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Πρόλογος 
Σε αυτό το e-book που αντιπροσωπεύει την 1η έκδοση γίνεται προσπάθεια  να 

εξεταστούν βασικά στοιχεία για την στρατηγική  SEO (Search Engine Optimization). 
Αυτή χωρίζεται σε on-site SEO, εκείνες δηλαδή που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε 
μέσα στο site μας και έχουν να κάνουν με τους τίτλους, τα links κ.ά., και σε off-site SEO, 

οι οποίες αφορούν σε πρακτικές έξω από αυτό, όπως είναι η προώθησή του στα social 
media. 

 
Χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία τα WordPress, Google Analytics, PageSpeed 

Insights και Google Search Console. Όμως, οι οδηγίες για τη στρατηγική SEO είναι 
καθολική για κάθε ιστοσελίδα, με οποιοδήποτε editor κι αν χτίστηκε αυτή. 

 

Η προσπάθεια θα είναι συνεχής, θα υπάρξουν και άλλες βελτιωμένες εκδόσεις πάνω 
στο ίδιο θέμα, με συνεχείς ενημερώσεις του περιεχομένου. Κάθε μέρα προκύπτουν νέες 
πληροφορίες και νέοι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων της ιστοσελίδας μας.  

Όποιος αγοράσει οποιαδήποτε έκδοση αυτού το e-book θα λαμβάνει δωρεάν, από 
μένα στο mail του, και κάθε νέα έκδοση που θα βγαίνει, αρκεί κατά την αγορά της 
οποιασδήποτε έκδοσης οι αγοραστές να φροντίσουν να μου αφήνουν το mail τους. 

 
Περιμένω πάντα τα σχόλια σας στο mmoshos@gmail.com, με τις παρατηρήσεις σας. 
 

Σας εύχομαι να βρείτε εδώ απαντήσεις σε παλιά ερωτήματά σας! 
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SEO - Βασικά πεδία 
 Λέξη-κλειδί ή Φράση-κλειδί 
 meta title (τίτλος SEO για τις μηχανές αναζήτησης) 
 meta description (περιγραφή περιεχομένου ανάρτησης) 

 «σύντομο όνομα» ανάρτησης 

 Title tags (H1…H3) 
 Breadcrumbs 

 Εικόνες στην ανάρτηση 
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SEO - Βασικές έννοιες 
SEO είναι το σύνολο των τεχνικών που βοηθούν τις αναρτήσεις μας να εμφανίζονται 

σε υψηλές θέσεις στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης που κάνει κάποιος 
χρήστης. 

Πεδίο: Λέξη-κλειδί ή Φράσεις-κλειδιά (long tail keywords) 
Το σημαντικότερο πεδίο που χαρακτηρίζει μια ανάρτηση. Πώς όμως καθορίζεται η 

φράση-κλειδί; Ας υποθέσουμε ότι η ιστσελίδα μας πουλάει βιβλία. Η βασική λέξη-κλειδί 
είναι «βιβλία». Αν μείνουμε μόνο σε αυτή τη λέξη-κλειδί, τότε ένας επισκέπτης που 
ψάχνει «παλιά βιβλία», για παράδειγμα, θα φτάσει στη σελίδα μας και θα απογοητευτεί, 
διότι εμείς μόνο παλιά βιβλία δεν πουλάμε. Θα εγκαταλείψει μόλις καταλάβει ότι 
προσγειώθηκε σε λάθος σελίδα. Αυτή την εγκατάλειψη τη χρεωνόμαστε σαν «ποσοστό 
εγκατάλειψης».  

Επιπρόσθετα, βιβλία υπάρχουν παιδικά, γυναικεία, διηγήματα, μυθιστορήματα, 
σχολικά, εξωσχολικά κλπ. Άρα, γύρω από τη βασική λέξη-κλειδί πρέπει να στήσουμε 
μερικές φράσεις-κλειδιά, όπως «σχολικά βιβλία», «παιδικά βιβλία», «γυναικεία βιβλία» 
κλπ. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι το κλειδί πρέπει να αποτελείται από περισσότερες λέξεις.  
 Κατ’ αρχάς ορίζουμε σαν φράση-κλειδί της ανάρτησης το «τι προσφέρει το παιδικό 

βιβλίο», διότι τις θεωρούμε πολύ πιθανές λέξεις που θα αναζητήσουν οι επισκέπτες.  
 Δίνουμε σαν τίτλο μιας ανάρτησης που τώρα δομούμε το: «Τι προσφέρει το παιδικό 

βιβλίο;».  

