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Εισαγωγή 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μέρος του Seo e-courses, μιας membership  

ιστοσελίδας με βήμα-βήμα μαθήματα για τον αρχάριο αλλά και αυτόν που 

ασχολείται ήδη  με την  βελτιστοποίηση ιστοσελίδων και έχει δημιουργηθεί με 

σκοπό να επεκτείνεται και να βελτιώνεται συνεχώς, μέσα από την συνεχή 

ενημέρωση για ότι καινούργιο συμβαίνει στο Seo και την  προσθήκη νέων 

μαθημάτων ή παρουσιάσεων καινούργιων τεχνικών. 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα που έχουν τα μέλη μας: 

 

 

 Ολοκληρωμένα και αναλυτικά Seo μαθήματα σχετικά με την 

βελτιστοποίηση ιστοσελίδων το 2013 

 Μαθήματα που μπορεί να ακολουθήσει ακόμα και κάποιος τελείως 

αρχάριος 

 Αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση των σημαντικότερων τεχνικών 

απόκτησης backlinks 

 Συνεχείς προσθήκες μαθημάτων και βοηθημάτων 

 Ενημέρωση για όλες τις αλλαγές στο Seo 

 Seo πλάνο: Αναλυτικό βοήθημα παρουσίασης όλων των φάσεων μιας 

καμπάνιας βελτιστοποίησης με βήμα-βήμα οδηγίες εκτέλεσης 

 Παρουσίαση και αξιολόγηση Seo εργαλείων για κάθε φάση μιας 

καμπάνιας 

 

Μπορείς να μάθεις περισσότερα εδώ: 

http://seo.internet-big-money.com/membership-option-page/ 

 

Γεωργίου Γεώργιος 

 

http://seo.internet-big-money.com/membership-option-page/
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Τι είναι Seo και βασική θεωρεία | Se0 Βιβλίο 2013 

 

Τι είναι το Seo 

 

Seo είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας 

με σκοπό την αύξηση  των επισκεπτών από τις μηχανές 

αναζήτησης (πχ  Google). Ουσιαστικά το Seo χωρίζεται σε 

2  μέρη: 

 

On-site SEO:   Περιλαμβάνει όλες  τις ενέργειες που πρέπει κάποιος να 

κάνει στην ιστοσελίδα του, ώστε να γίνει πιο φιλική προς τις μηχανές 

αναζήτησης και τους χρήστες. Μερικά παραδείγματα 

επιγραμματικά(παρακάτω θα γίνει αναλυτική παρουσίαση): 

 Τίτλοι σελίδων 

 Περιγραφές σελίδων 

 Φωτογραφίες 

 Ποιότητα περιεχομένου (κείμενο) 

 Μορφοποίηση περιεχομένου 

 Ανανέωση περιεχομένου 

 Χρόνος φόρτωσης σελίδας 

 Εσωτερικά Links 

 Δημιουργία χάρτη ιστότοπου(sitemap) 

 Διόρθωση λαθών στον κώδικα 

 Φιλικοί σύνδεσμοι 

 Φιλικό menu πλοήγησης 

 Broken links 

 Ποσοστό εγκατάλειψης σελίδας(bounce rate) 

http://internet-big-money.com/
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Off-site SEO: Η διαδικασία αύξησης των links από άλλες ιστοσελίδες προς 

την δική μας (Link popularity, Link building).  Ουσιαστικά στο off-site Seo 

χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνικές που υπάρχουν και δημιουργούμε links από 

άλλες ιστοσελίδες και blogs τα οποία οδηγούν στην σελίδα μας. 

Επιγραμματικά μερικές από τις τεχνικές που υπάρχουν: 

 Backlinks από Καταλόγους άρθρων 

 Backlinks από web directories 

 Backlinks από bookmarking sites 

 Backlinks από σχόλια σε blogs 

 Backlinks από Guest blogging 

 Backlinks από ιστοσελίδες καταχώρισης δελτίων τύτπου 

 Backlinks από Web 2.0 ιστοσελίδες 

 Backlinks από forums 

 Backlinks από document sharing sites 

 Backlinks από social sites 

 Backlinks από Video sites 

 Backlinks από Wiki sites 

 Backlinks από tutorial sites 

 Backlinks από  Ανταλλαγή link 

 

Ας αναφέρουμε σε αυτό το σημείο διάφορες λέξεις και φράσεις που 

σχετίζονται με την βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας: 

    

Βασικό λεξιλόγιο της προώθησης ιστοσελίδων 

Μηχανή αναζήτησης:  Με απλά λόγια, μια μηχανή αναζήτησης μπορεί να 

περιγραφεί σαν ένα  αυτόματο σύστημα το οποίο ψάχνει συνεχώς 

πληροφορίες οι  οποίες υπάρχουν στο Internet. 
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Αλγόριθμος μηχανής αναζήτησης:  Μαθηματική φόρμουλα που 

χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης για να κατατάξουν μια ιστοσελίδα στα 

αποτελέσματα. 

Anchor text: Η λέξη ή φράση που περιέχεται σε έναν σύνδεσμο. 

Backlinks: Ο συνολικός αριθμός των συνδέσμων(links) που έχει μια 

ιστοσελίδα από όλες τις υπόλοιπες. 

Link building: Η διαδικασία κατά την οποία δημιουργούμε links από άλλες 

ιστοσελίδες προς την δική μας. 

Ποιότητα backlinks: Το κατά πόσο ένα backlink προς την σελίδα μας 

θεωρείται ποιοτικό από τις μηχανές αναζήτησης. 

Inbound link: Ένα link από μια άλλη ιστοσελίδα προς την δική μας. 

Internal links: Ένα link από μια σελίδα σε μια άλλη, αλλά μέσα στην ίδια 

ιστοσελίδα(πχ από την αρχική μας σελίδα προς μια εσωτερική). 

White hat τεχνική: Τεχνικές βελτιστοποίησης που επιτρέπονται από τις 

μηχανές αναζήτησης. 

Black hat τεχνική: Τεχνικές βελτιστοποίησης που απαγορεύουν οι μηχανές. 

Αν χρησιμοποιηθούν τέτοιες τεχνικές είναι πολύ πιθανό η ιστοσελίδα να 

τιμωρηθεί από τις μηχανές αναζήτησης. 

Crawl: Η διαδικασία κατά την οποία μια μηχανή 

αναζήτησης “σκανάρει” μια ιστοσελίδα συλλέγοντας πληροφορίες. 

Bot(ή spider ή robot ή crawler): Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τα 

bots για να βρίσκουν ιστοσελίδες στο Internet. 

PR/ PageRank: Η βαθμολογία που δίνει η μηχανή αναζήτησης της Google 

σε κάθε ιστοσελίδα με πιθανές τιμές από 0 έως 10 

Λέξη-φράση κλειδί: Μια λέξη η φράση με την οποία ένας χρήστης 

πραγματοποιεί μια αναζήτηση. 
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Rank:  Η κατάταξη μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης για 

κάποια λέξη ή φράση κλειδί. 

Οργανικά-φυσικά αποτελέσματα: Τα φυσικά αποτελέσματα των 

μηχανών αναζήτησης. 

Πληρωμένα αποτελέσματα: Εμφάνιση μιας ιστοσελίδας στα 

αποτελέσματα αναζήτησης  με χρηματικό αντάλλαγμα ( Google Adwords). 

URL: Η διεύθυνση μιας ιστοσελίδας. Για παράδειγμα η διεύθυνση του 

Facebook είναι www.facebook.com 

SERP(search engine result  page): Η σελίδα αποτελεσμάτων μιας μηχανής 

αναζήτησης. 

SMM(social media marketing): Η προώθηση μιας ιστοσελίδας ή επιχείρησης 

μέσα από τα social media sites(πχ Facebook, twitter). 

PPC: Διαφήμιση pay-per-click όπου ο διαφημιζόμενος πληρώνει  αντίτιμο για 

κάθε κλικ. 

Bounce rate: Το ποσοστό των χρηστών που εγκαταλείπουν μια ιστοσελίδα 

αμέσως αφού την επισκεφτούν. 

Ranking  factor: Ένας παράγοντας που χρησιμοποιεί μια μηχανή 

αναζήτησης για να κατατάξει τις ιστοσελίδες. 

  

Γιατί τόση συζήτηση για το SEO? Είναι τελικά  τόσο σημαντικό? 

Αφού δώσουμε μια σαφή απάντηση στην παραπάνω ερώτηση θα μιλήσουμε 

λίγο για τις μηχανές αναζήτησης αλλά και για την σημασία της θέσης που έχει 

μια ιστοσελίδα στα αποτελέσματα αναζήτησης των μηχανών. 

Ας ξεκινήσουμε όμως με την πρώτη ερώτηση: 

  

http://www.facebook.com/
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Οι  Χρήστες του Internet  ψάχνουν πληροφορίες κυρίως στις μηχανές 

αναζήτησης.  Η επισκεψιμότητα μιας ιστοσελίδας από τις μηχανές 

αναζήτησης  φθάνει κοντά στο 70 %! Το Seo μπορεί να βοηθήσει μια 

ιστοσελίδα να αυξήσει κατά πολύ την επισκεψιμότητα της,  χωρίς ο ιδιοκτήτης 

της να είναι αναγκασμένος να ξοδεύει συνεχώς χρήματα σε διαφημίσεις. 

Οι επισκέπτες που προέρχονται από τις μηχανές αναζήτησης είναι 

στοχευμένοι (δηλαδή ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας), 

κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό αφού ανεβάζει κατά πολύ την απόδοση 

της ιστοσελίδας(κερδοφορία). 

  

Ποια μηχανή αναζήτησης 

Αυτή την στιγμή οι χρήστες ψάχνουν πληροφορίες κυρίως σε τρεις μηχανές 

αναζήτησης, με καθαρό νικητή την μηχανή αναζήτησης   Google(εικόνα) 

 

Συγκεκριμένα περίπου το 70% των χρηστών του Internet ψάχνουν 

 χρησιμοποιώντας  την μηχανή αναζήτησης της Google,  το 12% 

χρησιμοποιούν το Bing και  άλλο ένα περίπου  10% χρησιμοποιεί την μηχανή 

αναζήτησης της Yahoo(εικόνα). 
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Αν και δεν είναι χάσιμο χρόνο να στοχεύσει κανείς σε κάποια άλλη μηχανή 

αναζήτησης, η βελτιστοποίηση στις 3 πρώτες περιλαμβάνει κάτι παραπάνω 

από το 90% της επισκεψιμότητας. 

Η πραγματικότητα είναι ότι πολλές από τις υπόλοιπες μηχανές αναζήτησης, 

χρησιμοποιούν στοιχεία από τις 3 μεγαλύτερες, οπότε αν μια ιστοσελίδα έχει 

καλή κατάταξη για κάποια λέξη κλειδί στο Google, είναι σχεδόν σίγουρο ότι 

θα έχει εξίσου καλή κατάταξη και στις υπόλοιπες μικρές μηχανές αναζήτησης. 

  

  

Οι θέσεις  στα αποτελέσματα αναζήτησης και οι σημασία τους 

  

Οι μηχανές αναζήτησης γίνονται συνεχώς καλύτερες(εξυπνότερες) και 

καταφέρνουν να προσφέρουν ποιοτικά αποτελέσματα στους χρήστες του 
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internet. Τα στατιστικά δείχνουν ότι οι περισσότεροι χρήστες  βρίσκουν την 

πληροφορία που θέλουν στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων των 

μηχανών αναζήτησης(10 πρώτα αποτελέσματα στην μηχανή αναζήτησης της 

Google) και σταματούν την αναζήτηση τους χωρίς να προχωρήσουν στην 

δεύτερη σελίδα  σε ποσοστό που φθάνει το 90%(Ίσως και 95%) 

Με άλλα λόγια μια ιστοσελίδα που βρίσκεται στην δεύτερη σελίδα 

αποτελεσμάτων για μια λέξη-φράση κλειδί όπως “ Ξενοδοχεία στην Πάρο”, 

χάνει το 95% των χρηστών που ψάχνουν πληροφορίες για ξενοδοχεία στην 

Πάρο, δηλαδή στοχευμένους χρήστες που θα απέφεραν κέρδος στην 

ιστοσελίδα. 

  

Ας δούμε όμως συγκεκριμένα  μια-μια τις θέσεις στα αποτελέσματα της 

πρώτης σελίδας της Google σε συνάρτηση με το ποσοστό των χρηστών που 

κερδίζουν: 

  

Οι θέσεις στην πρώτη σελίδα και η σημασία τους 

Πρώτη θέση αποτελεσμάτων: 42-45% των συνολικών χρηστών 

Δεύτερη θέση αποτελεσμάτων: 12-14% των  συνολικών χρηστών 

Τρίτη  θέση αποτελεσμάτων: 8-10% των συνολικών χρηστών 

Τέταρτη  θέση αποτελεσμάτων: 6% των συνολικών χρηστών 

Πέμπτη  θέση αποτελεσμάτων: 5% των συνολικών χρηστών 

Έκτη  θέση αποτελεσμάτων: 4% των συνολικών χρηστών 

Έβδομη  θέση αποτελεσμάτων: 3,5% των συνολικών χρηστών 

Όγδοη  θέση αποτελεσμάτων: 3% των συνολικών χρηστών 
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Ένατη  θέση αποτελεσμάτων: 2,6% των συνολικών χρηστών 

Δέκατη  θέση αποτελεσμάτων: 2,9% των συνολικών χρηστών 

 

 

 

Τι μπορούμε να συμπεράνουμε από τα παραπάνω στοιχεία? 

 Παρατηρούμε ότι η ιστοσελίδα που βρίσκεται στην πρώτη θέση για 

μια λέξη ή φράση  κερδίζει περίπου τους  μισούς χρήστες που 

ψάχνουν καθημερινά για αυτήν 

 Μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε  την σημαντικότητα του να 

βρίσκεται μια ιστοσελίδα στην πρώτη θέση των αποτελεσμάτων. Ακόμα 

και αν πιστεύει κάποιος ότι είναι εντάξει με την δεύτερη θέση(δεν είναι 

λάθος αυτό ) χάνει για μια και μόνο θέση περίπου 3 φορές 

περισσότερους επισκέπτες! 

 Συμπεραίνουμε από τα παραπάνω στοιχεία ότι είναι σημαντικό να 

βρίσκεσαι στην πρώτη σελίδα αποτελεσμάτων αλλά είναι ακόμα 

σημαντικότερο να κατέχεις  μια από τις 3 πρώτες θέσεις. 
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Γιατί η ιστοσελίδα μου χρειάζεται Seo? 

 

Παραπάνω ανέφερα ότι οι περισσότεροι χρήστες του Internet χρησιμοποιούν 

για να βρουν αυτό που θέλουν τις μηχανές αναζήτησης. Αμέσως μετά  σου 

παρουσίασα τις θέσεις στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google και την 

σημασία που έχει η κάθε θέση ως προς την επισκεψημότητα που μπορεί να 

κερδίσει. 

Δυστυχώς οι θέσεις που μπορούν να σου δώσουν αρκετούς επισκέπτες είναι 

πάρα πολύ λίγες και οι ιστοσελίδες που τις ανταγωνίζονται πάρα πολλές. 

Είναι σχεδόν αδύνατο να καταφέρεις να φθάσεις στις 4-5 πρώτες σελίδες των 

αποτελεσμάτων αναζήτησης χωρίς να εφαρμόσεις Seo.  

Στην ερώτηση “γιατί η ιστοσελίδα μου χρειάζεται Seo”, η απάντηση 

είναι πολύ πιο απλή από όσο μπορεί να πιστεύεις: 

Το Seo θα βοηθήσει την ιστοσελίδα σου να βρεθεί στις πρώτες θέσεις των 

αποτελεσμάτων για λέξεις οι οποίες σε ενδιαφέρουν και θα σου αποδώσουν 

κέρδος!  

Αν η ιστοσελίδα σου πουλάει ένα βιβλίο για την εκπαίδευση σκύλων και για 

την φράση αυτή ψάχνουν στο Google  κάθε μήνα 2000 άτομα, το να 

βρίσκεσαι στην πρώτη θέση για αυτή την φράση σημαίνει πολλούς πιθανούς 

αγοραστές του βιβλίου σου. κάθε μήνα.   
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Οι μεγάλες αλλαγές των τελευταίων 2 χρόνων 

 

 

 

Στις 11 Φεβρουαρίου του 2011  η Google πραγματοποίησε το γνωστό σε 

όλους Panda update.  Ο στόχος αυτού του update ήταν να καταφέρει να 

εντοπίσει αποτελεσματικά όλες τις ιστοσελίδες χαμηλής ποιότητας και 

ουσιαστικά να τις “τιμωρήσει” έως αποβάλει από τα αποτελέσματα 

αναζήτησης. 

Τον Απρίλιο του 2012 ήρθε η σειρά του Penguin update.   Αν το panda 

θεωρούταν μια μεγάλη αλλαγή…το penguin  ήταν ΤΕΡΑΣΤΙΑ. 

Ουσιαστικά ανάγκασε τους ειδικούς του Seo  να αλλάξουν σε πολύ μεγάλο 

βαθμό τον τρόπο που σκέφτονταν για αυτό, καθώς και τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούσαν κατά την διαδικασία βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας. 

Φαίνεται ότι ενώ η “δουλειά” του Google panda update ήταν να 

εντοπίσει ιστοσελίδες χαμηλής ποιότητας(φτωχό, αντιγραμμένο, κακής 

ποιότητας περιεχόμενο),   η δουλειά του Penguin update   ήταν να ασχοληθεί 

με την off-site βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας(τα backlinks) και να 
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τιμωρήσει αυτές που διέθεταν χαμηλής ποιότητας backlinks, αλλά και 

αυτές που είχαν ξεπεράσει το όριο της βελτιστοποίησης(over-optimization) 

Η πραγματικότητα είναι ότι  η βελτιστοποίηση ιστοσελίδας πριν από το  

Panda update ήταν μια σχετικά απλή υπόθεση με αρκετά συγκεκριμένα 

βήματα.  Μετά από το Panda update η διαδικασία της βελτιστοποίησης 

μπορούσε πάλι να γίνει με συγκεκριμένα βήματα  με την μόνη διαφορά ότι θα 

έπρεπε να είσαι σίγουρος ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σου ήταν 

ποιοτικό. 

Μετά το  Penguin update  το Seo δυσκόλεψε πραγματικά!  Η Google   

είναι πια πολύ πιο “αυστηρή”  στο τρόπο με τον οποίο μια ιστοσελίδα αποκτά 

backlinks (links  από άλλες ιστοσελίδες).  Εξετάζει πολύ πιο προσεκτικά τον 

τρόπο, τις τεχνικές, την ποιότητα των links, την ταχύτητα απόκτησης, το 

κείμενο των συνδέσμων και πολλούς ακόμα παράγοντες. 

