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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

Εισαγωγή 
Search Engine Optimization (SEO). Θα μπορούσε να είναι κάποιος καινούριος ιός, 

απειλή για μία νέα παγκόσμια πανδημία, μα… δεν διαφέρει και πολύ. Όσοι είχαν το μεράκι 

κάποια στιγμή, να ανεβάσουν μια ιστοσελίδα στον παγκόσμιο ιστό, τον έχουν περάσει τον 

ιό SEO. Άλλοι πιο βαριά άλλοι πιο ελαφριά, άλλοι τον πολέμησαν και τον κατέκτησαν, 

άλλοι τον ξεγέλασαν και αρκετοί έφτασαν στα τάρταρα προσπαθώντας να τον ξεγελάσουν. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι άμα μπει στο αίμα σου δύσκολα βγαίνει και εκεί που νομίζεις 

πως γιατρεύτηκες, θα σε βάλει κάτω ξανά και θα ανοίξει ο ίδιος κύκλος για ακόμα μία 

φορά. 

Τόσος λόγος, τόση ενέργεια «χαμένη» παγκοσμίως, για τη Βελτιστοποίηση της θέσης 

των Ιστοσελίδων στις Μηχανές Αναζήτησης.  

Ε, και όταν μιλάμε σήμερα για μηχανές αναζήτησης, εννοούμε της Google και κάποιες 

άλλες βοηθητικές, όπως της Yahoo, Msn κτλ. που τις χρησιμοποιούμε όταν από υπερφό-

ρτωση πέσει ο σέρβερ της Google.  

Εκεί λοιπόν θα εστιάσουμε (Google) στη μικρή αυτή αναφορά μας στις Μεθόδους Βελτι-

στοποίησης Κατάταξης των Ιστοσελίδων Στις Μηχανές Αναζήτησης (SEO), χωρίς 

όμως να παραβλέπουμε μεθόδους που βελτιστοποιούν την θέση και σε άλλες μηχανές 

αναζήτησης. Άλλωστε λίγο-πολύ ο τρόπος που εντοπίζουν και κατατάσσουν οι μηχανές 

αναζήτησης, τις σελίδες στον ιστό είναι παραπλήσιος. Το σωστότερο λοιπόν από μέρους 

μας, είναι να εργαστούμε επάνω στην πιο διαδεδομένη μηχανή αναζήτησης παγκοσμίως, 

ώστε να βελτιωθεί σε αυτή κυρίως η θέση της ιστοσελίδας μας. 

 

Όσο πιο Ψηλά Τόσο πιο Καλά; 

Τα πάντα λοιπόν είναι θέμα ύψους; Σε ότι αφορά τις SEO η απάντηση είναι ΝΑΙ. Ο σκο-

πός των ενεργειών που γίνονται στα πλαίσια των SEO είναι να αποκτήσει η ιστοσελίδα 

μας Θέση-Κατάταξη (Ranking) όσο πιο κοντά στην κορυφή των αποτελεσμάτων των 
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μηχανών αναζήτησης για τις σχετικές λέξεις-φράσεις «κλειδιά» που θα αναζητήσουν. 

Λέξεις-Φράσεις «κλειδιά» ονομάζουμε τις λέξεις και φράσεις που εκφράζουν το πε-

ριεχόμενο μιας ιστοσελίδας. Σκοπός μας είναι να ανεβάσουμε τη κατάταξη της ιστο-

σελίδας μας στις μηχανές αναζήτησης για τις λέξεις-φράσεις «κλειδιά» αυτές.  Αν για 

παράδειγμα εργαστούμε σε μία ιστοσελίδα με θέμα την Επανάσταση του 1821 και έπειτα 

από τις πρώτες ενέργειές μας, μέσα σε λίγες εβδομάδες ή μήνες οι λέξεις-φράσεις «κλει-