 Ακολούθως ορίζουμε σαν τίτλο SEO το: «τι προσφέρει το παιδικό βιβλίο».  

 
Παρατηρούμε ότι η φράση-κλειδί έχει μπει και στον τίτλο της ανάρτησης και στον τίτλο 
SEO και συνεχίζουμε… 

 

 Στην 1η παράγραφο της ανάρτησης έχουμε περιλάβει το κείμενο: «Στόχος της 
ανάρτησης είναι η προσπάθεια να δοθεί μια απάντηση στο ερώτημα: "τι προσφέρει το 
παιδικό βιβλίο”» 

 Στο πεδίο «σύντομη περιγραφή» της ανάρτησης έχει οριστεί το κείμενο: «τι προσφέρει 
το παιδικό βιβλίο». 

 Στο meta description της ανάρτησης έχει εισαχθεί το κείμενο: «Τι προσφέρει το 
παιδικό βιβλίο; Δάσκαλοι, συγγραφείς και εικονογράφοι διατυπώνουν τη γνώμη τους 
για το παιδικό βιβλίο.» 

 Στο πεδίο «εναλλακτικό κείμενο» της εικόνας που υπάρχει στην ανάρτηση βάλαμε το: 
«τι προσφέρει το παιδικό βιβλίο». 

Δηλαδή σε όλα τα κρίσιμα πεδία εισάγαμε κυριολεκτικά τη φράση κλειδί. 
 

Προσέξτε τώρα στην πιο κάτω εικόνα τι θα συμβεί, αν στο google κάνουμε την 
αναζήτηση: «τι προσφέρει το παιδικό βιβλίο» (επισήμανση 1).  

Μεταξύ άλλων αναρτήσεων μας φέρνει την 1η που ο τίτλος περιέχει αυτή τη φράση-

κλειδί (επισήμανση 2) και που ταυτόχρονα το meta description που ορίσαμε περιέχει 
αυτήν ακριβώς τη φράση-κλειδί (και μάλιστα μας διευκολύνει με bold χαρακτήρες) 
(επισήμανση 3).  

Εν τω μεταξύ βρίσκει και μια άλλη ιστοσελίδα (η 2η του παραδείγματος) που τυχαία 
έχει και αυτή στον τίτλο SEO της ένα κομμάτι αυτού που αναζητά ο επισκέπτης. 
Συγκεκριμένα έχει δύο (2) λέξεις («παιδικό βιβλίο») από τη φράση-κλειδί που ορίσαμε 
εμείς στη δική μας ανάρτηση. Επίσης αυτός ο 2ος ιστότοπος στο δικό του meta description 

περιέχει τρεις (3) λέξεις, από αυτές που αναζητούμε («παιδικό, βιβλίο, προσφέρουν»). 
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Τι συμπέρασμα βγάζουμε από αυτό το παράδειγμα;  
Βλέπουμε τον ρόλο που παίζει η φράση-κλειδί και μάλιστα όταν αυτή εμπεριέχεται σε 

τόσα πεδία της ανάρτησης μας, όπως προαναφέραμε.   
 

 
Ας δούμε τώρα και πώς επιδρά το πεδίο «εναλλακτικό κείμενο» που συνοδεύει κάθε 

εικόνα της ανάρτησης. Στην ανάρτηση για την οποία συζητάμε υπάρχει μια εικόνα που της 
δώσαμε σαν εναλλακτικό κείμενο το: «τι προσφέρει το παιδικό βιβλίο». Ναι! είναι η 
φράση-κλειδί μας. Πάμε στην αναζήτηση εικόνων της google και ψάχνουμε εικόνες που 
είναι σχετικές με τη φράση «τι προσφέρει το παιδικό βιβλίο». Μας επιστρέφει μεταξύ 
άλλων τις αναρτήσεις που έχουν εικόνες με εναλλακτικό κείμενο κάτι σχετικό με τη 
φράση που ψάχνουμε. 

 

Τι φράσεις κλειδιά αναζητούν οι επισκέπτες; 

Αλήθεια, με ποιο τρόπο θα καθορίσουμε τις λέξεις κλειδιά για την ιστοσελίδα μας; 
Πώς ξέρουμε τι αναζητούν οι επισκέπτες;  

Ανοίγουμε το Google και ξεκινάμε να ψάχνουμε π.χ. για «βιβλία». 
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