Παλιότερα αν κάποιος ήθελε να βελτιστοποιήσει μια ιστοσελίδα θα έπρεπε να 

κάνει τα παρακάτω: 

 Έρευνα λέξεων κλειδιών(keywords research) 

 On-site βελτιστοποίηση για τις επιλεγμένες λέξεις 

 Δημιουργία πάρα πολλών backlinks χρησιμοποιώντας σαν κείμενο 

συνδέσμου(anchor text )  αυτές τις λέξεις 

Αυτό ήταν. Μετά από αυτά τα βήματα θα έβλεπε την ιστοσελίδα να 

σκαρφαλώνει στα αποτελέσματα αναζήτησης. Όχι πια!  Πιθανότατα αν 

κάνεις τα παραπάνω να δεις την ιστοσελίδα σου να ανεβαίνει στα 

αποτελέσματα αναζήτησης  για ένα  διάστημα αλλά να είσαι σίγουρος/η ότι 

αυτό το διάστημα θα είναι σύντομο και όχι σταθερό. 

Τα μαθήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να σου μάθουν πως θα κάνεις σωστή, 

ασφαλή και σταθερή βελτιστοποίηση ιστοσελίδας, λαμβάνοντας υπόψη τους 

βασικούς κανόνες του Seo αλλά και όλες τις αλλαγές που έχουν συμβεί από το 

2011(δημιουργία του Google panda update) έως σήμερα. 
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Μηχανές αναζήτησης | Se0 Βιβλίο 2013 

 

Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να γνωρίζει κάποιος  που 

θέλει να ασχοληθεί με το Seo είναι τι ακριβώς είναι οι μηχανές αναζήτησης 

και πως λειτουργούν. 

  

Τι είναι και πώς λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης 

 

  

Με απλά λόγια, μια μηχανή αναζήτησης μπορεί να περιγραφεί σαν ένα  

αυτόματο σύστημα το οποίο ψάχνει συνεχώς πληροφορίες οι  οποίες 

υπάρχουν στο Internet. 
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Οι βασικές λειτουργίες μιας μηχανής αναζήτησης είναι οι παρακάτω: 

  

Crawling: Σε αυτό το βήμα η μηχανή αναζήτησης ψάχνει το Ιnternet για 

ιστοσελίδες. Την δουλειά αυτή την κάνει ένα πρόγραμμα που ονομάζεται 

crawler(ή spider). Έτσι η μηχανή θα ανακαλύψει μια ιστοσελίδα  και 

ουσιαστικά θα την σκανάρει(θα επισκεφτεί όλες της υποσελίδες της 

ιστοσελίδας, ακολουθώντας τα links που υπάρχουν) 

  

Indexing: Το επόμενο βήμα της μηχανής είναι να καταχωρήσει την 

ιστοσελίδα  σε μια τεράστια  βάση δεδομένων που έχει.  Από αυτήν την βάση, 

 θα μπορέσει αργότερα να παρουσιάσει την ιστοσελίδα  στα αποτελέσματα 

αναζήτησης. 

  

Processing: Την στιγμή που ένας χρήστης του Internet, χρησιμοποιεί  μια 

μηχανή αναζήτησης(πχ Google) για να ψάξει κάτι συγκεκριμένο, η μηχανή 

αναζήτησης χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για να υπολογίσει ποια από τις 

ιστοσελίδες που έχει στην βάση της ταιριάζει περισσότερο σε αυτό που 

ψάχνει ο χρήστης. 

  

 

Κανείς δεν ξέρει πως ακριβώς δουλεύει ο αλγόριθμος της μηχανής 

αναζήτησης. 

Γνωρίζουμε όμως πολλές από τις ενέργειες που θα βοηθήσουν μια ιστοσελίδα 

να ανέβει ψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης, καθώς και ενέργειες που θα 

πρέπει να αποφεύγονται γιατί αλλιώς μια ιστοσελίδα μπορεί να τιμωρηθεί με 

αποτέλεσμα να βρεθεί πολύ χαμηλά ή ακόμα και τελείως εκτός των 

αποτελεσμάτων. 
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Retrieving:Το τελευταίο βήμα είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων στον 

χρήστη. Η μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιήσει τον αλγόριθμο και 

παρουσιάζει στην οθόνη του χρήστη  αποτελέσματα σε σχέση με αυτό που 

ψάχνει(ξεκινάει με τα πιο σχετικά και φτάνει έως τα λιγότερο σχετικά) 

  

Ποιος είναι ο στόχος μιας μηχανής αναζήτησης? 

  

Η απάντηση είναι πολύ απλή: Να προσφέρει στους χρήστες αυτό ακριβώς 

που ψάχνουν. Με άλλα λόγια να προσφέρει όσο πιο ποιοτικά αποτελέσματα 

γίνεται. 

Όταν ένας χρήστης ψάχνει κάτι, η μηχανή αναζήτησης θα ερευνήσει στην 

βάση δεδομένων  της ανάμεσα σε δισεκατομμύρια ιστοσελίδες και θα 

επιστρέψει αποτελέσματα βασιζόμενη κυρίως σε 2 πράγματα: Αποτελέσματα 

όσο πιο κοντά σε αυτό που έχει ζητήσει ο χρήστης(relevance)  και ταυτόχρονα 

αποτελέσματα που η μηχανή θεωρεί σημαντικά(importance). 

Ας αναλύσουμε όμως τα 2 παραπάνω στοιχεία: 

 Σχετικά αποτελέσματα(relavance): Για τις μηχανές αναζήτησης, 

σχετικά αποτελέσματα σημαίνει ιστοσελίδες οι οποίες να 

περιλαμβάνουν τις λέξεις με τις οποίες πραγματοποίησε την αναζήτηση 

του ο χρήστης με τελικό στόχο να βρει αυτό που ψάχνει. 

  

 Σημαντικά αποτελέσματα(importance): Οι μηχανές αναζήτησης 

χρησιμοποιώντας μια μαθηματική φόρμουλα(κανείς δεν ξέρει πως 

λειτουργεί ακριβώς) έχουν την δυνατότητα να βαθμολογούν τις 

ιστοσελίδες που έχουν στην βάση δεδομένων τους,  έτσι ώστε μετά από 

κάθε αναζήτηση να επιστρέφουν αποτελέσματα με βάση ποιες 



18 

 

ιστοσελίδες θεωρούν πιο σημαντικές. Στην συνέχεια των μαθημάτων 

θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολύ πιο προσεκτικά τα θέματα της 

σχετικότητας και της σημαντικότητας.¨ 

 

 

Google PageRank 

 

Το Google Page Rank(PR) είναι μια μαθηματική τεχνική που χρησιμοποιεί 

η μηχανή αναζήτησης της Google για να προσδιορίσει την σημαντικότητα 

 μιας ιστοσελίδας (Οι τιμές που μπορεί να πάρει το PR είναι από 0 έως 10). 

Στην πραγματικότητα το PR είναι ένας   σημαντικός παράγοντας  από τους 

πολλούς(πάνω από 200)  που σχετίζονται με   την κατάταξη μιας ιστοσελίδας 

στα αποτελέσματα αναζήτησης στο Google και για αυτό θα πρέπει  να 

προσπαθείς να τον αυξήσεις. 

  



19 

 

Πως ακριβώς “δουλεύει” το PageRank 

  

To Page Rank ουσιαστικά βασίζεται στην διαδικασία της  ψήφου:  Όταν μια 

ιστοσελίδα περιέχει σύνδεσμο(link) προς μια άλλη, περνάει (δίνει) μια ψήφο. 

Αν μια ιστοσελίδα έχει πολλά Links από άλλες, τότε έχει και πολλές ψήφους, 

άρα το PR ανεβαίνει. 

Βέβαια τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Η μηχανή αναζήτησης δεν 

μετράει μόνο τον αριθμό των Links, αλλά και την ποιότητα και την 

σχετικότητα των ιστοσελίδων. 

 Είναι σημαντική η ιστοσελίδα που περιέχει Link προς την δική μας? 

 Είναι σχετική(έχουν παρόμοια θέματα) η ιστοσελίδα που περιέχει Link 

προς την δική μας? 

Η ψήφος είναι πιο σημαντική αν προέρχεται από μια ιστοσελίδα σχετική με 

την δική μας. Η ψήφος είναι πιο  ουσιαστική αν προέρχεται από ιστοσελίδα 

που η μηχανή αναζήτησης θεωρεί σημαντική. 

 

Πόσο σημαντικό είναι το PageRank 

Όπως ανέφερα και παραπάνω, το PageRank είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας για την κατάταξη μιας ιστοσελίδας αλλά δεν είναι ο μοναδικός. 

Σαν ένα παράδειγμα θα σου αναφέρω ότι συμβαίνει πολύ συχνά μια 

ιστοσελίδα με χαμηλότερο PR, να βρίσκεται ψηλότερα στα αποτελέσματα 

αναζήτησης από μια ιστοσελίδα  με  υψηλότερο. 
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Keywords: Λέξεις κλειδιά | Se0 Βιβλίο 2013 

 

 

Τι είναι οι λέξεις κλειδιά 

Τα  Keywords είναι ίσως  τα πιο σημαντικά στοιχεία στην διαδικασία 

βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας. Όπως ανέφερα σε προηγούμενο μάθημα  

όταν ένας χρήστης  κάνει ένα ερώτημα,    οι μηχανές αναζήτησης  ψάχνουν 

μέσα σε μια τεράστια βάση δεδομένων  και με την βοήθεια ενός αλγόριθμου 

προσπαθούν να  δώσουν στον χρήστη όσο το δυνατόν καλύτερα 

αποτελέσματα. 

Ένας από τους παράγοντες που καθορίζει το ποια αποτελέσματα θα 

επιστρέψει η μηχανή αναζήτησης, είναι οι λέξεις κλειδιά(keywords).  Για 

αυτό η επιλογή των σωστών λέξεων-φράσεων αλλά και η σωστή τοποθέτηση 

τους στην ιστοσελίδα, θεωρείται ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες 

που θα καθορίσουν την επιτυχία του Seo. 

  

 

 

 

http://blog.kissmetrics.com/keyword-research-part-1/
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Keywords research 

 

 

«Πώς θα επιλέξω   τα σωστά keywords ώστε να έχω το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα» 

Πριν προχωρήσω παρακάτω πρέπει να σου ξεκαθαρίσω κάτι: 

  

Αν δεν κάνεις έρευνα λέξεων κλειδιών, δεν μπορείς να κάνεις 

επιτυχημένο Seo. 

Ο στόχος πολλές έρευνας λέξεων κλειδιών(keywords research) είναι να 

μπορέσεις να μάθεις  τι ακριβώς ψάχνει το κοινό πολλές ιστοσελίδας σου, 

ποιες λέξεις χρησιμοποιεί στην αναζήτηση σου και τι ενέργειες πρέπει να 

γίνουν για να βρεθείς ψηλά στα αποτελέσματα για αυτές πολλές λέξεις. 

  

Οι λέξεις κλειδιά είναι το Α και το Ω για το Seo και αν προσπαθήσεις  να 

προωθήσεις μια ιστοσελίδα χωρίς να πολλές πολλές σωστές λέξεις-φράσεις 

κλειδιά, δεν θα πολλές το σωστό αποτέλεσμα. 



22 

 

Πιστεύω μετά από τα παραπάνω να πολλές αντιληφθεί ότι η ιστοσελίδα σου 

πρέπει να βελτιστοποιηθεί με βάση κάποια ή κάποιες λέξεις κλειδιά. Πώς 

πολλές θα επιλέξεις πολλές σωστές? 

Το στοίχημα κατά την επιλογή των λέξεων κλειδιών είναι να επιλέξεις αυτές 

που θα φέρουν στην ιστοσελίδα σου το περισσότερο και ταυτόχρονα το πιο 

στοχευμένο κοινό. Δηλαδή χρήστες που ψάχνουν ακριβώς αυτό που έχει η 

ιστοσελίδα σου. 

Πώς ψάχνουν οι χρήστες 

Οι χρήστες των μηχανών αναζήτησης ψάχνουν πολλές πληροφορίες πολλές 

κυρίως με φράσεις που αποτελούνται από 2 ή από 3 λέξεις 

Πολλές δούμε το παραπάνω μέσα από ένα παράδειγμα:  αν κάποιος θέλει να 

ψάξει στο Google για μπαταρίες αυτοκινήτου, είναι πολύ πιο πιθανό να 

γράψει στο πεδίο αναζήτησης 

“μπαταρίες αυτοκινήτου” 

Παρά να γράψει σκέτο “μπαταρίες”. Η λέξη μπαταρίες σε αυτή την 

περίπτωση δεν θα του επιστρέψει τα αποτελέσματα που θέλει, αλλά πιο 

γενικά αποτελέσματα(μπαταρίες για συσκευές, μπαταρίες  για το αυτοκίνητο, 

 κλπ) 

 

Short Tail Keywords vs Long Tail Keywords 

  

Οι λέξεις-φράσεις  κλειδιά που χρησιμοποιούμε για την βελτιστοποίηση 

χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: 

  

Short tail keywords: Είναι  οι μικρές φράσεις που συνήθως αποτελούνται  

από μια η δύο γενικές λέξεις σχετικά με ένα θέμα. Για παράδειγμα οι λέξεις: 
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σχέσεις, αυτοκίνητα, αυτοκίνητα τιμές, εκπαιδευτής,  δικηγόροι, δικηγόροι 

Αθήνα, είναι φράσεις που θεωρούνται   Short tail keywords. 

  

  

Long tail keywords: Είναι μεγαλύτερες φράσεις(συνήθως 3 λέξεις και 

πάνω) περισσότερο συγκεκριμένες πολλές ένα θέμα. Για παράδειγμα οι 

λέξεις: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο Audi,  Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο Audi 

A3, Εκπαιδευτής σκύλων Αθήνα, δικηγόροι οικογενειακού δικαίου. 

  

Οι  Short tail keywords σίγουρα έχουν πολύ περισσότερες αναζητήσεις 

πολλές μηχανές αναζήτησης σε σχέση με πολλές Long tail keywords με 

αποτέλεσμα να μπορούν να δώσουν σε μια ιστοσελίδα πολύ μεγαλύτερη 

επισκεψιμότητα. 

Από την άλλη μεριά βέβαια,  αυτές οι φράσεις έχουν και  πολύ μεγαλύτερο 

ανταγωνισμό(θέλουν πολλοί να βρεθούν ψηλά στα αποτελέσματα) οπότε η 

βελτιστοποίηση για αυτές είναι πολύ πιο δύσκολη από αυτή για πολλές Long 

tail keywords. 

  

 

Η επιλογή των λέξεων-φράσεων 

  

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις σε αυτό το σημείο, είναι να σκεφτείς. 

Πολλές μπροστά σου μια ιστοσελίδα που ασχολείται με κάποια συγκεκριμένα 

θέματα και τώρα πρέπει να βρεις πολλές κατάλληλες λέξεις-φράσεις για 

αυτήν. 
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Φτιάξε μια λίστα με τουλάχιστον 20-30 λέξεις-φράσεις που θεωρείς σχετικές 

με την ιστοσελίδα σου(στο παραπάνω excel θα δεις ότι έχω συμπληρώσει 20 

φράσεις). 

 

Πολλές δούμε μαζί ένα παράδειγμα: Πολλές υποθέσουμε ότι θέλουμε να 

βρούμε λέξεις-φράσεις πολλές βελτιστοποίηση για μια ιστοσελίδα που ανήκει 

σε μια δικηγορική εταιρεία η οποία ασχολείται με όλο το φάσμα των 

νομικών υπηρεσιών. Ποιες θα μπορούσαν να είναι πολλές σχετικές λέξεις-

φράσεις? 

Δικηγόροι, δικηγορικό γραφείο, δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, νομικές 

συμβουλές, δικηγόροι για διαζύγιο, δικηγόροι εμπορικού δικαίου, δικηγόροι 

ποινικού δικαίου,  νομικές συμβουλές Αθήνα, κατοχύρωση πνευματικών 

δικαιωμάτων, πνευματική ιδιοκτησία, Δικηγόροι Αθήνα κέντρο,  δικηγόροι 

εταιρικού δικαίου, νομική εκπροσώπηση,   δωρεάν νομικές συμβουλές, 

Δικηγορική εταιρεία,  κλπ 

 

Τώρα που επιλέξαμε πολλές βασικές λέξεις-φράσεις πρέπει να 

προχωρήσουμε στα επόμενα 3 βήματα: 

1)      Να βρούμε στοιχεία για πολλές επιλεγμένες λέξεις-φράσεις 

2)     Να διαπιστώσουμε αν έχουμε επιλέξει πολλές καταλληλότερες φράσεις 

3)     Να βρούμε ακόμα περισσότερες ιδέες 

  

Google keyword tool 

Ένα πασίγνωστο εργαλείο που προφέρει η Google εντελώς  δωρεάν(μπορείς 

να το χρησιμοποιήσεις χωρίς καν να κάνεις εγγραφή, αλλά για καλύτερα και 

περισσότερα αποτελέσματα σου προτείνω να κάνεις) με το οποίο μπορούμε 
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να βρούμε τα περισσότερα από τα στοιχεία που ψάχνουμε σχετικά με την 

κάθε λέξη-φράση. 

 

Συνοπτικά, με το Google keyword tool  μπορούμε να βρούμε  πόσοι 

χρήστες ψάχνουν ανά μήνα κάθε λέξη-φράση σε παγκόσμιο ή τοπικό επίπεδο, 

ποιος είναι ο ανταγωνισμός κάθε λέξης-φράσης (δηλαδή πόσο δύσκολο ή 

εύκολο είναι να βρεθούμε ψηλά πολλές αναζητήσεις) καθώς και πολλές ιδέες 

για σχετικές φράσεις με αυτές που αναλύουμε. Μπορείς να βρεις το Google 

keyword tool στο παρακάτω link: 

https://adwords.google.com/o/KeywordTool 

  

 

 

 

 

https://adwords.google.com/o/KeywordTool
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On-site Βελτιστοποίηση ιστοσελίδας | Se0 Βιβλίο 2013 

 

  

 

Τι είναι το On-site Seo 

 

Το on page SEO, περιλαμβάνει όλα αυτά που μπορείτε να κάνετε μέσα στην 

σελίδα σας, για να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητες που έχετε για μία καλή 

κατάταξη. 

 

Μπορεί στις μέρες μας το on-page SEO να έχει  μικρότερη βαρύτητα στην 

βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας σε σχέση με το off-page, όμως είναι πολύ 

σημαντικό να έχετε ρυθμίσει την σελίδα σας, με τον φιλικότερο και 

αποδοτικότερο   δυνατό τρόπο. 

