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ΓΕΝΙΚΑ 

Τα Τοπικά Τμήματα έχουν τον δικό τους χώρο «χάρτη ιστοσελίδας» (sitemap) στον 

ιστότοπο του ΣΕΟ (www.seo.gr). Σημειώνουμε παρακάτω τις ακριβείς διαδικασίες 

που πρέπει να ακολουθήσετε, ώστε να έχετε μια σωστή, ζωντανή και ωραία 

παρουσία. 

 Με το πρώτο «κλικ», ανοίγει το α’ πεδίο του Τοπικού Τμήματος, όπου 
βλέπουμε λίγα λόγια με την ιστορία / περιγραφή του Τ.Τ. σας, ώρες 
συγκεντρώσεων Ομάδων, Φωτογραφία της Εστίας  
 

 Στο πεδίο «Τοπικό Συμβούλιο και Στελέχη» 
Βρίσκουμε τα αντίστοιχα ονόματα Προέδρου και Τ. Εφόρου, Αρχηγών Ομάδων όπως 

τα στέλνετε στην Κεντρική Διοίκηση και εφόσον έχουν εγκριθεί οι αρχαιρεσίες σας! 

 Στο πεδίο «Νέα» 
Ανεβάζετε τα νέα των Ομάδων που έχουν πραγματικά Οδηγικό ενδιαφέρον, με 

ελκυστικό τίτλο, πληροφορίες, φωτογραφίες (μορφή αρχείου jpg, με λεζάντες) 

ή videos (μορφή αρχείου flv).  Για να φαίνονται πιο όμορφα τα ΝΕΑ, πρέπει να 

γράφουμε δύο τρεις σειρές κειμένου στο σχόλιο (μπορεί να είναι και η ίδια 

αρχή του κειμένου που θα βάλουμε στο Περιεχόμενο-Html (GR) - χώρος που βάζουμε 

το κείμενο-) 

 Στο πεδίο «Επικοινωνία» περιλαμβάνουμε τα εξής στοιχεία:  
Ταχυδρομική Διεύθυνση Εστίας, 

Τηλέφωνο Εστίας/ών, (όχι προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας) 

Ιστοσελίδα, blog ή ομάδα facebook  του Τμήματός σας, αν υπάρχει!  

και το e-mail του Τμ. Ανάπτυξης για επιπλέον πληροφορίες. 

Προσοχή! 

Η λέξη Οδηγισμός, Οδηγικός (τα επίθετα), Κλάδος, Αστέρι, Πουλί, Οδηγός, Μεγ. 

Οδηγός, Ναυτοδηγός, Κλάδος, Σμήνος, Ομάδα, Στέλεχος, ΠΑΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ το 

πρώτο γράμμα! 

Χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα και όχι ξένες λέξεις!  

Δεν γράφουμε greeklish! 

Να μπαίνει πάντα έγχρωμο λογότυπο ΣΕΟ σε κάθε έντυπο/δήλωση που «ανεβαίνει» 

 Να αναφέρεται πάντα ο κατασκηνωτικός χώρος που πραγματοποιείται η 
κατασκήνωση και όπου δυνατό να γίνεται link για να δίνονται περισσότερες 
πληροφορίες 

 Χρησιμοποιούμε πίνακες για να στοιχίζονται σωστά τα στοιχεία, δείτε το 
παράδειγμα: http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=28&LANG=GR 

 Να χρησιμοποιείτε bullets μέσα από το παράθυρο του HTML και όχι από το word  

http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=28&LANG=GR
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ανοίγουμε τον Internet Explorer και πληκτρολογούμε τη διεύθυνση 

http://www.seo.gr/lh2/admin/login.asp. Στην οθόνη που μας εμφανίζεται, στο πρώτο 

πεδίο «site» πληκτρολογείτε seo.gr και στο username και password τα στοιχεία που 

θα σας δοθούν, αφού επικοινωνήσει ο Υπεύθυνος Ιστοσελίδας του Τοπικού 

σας με το Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων. 

 

Τέλος πατάμε Login. 

Πατάμε πάνω στο όνομα του Τοπικού Τμήματος, π.χ. Φιλοθέη (αρχική σελίδα 

Τοπικού) 

 

Το Τοπικό Τμήμα αποτελείται από 3 πεδία με τα εξής ονόματα: 

 Τοπικό Συμβούλιο & Στελέχη 

 Νέα 

 Επικοινωνία 
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Στην παρακάτω οθόνη βλέπουμε το πεδίο “Generic Flags” στο οποίο έχουμε 

συμπληρωμένες τις τιμές [depNews] και [depContact] που σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να αλλαχθούν. 