διά»: Επανάσταση 1821, Κολοκοτρώνης, Φιλική εταιρεία κτλ. κατατάσσουν την σελίδα 

μας μέσα στα εκατό πρώτα αποτελέσματα (ανάμεσα σε χιλιάδες) αυτό θα πει πώς έχουμε 

πετύχει προς στιγμή το στόχο μας. Έπειτα συνεχίζουμε την προσπάθεια για βελτιστοποί-

ηση της θέσεως του site σε λέξεις και φράσεις «κλειδιά» σχετικά με την Επανάσταση 

1821, ώστε να καταταχθεί τελικώς μέσα στις πρώτες δύο σελίδες των μηχανών. Με αυτόν 

τον τρόπο εξασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή επισκεψημότητα στην ιστοσελίδα μας. 

 

Πώς ∆ουλεύουν οι Μηχανές Αναζήτησης 

Οι μηχανές αναζήτησης ανακαλύπτουν τις διάφορες ιστοσελίδες με διάφορους μικρούς 

ηλεκτρονικούς «κατασκόπους» που εξαπολύουν στον ιστό. Τους κατάσκοπους αυτούς 

τους συναντάμε με τις ονομασίες Spiders, Bots, Web Crawlers. Στην πραγματικότητα 

είναι προγράμματα που καταγράφουν το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και το αναφέρουν 

στις μηχανές αναζήτησης, οι οποίες με τη σειρά τους κατατάσσουν τις ιστοσελίδες για τις 

διάφορες λέξεις-φράσεις βάση ειδικών αλγορίθμων. 

Οι μηχανές αναζήτησης έχουν παραμετροποιηθεί έτσι ώστε όταν πραγματοποιείται η 

αναζήτηση των λέξεων-φράσεων «κλειδιά», κατατάσσουν τις σχετικές ιστοσελίδες και τις 

παρουσιάζουν στον χρήστη (που κάνει την αναζήτηση) 

βάσει της κατάστασης συνάφειας (λέξεων-φράσεων – 

κατάταξης ιστοσελίδων).  

Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν οι διάφορες μηχανές 

αναζήτησης είναι διαφορετικοί. Ο τρόπος δηλαδή που 

κατατάσσει η κάθε μηχανή αναζήτησης την κάθε ιστο-

5 



SEO ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤHΝ GOOGLE  

σελίδα είναι διαφορετικός και όχι απόλυτα γνωστός σε εμάς. Επίσης πολύ συχνά οι 

αλγόριθμοι αυτοί διαφοροποιούνται από τις εταιρείες ώστε να κατατάσσονται οι ιστο-

σελίδες βάσει της πραγματικής τους αξίας και όχι κάποιων τεχνασμάτων SEO των 

δημιουργών που με τον καιρό «αποκωδικοποιούν» τις μηχανές αναζήτησης και τις «εξα-

πατούν». 

 

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Κατάταξης  

Για την βελτιστοποίηση της κατάταξης μίας ιστοσελίδας υπάρχουν οι καλόβουλες "White 

hat SEO" και οι κακόβουλες μέθοδοι "Black hat SEO". Οι πρώτες σκοπό έχουν πραγμα-

τικά να βοηθήσουν την ιστοσελίδα να αναδειχτεί βάσει της πραγματικής της αξίας (περιε-

χόμενο, σχεδίαση κτλ.) ενώ οι δευτέρες σκοπό έχουν να «ξεγελάσουν» τις μηχανές ανα-

ζήτησης ώστε να καταταχθεί η ιστοσελίδα σε θέση υψηλότερη από αυτή που πραγματικά 

αξίζει. 

Εμείς θα ασχοληθούμε με τις καλόβουλες μεθόδους βελτιστοποίησης κατάταξης (White 

hat SEO) αφού πλέον οι σελίδες που προχωρούν στις κακόβουλες μεθόδους αναγνωρίζο-

νται από τις μηχανές αναζήτησης και τιμωρούνται με υποβάθμιση έως και με αφαίρεση 

από το ευρετήριό τους για κάποιο διάστημα. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

Βασικοί Μέθοδοι Βελτιστοποίησης (Βασικό SEO) 

Εδώ θα αναφέρουμε επιγραμματικά τι πρέπει να διαθέτουμε και πώς να πράξουμε ώστε 

να καταταχθεί η ιστοσελίδα μας σε όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση: 

 Υπομονή και Επιμονή. 

