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Ο	σκοπός	αυτού	του	βιβλίου	είναι	να	καλύψει	ένα	πλήθος	θεμάτων	που	ενδιαφέρουν	
τους	περισσότερους	χρήστες	υπολογιστών.		Καταβλήθηκε	ιδιαίτερη	προσπάθεια	να	
γραφθεί	σε	απλή	γλώσσα,	να	είναι	φιλικό	και	να	δείχνει	με	καθαρό	τρόπο	βηματικά	
τόσο	τις	απλές	εργασίες	που	μπορεί	να	θέλει	να	εκτελέσει	ένας	χρήστης	στον	υπο-
λογιστή	του	όσο	και	τις	πιο	προχωρημένες,	χωρίς	τεχνικές	ορολογίες	που	μπορεί	να	
μπερδέψουν	έναν	άπειρο	χρήστη.	Το	βιβλίο	αυτό	καθοδηγεί	και	βοηθά	πρακτικά	τον	
χρήστη	να	εξοικειωθεί	με	τον	υπολογιστή	του	και	να	τον	χρησιμοποιεί	όσο	πιο	απο-
τελεσματικά	γίνεται.

Σε Ποιους Απευθύνεται Αυτό το Βιβλίο
Αυτό	το	βιβλίο	απευθύνεται	στον	καθημερινό	χρήστη	υπολογιστών,	που	θέλει	 ένα	
βιβλίο	που	να	τον	βοηθά	να	γίνει	καλύτερος	χρήστης.	Αν	και	δεν	είναι	ένα	πολύπλοκο	
βιβλίο	που	εξετάζει	σε	βάθος	κάθε	θέμα,	σας	βοηθά	ωστόσο	να	μάθετε	και	προσφέρει	
το	υπόβαθρο	που	χρειάζεται	ένας	τυπικός	χρήστης	που	θέλει	να	προάγει	τις	γνώσεις	
του.	Επίσης,	απευθύνεται	στον	σπουδαστή	που	θέλει	να	μάθει	πιο	οργανωμένα	όσα	
αφορούν	το	Διαδίκτυο	και	στον	καθηγητή	που	θέλει	μία	βάση	για	να	διδάξει	τα	θέμα-
τά	του,	μαζί	με	σχετικές	ασκήσεις.

Πώς Είναι Οργανωμένο το Βιβλίο
Το	βιβλίο	αυτό	είναι	αφιερωμένο	στο	Internet	και	κάποιες	εφαρμογές	του	που	υπάρ-
χουν	στα	Windows	10.	Στο		τέλος	των	κεφαλαίων	υπάρχουν	ασκήσεις	που	σας	βοη-
θούν	να	ελέγχετε	τις	γνώσεις	σας	και	τις	οποίες	μπορείτε	να	βρείτε	στο	δικτυακό	τόπο	
των	 εκδόσεων	 ΔΙΣΙΓΜΑ,	 στη	 διεύθυνση	 https://www.disigma.gr/diktya-ypologiston-
kai-diadikto-grigora-kai-apla.html.

Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο
Αυτό	το	βιβλίο	χρησιμοποιεί	διάφορες	συμβάσεις	για	να	σας	βοηθήσει	να	διδαχτείτε	
τα	θέματά	του	πιο	αποτελεσματικά.	Εδώ	δίνουμε	μία	σύνοψη	αυτών	των	συμβάσεων:

Πλήκτρα συντόμευσης 
Όταν	πρέπει	να	πατήσετε	ένα	συνδυασμό	πλήκτρων,	αυτό	αναφέρεται	βάζοντας	το	
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πρώτο	πλήκτρο	με	ένα	συν	(+)	και	μετά	το	πλήκτρο	που	πρέπει	να	πατηθεί	μαζί.	Για	
παράδειγμα,	η	συντόμευση		Ctrl+C,	σημαίνει	ότι	πρέπει	να	πατήσετε	και	να	κρατήσε-
τε	πατημένο	το	πρώτο	πλήκτρο	(Ctrl)	και	μετά	να	πατήσετε	το	δεύτερο	πλήκτρο	(C)	
πριν	ελευθερώσετε	και	τα	δύο	πλήκτρα.	Ειδικά,	αν	το	ένα	πλήκτρο	είναι	το	πλήκτρο	
των	Windows,	αυτό	αναφέρεται,	ως	 	+	Ζ	αν,	για	παράδειγμα,	πρέπει	να	πατήσετε	
το	πλήκτρο	των	Windows	με	το	Ζ.
Το		βιβλίο	είναι	εμπλουτισμένο	με	διάφορα	ειδικά	στοιχεία	που	σας	δίνουν	διάφορα	
είδη	πληροφοριών,	όπως:

ΣΗΜΕΊΏΣΗ
Οι σημειώσεις επισημαίνουν κάποια ειδική πληροφορία που αφορά το υλικό που 
διαβάζετε και ξεκαθαρίζουν ιδέες και διαδικασίες.