 

 



 

Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα  - Τηλ.: 210.3235794, 210.3236548 - Fax: 210.3235526 
 e-mail: seo@seo.gr  –  http://www.seo.gr  
 

6 

2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 

 
Α) Αρχική σελίδα Τοπικού  Τμήματος (Τοπικό Τμήμα) 
 

Ας πάρουμε για παράδειγμα το Τοπικό Τμήμα της Φιλοθέης. 

Για να επεξεργαστούμε την αρχική σελίδα στο Τοπικό Τμήμα Φιλοθέης θα πρέπει να 

πατήσουμε edit (δεξιά δίπλα από το όνομα του Τοπικού). 

 

 

Στην αρχική σελίδα του Τοπικού Τμήματος, έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε 

κείμενο στα ελληνικά Περιεχόμενο-HTML (GR) και στα αγγλικά Περιεχόμενο-HTML 

(EN), π.χ. λίγα λόγια με την ιστορία/περιγραφή του Τ.Τ. σας, ώρες συγκεντρώσεων 

Ομάδων.  

Για να γράψουμε κείμενο στα ελληνικά (το ίδιο ισχύει και για τα αγγλικά), πατάμε 

Περιεχόμενο-HTML (GR) Edit. Μας εμφανίζεται αυτόματα ένα παράθυρο με 

περιβάλλον παρόμοιο με το πρόγραμμα του Word μέσα στο οποίο μπορούμε να 

πληκτρολογήσουμε και να επεξεργαστούμε κείμενο (μορφοποίηση, διάταξη, κ.ά.),  να 

φτιάξουμε πίνακες,  να εισαγάγουμε φωτογραφίες, να δημιουργήσουμε συνδέσμους 

(links) σε άλλες σελίδες κοκ. Όταν ολοκληρώσουμε, πατάμε Update Content και μετά 

Save Changes (στο τέλος της σελίδας). 

Προσοχή! Πατάμε Save Changes, κάθε φορά που ολοκληρώνουμε μία εργασία (π.χ. 

εισαγωγή κειμένου, φωτογραφίας, κ.ά.). 
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Πληκτρολογούμε απευθείας μέσα στο παράθυρο το κείμενό μας και όταν 

ολοκληρώσουμε πατάμε Update Content και Save Changes (στο τέλος της σελίδας).  

 

Σε περίπτωση που έχουμε το κείμενο από οποιοδήποτε άλλο αρχείο (υπολογιστή, 

internet, κ.ά) και επιθυμούμε να το επικολλήσουμε (paste), πρέπει πρώτα να 

περάσουμε το κείμενο που θέλουμε από το Notepad-Σημειωματάριο (το βρίσκουμε 

πηγαίνοντας στον υπολογιστή μας – Έναρξη/Όλα τα 

Προγράμματα/Βοηθήματα/Σημειωματάριο). Στο Σημειωματάριο επικολλούμε (paste) 

το κείμενο που θέλουμε να αντιγράψουμε και στη συνέχεια το επιλέγουμε και το 

αντιγράφουμε (copy) από το σημειωματάριο και μετά το επικολλούμε (paste) στο 

παράθυρο που δουλεύουμε. Κάνουμε τις μορφοποιήσεις που θέλουμε με τα εργαλεία 

που υπάρχουν στο πάνω μέρος του παραθύρου. Όταν ολοκληρώσουμε πατάμε 

Update Content και μετά Save Changes (στο τέλος της σελίδας). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Δεν αλλάζουμε κανένα ήδη ορισμένο πεδίο!,  

Τα πεδία Τοπικό Τμήμα, Τοπικό Συμβούλιο και Στελέχη, Επικοινωνία έχουν 

Format σελίδας: Local Department(/localDep.asp) 

Τα ΝΕΑ 

Format σελίδας: News Details (/newsdetail.asp) 
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Στο πεδίο εικόνα μπορούμε να προσθέσουμε τη συνοδευτική εικόνα του Τοπικού 

Τμήματος, (φωτογραφία της εστίας σας, με παιδιά, στελέχη). 

Πατάμε αναζήτηση (browse), ανοίγει ένα δεύτερο παράθυρο όπου κάνουμε browse 

για να βρούμε την εικόνα στον υπολογιστή μας, μετά άνοιγμα και τέλος κάνουμε 

φόρτωση (upload).  