 

On-site Seo παράγοντες 

Ας δούμε σε αυτό το σημείο τους σημαντικότερους on-site παράγοντες που 

μπορούν να επηρεάσουν την κατάταξη μιας ιστοσελίδας χωρισμένους σε 4 

κατηγορίες: 
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1. Σχεδίαση, κώδικας και τεχνικά θέματα 

2. Περιεχόμενο και λέξεις κλειδιά 

3. Αλληλεπίδραση 

4. Άλλοι παράγοντες 

 

 

Συμβουλή: Επειδή σε πολλά σημεία αυτού θα αναφερθούμε στην γλώσσα 

HTML, καλό θα ήταν αν δεν έχεις καμία εξοικείωση με αυτήν, να μάθεις 

κάποια βασικά πράγματα, τα οποία θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις 

καλύτερα πολλά από αυτά που θα συναντήσεις παρακάτω. Δες εδώ μια πολύ 

καλή Ελληνική ιστοσελίδα με μαθήματα HTML: 

 

http://www.wlearn.gr/index.php/home-html-30 

 

 

 

Σχεδίαση, κώδικας, τεχνικό κομμάτι 

 Λάθη στον HTML κώδικα 

 Λάθη στην Css 

 Broken links 

 Χρόνος φόρτωσης σελίδας 

 Bounce rate(ποσοστό εγκατάλειψης) 

 Ονομασία αρχείων 

 Φιλικά menu 

 Εσωτερικά links 

 Αρχείο Robot.txt 

 

Περιεχόμενο και λέξεις κλειδιά 

http://www.wlearn.gr/index.php/home-html-30
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 Μοναδικό περιεχόμενο 

 Ποιοτικό περιεχόμενο 

 Ανανέωση περιεχομένου 

 Φτωχό περιεχόμενο 

 Εμφανές περιεχόμενο 

 Keyword stuffing 

 Keyword destiny 

 Τίτλος(titile tag) 

 Περιγραφή(description tag) 

 H1-H6 tags 

 Φωτογραφίες 

 Anchor text συνδέσμων 

 Λέξη κλειδί στο URL 

 LSI keywords 

 

Αλληλεπίδραση 

 Σχόλια 

 Social κουμπιά στο περιεχόμενο 

 Social κουμπιά για εγγραφή 

 

Άλλοι παράγοντες 

 Στοιχεία επικοινωνίας 

 Sitemap 

 Σελίδα “σχετικά με εμάς” 
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Ας δούμε κάποια αό τα παραπάνω πιο αναλυτικά: 

 

 Λάθη στον html κώδικα 

 

Ένας άψογος HTML κώδικας θα βοηθήσει ώστε η ιστοσελίδα σου να έχει μια 

καλύτερη κατάταξη στις μηχανές. 

Για να ελέγξεις αν ο HTML κώδικας της σελίδας σου έχει λάθη επισκέψου την 

ιστοσελίδα: 

http://validator.w3.org/ 

 Λάθη στην  Css 

Όπως ακριβώς και στην περίπτωση του Html κώδικα, είναι προτιμότερο να 

μην υπάρχουν λάθη και στην Css. Για να κάνεις τον απαραίτητο έλεγχο 

μπορείς να μεταβείς στην ιστοσελίδα: 

http://jigsaw.w3.org/css-validator/ 

 

Αν θες να μάθεις περισσότερα για την CSS δες εδώ: 

 http://www.wlearn.gr/index.php/home-css-83 

 

 Χρόνος φόρτωσης σελίδας 

 

Όπως είναι γνωστό οι μηχανές αναζήτησης ενδιαφέρονται πρώτα από όλα για 

τους χρήστες. Με αυτό δεδομένο, μια σελίδα που αργεί να φορτώσει, 

εκνευρίζει τους χρήστες και κατ' επέκταση τις μηχανές αναζήτησης. 

http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://www.wlearn.gr/index.php/home-css-83
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Η ίδια η Google έχει παραδεχτεί ότι θεωρεί τον χρόνο φόρτωσης μιας σελίδας 

σημαντικό παράγοντα για μια καλή κατάταξη 

 

Πώς θα διαπιστώσεις αν οι σελίδες σου αργούν 

Αν πληκτρολογήσεις στο Google “site speed check” θα βρεις πάρα πολλές 

υπηρεσίες ώστε να τσεκάρεις το χρόνο φόρτωσης της ιστοσελίδας σου 

Δοκίμασε τις υπηρεσίες: 

http://www.iwebtool.com/speed_test 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/firebug/ 

  

  

Που μπορεί να οφείλεται το πρόβλημα 

 Πρόβλημα στον Server φιλοξενίας(hosting) 

 λάθοι  στον κώδικα της ιστοσελίδα σου 

 Βαριές εικόνες 

 Εγκατάσταση πολλών πρόσθετων στην ιστοσελίδα(plugins) 

  

Για wordpress ιστοσελίδα μπορείς να δοκιμάσεις το plugin WP 

super cache: 

http://wordpress.org/extend/plugins/wp-super-cache/ 

Το οποίο θα βοηθήσει αρκετά ώστε η ιστοσελίδα σου να γίνει πιο γρήγορη. 

 

 

http://www.iwebtool.com/speed_test
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/firebug/
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-super-cache/
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 Broken links 

 

Οι μηχανές αναζήτησης  όταν σκανάρουν μια ιστοσελίδα, επισκέπτονται 

και όλα τα Links που υπάρχουν πάνω σε αυτήν.  Είναι καλό λοιπόν να μην 

υπάρχουν στην ιστοσελίδα σου links τα οποία δεν οδηγούν πουθενά. Το 

καλύτερο που μπορείς να κάνεις, είναι να ελέγχεις ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα την ιστοσελίδα σου για Broken links 

Εργαλείο για να ελέγξεις τα broken links: 

http://validator.w3.org/checklink 

Αν έχεις wordpress ιστοσελίδα δοκίμασε να εγκαταστήσεις το plugin “broken 

link checker” το οποίο ελέγχει το περιεχόμενο, τα σχόλια  για broken links ή 

για φωτογραφίες που μπορεί να λείπουν. στην ιστοσελίδα σου 

Δες το εδώ: 

http://wordpress.org/extend/plugins/broken-link-checker/ 

 

 Λέξη κλειδί στο Url 

Όλοι όσοι ασχολούνται με την βελτιστοποίηση ιστοσελίδων γνωρίζουν ότι  το 

να περιλαμβάνεται μια λέξη κλειδί στο domain name μιας ιστοσελίδας, είναι 

ένας πολύ σημαντικός παράγοντας  για μια καλή κατάταξη στα 

αποτελέσματα. 

Για παράδειγμα αν η ιστοσελίδα μας ασχολείται με το θέμα “relationships” 

ένα domain name σαν το: 

www.relationshiptips.com  θα ήταν ιδανικό. 

Βέβαια σε αυτό το σημείο υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να 

συζητήσουμε: 

http://validator.w3.org/checklink
http://wordpress.org/extend/plugins/broken-link-checker/
http://www.relationshiptips.com/
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Πρώτα από όλα είναι πολύ πιθανόν το domain name που επιθυμούμε να μην 

είναι διαθέσιμο για αγορά. Σε αυτή  την περίπτωση μπορούμε να ψάξουμε για 

κάποιο παραπλήσιο όπως: 

www.relationship-tips.com 

Όπως βλέπεις η μόνη διαφορά με το προηγούμενο domain είναι μια παύλα. 

Δεύτερον υπάρχουν περιπτώσεις που πολλές επιχειρήσεις προτιμάνε να 

αγοράσουν ένα domain name που να έχει σχέση με το όνομα της 

επιχείρησης(brand name) αντί με κάποια συγκεκριμένη λέξη κλειδί. 

Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το αν το domain name σου περιλαμβάνει 

μια λέξη κλειδί ή όχι, θα πρέπει να φροντίσεις όλες οι υπόλοιπες σελίδες σου, 

να περιλαμβάνουν τις λέξεις κλειδιά που στοχεύουν. 

Αν για παράδειγμα η ιστοσελίδα που αναφέραμε παραπάνω  έχει μια σελίδα 

που στοχεύει στην λέξη διάσημες δίαιτες , θα πρέπει να έχει ένα Url σαν το: 

www.relationship-tips.com/diasimes_diaites 

 

 Λέξη κλειδί στον τίτλο- Title tag 

Μορφή: <title> λέξη ή φράση κλειδί </title> 

Στον κώδικα: 

 

 

 

http://www.relationship-tips.com/
http://www.relationship-tips.com/diasimes_diaites
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Στα αποτελέσματα αναζήτησης: 

 

 

 

Να θυμάσαι ότι είναι πρέπει πάντα να βάζεις την λέξη-φράση κλειδί που 

στοχεύεις στον τίτλο της σελίδας(title tag). O τίτλος της σελίδας είναι κάτι που 

βλέπει ο χρήστης που ψάχνει στην μηχανή αναζήτησης  για αυτό και πρέπει 

να είναι φυσικός και ελκυστικός. 

Κακά παραδείγματα τίτλου σελίδας: 

“Διάσημες δίαιτες, δίαιτα, diaita, diaites, δίαιτες που έχουν ακολουθήσει 

διασημότητες”. 

  

“Μάθε όλες τις διάσημες δίαιτες που έχουν ακολουθήσει οι επώνυμοι κατά 

καιρούς καταφέρνοντας να διώξουν από πάνω τους τα περιττά κιλά” 
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Στην πρώτη περίπτωση ο τίτλος είναι λάθος γιατί είναι φανερό ότι απλά 

επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά την λέξη που μας ενδιαφέρει, πιστεύοντας 

ότι αυτό θα μας βοηθήσει να πετύχουμε μια καλύτερη θέση. 

Κάτι τέτοιο θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί δεν είναι φυσικό και πραγματικά 

δεν πρόκειται να βοηθήσει καθόλου την ιστοσελίδα σου 

Στην δεύτερη περίπτωση ο τίτλος είναι λάθος πολύ απλά γιατί είναι πολύ 

μεγάλος. 

Ο τίτλος θα πρέπει: 

 Να έχει μήκος μέχρι 70 χαρακτήρες(μαζί με τα κενά) 

 Να περιέχει(ιδανικά στην αρχή) την βασική λέξη κλειδί της σελίδας 

 Να είναι ελκυστικός. Μην ξεχνάς ότι όταν ο χρήστης κάνει μια 

αναζήτηση, ο τίτλος είναι το πρώτο που βλέπει. 

Στο παραπάνω παράδειγμα ένας καλός τίτλος θα ήταν: 

<title> Διάσημες δίαιτες που έχουν ακολουθήσει οι celebrities. Τις 

γνωρίζεις?</title> 

 

  

 Λέξη κλειδί  στην περιγραφή Meta description tag 

Στον κώδικα: 
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Στα αποτελέσματα αναζήτησης φαίνεται ακριβώς κάτω από τον 

τίτλο(εικόνα): 

 

 

Η περιγραφή πρέπει να είναι μια πολύ μικρή περίληψη της σελίδας και όχι 

 μια επανάληψη του τίτλου. 

Μην χρησιμοποιήσεις την λέξη κλειδί παραπάνω από 2 φορές  και μην 

γράψεις μια περιγραφή μεγαλύτερη από 180-200 χαρακτήρες 

  

 Λέξη κλειδί σε H1, H2 tags 

 

Μορφή:          <H1> λέξη ή φράση κλειδί </H1>    ,     <H2> λέξη ή φράση 

κλειδί </H2>, 

Όταν οι μηχανές αναζήτησης δουν μια λέξη ή μια φράση μέσα σε ένα H1 tag 

καταλαβαίνουν  αμέσως ότι πρόκειται για μια σημαντική λέξη ή φράση της 

σελίδας και δίνουν ιδιαίτερη σημασία. 
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Προσπάθησε στην σελίδα σου να έχει τουλάχιστον ένα Η1 tag μέσα στο οποίο 

να περιλαμβάνεται η σημαντικότερη λέξη ή φράση της συγκεκριμένης 

σελίδας. 

Επίσης προσπάθησε να έχεις ακόμα 1-2 H2 tags στα οποία θα τοποθετήσεις  

λέξεις ή φράσεις σχετικές με την βασική λέξη που στοχεύεις. 

  

 Λέξη κλειδί στην περιγραφή της φωτογραφίας 

Όπως είναι γνωστό, οι μηχανές αναζήτησης δεν μπορούν να δουν το 

περιεχόμενο μιας φωτογραφίας. Το μόνο που μπορούν να διαβάσουν είναι το 

alt(alternative) text της φωτογραφίας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να το 

χρησιμοποιήσεις, τοποθετώντας σε αυτό την βασική λέξη η φράση της 

σελίδας. 

 sitemap 

Το sitemap ουσιαστικά είναι ένας χάρτης της ιστοσελίδας σου ο οποίος 

περιλαμβάνει τα links από όλες τις σελίδες της. Το sitemap χρησιμεύει τόσο 

για τους επισκέπτες σου όσο και για τις μηχανές αναζήτησης οι οποίες μέσω 

αυτού θα μπορέσουν εύκολα να σκανάρουν όλες τις σελίδες της ιστοσελίδας 

σου αλλά και να ενημερωθούν γρήγορα σχετικά με την προσθήκη 

περιεχομένου. 

Πως φτιάχνεις έναν sitemap 

To πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να τον δημιουργήσεις. Υπάρχουν πολλά 

εργαλεία που θα σε βοηθήσουν σε αυτό. Δες για παράδειγμα εδώ: 

http://www.xml-sitemaps.com/ 

  

Για την δημιουργία sitemap σε wordpress ιστοσελίδα υπάρχουν πολλά έτοιμα 

plugins που θα σε βοηθήσουν. Για παράδειγμα δες αυτό: 

http://www.xml-sitemaps.com/
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http://wordpress.org/extend/plugins/google-sitemap-generator/ 

  

 

 Ονομασία αρχείων 

Όταν ανεβάζεις ένα αρχείο στην ιστοσελίδα σου (για παράδειγμα ένα video ή 

μια φωτογραφία), αυτό το αρχείο έχει κάποιο όνομα. Για παράδειγμα μια 

φωτογραφία μπορεί να είναι: 

11123456.jpg 

Προσπάθησε να ανεβάζεις  τα αρχεία στον υπολογιστή σου με ονόματα 

σχετικά με την λέξη που στοχεύεις. Για παράδειγμα: 

Diasimes_diaites.jpg 

  

  

 Το bounce rate(ποσοστό εγκατάλειψης) 

Το bounce rate είναι το ποσοστό των χρηστών που εγκαταλείπουν μια 

ιστοσελίδα χωρίς να μεταβούν σε κάποια υπόσελίδα της. Ένα υψηλό ποσοστό 

bounce rate θεωρείται αρνητικό για τις μηχανές αναζήτησης γιατί δείχνει ότι 

η ιστοσελίδα δεν προσφέρει στους χρήστες αυτό που επιθυμούν. 

Πώς μπορώ να δω το bounce rate της ιστοσελίδας μου: 

Σύνδεσε την ιστοσελίδα σου με το Google analytics εδώ από όπου μπορείς να 

παρακολουθείς πολύ σημαντικά στοιχεία για την ιστοσελίδα σου, ανάμεσα 

τους και το ποσοστό εγκατάλειψης. Θα πούμε περισσότερα για το Google 

analytics σε επόμενο μάθημα. 

 

http://wordpress.org/extend/plugins/google-sitemap-generator/
http://www.google.com/analytics/
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Πώς θα βελτιώσω το bounce rate: 

Βελτίωσε την σχεδίαση της ιστοσελίδας σου.  Μια όμορφη, επαγγελματική 

ιστοσελίδα, με εύκολη πλοήγηση για τον χρήστη θα βοηθήσει να βελτιώσεις 

το bounce rate. 

Βελτίωσε το περιεχόμενο: Δημιούργησε ποιοτικό περιεχόμενο και 

βελτίωσε το ήδη υπάρχον. Γράψε ολοκληρωμένα άρθρα που να καλύπτουν τις 

ανάγκες των επισκεπτών, πρόσθεσε φωτογραφίες όπου χρειάζεται και 

μορφοποίησε τα ώστε να μην κουράζουν τους επισκέπτες. 

Σιγουρέψου ότι όλες οι σελίδες της ιστοσελίδας σου δουλεύουν κανονικά. Δεν 

υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να πατάς σε κάποιο link και να οδηγείσαι σε 

κάποια σελίδα με κενό περιεχόμενο. 

Μην υπερφορτώσεις την ιστοσελίδα σου με διαφημίσεις. Έχει αποδειχθεί ότι 

κάτι τέτοιο δεν αρέσει στους χρήστες 

Bounce rate Βοήθημα 

 

Πως μπορώ να μειώσω το bounce rate 

Το bounce rate είναι το ποσοστό των χρηστών που εγκαταλείπουν μια 

ιστοσελίδα χωρίς να μεταβούν σε κάποια υπό-σελίδα της. Ένα υψηλό 

ποσοστό bounce rate θεωρείται αρνητικό στοιχείο για τις μηχανές 

αναζήτησης γιατί δείχνει ότι η ιστοσελίδα δεν προσφέρει στους χρήστες αυτό 

που επιθυμούν να βρουν(άρα την εγκαταλείπουν). 

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε μερικά θέματα που μπορούν να επηρεάσουν 

αρκετά το bounce rate καθώς και τρόπους που θα βοηθήσουν να το μειώσεις 

Σχεδίαση: Βελτίωσε την σχεδίαση της ιστοσελίδας σου.  Μια όμορφη, 

επαγγελματική ιστοσελίδα, με εύκολη πλοήγηση για τον χρήστη θα βοηθήσει 

να βελτιώσεις το bounce rate.  
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Περιεχόμενο: Δημιούργησε ποιοτικό περιεχόμενο και βελτίωσε το ήδη 

υπάρχον. Γράψε ολοκληρωμένα άρθρα που να καλύπτουν τις ανάγκες των 

επισκεπτών, πρόσθεσε φωτογραφίες όπου χρειάζεται και μορφοποίησε τα  

άρθρα σου ώστε να μην κουράζουν τους επισκέπτες. Χρησιμοποίησε το 

bold(έντονα γράμματα) για να τονίσεις σημαντικές λέξεις, χώρισε το κείμενο 

σου σε αρκετές παραγράφους και προσπάθησε η κάθε μια να μην ξεπερνάει 

τις 5-6 γραμμές.  

Ταχύτητα: Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που κάνει πολλούς χρήστες 

να εγκαταλείπουν μια ιστοσελίδα, είναι ο χρόνος φόρτωσης των σελίδων της. 

Αν διαθέτεις wordpress ιστοσελίδα ένα πρόσθετο που θα βοηθήσει να 

φορτώνει πιο γρήγορα είναι το: wp super cashe 

Pop ups: Τα pop ups box(παρότι εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς) είναι 

αποδεδειγμένο ότι ενοχλούν τους επισκέπτες μιας ιστοσελίδας με αποτέλεσμα 

κάποιοι από αυτούς να την εγκαταλείπουν αμέσως. Αν θέλεις να μειώσεις το 

bounce rate σου θα σε συμβούλευα να μην τα χρησιμοποιείς. 

Διαφημίσεις: Μην υπερφορτώσεις την ιστοσελίδα σου με διαφημίσεις. Έχει 

αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο δεν αρέσει στους χρήστες και τους οδηγεί πολλές 

φορές στην εγκατάλειψη μιας σελίδας.  