 Πηγαίο κώδικα χωρίς λάθη. 

 Κείμενο όσο το δυνατόν περισσότερο, καλογραμμένο χωρίς ορθογραφικά λάθη 

που θα επαναλαμβάνει συχνά τις στοχευμένες Λέξεις–Φράσεις «Κλειδιά».  

 Καταχώρηση της σελίδας μας στις διάφορες μηχανές αναζήτησης και υποβολής 

του χάρτη της ιστοσελίδας (sitemap) σε αυτές. 

 Κείμενο μέσα στον τίτλο (<title> Σχετικό με το θέμα που θα περιέχει λέξεις-φράσεις 

«κλειδιά» </title>), και όχι τον ίδιο τίτλο για όλες τις σελίδες αλλα σχετικό με 

αυτό που περιγράφει η κάθε σελίδα. 

 Σωστή περιγραφή στα meta tags (<meta name="description" content="Με 

περιγραφή (description) ακριβής που θα περιέχει φράσεις «κλειδιά»." /> και <meta 

name="keywords" content="με, λεξεις, κλειδιά, που, θέλουμε να, τονίσουμε" />). 

 ∆ιεύθυνση (DomainName) που θα περιέχει τη λέξη «κλειδί» που επιθυμούμε 

να δώσουμε τη μεγαλύτερη έμφαση. 

 Πολλές-πολλές άλλες ιστοσελίδες υψηλού Ranking που θα περιέχουν links 

(υπερσυνδέσμους) της ιστοσελίδας μας. 

 Συνεχή Παρατήρηση και Μελέτη αποτελεσμάτων της ιστοσελίδας μας, καθώς 

και άλλων ιστοσελίδων που είναι στις πρώτες θέσεις, για τις λέξεις και 

φράσεις κλειδιά που μας ενδιαφέρουν.  

 
 
 
 
 

7 



SEO ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤHΝ GOOGLE  

Υπομονή και Επιμονή 

Όλοι επιθυμούμε να αναρριχηθούν οι σελίδες μας στις πρώτες θέσεις των μηχανών ανα-

ζήτησης. Ωστόσο αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει και μάλιστα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και ήδη κάποιες σελίδες ανάλο-

γου περιεχομένου με τη δικιά μας, έχουν εργαστεί για χρόνια πριν από εμάς επάνω σε seo. 

Έτσι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εργαζόμαστε σε «καθημερινή» βάση για την 

βελτιστοποίηση της σελίδας μας. Επίσης λέγεται ότι οι μηχανές αναζήτησης αντιμετωπί-

ζουν πιο «συγκρατημένα» στις θέσεις κατάταξης τις νέες ιστοσελίδες (1-6 μήνες).  

Υπάρχει μάλιστα η περίπτωση, για μία περίοδο να η σελίδα μας να βρίσκεται σε πολύ 

υψηλή θέση (για κάποιες λέξεις-φράσεις «κλειδιά») και αργότερα να αρχίσει σταδιακά να 

χάνει έδαφος και να πέφτει σε χαμηλότερες θέσεις. Εκεί πρέπει να ξεπεραστεί το αρχικό 

σοκ και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στις μεθόδους βελτιστοποίησης. 
 

Πηγαίος κώδικάς χωρίς λάθη 

Είναι πολύ σημαντικό η ιστοσελίδα μας να είναι δομημένη με σωστό κώδικα html, χωρίς 

λάθη. Οι browser μπορεί να καταφέρνουν να προσπεράσουν τα λάθη του πηγαίου κώδικα 

της σελίδας μας και να την εμφανίσουν χωρίς πρόβλημα στην οθόνη, όμως οι μηχανές 

αναζήτησης (bots), πολύ πιθανόν να σταματήσουν την ανάγνωση όταν συναντήσουν λάθη 

και να φύγουν από τη σελίδα. 
 