Κάνουμε Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) και στην παρακάτω οθόνη 

εμφανίζονται οι αλλαγές. 
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Επίσης, αν θέλουμε να εμφανίσουμε χάρτη της τοποθεσίας του Τοπικού Τμήματος 

από Google Maps, στο πεδίο Επικοινωνία που  εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του 

Τοπικού,  θα πρέπει να εισάγουμε στο πεδίο Generic Flags τις εξής τιμές:  

  [x:XX.XXXXXX][y:YY.YYYYYY] 

όπου X και Y οι γεωγραφικές τιμές που εμφανίζονται στο site της υπηρεσίας Google 

Maps. 

Αν επιθυμείτε να εμφανίζεται κείμενο στον χάρτη πρέπει να το προσθέσετε στο πεδίο 

Σχόλιο (GR). 

 

 

 

Σημείωση: Το αποτέλεσμα φαίνεται στο πεδίο Επικοινωνία! 
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Για να βρείτε τις συντεταγμένες στο google maps και να τις προσθέσετε στο Flag θα 

μπείτε στο http://maps.google.com/ και θα βάλετε την διεύθυνση για παράδειγμα για 

την Αθήνα την διεύθυνση «Ξενοφώντος 10, 10557 Αθήνα», πατάμε αναζήτηση 

χαρτών και στη μυτούλα του πορτοκαλί placemark θα κάνετε δεξί click και θα 

επιλέξετε «τι υπάρχει εδώ». 

 

 

 

 

http://maps.google.com/
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Το κείμενο Στοιχεία Επικοινωνίας που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του 

Τοπικού, έχει δημιουργηθεί και μπορεί να διαμορφωθεί  στο πεδίο 

«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ». (Αναλύεται παρακάτω). Η φόρμα επικοινωνίας που 

εμφανίζεται στο μπλε πλαίσιο Στοιχεία Επικοινωνίας, εμφανίζεται αυτόματα. Δεν 

χρειάζεται κάποια  ενέργεια από εσάς για να εμφανιστεί. 

 

 

 



 

Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα  - Τηλ.: 210.3235794, 210.3236548 - Fax: 210.3235526 
 e-mail: seo@seo.gr  –  http://www.seo.gr  
 

12 

 

Β) Τοπικό Συμβούλιο & Στελέχη 
 

Για να επεξεργαστούμε το ITEM «Τοπικό Συμβούλιο & Στελέχη» επιλέγουμε EDIT. 

 

 

Για να προσθέσουμε κείμενο πάμε στο πεδίο «Περιεχόμενο HTML (GR)» και πατάμε 

Εdit. 

Τα στοιχεία Πρόεδρου και Τ. Εφόρου εισάγονται μόνο εφόσον έχετε λάβει από 

το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΟ τη σχετική έγκριση των αρχαιρεσιών σας. 

Όσον αφορά τα Αρχηγεία των Ομάδων σας, τα εισάγετε, μόνο εφόσον έχετε 

συμπληρώσει και αποστείλει στο ΣΕΟ (Τμ. Ανάπτυξης) τα σχετικά έντυπα! 

Τα παραπάνω στοιχεία να εισάγονται  σύμφωνα με το παρακάτω 

παράδειγμα (παρακαλούμε να διατηρηθεί η υπάρχουσα ενιαία 

μορφοποίηση!) 

 



 

Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα  - Τηλ.: 210.3235794, 210.3236548 - Fax: 210.3235526 
 e-mail: seo@seo.gr  –  http://www.seo.gr  
 

13 

 
 

Εμφανίζεται αυτόματα ένα παράθυρο με περιβάλλον παρόμοιο με το πρόγραμμα του 

Word μέσα απ’ το οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε, να επεξεργαστούμε το 

κείμενο (μορφοποίηση, διάταξη, κ.ά.),  να βάλουμε πίνακες,  να εισάγουμε 

φωτογραφίες, να δημιουργήσουμε συνδέσμους (links) σε άλλες σελίδες κ.ο.κ. Όταν 

ολοκληρώσουμε πατάμε Update Content και μετά Save Changes (στο τέλος της 

σελίδας). 
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Γ) Νέα 
 

Για να εισάγουμε ένα καινούργιο Νέο μπαίνουμε στο πεδίο «Νέα» κάνοντας click  

Στην οθόνη που μας ανοίγει επιλέγουμε «Νέο Content Item here» 

 

 

Στη φόρμα που μας εμφανίζει συμπληρώνουμε τα εξής πεδία: 

 Στο πεδίο Ονομασία (GR): συμπληρώνουμε με πεζοκεφαλαία τον ΤΙΤΛΟ του 

Νέου μας, (πεζοκεφαλαία, ελκυστικός, σύντομος, έως 50 χαρακτήρες). 



