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14.1 Η ηλεκτρονική διεύθυνση

Στο παραδοσιακό ταχυδρομείο η διεύθυνση κάθε σπιτιού είναι μοναδική, για να 
επιδίδονται τα γράμματα με ακρίβεια. Αν θέλουμε να παίρνουμε με σιγουριά την 
αλληλογραφία μας, χωρίς όμως να έχουμε σταθερή κατοικία, τότε μπορούμε να 
νοικιάσουμε μια ταχυδρομική θυρίδα. Η ταχυδρομική θυρίδα είναι ένα κλειδωμένο 
ντουλαπάκι σε μια μεγάλη ντουλάπα του ταχυδρομείου, το κλειδί του οποίου έχουμε 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(e-mail), Διεύθυνση 
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, 
Προγράμματα Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικής 
Αλληλογραφίας

Λέξεις Κλειδιά

Κεφαλαιο 14

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

Εισαγωγή

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο είναι μια μορφή ταχυδρομείου, με το οποίο μπο-
ρούμε να στείλουμε μηνύματα ή δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή. Τα μηνύματα που 
στέλνουμε με το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο είναι γνωστά με τον όρο: «e-mail».

0 Τι χρειαζόμαστε, όμως, για να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα;

0 Πώς μπορούμε να συντάξουμε και να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω 
του υπολογιστή μας;

0 Αν στο παραδοσιακό ταχυδρομείο χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση του σπιτιού μας, 
για να λάβουμε ένα γράμμα, ποια διεύθυνση χρησιμοποιούμε στο Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο;

Στο Κεφάλαιο που ακολουθεί θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε πώς να δια-
χειριζόμαστε το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, ώστε να στέλνουμε γρήγορα τα δικά 
μας μηνύματα.

Η ανάγκη του ανθρώπου για μετάδοση πληροφοριών και επικοινωνία από απόσταση υπήρχε από την αρχή 
της εξέλιξης του πολιτισμού. 
• Το 515 π.Χ. ο Δαρείος ο Α’ ιδρύει ένα οργανωμένο δίκτυο ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων με σταθμούς 

μεταγωγής. Ο ταχυδρόμος που μετέφερε ένα μήνυμα, άλλαζε στους σταθμούς μεταγωγής το κουρασμέ-
νο άλογο το οποίο ίππευε με άλλο ξεκούραστο, για να μεταφέρει πιο γρήγορα τα μηνύματα. 

• Το 400 έως 330 π.Χ. στην αρχαία Ελλάδα γίνεται συστηματική χρήση ταχυδρομικών περιστεριών. 
• Το 60 π.Χ. ο Ιούλιος Καίσαρας οργανώνει τακτικό ταχυδρομείο σε όλη τη Ρωμαϊκή επικράτεια, με μέση 

ταχύτητα μεταφοράς μηνυμάτων τα 6 χιλιόμετρα την ώρα. 
• Το 1836 κατοχυρώνεται η πρώτη επίσημη πατέντα για τον τηλέγραφο, ένα σύστημα μεταφοράς γραπτών 

μηνυμάτων, που χρησιμοποιεί για τη μεταφορά τους καλώδια παρόμοια με τα τηλεφωνικά. 
Με τον τηλέγραφο η ταχύτητα μεταφοράς γραπτών μηνυμάτων αποσυνδέεται από την ταχύτητα των μέσων 
μεταφοράς. Η μεταφορά μηνυμάτων με ηλεκτρικά σήματα έχει τα χαρακτηριστικά της μεγαλύτερης ταχύτη-
τας μεταφοράς αλλά και της αξιοπιστίας (ότι δηλαδή το μήνυμα φτάνει με σιγουριά στον προορισμό του). 
Με τη διάδοση των υπολογιστών γεννήθηκε η ανάγκη για ηλεκτρονική επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομέ-
νων μεταξύ δύο μακρινών υπολογιστών. Το 1971 ο Ρέι Τόμλινσον (Ray Tomlinson) δημιούργησε την πρώτη 
εφαρμογή Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Σήμερα σε πολλές χώρες ο αριθμός των μηνυμάτων μέσω 
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον αριθμό των γραμμάτων που διακινούνται με το 
παραδοσιακό ταχυδρομείο.
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μόνο εμείς. Με ανάλογο τρόπο λειτουργεί και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. Ο 
κάθε παραλήπτης έχει μία ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι μοναδική και έχει 
τη μορφή:

Η χρήση μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης είναι παρόμοια με τη 
χρήση της ταχυδρομικής θυρίδας. Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυ-
μα στους συγγραφείς του βιβλίου (παραλήπτες) στη διεύθυνση 
infobook@sch.gr, το μήνυμά σας θα επιδοθεί στον κεντρικό υπολο-
γιστή που φέρει το όνομα sch.gr. Το μήνυμα θα αποθηκευτεί σε 
έναν ειδικό αποθηκευτικό χώρο του υπολογιστή, στον οποίο έχουν 
πρόσβαση μόνο οι παραλήπτες. Για να παραλάβουν τελικά τα μηνύ-
ματα τους οι παραλήπτες, μπορούν να συνδεθούν, από οποιονδήπο-
τε υπολογιστή, με τον κεντρικό υπολογιστή και με τη χρήση μυστικού 
κωδικού πρόσβασης να διαβάσουν τα μηνύματα που τους έχουμε 
στείλει. 

14.2 Το περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail)

Συνήθως διαβάζουμε και στέλνουμε τα ηλεκτρονικά μας μηνύ-
ματα με ειδικά προγράμματα. Με αυτά τα προγράμματα αρχειοθετούνται όλα τα 
μηνύματα που έχουμε παραλάβει στον υπολογιστή μας καθώς και τα μηνύματα που 
στέλνουμε.

