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1. Δεν μεριμνείς για το ενημερωμένο 

backup του site σου

 Το backup είναι από τις πιο απλές και παράλληλα πιο σημαντικές ενέργειες. Ακόμα κι αν ο 

web host σου κάνει περιοδικό backup στο site σου, είναι αναγκαίο να φροντίζεις εσύ 

πρώτος για την ασφάλεια των δεδομένων σου, διατηρώντας πάντα αντίγραφο. Οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορούν να χαθούν τα διαδικτυακά σου δεδομένα είναι 

πολλές: από μια διαγραφή που θα κάνεις εσύ ο ίδιος κατά λάθος, μέχρι την επίθεση από 

hackers. Όταν έχεις χάσει οριστικά ένα μεγάλο κομμάτι που με κόπο έχτισες, λίγη σημασία 

έχει ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, οπότε μην ρισκάρεις ποτέ με τη διαδικασία του backup. 

Better be safe than sorry!

 Τι να κάνεις: Υπάρχουν πολλά plugins που μπορείς να εγκαταστήσεις. Μια καλή και δωρεάν 

λύση είναι το ΒackWPup, ενώ αν θέλεις μια premium επιλογή μπορείς να επιλέξεις 

το VaultPress, το οποίο θα σε εξυπηρετήσει καλύτερα και στην περίπτωση που διαθέτεις 

παραπάνω από ένα WordPress site.

https://wordpress.org/plugins/backwpup/
https://wordpress.org/plugins/vaultpress/


2. Δεν ενημερώνεις συχνά το WordPress

 Αν χρησιμοποιείς κάποια από τις νέες εκδόσεις του WordPress, δεν χρειάζεται να ανησυχείς, 

καθώς οι ενημερώσεις του core γίνονται πια αυτόματα. Στην περίπτωση που διαθέτεις 

παλαιότερη έκδοση όμως, σίγουρα θα υπάρχουν κενά ασφαλείας και το site σου γίνεται 

πολύ εύκολος στόχος για κάθε επίθεση. Τα updates, άλλωστε, υπάρχουν για να 

επιδιορθώνουν και να καλύπτουν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί, ώστε να βρίσκεται 

το site σου σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον.

 Τι να κάνεις: Κάνε το προτεινόμενο update στο site σου στην τελευταία έκδοση του 

WordPress και βεβαιώσου ότι η αυτόματη ενημέρωση λειτουργεί.

Και βέβαια, μην παραλείπεις να ενημερώνεις ταυτόχρονα τα themes και τα plugins, που είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι του site σου. Θα σου προτείναμε να εγκαταστήσεις το Automatic

Plugin Updates που πραγματοποιεί αυτόματο update στα plugin ενός WordPress site.

https://wordpress.org/plugins/automatic-plugin-updates/


3. Διατηρείς τις default ρυθμίσεις στο site

σου

 Το να διατηρείς ένα site με τις default ρυθμίσεις του, μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα 
σε κάποιες περιπτώσεις. Κρατώντας το “admin” σαν username, προσκαλείς κάθε επίδοξο 
hacker να δοκιμάσει την τύχη του στους προσωπικούς σου κωδικούς, αφού του προσφέρεις 
έτοιμο το πιο συνηθισμένο username! Φυσικά, πέρα από το username, πρέπει πάντα να 
διατηρείς ένα δυνατό password που θα κρατά μακριά κάθε περίεργο. Χρησιμοποίησε πολλούς 
και διαφορετικούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, που το κάνουν δύσκολα προσπελάσιμο.

 Η εξατομικευμένη εμφάνιση, παράλληλα, βοηθάει και στην ενίσχυση του brand σου. Είναι 
σημαντική η χρήση του δικού σου favicon, που θα αποτελέσει τη διαδικτυακή σου ταυτότητα και 
θα τοποθετηθεί στο μυαλό του επισκέπτη.

 Τι να κάνεις: Άλλαξε το username σου σε κάτι πιο προσωπικό και φρόντισε για ένα δυνατό 
password. Δοκίμασε το Strong Password Generator για να το δημιουργήσεις και ίσως είναι μια 
καλή ευκαιρία να αρχίσεις να χρησιμοποιείς το LastPass, για να αποθηκεύεις όλα τα passwords
σου.
Διάγραψε το sample page και δημιούργησε ένα favicon που θα συνοδεύσει το site σου. Dare to
be different!

https://strongpasswordgenerator.com/
https://lastpass.com/
http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-to-add-a-favicon-to-your-wordpress-blog/


4. Δεν επέλεξες τον κατάλληλο web host

 Το πρώτο σου βήμα στη δημιουργία ενός site είναι η επιλογή της εταιρίας που θα το 
φιλοξενήσει. Είναι βασικό να έχεις εμπιστοσύνη στην εταιρία που θα διαλέξεις και να 
διασφαλίσεις ότι υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ σας. Είναι σύνηθες να γίνεται επιλογή 
κάποιας εταιρίας με πακέτα πολύ χαμηλού κόστους, η οποία υπερφορτώνει τους servers
της με accounts, με αποτέλεσμα τα sites να προκαλούν αυξημένο load, και παράλληλα η 
επικοινωνία με την υποστήριξη για την επίλυση του προβλήματος να είναι ανύπαρκτη. Δεν 
θέλεις να σου συμβεί!