 

Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα  - Τηλ.: 210.3235794, 210.3236548 - Fax: 210.3235526 
 e-mail: seo@seo.gr  –  http://www.seo.gr  
 

15 

 

 

 Σχόλιο (GR):  μικρό κείμενο, το πολύ 2-3 γραμμές, απαραίτητο, (περιεκτικό 

και ελκυστικό) που θα εμφανίζεται στον ιστότοπο, κάτω από τη φωτογραφία 

 Format σελίδας: επιλέγουμε News Details (/newsdetail.asp) 

 

 

 

 

Στα παραπάνω πρέπει πρώτα, να κάνετε Save Changes, ώστε να ανοίξουν τα 

παρακάτω πεδία για να τα συμπληρώσετε:  

Στο Περιεχόμενο-HTML (GR) Edit, γράφουμε το κεντρικό κείμενο που θα 

εμφανίζεται στην εσωτερική σελίδα του Νέου, δηλαδή όταν θα κάνει click ο χρήστης 

στο Νέο. Η διαδικασία προσθήκης κειμένου: Πληκτρολογούμε απευθείας μέσα στο 

παράθυρο το κείμενό μας και όταν ολοκληρώσουμε πατάμε Update Content και Save 

Changes (στο τέλος της σελίδας). Σε περίπτωση που έχουμε το κείμενο από 

οποιοδήποτε άλλο αρχείο (υπολογιστή, internet, κ.ά) και επιθυμούμε να το 

επικολλήσουμε (paste), πρέπει πρώτα να περάσουμε το κείμενο που θέλουμε από το 

Notepad-Σημειωματάριο (το βρίσκουμε πηγαίνοντας στον υπολογιστή μας – 

Έναρξη/Όλα τα Προγράμματα/Βοηθήματα/Σημειωματάριο). Στο Σημειωματάριο 
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επικολλούμε (paste) το κείμενο που θέλουμε να αντιγράψουμε και στη συνέχεια το 

επιλέγουμε και το αντιγράφουμε (copy) από το σημειωματάριο και μετά το 

επικολλούμε (paste) στο παράθυρο που δουλεύουμε. Κάνουμε τις μορφοποιήσεις που 

θέλουμε με τα εργαλεία που υπάρχουν στο πάνω μέρος του παραθύρου. Όταν 

ολοκληρώσουμε πατάμε Update Content και μετά Save Changes (στο τέλος της 

σελίδας). 

 

 

 
 

       Αν μέσα στο κείμενο θέλουμε να προσθέσουμε εικόνα τοποθετούμε τον 

κέρσορα στο σημείο εκείνο του κειμένου που θέλουμε να εισαχθεί η εικόνα και 

πατάμε το κουμπί (Insert/Edit Image).   
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Κάνουμε λοιπόν κλικ στο κουμπί Browse Server  

 

 

και πατώντας «Aναζήτηση» ψάχνω και επιλέγω στον Η/Υ τη φωτογραφία που 

θέλουμε.  
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Επιλέγουμε (τον κύκλο), πατάμε Add URL and Close. 
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Ακολουθούμε στη συνέχεια τα εξής βήματα για να διαμορφώσουμε την εικόνα: 

Βάζουμε στο Width (πλάτος) συνήθως 250 όταν πρόκειται για φωτογραφία (150 όταν 

πρόκειται για σήμα) και στο Height μπαίνει αυτόματα το ανάλογο μέγεθος και πατάμε 

ΟΚ. Η εικόνα που διαλέξαμε προστέθηκε τώρα στο κείμενό μας. 

 

 

 

Εάν τώρα θελήσουμε να προσθέσουμε στο κείμενό μας κάποιον σύνδεσμο (link) που 

να οδηγεί σε κάποια άλλη σελίδα του ιστότοπού μας ή άλλου ιστότοπου ή σε 

κάποιο συγκεκριμένο αρχείο (π.χ. pdf ή doc ή βίντεο) ακολουθούμε την εξής 

διαδικασία: Επιλέγουμε (μαυρίζουμε) το κείμενο-σύνδεσμο (ή τη φωτογραφία ή το e-

mail) και κάνουμε κλικ στο κουμπί δεξιά στη δεύτερη γραμμή εργαλείων (Insert/Edit 

Link). 
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Τότε μας εμφανίζεται ένα παράθυρο, όπου μας ζητείται να βάλουμε το URL 

(ηλεκτρονική διεύθυνση) στο οποίο θα καταλήγει ο σύνδεσμός μας. Αν γνωρίζουμε 

το URL  μιας υπάρχουσας  σελίδας, τότε το γράφουμε με το χέρι. Όταν χρειάζεται να 

φορτωθεί ένα καινούργιο αρχείο από τον Η/Υ μας, το κάνουμε πατώντας Browse 

Server. 