Στην Εικόνα14.2 βλέπουμε το περιβάλλον εργασίας δύο διαφορετικών Προ-
γραμμάτων Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας. Υπάρχουν πολλά δια-
φορετικά προγράμματα, αλλά έχουν παρόμοιες λειτουργίες.

Το όνομα του παραλήπτη. 
Δε χρειάζεται να είναι το πραγ-
ματικό μας όνομα. Είναι ένα εικο-
νικό όνομα ή ψευδώνυμο.

Το σύμβολο @ που 
σημαίνει «at» ή 
«στο».

Το όνομα έχει σχέση με το 
όνομα του Πάροχου υπηρε-
σιών, που δέχεται τα μηνύ-
ματα. Π.χ. sch

Κατάληξη, που έχει το ίδιο 
νόημα με την κατάληξη σε 
μια διέθυνση ιστοσελίδας 
(π.χ. gr, uk, com).

Η τελεία διαχω-
ρίζει τα δύο  
ονόματα.

Εικόνα 14.1. Η ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμά-
των είναι το ίδιο εύκολη, όσο μεγάλη κι αν είναι η 
πραγματική απόσταση μεταξύ αποστολέα και παρα-
λήπτη.

Εικόνα 14.2. Tα προγράμματα για τη διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: Mozilla και Outlook Express

ONOMA@ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ.GR 
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14.3 Σύνθεση και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο συμβάλλει στην ανάπτυξη της γραπτής επικοινωνί-
ας. Παρά τη διάδοση της τηλεφωνικής επικοινωνίας ένα γραπτό μήνυμα έχει τη δική 
του βαρύτητα και αξία. Ένα γραπτό μήνυμα είναι ένα κείμενο που αποτυπώνεται, 
διατηρείται, αλλά και μεταδίδεται σε άλλους. Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο δεν 
είναι μια ανταλλαγή σύντομων μηνυμάτων, όπως τα μηνύματα του κινητού τηλεφώ-
νου. Πολλές φορές μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, για να ανταλλάξουμε ολο-
κληρωμένες ιδέες, σκέψεις ή συναισθήματα με άλλους συνανθρώπους μας, όπως 
το ηλεκτρονικό μήνυμα στην Εικόνα 14.3. 

Με την επιλογή Δημιουργία  στο πρόγραμμα Outlook Express ή Σύνταξη  
 στο πρόγραμμα Mozilla μπορούμε να δημιουργήσουμε το μήνυμα που θέλουμε 

να στείλουμε.
Στη συνέχεια μπορούμε να αποστείλουμε το μήνυμα που συντάξαμε στον παραλή-

πτη του, επιλέγοντας τα κατάλληλα εικονίδια που σχετίζονται με τη λειτουργία της 
αποστολής. 

14.4 Παράδειγμα ανάγνωσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Για να διαβάσουμε τα μηνύματα που μας έχουν στείλει, αρκεί να επιλέξουμε τα 
«Εισερχόμενα» στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην Εικόνα 14.4 
μπορούμε να διακρίνουμε τα στοιχεία που εμφανίζονται κατά την ανάγνωση ενός 
ηλεκτρονικού μηνύματος.

Σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα μπορούμε να διακρίνουμε: 

Εικόνα 14.3. Σύνταξη ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στο πρόγραμμα Mozilla

Γράφουμε τη διεύθυνση του 
παραλήπτη. Π.χ. mail@un.org

Γράφουμε το θέμα  
του μηνύματος

Γράφουμε το κείμενο  
που θα στείλουμε
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• Την ημερομηνία και ώρα αποστολής,
• τον αποστολέα και την ηλεκτρονική του διεύθυνση,
• τη λίστα με τους παραλήπτες και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις,
• το θέμα του, 
• το περιεχόμενό του και
• αν υπάρχουν επισυναπτόμενα αρχεία.

14.5 Πλεονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Μπορούμε να συνοψίσουμε τους λόγους για τους οποίους το Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στους εξής:
1. Είναι πολύ γρήγορο. Ένα μήνυμα μπορεί να μεταδοθεί σε λίγα λεπτά στην άλλη 

άκρη της γης μεταφέροντας κείμενο, ήχο, εικόνα ή βίντεο.
2. Είναι αξιόπιστο. Για μεγαλύτερη ασφάλεια σε σημαντικά μηνύματα είναι καλό να 

ζητάμε απαντητικό μήνυμα με επιβεβαίωση παραλαβής.
3. Είναι οικονομικό. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων δεν κοστίζει τίποτα, αν 

είμαστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. 
4. Δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, για να μη 

χάσουμε κάποιο μήνυμα που έχει σταλεί σ’ εμάς. Αυτά αποθηκεύονται αυτόματα 
στη θυρίδα μας. Όποτε και να συνδεθούμε στο Διαδίκτυο, μπορούμε να τα παρα-
λάβουμε και να τα διαβάσουμε.

Εικόνα 14.4. Ανάγνωση ενός ηλεκτρονικού μηνύματος με το πρόγραμμα Mozilla

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο;
2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου;
3. Ποια προγράμματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον υπολογιστή μας, για να διαχειριστού-

με την ηλεκτρονική μας διεύθυνση;
4. Τι μορφή έχει μια ηλεκτρονική διεύθυνση;

Μπορούμε να διαβά-
σουμε το περιεχόμενο 

του μηνύματος με απλή επι-
λογή από τη σειρά που ανα-
φέρει τα στοιχεία του μηνύ-
ματος
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