ΥΠΟΔΕΊΞΗ
Οι υποδείξεις σας υποδεικνύουν λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή συντομεύ-
σεις διαδικασιών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η προσοχή σας προειδοποιεί για πιθανά προβλήματα.

Online Συνδέσεις
Μπορείτε	να	βρείτε	την	αρχική	σελίδα	του	βιβλίου	στη	διεύθυνση	www.disigma.gr	και	
πηγαίνοντας	στα	βιβλία	Πληροφορικής,	Γενικά Βιβλία Υπολογιστών.	Θα	χαρούμε	
αν	πάρουμε	τις	παρατηρήσεις	ή	τα	σχόλιά	σας	στην	ηλεκτρονική	διεύθυνση	info@
disigma.gr.
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ΚΥΡΊΑ ΣΗΜΕΊΑ  
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ

 ` Εξοικείωση με το Παράθυρο 
της Αλληλογραφίας

 ` Ρυθμίσεις Αλληλογραφίας
 ` Δημιουργία και Αποστολή 

Νέου Μηνύματος
 ` Ανάγνωση, Απάντηση και 

Προώθηση Μηνύματος
 ` Λήψη Συνημμένων Αρχείων
 ` Εφαρμογή Ημερολόγιο
 ` Εφαρμογή Άτομα

Σε	αυτή	την	ενότητα	θα	μιλήσουμε	εν	συντομία	για	
την	ηλεκτρονική	αλληλογραφία	που	παρέχεται	από	
τα	Windows	10.	Αν	 έχετε	 χρησιμοποιήσει	προηγού-
μενες	 εκδόσεις	 των	Windows,	 μάλλον	θα	γνωρίζετε	
το	Outlook Express,	 ή	 το	Windows Live Mail,	 που	
ήταν	τα	προγράμματα	ηλεκτρονικής	αλληλογραφίας	
που	χρησιμοποιούντο	σε	παλαιότερα	Windows.	Από	
τα	Windows	8	και	8.1	και	μετά	άλλαξαν	πάλι	τα	πράγ-
ματα	και	το	πρόγραμμα	ηλεκτρονικής	αλληλογραφί-
ας	είναι	ενσωματωμένο	στα	Windows	και	ονομάζεται	
Αλληλογραφία (Mail).
Η	 Αλληλογραφία	 έρχεται	 προ-εγκατεστημένη	 στα	
Windows	10	και	είναι	απλή	στη	διαμόρφωση	και	χρή-
ση,	οπότε	αξίζει	να	τη	δοκιμάσετε.	Θα	πρέπει	ωστόσο,	
να	δημιουργήσετε	πρώτα	ένα	λογαριασμό	Microsoft	
(δηλαδή,	 ένα	 λογαριασμό	 ηλεκτρονικού	 ταχυδρο-
μείου	 που	 να	 υποστηρίζει	 η	 Αλληλογραφία	 όπως	
Outlook.com,	Exchange,	Gmail,	Yahoo!	Mail,	iCloud	και	
οποιονδήποτε	POP	ή	IMAP	λογαριασμό.	Αν	έχετε	ήδη	
κάποιον	τέτοιο	λογαριασμό	αλληλογραφίας,	μπορεί-
τε	να	λαμβάνετε	μηνύματα	από	αυτούς	τους	λογα-
ριασμούς	μέσω	της	Αλληλογραφίας,	οπότε	έτσι	θα	
έχετε	ένα	κεντρικό	σημείο	να	διαχειρίζεστε	όλη	την	
αλληλογραφία	 σας.	 Στην	 Αλληλογραφία,	 υπάρχει	
επίσης	δυνατότητα	να	έχετε	ημερολόγιο	και	επαφές,	
τα	οποία	συγχρονίζονται	με	τον	υπολογιστή	σας	και	
το	Internet.
Επιπλέον,	με	αυτήν	την	βοηθητική	εφαρμογή	μπορεί-
τε	να	χειρίζεστε	ακόμα	και	τους	λογαριασμούς	σας	σε	
κοινωνικά	μέσα	δικτύωσης	 (Facebook,	Twitter	κ.λπ.).	
Με	αυτόν	τον	τρόπο,	απλοποιείται	η	διαδικασία	σύν-
δεσης	σε	κάθε	τέτοιο	λογαριασμό,	γιατί	όταν	ορίσε-
τε	αυτούς	τους	λογαριασμούς	στα	Windows,	γίνεται	
αυτόματα	 η	 σύνδεση	 σε	 κάθε	 τέτοια	 υπηρεσία	 και	
γίνεται	αυτόματη	εισαγωγή	των	επαφών	σας.