 

 

Επισημαίνεται ότι επειδή πάντα θέλουμε η σελίδα-σύνδεσμος ή το αρχείο-σύνδεσμος 

να ανοίγει σε ξεχωριστό παράθυρο (Open in New Window), τότε στην επιλογή Target 

επιλέγουμε New Window (blank). 
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 Εικόνα ΝΕΟΥ: Ανεβάζουμε στο πεδίο Εικόνα τη μοναδική χαρακτηριστική 

συνοδευτική εικόνα του ΝΕΟΥ που θα εμφανίζεται  αριστερά στο άρθρο, με 

δυνατότητα να κάνει ο χρήστης click και να τη δει μεγάλη. Για να ανεβάσουμε 

εικόνα, αρχικά κάνουμε Αναζήτηση, και την αναζητάμε στον τοπικό μας δίσκο 

και την ανεβάζουμε πατώντας Upload. 
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Σε περίπτωση που δεν έχουμε ξαναφορτώσει προηγουμένως εικόνα στο Gallery, 

εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα το οποίο μας προτρέπει να δημιουργήσουμε το 

φάκελο στον οποίο θα τοποθετηθεί αυτή η εικόνα, και οποιοδήποτε μελλοντικό 

αρχείο-εικόνα αφορά το συγκεκριμένο Item. 

 

 

Για να προσθέσουμε φωτογραφίες στο πεδίο Gallery του Νέου πατάμε Αναζήτηση και 

ανεβάζουμε τις φωτογραφίες που θέλουμε (όσες θέλουμε). Μπορούμε να ανεβάζουμε 

6 φωτογραφίες κάθε φορά (χαμηλής ανάλυσης resized 800X600 pixels). 

Σημείωση: μορφή αρχείου φωτογραφιών, μόνο jpg. 
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 Δημιουργία λεζάντας φωτογραφίας  

Ανοίγουμε το Notepad (Σημειωματάριο) 

π.χ. 

Αν θέλετε να ανεβάσετε μια λεζάντα για την φωτογραφία 22.jpg τότε στο αρχείο θα 

πρέπει να γράψετε: 

22***λεζάντα*** 

 

Δεν χρειάζεται να είναι στη σειρά οι λεζάντες μέσα στο αρχείο, αρκεί να 

αντιστοιχούν τα νούμερα στις εικόνες που θέλετε. 

Σώζουμε το αρχείο σε μορφή .txt με τον μοναδικό αριθμό ID του ΝΕΟΥ που έχουμε 

δημιουργήσει (εμφανίζεται όταν πατάμε New Content item), π.χ. 2500.txt και το 

φορτώνουμε στο πεδίο Gallery, με τον ίδιο τρόπο όπως τις φωτογραφίες, (μαζί με τις 

φωτογραφίες που έχουμε ανεβάσει). 

Δείτε το παράδειγμα: 

http://www.seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=2500&LANG=GR 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 Όλα τα κείμενα (και οι τίτλοι) με πεζοκεφαλαία γράμματα, με ένα κενό 
μόνο μεταξύ κάθε λέξης, σε στρωτά ελληνικά, καλή ορθογραφία, με  
κατανοητή περιγραφή του θέματος-εκδήλωσης και τίτλο που να προκαλεί 
ενδιαφέρον. Τα κείμενα χρειάζεται να απαντούν στις εξής ερωτήσεις: Ποιος, 
Πού, Πότε, Πώς, Γιατί; Σκόπιμο είναι να συνοδεύονται από ενδεικτικές 
φωτογραφίες (μορφή αρχείου jpg, βίντεο μορφή αρχείου flv, έως 4ΜΒ).  

 Να περιλαμβάνετε σε όλα τα ΝΕΑ σας ημερομηνία λήξης προβολής και να 
είναι ενεργά (status), έτσι ώστε να ισχύει η αναζήτηση των παλαιότερων 
ΝΕΩΝ (θα παραμένουν μεν στη διαχειριστική πλατφόρμα, αλλά δεν θα 
εμφανίζονται! στον ιστότοπο). 

 Να χρησιμοποιείτε bullets μέσα από το παράθυρο του HTML και όχι από το word  

 Το ΝΕΟ να συνοδεύεται πάντα από φωτογραφία 

 Οι φωτογραφίες πρέπει να γίνονται resized, μειώνουμε τα pixels σε 800Χ600 

(για να δείχνουν ομοιόμορφα και για να μην βαραίνουμε τον server). H 

(συνοδευτική) Εικόνα του ΝΕΟΥ (δεν την κάνουμε resized), επειδή εμφανίζεται 

και μέσα στο κείμενο «εσωτερικά», να μη φορτώνεται και δεύτερη φορά στο 

Gallery του ΝΕΟΥ.  Προτιμούμε τη λειτουργία Gallery, όταν πρόκειται για 

εισαγωγή περισσότερων των 2-3 φωτογραφιών, και δεν τις βάζουμε μέσα στον 

html! 