 Τι να κάνεις: Ρώτησε και μάθε για τις εταιρίες με την καλύτερη φήμη και επίλεξε να 
συνεργαστείς με μία από αυτές. Μην εμπιστευτείς κάποιον που βρήκες τυχαία στο διαδίκτυο, 
με κύριο κριτήριο την πολύ χαμηλή τιμή.
Είναι σίγουρο ότι θα βρεις πολύ καλές παροχές σε γνωστές εταιρίες και δε θα μετανιώσεις 
ποτέ αυτά τα μερικά ευρώ παραπάνω. Είναι το online σπίτι του “παιδιού” σου, το οποίο 
θέλεις να έχει γερές βάσεις.



5. Ανεβάζεις πολύ μεγάλες εικόνες

 Μπορεί μια εικόνα να αξίζει όσο χίλιες λέξεις, δεν πρέπει όμως το ίδιο να συμβαίνει και στα 

megabyte της! Ανεβάζοντας εικόνες μεγάλου μεγέθους, το μόνο που θα πετύχεις είναι η 

χαμηλή ταχύτητα στο site σου. Αντίθετα, μία εικόνα επεξεργασμένη ως προς το μέγεθος 

μπορεί να βελτιώσει την ταχύτητά σου, κοστίζοντας μόνο κάποια ελάχιστα pixels σε 

ανάλυση.

 Τι να κάνεις: Χρησιμοποίησε εργαλεία όπως το Photoshop (αν έχεις εμπειρία στην χρήση 

του) ή εγκατάστησε το WP Smush, το οποίο μειώνει αυτόματα το μέγεθος των εικόνων που 

θα εμφανιστούν στο site σου. Προσπάθησε να μην ξεπεράσεις τα 100kb και θα 

παρατηρήσεις αμέσως διαφορά στην ταχύτητα.

https://wordpress.org/plugins/wp-smushit/


 Είναι προτιμότερο τα permalinks σου να αποτελούνται από λέξεις-κλειδιά που είναι φιλικότερα 
στο χρήστη και θα βοηθήσουν τις μηχανές αναζήτησης να σε εντοπίσουν πιο εύκολα. Το να 
ακολουθείται το url από μια σειρά συμβόλων ή ένα ασαφές /?p=123, σίγουρα δε θα ωφελήσει 
ούτε τον επισκέπτη, ούτε τις μηχανές αναζήτησης που θα ζητήσουν να σε ξαναβρούν.

 Τι να κάνεις: Μέσα από το dashboard του WordPress μπορείς να αλλάξεις τη default ρύθμιση. 

Ακολούθησε το Settings > Permalinks και τσέκαρε σαν επιλογή το “Post name”.

 Είναι προτιμότερο τα permalinks σου να αποτελούνται από λέξεις-κλειδιά που είναι φιλικότερα 
στο χρήστη και θα βοηθήσουν τις μηχανές αναζήτησης να σε εντοπίσουν πιο εύκολα. Το να 
ακολουθείται το url από μια σειρά συμβόλων ή ένα ασαφές /?p=123, σίγουρα δε θα ωφελήσει 

ούτε τον επισκέπτη, ούτε τις μηχανές αναζήτησης που θα ζητήσουν να σε ξαναβρούν.

 Τι να κάνεις: Μέσα από το dashboard του WordPress μπορείς να αλλάξεις τη default ρύθμιση. 
Ακολούθησε το Settings > Permalinks και τσέκαρε σαν επιλογή το “Post name”.

6. Δεν χρησιμοποιείς σωστά τα permalinks

https://codex.wordpress.org/Using_Permalinks
https://codex.wordpress.org/Using_Permalinks


7. Δεν έχεις και τόσο καλή σχέση με το 

Google Analytics

 Το Google Analytics μπορεί να αναδειχθεί στον καλύτερό σου φίλο. Πρόκειται για ένα 

σπουδαίο εργαλείο, που σου παρέχει πολλές δυνατότητες σχετικά με την κίνηση και 

την επισκεψιμότητα στο site σου. Μέσα από το Google Analytics θα εντοπίσεις τις περιοχές 

στις οποίες το site σου έχει μεγαλύτερη απήχηση και θα μάθεις τι ψάχνουν περισσότερο οι 

χρήστες από εσένα – και αν το βρήκαν!