Links: Σιγουρέψου ότι όλα τα links που οδηγούν σε εσωτερικές  σελίδες της 

ιστοσελίδας σου δουλεύουν κανονικά. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το 

να πατάς σε κάποιο link και να οδηγείσαι σε κάποια σελίδα με κενό 

περιεχόμενο. 

Mobile friendly ιστοσελίδα: Είναι γνωστό ότι ένα ποσοστό των χρηστών 

μπαίνουν στο Internet από το κινητό τους. Είναι η ιστοσελίδα σου φιλική προς 

αυτούς? Αν διαθέτεις wordpress ιστοσελίδα, ένα πολύ καλό πρόσθετο που 

μπορείς να εγκαταστήσεις είναι το wptouch. 
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 Social buttons 

 

Είναι γνωστό σε όλους ότι σήμερα οι μηχανές αναζήτησης δίνουν ιδιαίτερη 

σημασία στα social media(Facebook, Twitter, κλπ). Γιατί? Γιατί πολύ απλά οι 

χρήστες ασχολούνται πολύ με αυτά, άρα δεν θα μπορούσαν να μην κάνουν το 

ίδιο και οι μηχανές  αναζήτησης. 

Με αυτό δεδομένο, είναι αναγκαίο η ιστοσελίδα σου να έχει παρουσία μέσα 

στα social media. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνεις είναι να 

διευκολύνεις τους επισκέπτες σου να μοιραστούν   το περιεχόμενο σου, 

εύκολα, με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό θα το καταφέρεις 

απλά ενσωματώνοντας μέσα στα άρθρα, διάφορα Social κουμπιά. Δες 

για παράδειγμα εδώ: 

 

   

Ας μιλήσουμε για περιεχόμενο 

  

Η αλήθεια είναι μια: Όσα πράγματα και να αλλάξουν στις μηχανές 

αναζήτησης, όσο και αν προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε μια ιστοσελίδα 

με on-site και off-site τεχνικές το περιεχόμενο θα είναι πάντα το 

σημαντικότερο από όλα.  Το ποιοτικό περιεχόμενο είναι αυτό που θα κρίνει 

την επιτυχία ή την αποτυχία της ιστοσελίδας μας για αυτό και πρέπει να είναι 

το πρώτο που θα σε απασχολεί. 

Σημαντικές συμβουλές: 

Δημιούργησε περιεχόμενο για τους χρήστες, όχι για τις μηχανές αναζήτησης. 

Μην ξεχνάς ότι η ιστοσελίδα σου πρώτα από όλα θα πρέπει να ευχαριστεί 

τους επισκέπτες και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρίσκουν ενδιαφέρον  
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ευανάγνωστο περιεχόμενο  και όχι άρθρα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με 

μοναδικό στόχο να είναι βελτιστοποιημένα προς τις μηχανές αναζήτησης 

Αν θες μια από τις πρώτες 10 θέσεις στα αποτελέσματα, θα πρέπει να το 

αξίζεις γιατί να θυμάσαι ότι ο στόχος των μηχανών αναζήτησης είναι να 

παρέχουν όσο το δυνατόν ποιοτικότερα αποτελέσματα στους χρήστες. 

  

Μοναδικό περιεχόμενο 

Στο ξεκαθαρίζω όσο πιο απλά μπορώ: Φρόντισε το περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας σου να είναι μοναδικό, δηλαδή να μην είναι αντιγραφή  από 

άλλες ιστοσελίδες. Φυσικά με αυτό δεν εννοώ  ότι απαγορεύεται να παίρνεις 

ιδέες από άλλες ιστοσελίδες.  Αυτό είναι φυσικό και πίστεψε με, το κάνουν 

όλοι. 

Είναι άλλο όμως να παίρνεις ιδέες κατά την δημιουργία περιεχομένου και 

άλλο απλώς να αντιγράφεις κάποιον άλλο. Φρόντισε το περιεχόμενο σου να 

είναι μοναδικό κατά τουλάχιστον 60%. 

Δηλαδή δεν μπορώ να παρουσιάζω στην ιστοσελίδα μου κάποια 

άρθρα που βρίσκω σε άλλες? 

Μπορείς. Υπολόγισε περίπου για κάθε 10 άρθρα που έχεις στην ιστοσελίδα 

σου, τουλάχιστον τα 8 να είναι μοναδικά και να θυμάσαι ότι όταν 

παρουσιάζεις στην ιστοσελίδα σου περιεχόμενο από κάποιον άλλο πρέπει 

πάντα να αναφέρεις την πηγή. 

Βαθμός: Πολύ σημαντικό 

Ποιοτικό περιεχόμενο 

Είναι το περιεχόμενο των άρθρων σου αυτό ακριβώς που θέλουν οι χρήστες? 

Είναι τα άρθρα σου ολοκληρωμένα ώστε να καλύπτουν το θέμα με το οποίο 

καταπιάνονται? Μπορεί ο επισκέπτης να το διαβάσει εύκολα? Μήπως έχουν 

γραμματικά λάθη? 
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Αν οι απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις είναι αρνητικές τότε μάλλον το 

περιεχόμενο των σελίδων σου δεν είναι ποιοτικό με αποτέλεσμα οι χρήστες 

και φυσικά οι μηχανές αναζήτησης να μην είναι ευχαριστημένοι. 

Ας δούμε επιγραμματικά τα  στοιχεία ενός  ποιοτικού περιεχομένου. Κάποια 

από αυτά θα αναλυθούν αμέσως παρακάτω: 

 Ολοκληρωμένα άρθρα 

 Μέγεθος άρθρων(συνολικός αριθμός άρθρων) 

 Κατάλληλη μορφοποίηση 

 Εικόνες 

 Εσωτερικοί σύνδεσμοι 

 Γραμματικά λάθη 

 Φυσικότητα 

 H γλώσσα της αγοράς και τα LSI keywords 

 

Ολοκληρωμένα άρθρα 

 Τα άρθρα της ιστοσελίδας σου θα πρέπει να μην είναι ελλιπή. Αυτό σημαίνει 

ότι θα πρέπει να καλύπτουν το θέμα με το οποίο ασχολούνται όσο καλύτερα 

γίνεται. Με άλλα λόγια θα πρέπει απλά να απαντάνε σε αυτό που ψάχνει ο 

επισκέπτης 

 

  

Συνολικός αριθμός λέξεων σε ένα άρθρο 

Σε γενικές γραμμές όταν γράφεις κάποιο άρθρο θα πρέπει να καταφέρεις να 

καλύψεις το θέμα όσο το δυνατόν καλύτερα. Πριν μερικά χρόνια ένα άρθρο 

με 300 λέξεις θεωρούταν αρκετό για μια καλή κατάταξη. 

Στις μέρες μας οι οδηγίες λένε ότι ο βέλτιστος αριθμός των λέξεων για ένα 

άρθρο είναι 500-700 λέξεις. Σε καμία περίπτωση μην δημιουργείς άρθρα 
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μικρότερα από 300 λέξεις αν θέλεις  αυτά τα άρθρα να έχουν ελπίδες για μια 

καλή κατάταξη. 

Κατάλληλη μορφοποίηση: 

Πόσες φορές έχει τύχει να επισκεφτείς μια ιστοσελίδα και να την 

εγκαταλείψεις αμέσως επειδή το άρθρο που προσπάθησες να διαβάσεις δεν 

ήταν ευανάγνωστο? Προσωπικά μου έχει συμβεί εκατοντάδες φορές. 

Συμβουλές μορφοποίησης: 

 Χώρισε το άρθρο σου σε αρκετές παραγράφους. Μην δημιουργείς πολύ 

μεγάλες παραγράφους γιατί κάτι τέτοιο είναι πολύ κουραστικό στο 

μάτι. 

 Χρησιμοποίησε το bold και  το strong  όπου είναι απαραίτητο. Κάνε τις 

σημαντικότερες φράσεις του άρθρου σου να ξεχωρίζουν 

 Τοποθέτησε επικεφαλίδες με την χρήση των Η1-Η3 tags όπου είναι 

απαραίτητα 

  

Ανανέωση περιεχομένου 

Σε γενικές γραμμές όσο πιο συχνά ανανεώνεις το περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας(προσθήκη άρθρων) τόσο το καλύτερο. Βρισκόμαστε στο 2012 και 

οι μηχανές αναζήτησης  δίνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία στην ανανέωση 

του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας. 

  

 

Εσωτερικά links(internal links) 

Τα εσωτερικά links είναι οι σύνδεσμοι που συνδέουν τις υποσελίδες μιας 

ιστοσελίδας μεταξύ τους.  Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την 

on-site βελτιστοποίηση γιατί βοηθάει τις μηχανές αναζήτησης  να 
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“σκανάρουν” όλες τις σελίδες της ιστοσελίδας σου αλλά και τους χρήστες να 

διαβάσουν σχετικά άρθρα. 

Συμβουλές: 

 Να συνδέεις πάντα σχετικά άρθρα μεταξύ τους 

 Να τοποθετείς internal links μέσα στο κυρίως κείμενο κάποιου άρθρου 

 Να χρησιμοποιείς το κατάλληλο anchor text για το σύνδεσμο 

 Μην το παρακάνεις. Δεν χρειάζεται να συνδέσεις κάθε άρθρο σου με 

άλλα 20. Τοποθέτησε internal links για 3-4 σχετικά άρθρα 

  

Έλλειψη φυσικότητας κειμένου και keywords stuffing 

 

Το κείμενο των άρθρων σου θα πρέπει να είναι φυσικό. Μην χρησιμοποιείς 

λέξεις ή φράσεις άσχετες με το κείμενο (ή σε σημείο που δεν ταιριάζουν με το 

κείμενο) μόνο και μόνο για τις μηχανές αναζήτησης. Το keywords 

stuffing, συμβαίνει όταν στην προσπάθεια μας να έχουμε μια καλή κατάταξη 

για συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις, τις τοποθετούμε ξανά και ξανά μέσα στο 

περιεχόμενο, πολλές φορές χωρίς να ταιριάζουν καθόλου. Αυτή είναι μια 

πρακτική που τιμωρείται από τις μηχανές αναζήτησης. 

  

 

Λέξη κλειδί στο περιεχόμενο της σελίδας-keyword density 

Το keyword density, είναι η  συχνότητα με την οποία εμφανίζεται η λέξη 

κλειδί που στοχεύουμε,  στην σελίδα. 

Αυτή την στιγμή, το ιδανικό  keyword density είναι περίπου 1-1,5%. 

Αυτό σημαίνει ότι αν έχεις γράψει ένα κείμενο με 500 λέξεις, η βασική λέξη 

ή φράση θα πρέπει να εμφανίζεται μέσα σε αυτό περίπου  3 φορές 
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Σημαντική συμβουλή: Προσπάθησε να τοποθετήσεις μια φορά,  την 

βασική λέξη-φράση κλειδί στην αρχή της σελίδας, στην πρώτη παράγραφο 

και άλλη μια φορά στο τέλος(στην τελευταία παράγραφό). 

 

 

Στα ολοκληρωμένα Seo μαθήματα  παρουσιάζονται αναλυτικά όλοι οι On-site 

παράγοντες και βαθμολογούνται ανάλογα με την σημαντικότητά τους. Επίσης 

μέσα από ένα ολοκληρωμένο βοήθημα  θα μάθεις πως ακριβώς θα μπορέσεις 

να εφαρμόσεις στην ιστοσελίδα σου όλες τις on-site απαραίτητες αλλαγές 

Δες τα αναλυτικά περιεχόμενα των μαθημάτων εδώ: 

http://seo.internet-big-money.com/membership-option-page/ 

 

 

 

Βοήθημα: Πως θα γράψεις ένα ποιοτικό άρθρο 

Σε αυτό το βοήθημα θα παρουσιάσω όσο πιο αναλυτικά μπορώ το θέμα της 

συγγραφής περιεχομένου. Μπορεί να θέλεις να δημιουργήσεις ένα νέο άρθρο 

για την ιστοσελίδα σου, να γράψεις  ένα guest post(συγγραφή και 

καταχώρηση άρθρου σε φιλική ιστοσελίδα ) ή να δημιουργήσεις ένα κείμενο 

στο οποίο θα προωθείς ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. 

Όποιος και αν είναι ο τελικός στόχος σου, θα πρέπει πάντα να έχεις στο μυαλό 

σου, ότι το άρθρο-περιεχόμενο που δημιουργείς είναι για τους χρήστες και θα 

πρέπει να καταφέρνει να τους κεντρίσει το ενδιαφέρον.  Παρακάτω θα 

βρεις βήμα-βήμα οδηγίες για το πώς θα δημιουργείς πάντα, 

ενδιαφέροντα και ποιοτικά άρθρα, ενώ ταυτόχρονα θα ακολουθείς και 

http://seo.internet-big-money.com/membership-option-page/
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τους κανόνες των μηχανών αναζήτησης, κάτι που θα βοηθήσει για μια καλή 

θέση στα αποτελέσματα. 

  

Προετοιμασία 

Το στάδιο της προετοιμασίας  είναι απαραίτητο και σε καμία περίπτωση δεν 

θα πρέπει να ξεκινάς την συγγραφή περιεχομένου αν πρώτα δεν έχεις 

ολοκληρώσει σωστά αυτό: 

Επιλογή θέματος: Για τι θέμα έχεις σκοπό να γράψεις? Προσπάθησε να 

επιλέξεις κάτι απολύτως συγκεκριμένο και επεξεργάσου το λίγο στο μυαλό 

σου. Πάρε ένα χαρτί,  γράψε μερικές ιδέες για θέματα και αποφάσισε με πιο 

θα ασχοληθείς. Το σίγουρο είναι ότι τα καλύτερα άρθρα μας είναι αυτά για τα 

οποία πρώτοι από όλους ενδιαφερόμαστε  εμείς οι ίδιοι. 

Το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι: Το να γνωρίζεις το κοινό σου, σε ποιους 

ακριβώς απευθύνεται το περιεχόμενο που σκοπεύσεις να δημιουργήσεις, είναι 

κάτι που σίγουρα θα σε βοηθήσει να δημιουργήσεις ένα καλό άρθρο. Αν για 

παράδειγμα το άρθρο σου απευθύνεται σε αρχάριους πάνω σε κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα, είναι λογικό να είναι πολύ πιο αναλυτικό στις διάφορες 

έννοιες που θα περιέχει από ένα που θα έγγραφες για προχωρημένους. 

Έρευνα: Πόσο καλά γνωρίζεις το θέμα για το οποίο ετοιμάζεσαι να γράψεις? 

Υπάρχουν σημεία για τα οποία πρέπει να κάνεις την δική σου έρευνα? Ψάξε 

στο Internet, διάβασε άρθρα για το θέμα που επέλεξες από ιστοσελίδες οι 

οποίες ασχολούνται με αυτό. Πάρε ιδέες (πάρε ιδέες, μην αντιγράψεις)που θα 

σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις ένα καλύτερο άρθρο, σιγουρέψου ότι έχεις 

άριστη γνώση για αυτό που πρόκειται να γράψεις 

Βασικά χαρακτηριστικά:  Πάρε ένα χαρτί και γράψε σε τίτλους τις 

ενότητες του άρθρου που πρόκειται να δημιουργήσεις. Αυτό θα σε βοηθήσει 

να οργανώσεις την σκέψη και την γραφή σου καλύτερα. 

  

Ποιος είναι ο πρώτος και βασικότερος  στόχος του άρθρου σου? 

Μερικές απαντήσεις θα ήταν: 

o Να αρέσει στον αναγνώστη 

o Να αγοράσει κάτι που πουλάω 
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o Να διαβάσει ακόμα περισσότερα άρθρα μου, 

o Να το κοινοποιήσει σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο(πχ Facebook) 

Τα παραπάνω είναι μερικοί σωστοί στόχοι ενός άρθρου αλλά όχι ο 

πρώτος και βασικότερος: 

O Πρώτος και βασικότερος στόχος σου, όταν δημιουργείς ένα άρθρο-

περιεχόμενο είναι ο επισκέπτης, να μπει στην διαδικασία να το διαβάσει! 

Πιθανόν να σου φαίνεται περίεργο αυτό που διάβασες, αλλά αυτή είναι η 

πραγματικότητα.  Οι επισκέπτες, ούτε σε ξέρουν ούτε ενδιαφέρονται για 

εσένα(σκληρό αλλά αλήθεια). Για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι  για αυτό 

που ψάχνουν. Για την γνώση που θα τους βοηθήσει την συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή. Αν δεν μπορέσεις αμέσως να τους αποδείξεις ότι μπορείς να τους 

βοηθήσεις, θα φύγουν και θα φύγουν πολύ πιο γρήγορα από ότι φαντάζεσαι. 

Για αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει  μια  επικεφαλίδα που να τραβάει 

αμέσως την προσοχή. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η πρώτη παράγραφος 

πρέπει να είναι δημιουργημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει τον αναγνώστη 

να θέλει να διαβάσει και την συνέχεια. Ας τα δούμε όμως πιο αναλυτικά: 

  

  

A.I.D.A- Attention-Interest-Desire-Action 

 

Είναι ένας αρκετά παλιός και επιτυχημένος κανόνας  συγγραφής κειμένου, ο 

οποίος έχει στόχο(και το καταφέρνει) να δημιουργήσει στον αναγνώστη σου 

τα 4 παρακάτω: 

o Προσοχή 

o Ενδιαφέρον 

o Επιθυμία 

o Δράση 

Ας το δούμε κάπως πιο προσεκτικά: 
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Προσοχή: Οι χρήστες του Internet δεν είναι καθόλου υπομονετικοί. 

Αντιθέτως βιάζονται και η ευκολότερη κίνηση για αυτούς, είναι  να φύγουν 

από την ιστοσελίδα σου. Έχεις λοιπόν ελάχιστο χρόνο για να καταφέρεις να 

τραβήξεις την προσοχή του επισκέπτη. 

Η επικεφαλίδα του περιεχομένου σου είναι το πρώτο σημείο στο οποίο θα 

πέσει το μάτι του επισκέπτη οπότε πρέπει μέσα από αυτήν αρχικά να 

καταφέρεις να του τραβήξεις την προσοχή για την συνέχεια 

o Η επικεφαλίδα σου 

Είτε το πιστεύεις είτε όχι, η πραγματικότητα είναι ότι η επιτυχία ενός άρθρου-

περιεχομένου ξεκινάει από μια καλή επικεφαλίδα. Τα tests που έχουν γίνει σε 

αυτό το θέμα πολλά. Προσωπικά, το διαπίστωσα  στέλνοντας στην e-mail 

λίστα μου ένα e-mail με ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο αλλά με τελείως 

διαφορετική επικεφαλίδα. Στην πρώτη περίπτωση το e-mail ανοίχτηκε από 

652 άτομα ενώ στην δεύτερη περίπτωση από 1969! 