 Να συνοδεύονται οι φωτογραφίες από υπότιτλους (λεζάντες) 

 Να μπαίνουν links όπου είναι δυνατό μέσα στο κείμενό σας (Δήμοι, εταιρείες, 

ξενοδοχεία, κ.ά) 

 Τα αρχεία που κάνουμε link-download, κυρίως δε αυτά που φέρουν υπογραφές, 

να είναι σε μορφή αρχείου pdf (προκειμένου να μην είναι δυνατή η παραποίηση 

http://www.seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=2500&LANG=GR


 

Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα  - Τηλ.: 210.3235794, 210.3236548 - Fax: 210.3235526 
 e-mail: seo@seo.gr  –  http://www.seo.gr  
 

24 

του εγγράφου). Ενώ, π.χ οι Δηλώσεις Συμμετοχής που χρειάζεται να 

συμπληρωθούν ηλεκτρονικά να είναι σε μορφή αρχείου word (για να είναι δυνατή 

η συμπλήρωση των στοιχείων). 

 

 

Δ) Επικοινωνία 
 

Για το πεδίο «Επικοινωνία», γράφουμε στο Περιεχόμενο-HTML (GR) Edit  

Προσοχή! Παρακαλούμε να κρατηθεί η παρακάτω διαδικασία! 

1. Στον Ιστότοπο (π.χ. www.seo.gr): γράφουμε Ιστότοπος: και μετά τη 

διεύθυνση του ιστότοπου με link στην αντίστοιχη σελίδα  

2. Στην Ομάδα Facebook: γράφουμε Ομάδα Facebook: και μετά το όνομα της 

ομάδας με link στην αντίστοιχη σελίδα του Facebook  

3. Σε Σελίδα Facebook: γράφουμε Σελίδα Facebook: και μετά το όνομα της 
σελίδας με link στην αντίστοιχη σελίδα του Facebook 

Παράδειγμα: Κέρκυρα 

Διεύθυνση Εστίας: Σχολεμβούργου 19, 491 00 Κέρκυρα 

Τηλ. Εστίας: 26610-37310 

Ομάδες Facebook: ΣΕΟ Τ.Τ.Κέρκυρας, 1o & 2ο Πλήρωμα Ναυτοδηγών Κέρκυρας, 

ΣΕΟ Τ.Τ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΥΛΙΩΝ 

Παράδειγμα: Βόλος 

Διεύθυνση Εστίας: Ι. Καρτάλη 26, 385 00 Βόλος 

Ιστολόγιο: www.movolou.blogspot.com 

Ομάδα Facebook: Σ.Ε.Ο. Τ.Τ. Βόλου 

Δημιουργούμε e-mail για το Τοπικό μας Τμήμα, μόνο με το όνομα του Τοπικού 

μας π.χ. seoirakliou@... όχι προσωπικά ονόματα. 

http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=51551089368
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=51551089368#!/group.php?gid=95406005045&ref=search&sid=1740429754.1037077768..1
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=51551089368#!/group.php?gid=207402051585&ref=search&sid=1740429754.295158405..1
http://www.movolou.blogspot.com/
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=95406005045#!/group.php?v=wall&ref=search&gid=90930467958
mailto:seoirakliou@...όχι
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3. ΒΙΝΤΕΟ YouTube 

 

Για να ανεβάσετε απευθείας video από τον Η/Υ σας σε ένα Νέο στον ιστότοπο 

του ΣΕΟ, πρέπει στο πεδίο Generic Flag να βάλετε: [flv] 
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Μέσα στο Νέο και στο Περιεχόμενο-HTML Edit, επιλέγουμε (μαυρίζουμε) το κείμενο 

που θέλουμε να ανοίγει στο video (και κάνουμε σύνδεση-link, όπως είδαμε 

παραπάνω) ανεβάζουμε το βίντεο από τον υπολογιστή μας, του οποίου η ονομασία 

πρέπει να είναι  video (όχι Κατασκήνωση ΚΚΑ..)  Το video πρέπει να έχει 

μορφή αρχείου flv έως 4ΜΒ το ανώτερο! 