Κείμενο 

Το κείμενο που θα περιέχει η σελίδα μας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο 

(σε όλες τις σελίδες και όχι μόνο στην κεντρική), καλογραμμένο, χωρίς ορθογραφικά λάθη 

και να περιέχει τις λέξεις και φράσεις κλειδιά που επιθυμούμε να δώσουμε έμφαση στις 

μηχανές αναζήτησης. Η συχνότητα/ποσοστό που πολλοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να 

υπάρχει στις λέξεις-φράσεις «κλειδιά» είναι περίπου 4-7% επί του συνολικού κειμένου. 

∆ιαφορετικά αν είναι παραπάνω μπορεί να θεωρηθεί από τις μηχανές αναζήτησης ως 

Black hat SEO και να τιμωρηθεί το site, ρίχνοντάς το στην κατάταξη του ευρετηρίου. 
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Ωστόσο επειδή οι αλγόριθμοι συχνά διαφοροποιούνται μπορείτε να δείτε πώς έχουν 

σχεδιαστεί παρόμοιες ιστοσελίδες που είναι σε υψηλές θέσεις και να πράξατε ανάλογα. 

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό για τις λέξεις κλειδιά που επιλέγονται να εμφανίζονται στα 

header tags της σελίδας, σε html κώδικα δηλαδή να είναι σε <h1>…</h1> ως <h6>…</h6>. 

Εναλλακτικά και προκειμένου να μην επηρεάζεται η αναγνωσιμότητα των σελίδων αρκεί να 

βρίσκονται μέσα στο κείμενο και μέσα σε bold tags: <b>…</b> ή σε strong tags: 

<strong>…</strong>. 

 
Καταχώρηση site στις μηχανές αναζήτησης και υποβολή sitemap 

Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να καταχωρίσουμε τη σελίδα μας (αρχική), 

στις διάφορες μηχανές αναζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο «δείχνουμε τον δρόμο» στις 

μηχανές, για να έρθουν στη σελίδα μας και να αρχίσουν να την «διαβάζουν». 

∆ιεύθυνση που μπορείτε να καταχωρίσετε την ιστοσελίδα σας στη μηχανή της Google: 

http://www.google.com/addurl/ 
 

Έπειτα μέσα από εργαλεία που προσφέρει η κάθε εταιρεία στους έχοντες ιστοσελίδα-ες 

(webmasters tools), μπορούμε να προσθέσουμε ένα χάρτη δομής της ιστοσελίδας μας 

(sitemap), ώστε να δείξουμε τον δρόμο στις μηχανές αναζήτησης προς όλες τις σελίδες 

του site. 

Για τa εργαλεία της Google θα πρέπει να εγγραφείτε στην παρακάτω διεύθυνση όπου 

αρχικά θα καταχωρίσετε την ιστοσελίδα σας (add site) ακλουθώντας τις οδηγίες και 

έπειτα θα δηλώσετε το sitemap της ιστοσελίδας (add sitemap).  

Google webmasters tools:  http://www.google.com/webmasters/tools/ 
 

To sitemap που θα δημιουργηθεί είναι ένα αρχείο xml.  

Μία μηχανή-εργαλείο που μπορεί να φτιάξει αυτόματα sitemap σε αρχείο .xml (με ανώτατο όριο 500 

σελίδες) μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.xml-sitemaps.com/ . 

Αφού δημιουργηθεί το sitemap και έπειτα θα προστεθεί στο public-folder (εκεί που 

βρίσκεται η αρχική σελίδα-index).  
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Θα δοθεί στο αρχείο ένα όνομα πχ. sitemap1.xml και έπειτα θα το καταχωρηθεί από τη 

σελίδα της Google (webmasters tools) που είδαμε παραπάνω. 