Μερικά είδη επικεφαλίδων: 

  

o Επικεφαλίδα-λίστα: 

“30 τρόποι για να χάσεις τα περιττά κιλά” 

“50 τρόποι για να αυξήσεις την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σου” 

“Οι 15 καλύτερη τρόποι για να βγάλεις χρήματα από το Internet” 

 

o Επικεφαλίδα-πως: 

“Πως λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης?” 

“Πως θα χάσω 5 κιλά σε 15 μέρες!” 

 

o Επικεφαλίδα-εκπαίδευση 
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“Μάθε πως κέρδισα 2.000 ευρώ σε 2 ημέρες” 

“Ανακάλυψε το μυστικό για επιτυχημένο Seo” 

 

o Επικεφαλίδα-οδηγίες 

“Βήμα-βήμα  ασκήσεις για κοιλιακούς πέτρα” 

“3 απλά βήματα για αύξηση του εισοδήματός σου” 

 

 

o Επικεφαλίδα-εντολή 

“Διάβασε τώρα τις καλύτερες τεχνικές link building” 

“Μην κάνεις το λάθος και δεν δεις αυτή την φωτογραφία” 

  

Μερικές λέξεις που είναι καλό να χρησιμοποιείς μέσα σε μια 

επικεφαλίδα 

o Μυστικό 

o Ενδιαφέρον 

o Εγγυημένο 

o Ανακάλυψε 

o Τώρα 

o Συναρπαστικό 

o Εύκολα 

o Σίγουρα 

o Μυστικό 

  

Ενδιαφέρον: Η επικεφαλίδα σου κατάφερε να τραβήξει την προσοχή και να 

αφήσει μια υπόσχεση στον αναγνώστη. Τι πρέπει να γίνει ακριβώς μετά? Μα 
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φυσικά να πραγματοποιήσεις αυτή την υπόσχεση και να κεντρίσεις το 

ενδιαφέρον. 

 Το σημαντικότερο σημείο σε αυτό το στάδιο είναι η πρώτη(ή οι πρώτες 2) 

παράγραφος του κειμένου σου. Μέσα σε αυτήν θα πρέπει να καταφέρεις να 

κεντρίσεις το ενδιαφέρον και να απαντήσεις στο ερώτημα που έχει ο 

επισκέπτης σου: 

“Τι υπάρχει εδώ για εμένα?” 

Επιθυμία: Το κείμενο σου πρέπει να είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο 

έτσι ώστε να μετατρέπει το ενδιαφέρον σε επιθυμία. Φυσικά η επιθυμία 

εξαρτάται και από το είδος του περιεχομένου που έχεις δημιουργήσει. 

 

Για παράδειγμα αν το κείμενο που έχεις δημιουργήσει είναι ένα κείμενο 

πώλησης-προώθησης ενός προιόντος ή υπηρεσίας, η επιθυμία που πρέπει να 

δημιουργηθεί δεν είναι άλλη από την αγορά! Αν πάλι το περιεχόμενο είναι ένα 

ακόμα άρθρο της ιστοσελίδας σου, η επιθυμία του αναγνώστη μπορεί να είναι 

η ανάγνωση ακόμα περισσότερων άρθρων σου ή η μετάδοση του κειμένου σε 

άλλους χρήστες. 

Δράση: Το τελευταίο στάδιο αυτού του κανόνα συγγραφής, είναι η δράση.  

Εδώ έρχεται η ώρα να πεις στον αναγνώστη τι πρέπει να κάνει  και πώς να το 

κάνει. 

Αν μέσα από το κείμενο σου προωθείς κάποιο προϊόν πρέπει να πεις 

ξεκάθαρα στον επισκέπτη: 

o Τι πρέπει να κάνει για να το αποκτήσει(για παράδειγμα να συμπληρώσει 

μια φόρμα παραγγελίας) 

o Πως ακριβώς θα το κάνει, δηλαδή τι ενέργειες ακριβώς πρέπει να κάνει 

για να ολοκληρώσει την διαδικασία αγοράς 

Αν πάλι θέλεις ο αναγνώστης σου να κάνει κάποιο σχόλιο ή να κοινοποιήσει 

στα κοινωνικά δίκτυα το άρθρο σου πρέπει πάλι να του το πεις καθαρά: 

“Περιμένω το σχόλιο σου ακριβώς παρακάτω” 

“Θα χαρώ πολύ να λάβω το σχόλιο σου για το άρθρο. Μπορείς να το κάνεις 

στην φόρμα ακριβώς παρακάτω” 
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“Αν βρήκες ενδιαφέρον αυτό το άρθρο, πάτα το κουμπάκι”  

Παρακάτω μπορείς να δεις μια φωτογραφία με τους 

σημαντικότερους on-site παράγοντες: 

 

 

 

http://www.copyblogger.com/the-structure-of-persuasive-content/
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Off-site Seo-Link building | Se0 Βιβλίο 2013 
 

 

 

 

Τι ακριβώς είναι το link building 

 

Το link building είναι η διαδικασία κατά την οποία δημιουργούμε  σε άλλες 

ιστοσελίδες συνδέσμους(links) προς την δική μας.  Αποτελεί το 

σημαντικότερο(αλλά όχι το μόνο) κομμάτι της βελτιστοποίησης μιας 

ιστοσελίδας , έχει εξαιρετικά αποτελέσματα όταν γίνεται με τον σωστό τρόπο 

αλλά γίνεται επικίνδυνο και άσκοπο όταν δεν εφαρμόζεται σωστά. 

Γιατί είναι τόσο σημαντικό το link building? 

 Από την πρώτη στιγμή της ύπαρξης των μηχανών αναζήτησης τα backlinks 

χρησιμοποιήθηκαν σαν “ψήφος”  ανάμεσα στις ιστοσελίδες.  Η διαδικασία 

είναι σχετικά απλή:   Αν μια ιστοσελίδα έχει πολλές “ψήφους”, τότε 

είναι σημαντική για τους χρήστες του διαδικτύου…άρα και για τις μηχανές 

αναζήτησης(οι οποίες θέλουν πάντα να ικανοποιούν τους χρήστες) 
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Όχι όμως  τόσο απλή… 

Οι μηχανές αναζήτησης στην προσπάθεια τους να προσφέρουν στους χρήστες 

του Internet όσο καλύτερα αποτελέσματα γίνεται, κάνουν τον αλγόριθμο που 

καθορίζει την κατάταξη των ιστοσελίδων όλο και πιο πολύπλοκο. 

Πριν μερικά χρόνια το να είχες απλά αρκετές ψήφους από άλλες ιστοσελίδες 

ήταν αρκετό, όμως…όχι πια: 

Σήμερα οι μηχανές αναζήτησης δίνουν περισσότερο βάρος 

στην ποιότητα ενός link παρά στην ποσότητα των backlinks. Μπορεί για 

παράδειγμα 1 backlink από μια ιστοσελίδα που η Google έχει σε εκτίμηση να 

είναι πολύ πιο σημαντικό από 100 ή 200 backlinks από ιστοσελίδες που η 

Google δεν θεωρεί σημαντικές. 

Τι ακριβώς είναι η “ποιότητα ” ενός backlink 

  

Σε αυτό το σημείο θα δούμε τι σημαίνει για μια μηχανή αναζήτησης ποιοτικό 

backlink: 

 Domain Authority 

 Σχέση με το περιεχόμενο 

 Anchor text 

 PageRank ιστοσελίδας 

 Link μέσα από το περιεχόμενο 

 Domain age 

 Unique domain 

 IP diversity 

 Το σημείο που είναι τοποθετημένο το Link 

 Το σύνολο των backlink  

 Παρουσία κακής ποιότητας link 

 Είδος Link(text link, image link) 

 Link από ανταλλαγή 
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Ας αναλύσουμε κάποια από αυτά: 

 

 Domain Authority 

  

Πόσο σημαντική για τις μηχανές αναζήτησης είναι η ιστοσελίδα  που 

περιλαμβάνει backlink προς την δική σου? Το Domain Authority είναι ένας 

από τους σημαντικότερους παράγοντες που χρησιμοποιούν οι μηχανές 

αναζήτησης για να αξιολογήσουν ένα backlink. 

  

Για παράδειγμα σκέψου να είχες μια ιστοσελίδα με θέματα σχετικά με το 

διάστημα και να αποκτούσες ένα backlink από την ιστοσελίδα της NASA 

http://www.nasa.gov/ 

Η οποία στον συγκεκριμένο τομέα είναι ίσως η πιο σημαντική ιστοσελίδα που 

υπάρχει(με PR 9!). Η αξία ενός τέτοιου είναι απίστευτα μεγάλη και θα 

ανέβαζε την εικόνα της ιστοσελίδα σου στα “μάτια” των μηχανών αναζήτησης  

πολλά σκαλοπάτια ψηλότερα 

Σχέση στο περιεχόμενο 

Όταν οι μηχανή αναζήτησης βλέπει ένα link από μια ιστοσελίδα προς μια 

άλλη,  ελέγχει πάντα αν οι δυο σελίδες έχουν σχετικό  περιεχόμενο ή όχι.  

Συγκεκριμένα βλέπουν αν γενικά οι 2 ιστοσελίδες έχουν σχετικό περιεχόμενο 

και στην συνέχεια βλέπουν αν το συγκεκριμένο περιεχόμενο(πχ ένα άρθρο) 

που περιέχει το backlink έχει παρεμφερές θέμα με την σελίδα όπου 

καταλήγει(την δική μας). 

Ένα backlink θα μετρήσει πολύ περισσότερο αν προέρχεται από ιστοσελίδα(ή 

συγκεκριμένη υπο-σελίδα της ιστοσελίδας) με σχετικό περιεχόμενο. 

http://www.nasa.gov/
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Παράδειγμα: 

 

H ιστοσελίδα μας( ιστοσελίδα  Α),  έχει θέμα το internet marketing 

Η ιστοσελίδα Β ασχολείται με την βελτιστοποίηση ιστοσελίδων 

Η ιστοσελίδα  Γ ασχολείται με την μαγειρική 

Η ιστοσελίδα Δ ασχολείται με την μουσική 

  

Το καλύτερο backlink που μπορούμε να πάρουμε είναι από την ιστοσελίδα Β. 

Το χειρότερο backlink  που μπορούμε να πάρουμε είναι από τις ιστοσελίδες Γ 

και Δ. 

Αν μπορούσαμε να κερδίσουμε ένα backlink από τις ιστοσελίδες Γ και Δ με 

την διαφορά ότι η ιστοσελίδα Γ θα έγραφε ένα άρθρο σχετικά με την 

βελτιστοποίηση ιστοσελίδων  και θα τοποθετούσε το backlink  μέσα σε αυτό, 

τότε θα ήταν προτιμότερο από το backlink της ιστοσελίδας Δ  γιατί θα 

προερχόταν μέσα από σχετικό περιεχόμενο. 

 

Anchor text του backlink 

  

Το anchor text του συνδέσμου είναι ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που 

εξετάζουν οι μηχανές αναζήτησης σε σχέση με ένα backlink. Αν η ιστοσελίδα 

μας ασχολείται με την εκπαίδευση σκύλων, ένα backlink με anchor text 

“συμβουλές για την εκπαίδευση του σκύλου σας” , είναι πιο πολύτιμο από ένα 

backlink με anchor text “διάβασε το παρακάτω άρθρο” ή “κάνε κλικ εδώ” 
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Links  μέσα από το περιεχόμενο 

Οι μηχανές αναζήτησης αγαπάνε το περιεχόμενο καθώς και το links που 

υπάρχουν μέσα σε αυτό. Θεωρούν λοιπόν πιο σημαντικό ένα backlink το 

οποίο προέρχεται για παράδειγμα μέσα από ένα άρθρο, παρά ένα backlink το 

οποίο είναι τοποθετημένο δεξιά(πχ στις φιλικές ιστοσελίδες) ή κάτω χαμηλά 

στο footer. 

Προσοχή: έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο μάθημα ότι οι μηχανές 

αναζήτησης θέλουν το περιεχόμενο να είναι μοναδικό. Άρα όπως είναι φυσικό 

θα βαθμολογήσουν καλύτερα ένα backlink το οποίο βρίσκεται μέσα σε 

μοναδικό περιεχόμενο παρά ένα back link το οποίο βρίσκεται μέσα σε 

περιεχόμενο αντιγραμμένο από άλλη ιστοσελίδα. 

  

PageRank της ιστοσελίδας 

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι και το PageRank της ιστοσελίδας  από 

την οποία κερδίζουμε ένα backlink. Θέλω να σημειώσεις σε αυτό το σημείο ότι 

παρόλο που παίζει ρόλο το PageRank της αρχικής σελίδας(Home page) είναι 

σημαντικότερο να γνωρίζεις πιο είναι το PageRank της συγκεκριμένης 

υποσελίδας στην οποία τοποθετείται το backlink. 

  

Εργαλεία για να μπορείς να βλέπεις το PageRank: 

Αν χρησιμοποιείς  Mozilla Firefox μπορείς να εγκαταστήσεις το πρόσθετο 

 SeoQuake: 

https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/seoquake-seo-extension/ 

  

https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/seoquake-seo-extension/
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Το οποίο θα σου παρουσιάζει το PageRank των ιστοσελίδων αλλά και διάφορα 

άλλα σημαντικά στοιχεία όπως το Domain Age, το οποίο παρουσιάζω ακριβώς 

παρακάτω. 

Αν χρησιμοποιείς  Google chrome μπορείς να εγκαταστήσεις το “Seo for 

Chrome”: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/seo-for-

chrome/oangcciaeihlfmhppegpdceadpfaoclj 

  

το οποίο σου δείχνει το PageRank κάθε ιστοσελίδας(και υπο-σελίδας) αλλά 

και πολλά ακόμα σημαντικά στοιχεία όπως το σύνολο των σελίδων μιας 

ιστοσελίδας που είναι καταχωρημένες σε Google,  bing, τα συνολικά backlink 

μιας  

  

Unique domain 

Οι μηχανές αναζήτησης θεωρούν πιο σημαντικό ένα  καινούργιο link από μια 

ιστοσελίδα που δεν είχε προηγούμενος link προς την δική μας, παρά  ένα 

δεύτερο, τρίτο, κλπ, Link από το ίδιο site ξανά και ξανά. 

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κερδίζουμε παραπάνω από 1 

backlink από κάποιο site. Ειδικά αν πρόκειται για μια ιστοσελίδα σημαντική 

για την Google, το συστήνω ανεπιφύλακτα. 

  

 

Το σημείο που είναι τοποθετημένο ένα Link 

Μετά από πολλά tests που έχουν κάνει πολλές εταιρείες που ασχολούνται με 

το Seo, διαπιστώθηκε ότι  η θέση που είναι τοποθετημένο ένα back link μέσα  

στην σελίδα παίζει κάποιο ρόλο για τις μηχανές. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/seo-for-chrome/oangcciaeihlfmhppegpdceadpfaoclj
https://chrome.google.com/webstore/detail/seo-for-chrome/oangcciaeihlfmhppegpdceadpfaoclj
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Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι όσο πιο ψηλά είναι τοποθετημένο, τόσο πιο 

πολύ μετράει για τις μηχανές  αναζήτησης. 

  

Παρουσία κακής ποιότητας  link 

Backlinks από ιστοσελίδες οι οποίες περιλαμβάνουν backlinks προς άλλες 

ιστοσελίδες με κακό περιεχόμενο(porn sites, casino, κλπ) τείνουν να χάνουν 

την αξία τους και καλό θα είναι να τα αποφεύγεις 

  

 

Στα ολοκληρωμένα Seo μαθήματα παρουσιάζονται αναλυτικά όλοι οι 

παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα ενός backlink καθώς και πολλά 

σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το link building. Δες 

αναλυτικά τα περιεχόμενα των μαθημάτων εδώ: 

http://seo.internet-big-money.com/membership-option-page/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seo.internet-big-money.com/membership-option-page/
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Link building τεχνικές 

 

 

Link building: Ανταλλαγή Link 

 

Ίσως πολλοί από εσάς να έχετε ακούσει  ότι  η ανταλλαγή link είναι μια 

τεχνική που πλέον δεν βοηθάει καθόλου στην προσπάθεια να ανεβάσουμε 

μια ιστοσελίδα στα αποτελέσματα αναζήτησης. 

Έχω ακούσει από κάποιους "ειδικούς" του  seo ότι χρησιμοποιώντας αυτή την 

τεχνική υπάρχει σοβαρή  πιθανότητα η Google να τιμωρήσει την ιστοσελίδα 

μας   και να χάσουμε θέσεις στα αποτελέσματα αντί να ανέβουμε πιο 

ψηλά. Ευτυχώς, τίποτα από τα 2 δεν ισχύει. 

Ας τα πάρουμε από την αρχή. Η ανταλλαγή link είναι μια τεχνική κατά την 

οποία 2 ιστοσελίδες  ανταλλάσσουν link μεταξύ τους. Δηλαδή η ιστοσελίδα Α 

τοποθετεί  ένα link προς την ιστοσελίδα Β και η ιστοσελίδα Β τοποθετεί ένα 

link προς την Α. 

Μερικά χρόνια πριν αυτή η τεχνική ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική: 
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Ερχόσουν σε επαφή με πάρα πολλές ιστοσελίδες(με παρόμοιο ή  άσχετο θέμα 

) και συμφωνούσατε να ανταλλάξετε links(Έχεις δει φαντάζομαι σε πολλές 

ιστοσελίδες να γράφει κάπου “φιλικές ιστοσελίδες”  ή “οι φίλοι μας”) μεταξύ 

σας. Με αυτό το τρόπο είχατε και οι 2 τόσο άμεσο κέρδος, αφού ο ένας 

κέρδιζε επισκέπτες από τον άλλο, όσο και έμμεσο  αφού μέσω αυτής της 

τεχνικής η ιστοσελίδα ανέβαινε στα αποτελέσματα αναζήτησης. 

Σήμερα η ανταλλαγή link είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματική από ότι 

πριν μερικά χρόνια γιατί  οι  μηχανές αναζήτησης δεν θεωρούν ιδιαίτερα 

σημαντικά  τα backlinks που προέρχονται  από ανταλλαγές. 

Αν χρησιμοποιήσεις αυτή την τεχνική, θα πρέπει να προσέξεις 

οπωσδήποτε 2 παράγοντες: 

Σχετικότητα: Αν θέλεις τα backlinks που θα κερδίσεις από ανταλλαγή να 

βοηθήσουν την ιστοσελίδα σου θα πρέπει να προσέξεις να διαλέξεις 

συνεργάτες(ιστοσελίδες με τις οποίες θα ανταλλάξεις links) των οποίων οι 

ιστοσελίδες  θα είναι σχετικές  με τα θέματα που ασχολείται η δική σου. Σε 

καμία περίπτωση μην επιχειρήσεις να ανταλλάξεις links με ιστοσελίδες  με 

περίεργο περιεχόμενο ή περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας. 