 

Όταν ανέβει το βίντεο πατάμε “Close window” και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. 
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Αν το video που θέλετε να ανεβάσετε είναι αρχείο μεγάλου όγκου, τότε, αν έχετε 

πρόσβαση στο you tube, (δηλ. δικό σας κανάλι), το φορτώνετε στο you tube και στη 

συνέχεια κάνετε το link (τη σύνδεση, σελ. 19) στο συγκεκριμένο ΝΕΟ που θέλετε να 

εμφανίσετε το video σας.  

Διαφορετικά, σας αναφέρουμε ενδεικτικά μερικούς δυνατούς τρόπους αποστολής 

μεγάλου όγκου αρχείων (videos ή φωτογραφίες): 

 με cd στα γραφεία του ΣΕΟ (υπόψη Τμ. Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων με θέμα: 

Ιστότοπος ΣΕΟ 
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 ή μέσω : 

http://www.yousendit.com/ 

http://www.dropbox.com/downloading 

http://www.mediafire.com/ 

Αν θέλετε τώρα να ανεβάσετε ένα ήδη υπάρχον video από το you tube, πρέπει 

να το κάνετε μόνο μέσω του Internet Explorer. Μπείτε στο http://www.youtube.com 

και επιλέξτε το βίντεο που επιθυμείτε να ανεβάσετε. 

Έστω ότι θέλετε να ανεβάσετε αυτό το βίντεο: 

 

 

Πατάτε ενσωμάτωση και τον κώδικα που θα εμφανιστεί τον κάνετε copy paste στο 
Περιεχόμενο-Html (GR), επιλέγοντας Source edit του Νέου που θέλετε να μπει το 
κείμενο. 
 

http://www.yousendit.com/
http://www.dropbox.com/downloading
http://www.mediafire.com/
http://www.youtube.com/
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Σημειώστε το κανάλι του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στο Youtube 

 http://youtube.com/user/odigismos 

και τη Σελίδα στο Facebook 

 http://www.facebook.com/odigismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtube.com/user/odigismos
http://www.facebook.com/odigismos
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4. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ON LINE ΚΑΙ ΚΑΤ’ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ON LINE 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ. 

 

Διαφορές ανάμεσα στην παραδοσιακή και την On line ανάγνωση 

Οι αναγνώστες ενός βιβλίου διαβάζουν συνήθως γραμμικά. Οι αναγνώστες on line 

συνήθως διαβάζουν «διαγωνίως» προσπαθώντας να αντλήσουν το maximum της 

χρήσιμης πληροφορίας στο λιγότερο δυνατό χρόνο. Επίσης δε συνεχίζουν στην 

επόμενη σελίδα, αλλά επιλέγουν το πιο ενδιαφέρον link και το ακολουθούν. Πολλές 

φορές μοιράζουν την προσοχή τους σε περισσότερα από ένα παράθυρα, 

εντυπωσιάζονται από τη μορφή, πριν να φτάσουν στο περιεχόμενο, και δε δίνουν 

παρά λίγα δευτερόλεπτα σε ένα κείμενο για να κερδίσει την προσοχή τους. Αν συμβεί 

αυτό, μπορούν να το αντιγράψουν και να το διανείμουν με ιδιαίτερη ευκολία. Η 

ανάγνωση on line είναι λοιπόν πολύ πιο δυναμική και διαδραστική από την 

ανάγνωση ενός εντύπου. Επομένως δεν έχει νόημα να αναρτούμε on line ένα κείμενο 

που γράφηκε με τις προδιαγραφές του εντύπου, αν πρώτα δεν επεξεργαστούμε την 

παρουσίαση και τη διαδραστικότητά του. 

 

Τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου on line κειμένου 

Μελέτες αλλά και πειράματα έχουν δείξει ότι ένα on line κείμενο κρατάει το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη, εφόσον συνδυάζει τρεις ιδιότητες: 

 Είναι πληροφοριακό και περιεκτικό 
 Προσφέρεται για «διαγώνια» ανάγνωση 
 Εμπνέει στον αναγνώστη την αίσθηση της αξιοπιστίας 

 

Και οι τρόποι για να τα πετύχετε 

Σαφής πληροφορία: 

 Γράψτε περιεκτικά, σύντομα και σαφή κείμενα. Η συνοχή και η 
συνεκτικότητα του κειμένου κάνει τον αναγνώστη να διαβάσει παρακάτω. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε περιλάβει όλες τις κρίσιμες πληροφορίες: ποιος, τι, 
πού, πότε, γιατί και πώς, κατά προτίμηση στη αρχή του κειμένου. Ακόμα κι 
αν ο αναγνώστης διαβάσει μόνο τις πρώτες γραμμές θα έχει μια καλή ιδέα για 
το περιεχόμενο του κειμένου. 