Εφαρμογή 
Αλληλογραφία των 
Windows 10
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Με	την	Αλληλογραφία,	μπορείτε	να	διαβάζετε	και	να	απαντάτε	στην	αλληλογραφία	
σας	ακόμη	και	όταν	δεν	είστε	συνδεδεμένοι.	Όταν	συνδέεστε,	θα	γίνεται	αυτόματα	
λήψη	των	νέων	μηνυμάτων	ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου	στον	υπολογιστή	σας,	όπως	
και	αποστολή	τυχόν	μηνυμάτων	που	βρίσκονται	στα	Εξερχόμενα. 

5.1 Εξοικείωση με το Παράθυρο της Αλληλογραφίας
Για να κάνετε τις βασικές εργασίες  στην Αλληλογραφία, κάντε τα εξής: 

1.	 Για	να	ξεκινήσετε	την	Αλληλογραφία,	πατήστε	το	κουμπί	Αλληλογραφία	στο	
μενού	Έναρξη. 
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2.	 Την	πρώτη	φορά	που	ανοίγετε	την	Αλληλογραφία,	θα	πρέπει	να	δηλώσετε	
ένα	 λογαριασμό	ηλεκτρονικού	 ταχυδρομείου	και	 το	 είδος	 του	 λογαριασμού.	
Στη	συνέχεια,	θα	πρέπει	να	εισαγάγετε	το	τηλέφωνο	και	τον	κωδικό	πρόσβα-
σης	του	λογαριασμού.	Σε	περίπτωση	που	δεν	έχετε	κάποιον	λογαριασμό,	μπο-
ρείτε	να	τον	δημιουργήσετε	μέσα	από	το	παράθυρο	της	εφαρμογής.

3.	 Το	παράθυρο	της	εφαρμογής	Αλληλογραφία	είναι	απλό.	Αν	δεν	έχετε	συνδεθεί	
ήδη	με	κάποιον	λογαριασμό,	βλέπετε	στο	κεντρικό	μέρος	μία	εικόνα,	την	οποία	
μπορείτε	να	προσαρμόσετε	ανάλογα	με	την	επιθυμία	σας.
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	 Πάνω	αριστερά	στο	παράθυρο	υπάρχει	το	κουμπί	Σύμπτυξη 
και	το	κουμπί	Νέο Μήνυμα	(+).	

	 Στο	 κάτω	 μέρος	 υπάρχουν	 τέσσερα	
κουμπιά,	 το	 κουμπί	 Αλληλογραφία,	
το	 κουμπί	 Ημερολόγιο,	 το	 κουμπί	
Επαφές	και	το	κουμπί	Ρυθμίσεις.
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ΣΗΜΕΊΏΣΗ 
Η Αλληλογραφία λειτουργεί και σε οθόνες αφής. 

4.	 Για	 να	 συνδεθείτε	 με	 ένα	 λογαριασμό,	 πατήστε	 το	
κουμπί	Σύμπτυξη	ώστε	 να	δείτε	 το	 κουμπί	Λογα-
ριασμοί	 και	μετά	να	 επιλέξετε	 το	λογαριασμό	που	
θέλετε.	

 5. Αφού	επιλέξετε	ένα	λογαριασμό,	μπορείτε	να	αλλάξε-
τε	τις	επιλογές	συγχρονισμού	με	την	επιλογή	Αλλα-
γή ρυθμίσεων συγχρονισμού γραμματοκιβωτίου. 
Υπάρχει	και	η	δυνατότητα	διαγραφής	ενός	λογαρια-
σμού.	Στο	τέλος	κάντε	κλικ	στο	κουμπί	Αποθήκευση. 
Μετά	από	αυτό	το	σημείο,	μπορείτε	να	αρχίσετε	να	
χρησιμοποιείτε	 την	Αλληλογραφία	 για	 να	 στέλνετε	
και	να	λαμβάνετε	μηνύματα.

6.			Πατήστε	 το	 κουμπί	 Σύμπτυξη	 για	
να	πάτε	στο	φάκελο	Εισερχόμενα	ή	
να	πατήσετε	το	κουμπί	Περισσότε-
ρα	 για	 να	δείτε	 όλους	 τους	φακέλους.	Θα	δείτε	 τους	φακέ-
λους	 Εξερχόμενα,	 Εισερχόμενα,	Ανεπιθύμητη αλληλογρα-
φία, Απεσταλμένα,	Αρχειοθέτηση,	Διαγραμμένα,	 Ιστορικό 
συνομιλίας και	Πρόχειρα.

7.	 Αν	θέλετε	να	φαίνονται	και	άλλοι	φάκελοι	εκτός	από	
τα	Εισερχόμενα,	πατήστε	το	κουμπί	Περισσότερα	και	
κάντε	δεξιό	κλικ	σε	ένα	φάκελο	και	επιλέξτε	Προσθή-
κη στα Αγαπημένα.	Θα	βλέπετε	πλέον	και	αυτόν	το	
φάκελο	όταν	κάνετε	κλικ	στο	κουμπί	Σύμπτυξη. 7
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