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Αποστολή μηνυμάτων στο Gmail 

Σύνταξη μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 

1. Σε τηλέφωνο ή tablet με Android , ανοίξτε την εφαρμογή Gmail  . 

2. Κάτω δεξιά πατήστε Σύνταξη . 

3. Στο πεδίο "Προς", προσθέστε παραλήπτες, δηλαδή τα άτομα που 

θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε 

παραλήπτες: 

• Στα πεδία "Κοιν." και "Κρυφή κοιν.". 

• Όταν συντάσσετε ένα μήνυμα, με το σύμβολο + ή το στοιχείο 

@mention και το όνομα της επαφής στο πεδίο κειμένου. 

4. Προσθέστε ένα θέμα. 

5. Γράψτε το μήνυμά σας. 

Στην κορυφή της σελίδας, πατήστε Αποστολή . 

Συμβουλή: Για να προσθέσετε μορφοποίηση, όπως κείμενο με έντονους 

χαρακτήρες ή χρώμα, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε 

και, κατόπιν, πατήστε Εικονίδιο επιλογών μορφοποίησης για τη λειτουργία 

σύνταξης του Gmail.  

 

Ανάκληση μηνύματος με τη λειτουργία αναίρεσης αποστολής 

1. Αμέσως αφού στείλετε ένα μήνυμα, θα εμφανιστεί το μήνυμα 

επιβεβαίωσης της αποστολής, καθώς και η επιλογή για αναίρεση της 

αποστολής. 

2. Πατήστε Αναίρεση. 



Προσθήκη παραληπτών (Κοιν.) 

Όταν προσθέτετε παραλήπτες στο μήνυμά σας, έχετε τη δυνατότητα να 

προσθέσετε ένα πεδίο κοινοποίησης ("Κοιν."). Οποιοσδήποτε παραλήπτης 

στο πεδίο αυτό θα μπορεί να δει τους άλλους παραλήπτες του μηνύματος. 

Το πεδίο "Κοιν." χρησιμοποιείται συχνά για την προσθήκη παραληπτών σε 

κάποιο μήνυμα, όταν εκείνοι δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια. 

Απόκρυψη παραληπτών (Κρυφή κοιν.) 

Εάν στέλνετε ένα μήνυμα και θέλετε να αποκρύψετε τη διεύθυνση ηλ. 

ταχυδρομείου του παραλήπτη, μπορείτε να τον προσθέσετε στο πεδίο 

κρυφής κοινοποίησης ("Κρυφή κοιν."). 

Πώς λειτουργεί το πεδίο "Κρυφή κοιν.": 

• Οι παραλήπτες δεν θα γνωρίζουν ότι προσθέσατε οποιονδήποτε στο 

πεδίο "Κρυφή κοιν.". 

• Ο καθένας που προσθέτετε στο πεδίο "Κρυφή κοινοποίηση" θα 

βλέπει ότι προστέθηκε μέσω του πεδίου αυτού. Θα μπορεί, επίσης, 

να δει όλους τους παραλήπτες των πεδίων "Προς" και "Κοινοποίηση".  

• Σημείωση: Αν δεν χρησιμοποιούν το Gmail, ενδέχεται να μην 

μπορούν να δουν αυτές τις πληροφορίες. 

• Τα άτομα που προσθέτετε στο πεδίο "Κρυφή κοιν." δεν μπορούν να 

δουν το όνομα ή τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου οποιουδήποτε 

προσθέσατε στο πεδίο "Κρυφή κοιν.". 

• Εάν κάποιοι απαντήσουν στο μήνυμα χρησιμοποιώντας την επιλογή 

απάντησης σε όλους, τα άτομα στο πεδίο "Κρυφή κοιν." δεν θα 

μπορούν να δουν την απάντηση. 

Αποστολή μηνύματος προς πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα 

Όταν γράφετε ένα μήνυμα, θα προσθέσετε τους παραλήπτες στα πεδία 

"Προς", "Κοιν.", "Κρυφή κοιν.". 

Για να προσθέσετε περισσότερους από έναν παραλήπτες, βάλτε ελληνικό 

ερωτηματικό ανάμεσα σε κάθε όνομα ή διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κλικ στα πεδία "Προς", "Κοιν." 

ή "Κρυφή κοιν." για να προσθέσετε παραλήπτες ή να διαχειριστείτε τις 

ετικέτες επαφών σας. 

Εάν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πολλά 

άτομα, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια ομάδα. 

Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ομάδας στα πεδία "Προς", "Κοιν." ή "Κρυφή κοιν.". 



Εργασία 
 
Δοκιμάστε να στείλετε κάποια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email). Καταγράψτε τα θετικά και αρνητικά συναισθήματα που νιώσατε και 
αναφέρετε τις πιθανές αιτίες. 
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