 

Κείμενο Τίτλου-Περιγραφή-Λέξεις «Κλειδιά» 

 Ο τίτλος της κάθε σελίδας: <title>…..</title>,  

 η περιγραφή:  <meta name="description" content="…………… " /> και  

 οι λέξεις κλειδιά: <meta name="keywords" content="………………… " />,  

πρέπει να είναι ακριβή και αντιπροσωπευτικά για την κάθε σελίδα. 
 

Μέσα στον τίτλο της σελίδας πρέπει να υπάρχουν οι βασικές λέξεις φράσεις της σελίδας 

και δεν πρέπει να ξεπερνά τους 60 χαρακτήρες (ή περίπου 7 λέξεις)  

Η περιγραφή της σελίδας πρέπει να περιέχει λέξεις-φράσεις που περιγράφουν τη 

συγκεκριμένη σελίδα. Η περιγραφή δεν πρέπει να ξεπερνά τους 200 χαρακτήρες. 

Στις λέξεις κλειδιά πρέπει να τοποθετούμε περίπου 250 χαρακτήρες και όχι την ίδια 

λέξη πολλές φορές. (πιθανόν η Google να μην δίνει πια σημασία στο συγκεκριμένο tag.) 

 

DomainName 

Ένα domain name καλό θα είναι να περιέχει μία ή δυο από τις βασικότερες λέξεις που 

θέλουμε να δώσουμε έμφαση στις μηχανές αναζήτησης, πχ. www.1821.gr . 

 

Links της σελίδας μας σε άλλους ιστότοπους 

Η Goole εδώ και αρκετό καιρό έχει δηλώσει πως ο βασικότερος από τους παράγοντες για 

την κατάταξη μίας ιστοσελίδας σε υψηλές θέσεις, είναι να περιέχουν άλλοι ιστότοποι 

συνδέσμους προς την ιστοσελίδα αυτή. ∆ηλαδή πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερα sites 

να περιέχουν το url της ιστοσελίδας σας, ώστε να ανεβαίνει θέσεις στην μηχανή ανα-

ζήτησης. Καλό είναι οι σελίδες που θα περιέχουν συνδέσμους της σελίδας σας να είναι και 

οι ίδιες δημοφιλείς στις μηχανές αναζήτησης (υψηλού Ranking). 
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Προσπαθήστε να αναπτύξετε αργά και σταθερά τους φιλικούς σας δεσμούς περίπου 2-3 

ανά ημέρα. Πιθανόν η μηχανή αναζήτησης της Google, να κρατήσει σε χαμηλές θέσεις 

καινούρια site (με έως 6 μήνες λειτουργίας), που κάνουν περισσότερα φιλικά link ανά 

ημέρα. 

 
Ένα πολύ καλό εργαλείο για να βλέπετε την πορεία των ιστοσελίδων τις SEO, θα το 

βρείτε στην διεύθυνση: http://www.webseoanalytics.com/free/ . 

 
 

Επίλογος 

Σε αυτό το μικρό e-book προσπάθησα να αναφέρω εν συντομία και με απλά λόγια, κάποια 

βασικά πράγματα που θα πρέπει να ξέρει ένας αρχάριος webmaster, που δεν γνωρίζει 

σχεδόν τίποτα από seo. Μετά την πρώτη γεύση αυτή, μπορεί να μελετήσει και να 

πειραματιστεί, να γνωρίσει καλύτερα τις μηχανές αναζήτησης και να καταλάβει τι 

πραγματικά θέλουν από εκείνον και το site του, ώστε για να του δώσουν τελικά μία καλή 

θέση στο ευρετήριό τους.  

 

Οποιαδήποτε παρατήρηση ή σχόλιο για το e-book αυτό είναι ευπρόσδεκτα. 

Μπορείτε να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας στο mail@ebooks4greeks.gr . 
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