Ποσότητα: Μην το παρακάνεις.  Βρες μερικές ιστοσελίδες με σχετικό 

περιεχόμενο, που η μηχανές αναζήτησης τις θεωρούν αξιόπιστες , αντάλλαξε 

links και ασχολήσου με άλλες μεθόδους  link building. 

Η υπερβολή στην χρησιμοποίηση αυτής της μεθόδου(πχ να αποκτήσεις 

χιλιάδες backlinks από ανταλλαγές) μπορεί να επιφέρει αρνητικά 

αποτελέσματα 

  

Τα 7 βήματα της ανταλλαγής Link 

1)      Βρες τις υποψήφιες ιστοσελίδες 

2)     Ερεύνησε την ποιότητα των ιστοσελίδων αυτών 
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3)     Τοποθέτησε πρώτα ένα link στην ιστοσελίδα σου 

4)     Επικοινώνησε με τους διαχειριστές 

5)     Περίμενε ένα συγκεκριμένο διάστημα 

6)     Διέγραψε τα links από τις ιστοσελίδες που δεν τοποθέτησαν το δικό σου 

7)     Έλεγξε αν τα   links είναι στην θέση τους 

  

Ας αναλύσουμε ένα-ένα τα 7 βήματα 

1)      Βρες τις υποψήφιες ιστοσελίδες: Αυτό το βήμα εκτελείται απλά με 

μια αναζήτηση στο Google. Μπορείς  να γράψεις στην αναζήτηση: 

“ανταλλαγή συνδέσμου”  ή “φιλικές ιστοσελίδες” 

 θα διαπιστώσεις ότι θα εμφανιστούν πολλά αποτελέσματα από ιστοσελίδες  

οι οποίες προσφέρουν την δυνατότητα ανταλλαγής link.  Ένας άλλος τρόπος  

που θα σου επιστρέψει πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι κάνεις την 

αναζήτηση σου με λέξεις και φράσεις σχετικές με την ιστοσελίδα σου. Για 

παράδειγμα: 

“διατροφή ” ή “διατροφή blogs” 

Με τις παραπάνω αναζητήσεις θα εμφανιστούν αποτελέσματα από 

ιστοσελίδες και blogs σχετικά με θέματα διατροφής,  δίαιτας, κλπ. 

2)      Ερεύνησε την ποιότητα των ιστοσελίδων αυτών. 

  

3)     Τοποθέτησε πρώτα ένα link στην ιστοσελίδα σου: Είναι πολύ 

σημαντικό να θυμάσαι ότι πριν ζητήσεις από μια ιστοσελίδα να τοποθετήσει 

ένα link προς την δική σου θα πρέπει εσύ πρώτα να έχεις τοποθετήσει ένα 
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link προς αυτήν. Πίστεψε με, κάτι τέτοιο θα κάνει πολύ καλή εντύπωση και θα 

αυξήσει τις πιθανότητες σου να κερδίσεις το backlink. 

  

4)     Επικοινώνησε με τους διαχειριστές: Η επικοινωνία θα πρέπει να 

γίνει μέσω mail. Το mail είναι καλό να ακολουθεί κάποιους κανόνες ώστε να 

έχεις καλές πιθανότητες θετικής ανταπόκρισης. Ας δούμε ένα παράδειγμα 

mail: 

 

Καλησπέρα σας, βρήκα την ιστοσελίδα σας  και πραγματικά θέλω να σας 

δώσω συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε.  Είμαι ο 

ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.paradeigma.gr και θα ήθελα 

να ανταλλάξουμε link. 

Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι οι ιστοσελίδες μας έχουν αρκετά κοινό 

περιεχόμενο οπότε η ανταλλαγή link θα ωφελήσει και τους δύο. 

Έχω ήδη τοποθετήσει ένα link προς την ιστοσελίδα σας, μπορείτε να το δείτε 

εδώ: (εδώ θα βάλεις σύνδεσμο που να οδηγεί στην σελίδα που έχεις 

τοποθετήσει το backlink) 

  

Αν θέλεις το backlink να τοποθετηθεί με συγκεκριμένο anchortext, θα πρέπει 

να το ζητήσεις: 

  

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για την ανταλλαγή θα ήθελα να 

τοποθετήσετε ένα link προς την ιστοσελίδα μου με κείμενο 

συνδέσμου(anchor text): (εδώ θα γράψεις την φράση που σε ενδιαφέρει) 

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου: (εδώ βάλε το email σου) 

  

http://www.paradeigma.gr/
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Με εκτίμηση, 

Όνομα 

Επώνυμο 

 

5)     Περίμενε ένα συγκεκριμένο διάστημα:  πριν προχωρήσεις σε 

κάποια άλλη κίνηση θα πρέπει να περιμένεις ένα διάστημα περίπου 10-15 

ημερών. Πολλοί webmaster αργούν να απαντήσουν. Σε περίπτωση που 

περάσουν  6-7 μέρες και δεν λάβεις απάντηση μπορείς να στείλεις μια ακόμα 

φορά 

  

6)     Διέγραψε τα links  των ιστοσελίδων που δεν τοποθέτησαν το 

δικό σου:  Αν δεις ότι μετά από 10-15 μέρες δεν λάβεις κάποια απάντηση 

(τσέκαρε μήπως παρότι δεν σου απάντησαν, τοποθέτησαν ένα link προς την 

σελίδα σου) θα πρέπει να αφαιρέσεις  τα links από την σελίδα σου. 

  

7)     Έλεγξε αν τα   links είναι στην θέση τους: Σε τακτά χρονικά 

διαστήματα να ελέγχεις αν τα links από τις ιστοσελίδες που κάνατε 

ανταλλαγή  είναι στην θέση τους. 
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Link building: Κατάλογοι άρθρων 

 

Το article marketing αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες μεθόδους 

προώθησης μιας ιστοσελίδας και ταυτόχρονα μια από τις 

αποτελεσματικότερες τακτικές απόκτησης ποιοτικών backlinks. 

Ουσιαστικά πρόκειται για την συγγραφή και δημοσίευση άρθρων σε ειδικές 

ιστοσελίδες που ονομάζονται article directories και έχουν σκοπό να 

φιλοξενούν άρθρα γραμμένα από τους χρήστες. 

Ποια είναι τα οφέλη της συγγραφής άρθρων: 

1) Επισκεψιμότητα 

Πολλά από τα article directories είναι ιστοσελίδες δημοφιλείς στους χρήστες, 

με χιλιάδες επισκέπτες κάθε μήνα. Για να καταλάβεις την δυναμική, θα σου 

πω ότι σε ένα συγκεκριμένο site το τελευταίο τρίμηνο έχω γράψει 10 άρθρα τα 

οποία στέλνουν κάθε μήνα σε μια από τις ιστοσελίδες μου πάνω από 1000 

επισκέπτες τον μήνα. Μόνο από ένα site! 

2) Backlinks 

Τα article directories σου επιτρέπουν να τοποθετήσεις μέσα στο περιεχόμενο 

του άρθρου backlink προς την ιστοσελίδα σου(συνήθως από 1 έως τρία) και 

φυσικά, χρησιμοποιώντας σαν κείμενο συνδέσμου(anchor text) την φράση 

που σε ενδιαφέρει να φθάσεις ψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης 

3) Φήμη 

Αν υποθέσουμε ότι ασχολείσαι με κάποιο συγκεκριμένο θέμα(και διαθέτεις 

και μια ιστοσελίδα για αυτό το σκοπό), η συγγραφή άρθρων σε article 
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directories μπορεί να σε αναδείξει ως ειδικό πάνω στο συγκεκριμένο θέμα 

κάτι που είναι απαραίτητο για την δουλειά σου και την φήμη σου 

Είναι αποτελεσματική τεχνική? 

Αν και με τα τελευταία update άλλαξαν πολλά σε σχέση με την 

βελτιστοποίηση ιστοσελίδων , προσωπικά είναι απόλυτα σίγουρος ότι η 

καταχώρηση άρθρων σε articles directories παραμένει μια από τις 

αποτελεσματικότερες τεχνικές απόκτησης backlinks. 

Αποτελεσματική αλλά χρειάζεται προσοχή: 

• Μοναδικό περιεχόμενο: 

Έχουμε αναφέρει ξανά και ξανά(δεν θα κουραστώ να το αναφέρω) ότι οι 

μηχανές αναζήτησης πραγματικά αγαπάνε το μοναδικό περιεχόμενο. Με αυτό 

δεδομένο, πρέπει να σου αναφέρω ότι δεν είναι καλή κίνηση να γράψεις ένα 

άρθρο και μετά να το καταχωρήσεις σε 5,10 ή και παραπάνω article 

directories. 

Καταλαβαίνω ότι είναι αρκετή δουλειά να γράφεις ένα μοναδικό άρθρο για 

κάθε καταχώρηση που θα κάνεις, αλλά πίστεψε με αυτό θα δώσει το καλύτερο 

αποτέλεσμα. 

Για αυτό το λόγο σου επαναλαμβάνω να μην καταχωρείς το ίδιο άρθρο σε 

πολλά article directories γιατί πρώτον αυτό δεν θα έχει αποτέλεσμα και 

δεύτερον υπάρχει και σοβαρή πιθανότητα να έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα 

από τον στόχο που θέλεις να πετύχεις(δηλαδή την άνοδο στα αποτελέσματα) 

• Ποιοτικό περιεχόμενο: 

Πάντα να έχεις στο μυαλό σου ότι τα άρθρα που γράφεις ,τα γράφεις 

καταρχάς για τους χρήστες! Με αυτό δεδομένο φρόντισε να 

ολοκληρωμένα(όχι μικρότερα από 400-500 λέξεις), να καλύπτουν σωστά το 

θέμα με το οποίο ασχολούνται, να είναι ευανάγνωστα(κατάλληλη 

μορφοποίηση, παράγραφοι, έντονα γράμματα εκεί που χρειάζεται) και τέλος 

πρόσεξε μην το παρακάνεις με την εμφάνιση των λέξεων-φράσεων κλειδιών 

μέσα στο κείμενο(keyword stuffing) 
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Λίστα με ξένα article directories sites 

 

Παρακάτω μπορείς να δεις έναν πίνακα με τα 27 καλύτερα ξένα article 

directories. Στον πίνακα μπορείς επίσης να δεις: Την κατάταξη που έχει κάθε 

ιστοσελίδα από την Alexa, το PageRank και τέλος ποιες από αυτές δεν 

επιτρέπουν τα Do-follow backlinks. 

No.   Ιστοσελίδα   

PageRank

  Do Follow Links   

1 www.GoArticles.com 6 Ναι 

2 www.ezinearticles.com 6 Ναι 

3 www.gather.com  6 Ναι 

4 www.triond.com  5 Ναι 

5 www.IdeaMarketers.com 4 Ναι 

6 www.articlerich.com 4 Ναι 

7 www.articletrader.com 4 Ναι 

8 www.articlebiz.com 4 Ναι 

9 www.articlecube.com 4 Ναι 

10 www.amazines.com  4 Ναι 

11 www.articlealley.com 4 Ναι 

12 www.ezinemark.com 4 Ναι 

13 www.articleclick.com 4 Ναι 

14 www.pubarticles.com/ 4 Ναι 

15 www.sooperarticles.com/ 4 Ναι 

16 http://www.upublish.info/ 4 Ναι 

17 www.articlesfactory.com/ 4 Ναι 

18 www.articlesphere.com/ 4 Ναι 

19 www.zuarticles.com  4 Ναι 

20 www.articleblast.com 4 Ναι 

http://www.gather.com/
http://www.triond.com/
http://www.amazines.com/
http://www.zuarticles.com/
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No.   Ιστοσελίδα   

PageRank

  Do Follow Links   

21 www.articleslash.com/ 4 Ναι 

22 www.1888articles.com/ 4 Ναι 

23 www.article-niche.com 4 Ναι 

24 www.snipsly.com  4 Ναι 

25 * www.squidoo.com 7 Ναι 

26 * www.hubpages.com 6 Ναι 

27 * www.InfoBarrel.com 5 Ναι 

 

Γιατί να καταχωρίσω άρθρα σε ξένους καταλόγους άρθρων? 

Η καταχώρηση άρθρων σε article directories του εξωτερικού δεν θα 

προσφέρει στην ιστοσελίδα σου επισκέπτες γιατί το κοινό αυτών των 

ιστοσελίδων δεν είναι από την Ελλάδα. 

Παρόλα αυτά, η απόκτηση backlinks από ποιοτικούς καταλόγους άρθρων 

όπως ο  www.goarticles.com θα βοηθήσει την ιστοσελίδα να σκαρφαλώσει 

στα αποτελέσματα αναζήτησης γιατί οι μηχανές αναζήτησης θεωρούν αυτές 

τις ιστοσελίδες πάρα πολύ σημαντικές(οι περισσότερες από την παραπάνω 

λίστα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία) 

Σε συμβουλεύω να καταχωρήσεις οπωσδήποτε μερικά άρθρα σε κάποιους από 

τους παραπάνω καταλόγους. 

Τα άρθρα πρέπει να είναι στα Αγγλικά? 

Ναι. Τα άρθρα που θα χρησιμοποιήσεις σε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να 

είναι στα αγγλικά, όπως και το anchor text. Σε περίπτωση που το επίπεδο 

των αγγλικών σου, δεν σου επιτρέπει να δημιουργήσεις ποιοτικά άρθρα στα 

Αγγλικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια από τις χιλιάδες υπηρεσίες που 

υπάρχουν στο Internet και προσφέρουν συγγραφή άρθρων μόνο με μερικά 

ευρώ. Προσωπικά τις χρησιμοποιώ συνέχεια κυρίως για εξοικονόμηση 

χρόνου. Δες μερικές εδώ: 

http://www.snipsly.com/
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http://www.seogenerals.com/ 

http://www.99centarticles.com/premium_seo.php 

http://www.getarticlesdone.com/ 

Τέλος, μπορείς να βρεις πολλές παρόμοιες υπηρεσίες στο www.fiverr.com 

  

Ελληνικά Article directories 

Παρακάτω σου παρουσιάζω μια λίστα με Ελληνικά article directories στα 

οποία μπορείς να καταχωρείς τα άρθρα σου: 

• http://www.ezinearticles.gr/ 

• http://www.arthra.net/ 

• http://postokano.gr/ 

• http://greek-article-directory.gr/ 

• http://www.seo-arthra.gr/ 

• http://www.myarticles.gr/ 

• http://www.internetsites.gr/submit_article.php 

• http://directory.way.gr/submit_article.php 

• http://www.greekdirectory.eu/submit-article.php 

• http://www.earticles.gr/ 

• http://www.ezines.gr/ 

• http://grafo.gr/ 

 http://wdd.gr/ 

 http://says.gr/ 

 http://informe.gr/ 

 http://www.goarticles.gr/ 

  

 

 

http://www.seogenerals.com/
http://www.99centarticles.com/premium_seo.php
http://www.getarticlesdone.com/
http://fiverr.com/
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Spin Άρθρα 

Πρόκειται για μια τεχνική που χρησιμοποιείται από πάρα πολλούς internet 

marketers. Ουσιαστικά με αυτή την τεχνική μπορούμε να δημιουργήσουμε 

δεκάδες ή εκατοντάδες μοναδικά άρθρα(unique articles) από ένα. Με αυτό 

τον τρόπο κερδίζουμε πάρα πολύ χρόνο αφού μπορούμε με ένα άρθρο να 

δημιουργήσουμε πάρα πολλά backlinks από τα spin articles που θα 

δημοσιεύσουμε σε διάφορα articles directories. 

Πως γίνεται: 

Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα και υπηρεσίες που προσφέρουν την 

δυνατότητα δημιουργίας spin articles. 

Μερικά από τα πιο γνωστά: 

http://www.freearticlespinner.com/ 

http://www.spinrewriter.com/ 

http://thebestspinner.com/ 

http://rewriterdemon.com/ 

Προσοχή: 

Τα spin articles μπορούν να σε κάνουν να κερδίσεις πάρα πολύ χρόνο στην 

προσπάθεια δημιουργίας περιεχομένου αλλά αν δεν χειριστείς το θέμα με 

απόλυτη προσοχή μπορεί να βρεθείς μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις. 

Εξηγούμαι: 

Για τις μηχανές αναζήτησης τα spin articles ΔΕΝ θεωρούνται ποιοτικό 

περιεχόμενο. Το αντίθετο. Θεωρούνται προσπάθεια να τις ξεγελάσεις. Οι 

μηχανές αναζήτησης θέλουν κάτι απολύτως συγκεκριμένο: Μοναδικό, 

ποιοτικό περιεχόμενο το οποίο να ευχαριστεί τους χρήστες. 

Με αυτό δεδομένο, προσπαθούν πάντα να ανακαλύψουν spin articles και 

πρέπει να σου πω ότι τα καταφέρουν αρκετά καλά. Παράλληλα βέβαια με την 

βελτίωση των μηχανών στο να ανακαλύπτουν spin articles, έχουμε και την 

βελτίωση όλων αυτών των υπηρεσιών οι οποίες τα δημιουργούν. 

Το μυστικό είναι να αποφύγεις να δημιουργήσεις 100 μοναδικά spin 
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άρθρα(από ένα) τα οποία να περιέχουν ασυναρτησίες και να μην βγάζουν 

νόημα. Οι μηχανές αναζήτησης θα καταλάβουν αμέσως ότι πρόκειται για spin. 

Για να δημιουργήσεις ποιοτικά spin άρθρα εκτός από ένα πολύ καλό 

πρόγραμμα θα χρειαστεί πιθανώς και η δική σου επεξεργασία. 

Προσωπικά έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές spin άρθρα κυρίως με την 

παρακάτω υπηρεσία που θεωρείται από τις καλύτερες(δημιουργεί ποιοτικά 

spin articles μόνο με μερικά κλικ.): 

http://www.spinrewriter.com/ 

Παρακάτω μπορείς να παρακολουθήσεις ένα πάρα πολύ καλό βοήθημα που 

έχω βρει(στα Αγγλικά) για το πώς μπορείς να δημιουργήσεις σωστά και 

ασφαλή spin articles: 

http://www.matthewwoodward.co.uk/tutorials/advanced-article-spinning-

techniques-with-the-best-spinner/ 

Σημαντικές συμβουλές: 

 

Κάθε κατάλογος άρθρων έχει κάποιους συγκεκριμένους όρους χρήσης. Καλό 

είναι πριν καταχωρήσεις κάποιο άρθρο να αφιερώσεις μερικά λεπτά ώστε να 

τους διαβάσεις. Για παράδειγμα υπάρχουν article directories που επιτρέπουν 

την τοποθέτηση μόνο ενός backlink, ενώ σε άλλα επιτρέπεται η τοποθέτηση 2 

ή 3ων. 

• Τοποθέτηση backlink 

Στα backlinks ισχύει το “όσο πιο ψηλά, τόσο καλύτερα”! Έτσι λοιπόν να 

προσπαθείς πάντα να τοποθετείς μέσα στο άρθρο που καταχωρείς ένα 

backlink μέσα στην πρώτη παράγραφο του(να τσεκάρεις τους όρους χρήσης 

γιατί έχω παρατηρήσει σε κάποια article directories ότι δεν επιτρέπουν να 

τοποθετήσεις link στην πρώτη παράγραφο). 

