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e-mail o ηλεκτρονικός ταχυδρόμος
Αποστολή e-mail

ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΑΡΑΛΗΠΤΏΝ
Αρχικά καθορίζετε σε ποιους θα στείλετε το e-mail.
Πληκτρολογήστε στο πεδίο «Προς» τη διεύθυνση
του παραλήπτη. Καθώς πληκτρολογείτε, το Gmail θα
ψάχνει αυτόματα τις επαφές σας και θα σας προτείνει διευθύνσεις από τη λίστα των επαφών σας. Αν
εμφανιστεί το όνομα του παραλήπτη, κάντε κλικ πάνω
του. Διαφορετικά συνεχίστε την πληκτρολόγηση. Αν
γνωρίζετε ότι έχετε αποθηκεύσει τον παραλήπτη
στις «Επαφές» σας, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το
ονοματεπώνυμό του. Το Gmail θα σας εμφανίσει το
ονοματεπώνυμό του ενώ πληκτρολογείτε. Επιλέξτε το
και το Gmail θα εισαγάγει αυτόματα το e-mail του.
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Για να δημιουργήσετε ένα e-mail πατήστε το
κουμπί «ΣΥΝΤΑΞΗ», που βρίσκεται πάνω αριστερά
στη σελίδα. Θα εμφανιστεί κάτω δεξιά ένα νέο
παράθυρο για τη σύνταξη του μηνύματος. Στο
πάνω μέρος του παραθύρου γράφετε τις διευθύνσεις των παραληπτών του μηνύματος και το θέμα
του. Πιο κάτω γράφετε το κείμενο του e-mail. Στο
κάτω μέρος του παραθύρου υπάρχουν διάφορα
εικονίδια για την αποστολή του e-mail, τη μορφοποίηση του κειμένου του, την επισύναψη αρχείων,
την επισύναψη αρχείων από το Google Drive, την
προσθήκη φωτογραφιών στο κείμενο του e-mail,
τη δημιουργία link (δεσμών) στο κείμενό του καθώς και τη διαγραφή του.

gmail
Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε πάνω στη
λέξη «Προς», ώστε να εμφανιστεί η λίστα με τις
επαφές σας. Βρείτε τις επαφές που σας ενδιαφέρουν (υπάρχει και δυνατότητα αναζήτησης αν
έχετε πολλές επαφές) και τσεκάρετε τα κουτάκια με τα ονοματεπώνυμα των παραληπτών του
μηνύματος. Κατόπιν πατήστε «Επιλογή».

Αν θέλετε μπορείτε να κοινοποιήσετε το e-mail και σε άλλους παραλήπτες. Μπορείτε ακόμη να το κοινοποιήσετε σε
άλλους χωρίς να ενημερωθεί γι’ αυτό ο αρχικός παραλήπτης
του μηνύματος (Κρυφή κοινοποίηση). Για να κοινοποιήσετε
ένα e-mail, κάντε κλικ στο «Κοιν.». Για να κοινοποιήσετε κρυφά ένα e-mail, κάντε κλικ στο «Κρυφή κοιν.». Για παράδειγμα,
πατήστε «Κοιν.». Κάτω από το πεδίο «Προς» θα εμφανιστεί
ένα ακόμα πεδίο με τον τίτλο «Κοιν.». Συμπληρώσετε εκεί το
e-mail του παραλήπτη στον οποίο θέλετε να κοινοποιηθεί το
μήνυμα.

Στο πεδίο «Θέμα» συμπληρώστε
το θέμα του e-mail.
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e-mail o ηλεκτρονικός ταχυδρόμος
Κατόπιν συμπληρώστε το κείμενο του e-mail.
Πατώντας το εικονίδιο με το υπογραμμισμένο «Α»
στο κάτω μέρος (δεξιά από το εικονίδιο «Αποστολή»), εμφανίζονται εικονίδια για τη μορφοποίηση
του κειμένου.

ΕΠΙΣΎΝΑΨΗ ΑΡΧΕΊΩΝ
Αν θέλετε, μαζί με το e-mail μπορείτε να στείλετε ένα ή περισσότερα αρχεία. Για το σκοπό αυτό πατήστε το εικονίδιο επισύναψης (εμφανίζει ένα συνδετήρα). Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο από το οποίο θα
διαλέξετε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl, μπορείτε να
επιλέξετε περισσότερα από ένα αρχεία από τον ίδιο φάκελο. Τα επισυναπτόμενα αρχεία εμφανίζονται
στο κάτω μέρος του e-mail. Αν θέλετε να επισυνάψετε κι άλλα αρχεία, πατήστε πάλι το εικονίδιο της
επισύναψης. Τέλος, αν θέλετε να επισυνάψετε αρχεία που έχετε αποθηκεύσει στο Google Drive, πατήστε το εικονίδιο δεξιά από αυτό της επισύναψης.
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Αν θέλετε να προσθέσετε μία φωτογραφία μέσα στο κείμενο του e-mail (και όχι να τη στείλετε σαν επισυναπτόμενο
αρχείο), θα πρέπει να πατήσετε το εικονίδιο με τη φωτογραφική μηχανή. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί είτε σύρτε τη
φωτογραφία που θέλετε είτε πατήστε «Επιλογή φωτογραφιών
για μεταφόρτωση» και διαλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να
εισαγάγετε.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ LINK
Αν θέλετε να προσθέσετε ένα δεσμό (link) μιας ιστοσελίδας
ή μιας διεύθυνσης e-mail σε κάποιες λέξεις του κειμένου
σας, επιλέξτε πρώτα τη λέξη και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο
δημιουργίας link. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στην οποία θέλετε να μεταβαίνουν όσοι
κάνουν κλικ στη λέξη που επιλέξατε.
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e-mail o ηλεκτρονικός ταχυδρόμος
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ
Πατώντας το εικονίδιο με το βελάκι που
δείχνει προς τα κάτω (δεξιά από τον κάδο
ανακύκλωσης) εμφανίζονται διάφορες
επιλογές. Μεταξύ αυτών υπάρχει και ο
έλεγχος ορθογραφίας για την ορθογραφική διόρθωση του κειμένου σας.

ΑΠΟΣΤΟΛΉ E-MAIL
Για να στείλετε το e-mail πατήστε «Αποστολή».

ΔΙΑΓΡΑΦΉ E-MAIL
Αν αλλάξατε γνώμη και θέλετε να σβήσετε το e-mail, πατήστε το εικονίδιο με
τον κάδο ανακύκλωσης.
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ E-MAIL
Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να αποθηκεύσετε
προσωρινά το e-mail που δημιουργείτε και να
το συνεχίσετε κάποια άλλη στιγμή. Πατώντας
το εικονίδιο «χ» πάνω δεξιά στο παράθυρο, το
e-mail αποθηκεύεται και κλείνει το παράθυρο
σύνταξής του. Το e-mail σας αποθηκεύτηκε
στην κατηγορία «Πρόχειρα».

Για να δείτε τα e-mails που έχετε αποθηκεύσει προσωρινά, κάντε κλικ στην κατηγορία «Πρόχειρα». Για
να συνεχίσετε τη συγγραφή ενός ημιτελούς e-mail
κάντε απλώς κλικ πάνω του. Θα εμφανιστεί και πάλι
το παράθυρο δημιουργίας e-mail κάτω δεξιά.
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