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Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) - συνέχεια 
Αυτή την εβδομάδα,  θα προσπαθήσουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας, σε δύο παραλήπτες ταυτόχρονα. Θα το δούμε με  το gmail. 

 
Εάν δουλεύουμε με υπολογιστή πατάμε το κουμπί 
Σύνταξη πάνω αριστερά στο παράθυρο του Gmail. 
(Δες και το υλικό της προηγούμενης εβδομάδας 
Στο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογούμε :  

Προς  giannis.pgiannakelis@gmail.com 

Εάν το στείλαμε με επιτυχία την προηγούμενη εβδομάδα, θα μας εμφανίσει ολόκληρο το 
όνομα αν πληκτρολογήσουμε τα πρώτα γράμματα, δηλαδή giannis.p  

Κατόπιν πρέπει να πληκτρολογήσουμε το 2ο παραλήπτη. Ο 
δεύτερος παραλήπτης θα είναι ο εαυτός μας. Αν δε θυμό-
μαστε το e-mail μας, κάνουμε κλικ στο γράμμα που είναι το 
αρχικό του ονόματος μας πάνω δεξιά στην οθόνη (σε εσάς 
δε θα είναι  Γ). Μας εμφανίζεται το e-mail μας. Σημειώνου-
με σε ένα χαρτί το e-mail μας αν δεν το θυμόμαστε, και κά-
νουμε κλικ στο παράθυρο του μηνύματος δίπλα στο όνομα 
του 1ου παραλήπτη (το δικό μου). 

Θέμα θα βάλετε : Διπλό μήνυμα 

Κείμενο μηνύματος : όλα o.k. 

Πατάμε το κουμπί αποστολή.  

Εάν δουλεύουμε από κινητό μετά την πληκτρολόγηση του 1ου e-mail πατάμε το κενό διά-
στημα και συνεχίζουμε να πληκτρολογούμε το δεύτερο e-mail. Η 
αποστολή γίνεται όπως την προηγούμενη φορά. 

Προσπαθήστε αν δυσκολεύεστε με την αποστολή μηνύματος να 
ζητήσετε βοήθεια από κάποιο οικείο πρόσωπο ή φίλο. Αν δεν 
μπορέσετε παρ’ όλα αυτά, και υπάρχει κάποιος με περισσότερη άνεση και δικό του e-mail, 
ζητήστε του να στείλετε την απάντηση μέσω του e-mail αυτού (ζητήστε δηλαδή να σας εξυ-
πηρετήσει). Εάν τα καταφέρετε με αυτόν τον τρόπο, γράψτε το στο κείμενο του μηνύματος. 
 

Το στείλατε  ;      Ναι / Οχι 

Εάν όχι τι σας δυσκόλεψε ; (π.χ. δεν υπάρχει κάποιος στο σπίτι να ξέρει περισσότε-

ρα, δεν έχω internet γενικά κ.τ.λ.)        

           

           

            