• Κατηγορία και tags 

Καθώς καταχωρείς άρθρο σε ένα article directory πρέπει να επιλέξεις 

κατηγορία  και να προσθέσεις μερικά tags. Τα tags ουσιαστικά είναι λέξεις ή 

φράσεις σχετικές με το περιεχόμενο του άρθρου. 

http://www.spinrewriter.com/
http://www.matthewwoodward.co.uk/tutorials/advanced-article-spinning-techniques-with-the-best-spinner/
http://www.matthewwoodward.co.uk/tutorials/advanced-article-spinning-techniques-with-the-best-spinner/
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Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξεις την σωστή κατηγορία στην οποία θα 

καταχωρηθεί το άρθρο(το περιεχόμενο να ταιριάζει στην κατηγορία αλλά η 

σελίδα προορισμού να ταιριάζει με την κατηγορία) και ταυτόχρονα να 

προσθέσεις 4-5 tags με φράσεις σχετικές με το άρθρο αλλά και με την 

ιστοσελίδα σου. 

• Ποιοτικό περιεχόμενο: 

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να σε ενδιαφέρει είναι το ποιοτικό 

περιεχόμενο. Φρόντισε τα άρθρα που καταχωρείς στους καταλόγους άρθρων 

να είναι μοναδικά, τουλάχιστον 400-500 λέξεις και να περιέχουν χρήσιμες 

πληροφορίες για τους χρήστες 

 

Link building: Directories 

 

Ένας ακόμα τρόπος για να αποκτήσεις backlinks προς την ιστοσελίδα σου 

είναι να την καταχωρήσεις σε διάφορους καταλόγους. Οι κατάλογοι  

ουσιαστικά είναι  ιστοσελίδες που περιέχουν λίστες από websites ανά 

κατηγορία(πχ  δικηγόροι, web design, βιβλιοπωλεία , κλπ). 



72 

 

Παλιότερα η τεχνική αυτή χρησιμοποιούνταν πολύ με σκοπό την  αύξηση των 

backlinks όμως σήμερα θεωρείται  λιγότερο αποδοτική. 

  

Τι πρέπει να προσέξεις: 

Μην το παρακάνεις: Δεν είναι κακό να προσθέσεις την ιστοσελίδα σου σε 

μερικούς καταλόγους(ιδιαίτερα αν αυτοί είναι κάπως σχετικοί με την 

ιστοσελίδα σου) αλλά φυσικά δεν χρειάζεται να το παρακάνεις και να γεμίσεις 

με εκατοντάδες ή χιλιάδες backlinks από καταλόγους. Αξιοποίησε αυτή την 

τεχνική με μέτρο. 

  

Αυτόματο εργαλείο ή υπηρεσία 

Στο Internet υπάρχουν εκατοντάδες εργαλεία και υπηρεσίες που μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις ώστε να καταχωρήσεις την ιστοσελίδα σου σε καταλόγους 

αυτόματα. Προσωπικά θεωρώ ότι η αυτοματοποιημένη καταχώρηση 

χρειάζεται πολύ προσοχή γιατί πολλές φορές οι κατάλογοι που 

χρησιμοποιούνται  δεν είναι καλής ποιότητας και δεν θα έχουν καμία θετική 

επίδραση στην ιστοσελίδα σου. 

Παρακάτω σου παραθέτω 4-5 links που οδηγούν σε υπηρεσίες ή 

προγράμματα σχετικά με καταχώρηση σε καταλόγους: 

http://www.submitedge.com/ 

http://www.linkboostup.com/Directory-Submission-Services.html 

http://www.directorymaximizer.com/ 

http://www.best-web-directories.com/submission-service-submit.htm 

  

Πρόγραμμα για αυτόματη καταχώρηση σε καταλόγους: 

http://www.submitedge.com/
http://www.linkboostup.com/Directory-Submission-Services.html
http://www.directorymaximizer.com/
http://www.best-web-directories.com/submission-service-submit.htm
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http://www.fastdirectorysubmitter.com/ 

Αν θέλεις να βρεις ακόμα περισσότερες υπηρεσίες ή προγράμματα που να 

κάνουν αυτόματη καταχώρηση σε καταλόγους μπορείς να γράψεις στο 

Google: 

“directories submission software”  ή  “directories submission services” 

  

Directories που να ταιριάζουν στο θέμα της σελίδας σου 

Υπάρχουν πάρα πολλοί κατάλογοι οι οποίοι περιλαμβάνουν μόνο ιστοσελίδες 

που σχετίζονται με κάποιο συγκεκριμένο τομέα(niche directories). Για 

παράδειγμα κατάλογοι στους οποίους υπάρχουν μόνο καταχωρήσεις από 

ιστοσελίδες που ανήκουν σε δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία. Σε 

συμβουλεύω να βρεις μερικούς τέτοιους καταλόγους και να καταχωρήσεις την 

ιστοσελίδα σου. Τα 2 παρακάτω  link θα σε βοηθήσουν καθώς περιλαμβάνουν 

λίστες με τέτοιους καταλόγους: 

http://www.directorycritic.com/niche-directories.html 

http://www.web-directories.ws/Niche/ 

Αν θέλεις να βρεις ακόμα περισσότερους niche directories 

καταλόγους μπορείς να γράψεις στο Google: 

“niche directories list” “directories +  name  ” 

**Name= μια λέξη ή φράση σχετική με την ιστοσελίδα σου. Για παράδειγμα 

αν έχεις μια ιστοσελίδα με αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, θα μπορούσες να 

γράψεις: 

  

“niche directories + cars” ή  “niche directories + automotive” 

http://www.fastdirectorysubmitter.com/
http://www.directorycritic.com/niche-directories.html
http://www.web-directories.ws/Niche/
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Κόστος: Ευτυχώς υπάρχουν χιλιάδες κατάλογοι στο Internet όπου μπορείς 

να καταχωρήσεις την ιστοσελίδα σου εντελώς δωρεάν. Σημείωσε ότι κάποιοι 

από αυτούς έχουν ως προϋπόθεση ένα ανταποδοτικό link. Με άλλα λόγια 

για να σου επιτρέψουν να καταχωρήσεις την ιστοσελίδα σου στον κατάλογο 

τους θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσεις στην δική σου ένα link προς 

αυτούς(φιλικές ιστοσελίδες)  Τέλος, υπάρχουν και κατάλογοι επί πληρωμή, 

τους σημαντικότερους από τους οποίους  θα σου παρουσιάσω παρακάτω. 

  

Γιατί να πληρώσω μια καταχώρηση αφού υπάρχουν τόσοι πολλοί 

κατάλογοι δωρεάν? 

  

Κάποιοι από τους επί πληρωμή καταλόγους θεωρούνται πολύ σημαντικοί τόσο 

από τους χρήστες όσο και από τις μηχανές αναζήτησης. Ένα πολύ καλό 

παράδειγμα είναι ο Yahoo 

Σημαντικοί δωρεάν ξένοι κατάλογοι που πρέπει να καταχωρήσεις 

την ιστοσελίδα σου: 

  

DMOZ – O Open Directory Project είναι ο μεγαλύτερος και πιο γνωστός 

δωρεάν κατάλογος που υπάρχει αυτή την στιγμή και είναι σίγουρο ότι η 

καταχώρηση της ιστοσελίδας σου σε αυτόν θα την ωφελήσει αρκετά. Η 

έγκριση των ιστοσελίδων γίνεται από ανθρώπους(σε πολλούς καταλόγους 

γίνεται αυτόματα από μηχανισμό) οπότε μπορεί να καθυστέρηση αρκετά. 

Χρειάζεται πολύ προσοχή κατά την καταχώρηση της ιστοσελίδας 

σου(κατάλληλη κατηγορία, σωστή περιγραφή, κλπ) ώστε να αυξήσεις τις 

πιθανότητες να εγκριθεί. 

OneMission – Δωρεάν κατάλογος καταχώρησης.  Χρειάζεται εγγραφή 

Land of Links – Δωρεάν κατάλογος καταχώρησης. Δεν χρειάζεται εγγραφή 

https://ecom.yahoo.com/dir/submit/intro/
http://www.dmoz.org/
http://www.onemission.com/
http://www.landoflinks.com/
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Arakne Links – Δωρεάν κατάλογος καταχώρησης. Δεν χρειάζεται εγγραφή 

UUiq Directory – Δωρεάν κατάλογος καταχώρησης. Η έγκριση των 

ιστοσελίδων γίνεται από ανθρώπους 

Directory Link – Δωρεάν κατάλογος καταχώρησης. Δεν χρειάζεται εγγραφή 

Cache Directory – Δωρεάν κατάλογος καταχώρησης. Αφού καταχωρίσεις την 

ιστοσελίδα σου θα ελενχεί από τους υπεύθυνους και στην συνέχεια θα 

εγκριθεί. 

EZWeb Tools Open Directory – Δωρεάν κατάλογος καταχώρησης. Δεν 

χρειάζεται εγγραφή. Υπάρχει η επιλογή πληρωμής για παραπάνω οφέλη. 

SEO Friend Web Directory – Δωρεάν κατάλογος καταχώρησης. Δεν 

χρειάζεται εγγραφή 

Add Good Sites – Δωρεάν κατάλογος καταχώρησης. Δεν χρειάζεται εγγραφή 

Onion Hunt – Δωρεάν κατάλογος καταχώρησης. Δεν χρειάζεται εγγραφή 

Web Friendly Directory – Δωρεάν κατάλογος καταχώρησης. Δεν χρειάζεται 

εγγραφή 

Best Web Directory 4 You – Δωρεάν κατάλογος καταχώρησης. Δεν χρειάζεται 

εγγραφή 

Inteligent Directory – Δωρεάν κατάλογος καταχώρησης 

My Ends -  Σε αυτό το κατάλογο θα πρέπει πρώτα να κάνεις δωρεάν εγγραφή 

για να μπορέσεις να καταχωρήσεις την ιστοσελίδα σου. 

World Wide Wub - Ένας ακόμα δωρεάν κατάλογος για να καταχωρήσεις την 

ιστοσελίδα σου. 

  

http://www.arakne-links.com/
http://www.uuiq.com/
http://www.directory-link.info/
http://www.cachedirectory.com/
http://directory.ezweb-tools.com/
http://www.seo-friend.com/
http://www.addgoodsites.com/
http://www.onionhunt.com/
http://www.webfriendlydir.com/
http://www.bestdirectory4you.com/
http://www.inteligentd.com/
http://www.myends.com.jm/
http://www.worldwidewub.org/
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Web World – Ένας ακόμα δωρεάν κατάλογος για να καταχωρήσεις την 

ιστοσελίδα σου. 

Yeandi – Κατάλογος στον οποίο μπορείς να καταχωρήσεις την ιστοσελίδα σου 

δωρεάν. Η έγκριση της καταχώρησης μπορεί να πάρει  12 εβδομάδες για αυτό 

ο κατάλογος έχει την επιλογή να πληρώσεις ώστε να γίνει σε 2 μέρες. 

Gimpsy –Κατάλογος στον οποίο μπορείς να καταχωρήσεις την ιστοσελίδα σου 

δωρεάν. Η έγκριση της καταχώρησης μπορεί να πάρει και έξι μήνες για αυτό 

ο κατάλογος έχει την επιλογή να πληρώσεις ώστε να γίνει πιο γρήγορα. 

  

Σημείωση: Ο Dmoz είναι ο σημαντικότερος κατάλογος του κόσμου και η 

καταχώρηση της ιστοσελίδας σου σε αυτόν θα έχει σίγουρα πολύ θετική 

επίδραση σε αυτήν. Το πρόβλημα είναι ότι η αποδοχή της καταχώρησης σου 

μπορεί να πάρει και μήνες  με πιθανό σενάριο να μην ολοκληρωθεί ποτέ.(ο 

Dmoz είναι πολύ αυστηρός κατάλογος). 

Αν θέλεις η διαδικασία να ολοκληρωθεί πολύ πιο γρήγορα και με μεγάλες 

πιθανότητες επιτυχίας μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια υπηρεσία που θα 

αναλάβει την καταχώρηση για λογαριασμό σου. Παρακάτω σου προτείνω 

μερικές: 

http://www.submitedge.com/dmoz_listing.html 

http://www.titleseo.com/dmoz-submission.php 

http://www.wlmarketing.com/directory-submission-service.html 

  

Μία ακόμα λίστα με καλούς δωρεάν καταλόγους μπορείς να βρεις 

εδώ: 

http://info.vilesilencer.com/top/ 

  

http://www.webworldindex.com/
http://www.yeandi.com/
http://www.gimpsy.com/
http://www.submitedge.com/dmoz_listing.html
http://www.titleseo.com/dmoz-submission.php
http://www.wlmarketing.com/directory-submission-service.html
http://info.vilesilencer.com/top/
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Σημαντικοί επί πληρωμή κατάλογοι που θα μπορούσες να καταχωρήσεις την 

ιστοσελίδα σου: 

1. Cue Directory Κόστος: $67.99 

2. Kwika Κόστος: $36 | Permanent 

3. Webotopia Κόστος: $14.99 | Permanent 

4. Aviva Directory Κόστος: $149 | Permanent 

5. Family Friendly Sites Κόστος: $49.99 | Permanent 

6. Dirbull Κόστος: $66.98 | Permanent 

7. STPT Κόστος: $95 | Annually 

8. 01 Web Κόστος: $49 | Permanent 

9. Skaffe Κόστος: $39.95 | Permanent 

10. Elib Κόστος: | $60 Permanent 

11. Buzzle Κόστος: $59 

12. Wow Directory Κόστος: $43 

13. Gango Κόστος: $55 

14. Ezilon Κόστος: $199 

15. Clush Κόστος: $20 

16. V7N Κόστος: $50 

17. Massive Links Κόστος:  $40 

18. SeekZap Κόστος: $29.95 

19. Gimpsy Κόστος: $29 

http://www.cuedirectory.com/
http://www.kwika.org/
http://www.webotopia.org/
http://www.avivadirectory.com/
http://www.familyfriendlysites.com/
http://www.dirbull.com/
http://www.stpt.com/
http://www.01webdirectory.com/
http://www.skaffe.com/
http://www.elib.org/
http://www.buzzle.com/
http://www.wowdirectory.com/
http://www.qango.com/
http://www.ezilon.com/
http://www.clush.com/Dir
http://directory.v7n.com/
http://www.massivelinks.com/
http://www.seekzap.com/
http://www.gimpsy.com/
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20. Incrawler Κόστος: $24.95 

21. Directory World Κόστος: $24.95 

22. Goguides Κόστος: $69.95 

23. Pulso Κόστος: $35 

24. Hot vs Not Κόστος: $25 

25. Directory Journal Κόστος: $59.95 

26. Botw Κόστος: $69.95 

27. JoeAnt Κόστος: $39.99 

28. Clora Κόστος: $49 

29. Business.com Κόστος: | $299 

30. Yahoo Κόστος: $299 

  

Ελληνικοί κατάλογοι 

Είναι αρκετά χρήσιμο να καταχωρήσεις την ιστοσελίδα σου και σε κάποιους 

Ελληνικούς  καταλόγους τόσο για λόγους Seo όσο και για λόγους άμεσης 

επισκεψιμότητας από αυτούς. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να δεις μια 

λίστα με Ελληνικούς καταλόγους. 

http://tads.gr/katalogoi/ 

Όπως θα παρατηρήσεις αυτή η λίστα προσφέρει και κάποιες extra 

πληροφορίες για τον κάθε κατάλογο όπως είναι  το PageRank του  καθένα και 

το αν χρειάζεται να προσθέσεις στην ιστοσελίδα σου 

ένα ανταποδοτικό link, ώστε να μπορέσεις να κάνεις την καταχώρηση. 

 

http://www.incrawler.com/
http://www.directoryworld.net/
http://www.goguides.org/
http://www.pulso.org/
http://www.hotvsnot.com/
http://www.dirjournal.com/
http://botw.org/
http://www.joeant.com/
http://www.clora.net/
http://www.business.com/
http://dir.yahoo.com/
http://tads.gr/katalogoi/
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 Είναι καλό να καταχωρήσεις την ιστοσελίδα σου σε μερικούς 

Ελληνικούς καταλόγους  και σε κάποιους ποιοτικούς του εξωτερικού. 

Σε καμία περίπτωση όμως μην επιλέξεις την καταχώρηση σε 

καταλόγους ως κύρια τεχνική link building 

 Πρόσθεσε οπωσδήποτε την ιστοσελίδα σου στον κατάλογο Dmoz 

 Επέλεξε όσο το δυνατόν κοντινότερη κατηγορία καταχώρησης με το 

θέμα της ιστοσελίδας σου 

 Συμπλήρωσε σωστά τα πεδία του τίτλου, της περιγραφής και των 

λέξεων κλειδιών 

 Μην καταχωρήσεις σε όλους τους καταλόγους τον ίδιο τίτλο ή την 

ίδια περιγραφή.  Γράψε το περιεχόμενο σου(τίτλος και περιγραφή) σε 

παραλλαγές(δες το παράδειγμα στο μάθημα: Backlinks από 

bookmarking sites). 

 

Link baiting: Η απόλυτη τεχνική link building 

 

 

Linkbait(ή linkbaiting ή link baiting) είναι ένας όρος που τελευταία 

χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στο Διαδίκτυο από αυτούς που 

ασχολούνται με την βελτιστοποίηση ή γράφουν για αυτήν. 

Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν απλό ορισμό: 

Ουσιαστικά το link baiting είναι η διαδικασία δημιουργίας ενδιαφέροντος 

περιεχομένου(viral content) , έτσι ώστε οι χρήστες να θέλουν να το 
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μοιραστούν με άλλους στο διαδίκτυο(likes, shares, αναφορά σε ιστοσελίδες, 

κλπ), με τελικό σκοπό εμείς να κερδίσουμε backlinks, πολλά backlinks. 

 

 

Λειτουργεί? 

Είναι μια από τις αποτελεσματικότερες τεχνικές link building. Υπάρχουν 

εκατοντάδες παραδείγματα ιστοσελίδων που κατάφεραν μέσω 

του linkbaiting να αποκτήσουν εντελώς φυσικά εκατοντάδες ή χιλιάδες 

backlinks. 

  

Ποια είναι τα βήματα: 

 Βρες το κοινό σου 

Πρώτο και σημαντικό βήμα: Ποιο ακριβώς είναι το κοινό της ιστοσελίδας 

σου και για ποια θέματα ενδιαφέρεται? Τι είδους περιεχόμενο θα έβρισκαν 

πολύ ενδιαφέρον και θα μοιραζόντουσαν εύκολα στα κοινωνικά δίκτυα ή στις 

προσωπικές τους ιστοσελίδες? 

