
 

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών 
Γνωρίζω το Διαδίκτυο 

 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

 Το  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) είναι μια υπηρεσία του Διαδικτύου 

που μας επιτρέπει να στείλουμε μηνύματα ή δεδομένα σε ηλεκτρονική 

μορφή.   

 Ένας χρήστης του διαδικτύου για να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα 

πρέπει αρχικά να δημιουργήσει έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σε κάποιο κεντρικό υπολογιστή π.χ. sch.gr  

 Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού, ο χρήστης δηλώνει την ταυτότητά  

του που είναι μοναδική στο συγκεκριμένο κεντρικό υπολογιστή, π.χ. 

superjohn.  

 Η ταυτότητα του χρήστη δεν χρειάζεται να περιέχει το πραγματικό του 

όνομα. Συνήθως είναι ένα ψευδώνυμο.  

 Από τον συνδυασμό της ταυτότητας του χρήστη και του ονόματος του 

κεντρικού υπολογιστή προκύπτει η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα 

λαμβάνει τα μηνύματα ο χρήστης π.χ. superjohn@sch.gr 

 Ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί με τον κεντρικό υπολογιστή από 
οποιοδήποτε υπολογιστή του διαδικτύου για να στείλει κάποιο μήνυμα ή να 
διαβάσει τα μηνύματα που έχει λάβει.  

 Όλα τα μηνύματα του χρήστη είναι αποθηκευμένα στον κεντρικό 
υπολογιστή.  
 

ΚΑΝΟΝΕΣ 

 Όταν δημιουργούμε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν 

δίνουμε ποτέ τα πραγματικά μας στοιχεία όπως, όνομα, επώνυμο, 

διεύθυνση, Τ.Κ, τηλέφωνο. Αντίθετα, χρησιμοποιούμε ψευδώνυμα. 

 Δεν γράφουμε τον κωδικό σε χαρτάκια και δεν το μοιραζόμαστε με άλλους.  

 Διαγράφουμε τα emails που λαμβάνουμε από αγνώστους.  
 

 

SPAM EMAILS 

 Τα spam emails είναι ενημερωτικά ή διαφημιστικά μηνύματα που 

στέλνονται μαζικά σε πολλούς παραλήπτες, χωρίς αυτοί να το έχουν 

ζητήσει.  

 Διαγράφουμε τα spam emails και δεν τα προωθούμε στους φίλους μας. 

 Για να αποφύγουμε τα spam emails  

o Ενεργοποιούμε τα φίλτρα spam στο λογαριασμό μας, ώστε να 

σταματά τα ανεπιθύμητα μηνύματα.  

o Δεν δημοσιοποιούμε το λογαριασμό μας στο Διαδίκτυο. 

o Δεν απαντάμε σε spam email.  

o Φτιάχνουμε δύο λογαριασμούς, ένα για να επικοινωνούμε με τους 

φίλους, το σχολείο και ένα δεύτερο για να το χρησιμοποιήσουμε σε 

διάφορες υπηρεσίες όπως παιχνίδια, ιστολόγια κλπ. 