Σε βοηθάει να ακολουθήσεις τα insights και σου παρέχει μία πλήρη εικόνα για την κίνηση 

στο site σου και όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για να πετύχεις στο SEOκαι την 

επιθυμητή επισκεψιμότητα.

 Τι να κάνεις: Άνοιξε έναν λογαριασμό στο Google Analytics και δώσε έμφαση σε όσα σου 

“λέει”. Επιπλέον, εγκατάστησε ένα από τα plugins που υπάρχουν για μπορείς να 

καταγράφεις τις επισκέψεις στο site σου. Δύο που μπορούμε να σου προτείνουμε είναι 

το Google Analytics by Yoast και το Google Analytics Dashboard for WP.

http://www.google.com/analytics/ce/mws/?utm_expid=71218119-7.lBgmrTO8R3uEDwsxNxa_Nw.1
https://wordpress.org/plugins/google-analytics-for-wordpress/
https://wordpress.org/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/


8. Έχεις μπλοκάρει τις μηχανές 

αναζήτησης

 Πολλοί developers, όταν βρίσκονται στη φάση ανάπτυξης ενός site, επιλέγουν στο 

WordPress το “Discourage search engines from indexing this site” με σκοπό να το 

κρατήσουν κρυφό μέχρι τη στιγμή που θα είναι πλήρες και έτοιμο να δημοσιευθεί. Κάποιοι 

πιθανόν να παραλείψουν να απενεργοποιήσουν αυτή τη λειτουργία, με αποτέλεσμα το 

site να μην εμφανίζεται στις μηχανές αναζήτησης.

 Τι να κάνεις: Ακολουθώντας το διαδρομή Settings > Reading θα δεις την επιλογή 

“Discourage search engines from indexing this site”. Φρόντισε απλώς να μην είναι 

τσεκαρισμένη!



9. Δεν διαχειρίζεσαι σωστά τα σχόλια στο 

site σου

 Τα σχόλια είναι ένα αρκετά αποτελεσματικό εργαλείο, για να παρατηρήσεις τον αντίκτυπο 

που έχει το site σου στους επισκέπτες. Χρειάζεται, όμως, πολλή προσοχή για να 

ξεκαθαριστούν τα πραγματικά σχόλια από τα spam. Τα υπερβολικά πολλά σχόλια είναι 

πιθανό να καταστρέψουν τη φήμη του site σου και ανάμεσά τους να χαθούν εκείνα που 

αξίζει πραγματικά να διαβαστούν.

Η εξέλιξη των αυτόματων bots τα καθιστά ικανά να ξεγελούν κάποια συστήματα εντοπισμού 

spam, γι’ αυτό σε αυτή τη μάχη θα χρειαστείς βοήθεια.

 Τι να κάνεις: Ένα πολύ αξιόπιστο plugin που έρχεται μαζί με το WordPress είναι το Akismet. 

Μπορείς να το εγκαταστήσεις άμεσα και να ξεκινήσεις την αποτελεσματική διαλογή των 

σχολίων.

Πρώτα, όμως, θα χρειαστεί να καθορίσεις τη χειροκίνητη έγκριση τους. Πήγαινε στο Settings

> Discussion και επίλεξε “Comment must be manually approved”.

https://wordpress.org/plugins/akismet/


10. Δεν έχεις φόρμα επικοινωνίας

 Η άμεση επικοινωνία είναι απαραίτητη, σε όποιον τομέα κι αν δραστηριοποιείται το site σου. 

Προσπάθησε να αποφύγεις, όμως, τη δημοσίευση μιας διεύθυνσης email, αφού είναι πολύ 

πιθανό να αρχίσεις να δέχεσαι spam μηνύματα, όταν την ανακαλύψουν τα bots. 

Προτιμότερη είναι η ανάπτυξη μίας φόρμας επικοινωνίας, η οποία μπορεί να δημιουργηθεί 

πολύ εύκολα.

 Τι να κάνεις: Τα plugins του WordPress δουλεύουν ξανά για εσένα. Εγκαθιστώντας 

το Contact Form 7, μπορείς να φτιάξεις γρήγορα τη δική σου φόρμα επικοινωνίας, έχοντας 

τη δυνατότητα να επιλέξεις τα πεδία που θα περιλαμβάνει.

https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/


10+1. Σταματάς να ενημερώνεσαι!

 Το μεγαλύτερο λάθος: πολλοί χρήστες ή επαγγελματίες ξεκινούν ένα site και πιστεύουν ότι 

χρειάζεται ελάχιστη ενασχόληση. Οι εξελίξεις, όμως, στο διαδίκτυο είναι συνεχείς και το 

WordPress είναι μια δυναμική πλατφόρμα που αλλάζει συνεχώς. Για να επιβιώσεις, πρέπει 

να προσαρμοστείς!