 Θέσε τους στόχους σου 

Ποιος είναι ο στόχος της καμπάνιας που πρόκειται να δημιουργήσεις? Θέλεις 

να κερδίζεις facebook likes? Θέλεις οι χρήστες να παρουσιάσουν το 

περιεχόμενο σου στην ιστοσελίδα τους? Θα πρέπει από την αρχή να ξέρεις 

ποιο θέλεις να είναι το αποτέλεσμα της καμπάνιας. 

  

 Ώρα για σκέψη 

Αφού έχεις προσδιορίσει το κοινό σου έρχεται η ώρα των ιδεών. Σκέψου και 

γράψε μερικές ιδέες περιεχομένου που θα μπορούσες να δημιουργήσεις. 



81 

 

Αφού καταλήξεις σε μερικές θα πρέπει να μπορέσεις να τις φιλτράρεις και να 

ξεχωρίσεις την καλύτερη (ή τις καλύτερες) 

  

 Επιλογή τεχνικής 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επιλέξεις κάποια από τις τεχνικές link bait 

που υπάρχουν (παρουσιάζονται παρακάτω) ώστε να προχωρήσεις στην 

δημιουργία 

 Δημιουργία 

Σε αυτό το βήμα προχωράς σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δημιουργείς 

το περιεχόμενο σου. Αφιέρωσε όσο χρόνο χρειαστεί για να έχεις το καλύτερο 

αποτέλεσμα. 

  

 Προώθηση 1 

Έχω χωρίσει την προώθηση σε 2 βήματα γιατί θεωρώ σωστό πριν 

προχωρήσεις σε μια μεγάλη προώθηση(πχ μια διαφήμιση στο facebook) να 

δοκιμάσεις μια μικρότερη (σε μικρό αριθμό ατόμων) ώστε να δεις τα 

αποτελέσματα. 

Αν τα αποτελέσματα δεν σε ικανοποιήσουν τότε είναι απαραίτητο να 

προχωρήσεις σε αλλαγές. 

Προώθηση 2 

Σε αυτό το σημείο μπορείς να προχωρήσεις σε μια ολοκληρωμένη προώθηση. 

Χρησιμοποίησε τα κοινωνικά δίκτυα(Facebook, twitter, κλπ), Παρουσίασε το 

περιεχόμενο σε άλλες ιστοσελίδες και blog, δημιούργησε μια διαφήμιση σε 

Google ή Facebook. 

Ανάλυση 
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Στο τελευταίο στάδιο έρχεται η ώρα της ανάλυσης. Ήταν ικανοποιητικά τα 

αποτελέσματα? Πέτυχε η link bait καμπάνια τους στόχους της και αν όχι 

γιατί? 

 

Τρόποι δημιουργίας link bait 

Στο μέρος που ακολουθεί θα σου παρουσιάσω αναλυτικά 2 από τους  τρόπους 

που υπάρχουν για την link bait. Στα Ολοκληρωμένα μαθήματα 

παρουσιάζονται αναλυτικά όλοι οι τρόποι που υπάρχουν: 

  

Link baiting, Toplists: 

Τα άρθρα- λίστες είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να 

δημιουργήσεις viral(περιεχόμενο που διαδίδεται εύκολα) περιεχόμενο. Οι 

χρήστες βρίσκουν πολύ ενδιαφέροντες τις λίστες(αν φυσικά γίνονται σωστά) 

γιατί μέσα από αυτές μπορούν να βρουν πληροφορίες που αλλιώς θα 

χρειάζονταν να ξοδέψουν πολύ ώρα για να τις βρουν. 

Πως μπορώ να δημιουργήσω μια λίστα: 

Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνεις είναι να επιλέξεις το θέμα της λίστας. 

Για παράδειγμα αν η ιστοσελίδα σου ασχολείται με θέματα διατροφής, θα 

δημιουργήσεις μια λίστα  με κάτι σχετικό. Για παράδειγμα: 

 Οι 100 καλύτερες τροφές για υγιεινή διατροφή 

 50 +1 μυστικά για ένα τέλειο σώμα 

 30 κορυφαία ξένα blogs με συμβουλές διατροφής 

  

Έχω δημιουργήσει πάρα πολλές λίστες και έχω διαπιστώσει ότι για να 

αποδώσει η προσπάθεια(να κερδίσεις backlinks, σχόλια, πολλά likes, κλπ) θα 

πρέπει να ασχοληθείς αρκετά και να δημιουργήσεις μια λίστα που 
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πραγματικά να αξίζει. Δεν φθάνει μόνο να αναφέρεις τα στοιχεία της λίστας 

σου, θα πρέπει και να εξηγήσεις τι ακριβώς είναι το καθένα από αυτά. Ξέρω 

σου ακούγεται κουραστικό. Είναι κουραστικό. Μπορεί να ξοδέψεις και όλη 

την ημέρα σου για μια τέτοια λίστα. 

Αν όμως αυτή η λίστα σου αποδώσει μερικές εκατοντάδες backlinks? Αν 

εξαιτίας  της λίστας, η ιστοσελίδα σου κερδίζει εκατοντάδες επισκέπτες κάθε 

μήνα? Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. 

Τι να προσέξεις 

 Κάνε αρκετή έρευνα για τα στοιχεία της λίστας σου 

 Ανέλυσε ένα προς ένα τα στοιχεία 

 Χρησιμοποίησε αρκετές εικόνες 

 Μορφοποίησε το κείμενο με τέτοιο τρόπο ώστε να διαβάζετε εύκολα 

και να μην κουράζει τους αναγνώστες 

 Προσπάθησε η λίστα σου να είναι αρκετά συγκεκριμένη 

 Προσπάθησε να δημιουργήσεις μια λίστα η οποία θα εντυπωσιάσει, θα 

εκπλήξει ή ακόμα και θα σοκάρει τους χρήστες 

 Δώσε στους αναγνώστες σου πληροφορίες που θα χρειάζονταν ώρες 

για να συλλέξουν. Είναι βέβαιο ότι πολλοί από αυτούς θα διαδώσουν 

ευχαρίστως το περιεχόμενο σου στα social sites ή στις ιστοσελίδες τους. 

  

Τι να αποφύγεις 

 Μην προσπαθήσεις απλά να αντιγράψεις μια λίστα που ήδη υπάρχει. 

 Μην δημιουργήσεις μια λίστα γύρω από κάποιο θέμα για το οποίο 

έχουν δημιουργηθεί δεκάδες ακόμα πριν από την δική σου 

Link baiting,  Infographics: 

Γραφικά με πληροφορίες (information graphics) ή 

αλλιώς infographics είναι μία μέθοδος παρουσίασης πληροφοριών, 

στοιχείων ή γνώσεων με γραφικές οπτικές αναπαραστάσεις. 
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Με απλά λόγια, οποιοδήποτε γράφημα που αναπαριστά πληροφορίες 

αποτελεί ένα infographic. Τα infographics συνήθως παρουσιάζουν 

πολύπλοκες πληροφορίες γρήγορα και με σαφήνεια. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από infographics  που δημιούργησαν ακόμα 

και χιλιάδες backlinks, βλέπεις  για τους χρήστες του internet είναι πολύ πιο 

εύκολο να ανταποκριθούν σε μια εικόνα παρά σε ένα κείμενο. 

  

  

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα  infographic? 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δημιουργήσεις ένα infographic. Ένας από 

τους πιο απλούς και ταυτόχρονα δωρεάν είναι με την παρακάτω υπηρεσία: 

http://piktochart.com/ 

  

Σημαντικές συμβουλές για ένα επιτυχημένο infographic 

  

Ξεκίνα με μια πολύ καλή ιδέα:  Η δημιουργία ενός  infographic δεν θα 

φέρει από μόνη της την επιτυχία. Το infographic είναι απλά ένας ακόμα 

τρόπος να παρουσιάσεις πληροφορίες.  Φτιάξε ένα infographic πραγματικά 

καλό , ένα infographic που οι χρήστες με χαρά θα το μοιραστούν στους 

λογαριασμούς τους στο Facebook, στο twitter ή στην ιστοσελίδα τους. 

Πληρότητα: Κάνε έρευνα, βρες στατιστικά στοιχεία για αυτό που θες να 

παρουσιάσεις και μην ξεχνάς ότι το infographic όπως και ένα άρθρο για να 

είναι επιτυχημένο θα πρέπει να είναι πλήρες. 

Ξεκάθαρος στόχος: Ποιος είναι ο στόχος σου? Θέλεις οι χρήστες να κάνουν 

like στο infographic? Θέλεις να σε ακολουθήσουν(follow) στο twitter? Όποιος 

και να είναι ο στόχος σου θα πρέπει να το πεις καθαρά. Για αυτό το λόγο στο 

http://piktochart.com/
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κάτω μέρος του infographic να αναφέρεις τι ακριβώς θέλεις να κάνει ο 

χρήστης. 

  

Χρήσιμα links σχετικά με infographics: 

  

Εργαλεία για δημιουργία infographic 

 http://piktochart.com/ 

 http://www.infogr.am/ 

 http://medialoot.com/item/vector-infographic-kit/ 

 http://visual.ly/ 

  

Ιστοσελίδα με ένα καινούργιο infographic κάθε μέρα: 

  

http://dailyinfographic.com/ 

  

Ιστοσελίδα όπου μπορείς να καταχωρήσεις infographics(και φυσικά 

να πάρεις ιδέες για να δημιουργήσεις ) 

  

http://submitinfographics.com/ 

  

  

Άρθρα που θα σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις infographics 

http://piktochart.com/
http://www.infogr.am/
http://medialoot.com/item/vector-infographic-kit/
http://visual.ly/
http://dailyinfographic.com/
http://submitinfographics.com/
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 Σωστές και λάθος πρακτικές για την δημιουργία infographic: 

http://www.smashingmagazine.com/2011/10/14/the-dos-and-donts-of-

infographic-design/ 

 Τα μέρη ενός infographic: 

http://spyrestudios.com/the-anatomy-of-an-infographic-5-steps-to-create-a-

powerful-visual/ 

 Πώς θα δημιουργήσεις ένα τέλειο infographic: 

http://www.netmagazine.com/tutorials/how-create-great-infographics 

  

 

Social signals και Seo 

 

Δεν είναι μυστικό το γεγονός ότι οι μηχανές αναζήτησης δίνουν όλο και 

μεγαλύτερη προσοχή στα social signal. Τι ακριβώς είναι 

τα social signals?  Είναι όλα τα links που βλέπουν οι μηχανές αναζήτησης 

σχετικά με το περιεχόμενο σου μέσα από τα social sites όπως το facebook, το 

twitter,  το Google plus το Linkedin,κλπ 

http://www.smashingmagazine.com/2011/10/14/the-dos-and-donts-of-infographic-design/
http://www.smashingmagazine.com/2011/10/14/the-dos-and-donts-of-infographic-design/
http://spyrestudios.com/the-anatomy-of-an-infographic-5-steps-to-create-a-powerful-visual/
http://spyrestudios.com/the-anatomy-of-an-infographic-5-steps-to-create-a-powerful-visual/
http://www.netmagazine.com/tutorials/how-create-great-infographics
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Η ισχυρή παρουσία μιας ιστοσελίδας μέσα στα social sites είναι κάτι 

παραπάνω από αναγκαία και το μόνο σίγουρο είναι ότι με το πέρασμα του 

χρόνου, τα social signals θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο τα 

αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. 

 

Σύντομη ιστορία των Social signals 

 

Από το 2010 υπήρχαν σαφείς αναφορές ότι τα social signals μετρούσαν και 

επηρέαζαν σε κάποιο βαθμό τις κατατάξεις στις μηχανές αναζήτησης. Η 

αλήθεια είναι ότι τότε, η Seo κοινότητα δεν έδωσε και πολύ μεγάλη σημασία 

σε αυτό γιατί  υπήρχαν πάρα πολλές link building μέθοδοι που 

λειτουργούσαν και έφερναν καλά αποτελέσματα(πολλές από αυτές σήμερα 

έχουν χάσει την δυναμική τους). 

Μετρούσαν οι μηχανές αναζήτησης τα social signals σαν παράγοντα στον 

αλγόριθμο κατάταξης? Και αν ναι πώς ακριβώς?  Τον Δεκέμβριο του 201ο 

η Google μέσω του Matt Cutts έδωσε την απάντηση της: 

Ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι τα social signals παίζουν κάποιο ρόλο στα 

αποτελέσματα αναζήτησης. Μπορείς να δεις το video εδώ: 

 

Τα social signals σήμερα 

  

Σχεδόν 2,5 χρόνια μετά, Είναι ξεκάθαρο πια ότι τα social signals παίζουν 

σημαντικό ρόλο και μπορούν να επηρεάσουν την κατάταξη μιας 

ιστοσελίδας στα αποτελέσματα.  Έχουν γίνει μέχρι τώρα πάρα πολλές 

έρευνες και αναλύσεις για το πόσο σημαντικό ρόλο έχουν αλλά και ποια 

ακριβώς social signals είναι αυτά τα οποία μετράνε οι μηχανές αναζήτησης. 

Δεν υπάρχει κάποια ακριβής απάντηση στο πόση επίδραση έχουν, αλλά 

είναι βέβαιο ότι μια ισχυρή παρουσία μέσα στα social sites η οποία φυσικά θα 

δημιουργήσει Social signals θα βοηθήσουν την ιστοσελίδα στην 

προσπάθεια για μια καλή κατάταξη. 
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Ποια social signals υπολογίζουν οι μηχανές αναζήτησης? 

 

o Facebook: 

Shares και likes: Ο συνολικός αριθμός των share και των likes που έχει μια 

ιστοσελίδα. Οι μηχανές αναζήτησης φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα 

στα shares 

Facebook comments: Ο συνολικός αριθμός των σχολίων που έχουν γίνει σε 

αναρτήσεις μιας ιστοσελίδας 

Authority: Με ποιους λογαριασμούς συνδέεται η σελίδα σου στο facebook, 

πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι λογαριασμοί και από ποιους λογαριασμούς 

έχουν προέλθει τα likes, shares και comments. 

o Twitter: 

Followers: Ο συνολικός αριθμός των followers ενός twitter λογαριασμού 

Αναφορές: Ο συνολικός αριθμός των λογαριασμών που έχουν αναφέρει την 

ιστοσελίδα. 

Retweets: Ο συνολικός αριθμός των Retweets για μια ιστοσελίδα 

Authority: Η σημαντικότητα των λογαριασμών, των αναφορών και των 

Retweets 

o Google plus: 

+1s: Ο συνολικός αριθμός των +1s μιας ιστοσελίδας 

Followers: Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που ακολουθούν των Google 

plus λογαριασμό μιας ιστοσελίδας 

Authority: Από πού προέρχονται τα +1s αλλά και η σημαντικότητα των 

λογαριασμών που ακολουθούν μια ιστοσελίδα 

Τρόπος  ανάπτυξης: Πόσο φυσικά(η όχι) αναπτύσσεται ο Google plus 

λογαριασμός μιας ιστοσελίδας και αυξάνονται τα +1 

 

Άλλα σημαντικά social signals: 

o Pinterest: 

Ο συνολικός αριθμός των pins και των re-pins  μιας ιστοσελίδας 

o Linkedin: 
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Ο συνολικός αριθμός των linkedin shares για μια ιστοσελίδα 

o Youtube: 

Ο συνολικός αριθμός των views ενός λογαριασμού στο youtube, οι ψήφοι(likes 

και dislikes),  καθώς και το σύνολο των εγγεγραμμένων. 

o StumbleUpon: 

Το σύνολο των ψήφων(votes) μιας ιστοσελίδας 

  

Social signals ή Seo? 

 

Τα social signals είναι ένα σημαντικό κομμάτι του Seo αυτή την στιγμή. 

Πιθανόν να γίνει και σημαντικότερο.  Πρέπει οπωσδήποτε να εξοικειωθείς με 

τον όρο, να συμμετέχεις ενεργά στα socials sites. 

 

Για εμένα το ερώτημα  Social signals ή Seo δεν υπάρχει καν. 

 

Η βελτιστοποίηση ιστοσελίδων περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία 

λειτουργούν ως αλυσίδα. Μπορεί κάποια μέρη της αλυσίδας να είναι 

σημαντικότερα  όμως δεν παύει να είναι αλυσίδα.  Αν η ιστοσελίδα σου δεν 

συμμετέχει στα social sites είναι αρνητικό και πρέπει από σήμερα κιόλας να 

το αλλάξεις. Αν έχεις ήδη μια παρουσία, προσπάθησε να την κάνεις 

ισχυρότερη, είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει. 

 

Στα ολοκληρωμένα Seo μαθήματα  παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι 

τεχνικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για την απόκτηση backlink από 

άλλες ιστοσελίδες καθώς επίσης και όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν 

στο ποιοτικό Link building.  

Δες τα αναλυτικά περιεχόμενα των μαθημάτων εδώ: 

http://seo.internet-big-money.com/membership-option-page/ 

http://internet-big-money.com/category/seo/
http://internet-big-money.com/category/seo/
http://seo.internet-big-money.com/membership-option-page/
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Επίλογος 

 

Νομίζω ότι μέσα από αυτό το δωρεάν βιβλίο πήρες μια αρκετά καλή γεύση για 

το τι ακριβώς είναι και πως λειτουργεί το Search engine optimization. 

Φυσικά μέσα από την e-mail λίστα στην οποία είσαι μέλος θα συνεχίσω να 

σου στέλνω Seo μαθήματα και ενημερώσεις για ότι καινούργιο συμβαίνει και 

αξίζει να το μάθεις. 

Πιστεύω ότι έχεις καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για μια ιστοσελίδα να 

βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων αναζήτησης για σχετικές 

λέξεις κλειδιά. Δεν έχει να κάνει με το γόητρο. Οι πρώτες θέσεις 

μεταφράζονται απευθείας σε κέρδος για την ιστοσελίδα και επιχείρηση σου.  

Η ολοκληρωμένη Seo κοινότητα που έχω δημιουργήσει περιλαμβάνει όλα όσα 

χρειάζεται να γνωρίζεις σχετικά με την προώθηση ιστοσελίδων και ακόμα 

παραπάνω. 

Για ποιον είναι τα μαθήματα: 

 Για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει τι είναι και πως γίνεται η 

βελτιστοποίηση ιστοσελίδων 

 Για τον ιδιοκτήτη ιστοσελίδας  που ενδιαφέρεται να μάθει ποιος είναι ο 

τρόπος να κατακτήσει την κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης 

 Για αυτόν που ασχολείται με την βελτιστοποίηση και θέλει να βελτιώσει 

τις γνώσεις του 

 Για όποιον θέλει να είναι συνεχώς ενημερωμένος για όλες τις αλλαγές 

που συμβαίνουν γύρω από το Seo 

 

Δες αναλυτικά τα περιεχόμενα καθώς και τα μαθήματα που 

πρόκειται να προστεθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα εδώ: 

http://seo.internet-big-money.com/membership-option-page/ 

 

  

 

http://internet-big-money.com/free-seo-book/
http://seo.internet-big-money.com/membership-option-page/