 Χρησιμοποιήστε σχετικά σύντομες περιόδους με έμφαση στις κύριες 
προτάσεις και αποφύγετε το μακροσκελή και εξαρτημένο λόγο. Γίνετε και 
μείνετε κατανοητοί! 

 Χρησιμοποιήστε τα εσωτερικά links! Μην παραθέτετε κείμενο που υπάρχει 
ήδη σε μια άλλη σελίδα του site, απλώς παραπέμψτε σ’ αυτό και κρατήστε 
τον αναγνώστη περισσότερο χρόνο στην ιστοσελίδα σας. 
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Δομημένη πληροφορία: 

 Χρησιμοποιήστε ενδιαφέρουσες και κατατοπιστικές επικεφαλίδες, τίτλους 
και υπότιτλους. Ο αναγνώστης «σαρώνει» το κείμενο για να βρει την 
πληροφορία που χρειάζεται, οι τίτλοι τον βοηθούν να κατευθυνθεί αμέσως σ’ 
αυτή, αλλά και να κατανοήσει καλύτερα τη δομή του κειμένου. 

 Γράφετε μικρές ή μέτριες παραγράφους που περιέχουν σαφείς και 
ολοκληρωμένες ιδέες. Οι χρήστες αποθαρρύνονται από τα «κατεβατά». 
Χρησιμοποιήστε διαστήματα που χωρίζουν ευκρινώς και συμμετρικά τις 
παραγράφους, δίνουν αέρα στο κείμενο και καθιστούν ξεκούραστη την 
ανάγνωση. 

 Χρησιμοποιήστε έντονη γραφή στις λέξεις κλειδιά που θα επιτρέψουν στο 
χρήστη να κατανοήσει γρηγορότερα τα βασικά νοήματα και να τα 
μνημονεύσει ευκολότερα έπειτα. 

 Χρησιμοποιήστε λίστες με κουκκίδες και αρίθμηση, όπου είναι δυνατόν 
να αντικαταστήσουν το συνεχόμενο κείμενο. 

 

Αξιόπιστη πληροφορία: 

 Υιοθετήστε θετικό και ανεπιτήδευτο τόνο. Αποφύγετε τους 
βερμπαλισμούς, τις υπερβολές και τη διαφημιστική φρασεολογία.  

 Επιμεληθείτε ένα καλογραμμένο κείμενο (χωρίς ορθογραφικά και 
εκφραστικά σφάλματα) και συμπεριλάβετε εξωτερικά links σε ανεξάρτητες 
ιστοσελίδες που υποστηρίζουν την άποψή σας. 

 Όταν θέλετε να μεταφέρετε τις απόψεις τρίτου, προτιμήστε τον ευθύ λόγο 
και τα εισαγωγικά από τον πλάγιο λόγο. 

 Γράψτε τους αριθμούς με νούμερα και όχι ολογράφως, όποτε είναι 
δυνατόν. 

 Πλαισιώστε το κείμενο με επαρκείς τεχνικά φωτογραφίες σχετικές με το 
περιεχόμενο και όχι απλώς διακοσμητικές. 

 

Προσοχή στο μέτρο! 

 

Οι παραπάνω συμβουλές αποσκοπούν στην παρουσίαση ενός ισορροπημένου και 

ελκυστικού ψηφιακού κειμένου. Προσοχή όμως να εφαρμόζονται με μέτρο και 

να συνδυάζονται αρμονικά! Το κείμενο οφείλει να είναι σύντομο (συνοπτικότερο από 

την αντίστοιχη έντυπη εκδοχή του), αλλά όχι ελλιπές ή φτωχό. Προκρίνεται ο 

μικροπερίοδος λόγος, αλλά ένα κείμενο που αποτελείται μόνο από κύριες προτάσεις 

φαίνεται συχνά τραχύ και άχαρο. Οι λίστες τραβούν γρήγορα την προσοχή του 

αναγνώστη, αλλά ένα κείμενο που αποτελείται μόνο από μια λίστα μοιάζει με 

σημείωμα του σούπερ μάρκετ.  

Αφού λοιπόν όλοι είμαστε λίγο πολύ αναγνώστες on line, ας βάλουμε τον εαυτό μας 

στη θέση του επισκέπτη μας και ας γράφουμε κείμενα μου θα θέλαμε να 

διαβάζουμε! 
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Βιβλιογραφία: 

http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html  

http://www.useit.com/alertbox/9710a.html  

http://www.webpronews.com/topnews/2004/08/13/the-commandments-of-internet-

writing 

http://www.webz.gr/2007/11/27/writing-and-blogging-the-right-

way/#blockquoteexample  

 

 

 

 

http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html
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