωνία. 

Ανοίγοντας τις ρυθμίσεις θα δούμε ότι υπάρχει ήδη μία έτοιμη Φόρμα Επικοινωνίας, την 

οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε (αν δεν θέλουμε να την «πειράξουμε» μπορούμε να 

δημιουργήσουμε μια νέα με «Δημιουργία διπλότυπου»). 

Εδώ επίσης θα βρούμε και το shortcode που θα πρέπει να εισάγουμε στην σελίδα που θα 

περιέχει τα φόρμα μας. 

Πατάμε στο «Επεξεργασία» της φόρμας και ρυθμίζουμε τις καρτέλες ως εξής: 

 Καρτέλα «Φόρμα»: 
<label> Ονοματεπώνυμο 

[text* your-name] </label> 

<label>Διεύθυνση email: 

[email* your-email]</label> 

<label> Θέμα: 

[text* your-subject] </label> 

<label> Κείμενο (προαιρετικό): 

[textarea your-message] </label> 

[submit "Αποστολή"] 
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 Καρτέλα «Αλληλογραφία»: 
Προς: [_site_admin_email] 

Από: [your-email] 

Θέμα: [your-subject] 

Επιπλέον κεφαλίδες: Reply-To: [your-email] 

Σώμα μηνύματος: Από: [your-name] <[your-email]> 

Θέμα: [your-subject] 

 

Σώμα κειμένου: 

[your-message] 

 

--  

Το μήνυμα αυτό στάλθηκε από το site: [_site_title] ([_site_url]) 

 Καρτέλα «Μηνύματα»: Μπορούμε να προσαρμόσουμε τα μηνύματα που θα 

εμφανίζονται στον επισκέπτη της σελίδας. 

 Καρτέλα «Επιπρόσθετες Ρυθμίσεις»: - 

Παρατηρήσεις: 
Στην πράξη αυτό που κάνουμε είναι να ζητάμε από τον επισκέπτη να μας δώσει το email 

του, το αποθηκεύουμε στο [your_email] και το χρησιμοποιούμε σαν reply address. 

Χρησιμοποιούμε τα υπόλοιπα στοιχεία για να κατασκευάζουμε το υπόλοιπο mail και 

καλούμε το WP Mail SMTP να στείλει mail στο email διαχείρισης του Wordpress (μέσω της 

[_site_admin_email]. Επειδή όμως το email διαχείρισης είναι το ίδιο με το email που έχει 

δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τον mailer του ΠΣΔ (και ρυθμίσαμε στο πεδίο From Name του 

WP Mail SMTP) στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να στέλνουμε mail στον εαυτό μας με 

“Reply To:” τη διεύθυνση email που μας έδωσε ο επισκέπτης!!! 

Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς αν ο επισκέπτης δώσει λανθασμένη διεύθυνση 

αλληλογραφίας, τότε δεν μπορούμε ποτέ να ξέρουμε ποιος προσπαθεί να επικοινωνήσει 

μαζί μας. 

Επιπλέον 
Μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη φόρμα μας με επιπλέον στοιχεία ελέγχου. Ένα 

παράδειγμα: 

<label> Ονοματεπώνυμο:<span style="color:red;">*</span> 
[text* your-name] </label> 
<label>Διεύθυνση email:<span style="color:red;">* **</span> 
[email* your-email]</label> 
<label> Θέμα: 
[text* your-subject] </label> 
<label> Κείμενο (προαιρετικό): 
[textarea your-message] </label> 
[submit "Αποστολή"] 
<label><span style="color:red;">*</span>υποχρεωτικό πεδίο</label> 
<label><span style="color:red;">**</span>βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε έγκυρη διεύθυνση email</label> 
 

Η φόρμα μας βγάζει πάντα ένα ενοχλητικό warning στο email που δίνει ο επισκέπτης. Η 

επεξήγηση γι’ αυτό παρέχεται εδώ. Μπορούμε να το εξαλείψουμε περιορίζοντας το εύρος 

των αποδεκτών διευθύνσεων email μόνο σε αυτές του ΠΣΔ, αλλάζοντας στην καρτέλα 

«Φόρμα» το [email* your-email] σε [text* user-name] και στην καρτέλα «Αλληλογραφία» 

το [your-email] σε [user-name]@sch.gr όπου αυτό εμφανίζεται. 

Αυτά … ελπίζω να σας δουλέψει!!! 

https://contactform7.com/configuration-validator-faq/#from-email-in-site-domain

