
Από ένα λογαριασμό Gmail, αυτόματη προώθηση 
μηνυμάτων σε πολλούς! 

Ανοίξτε τον λογαριασμό   xxx@gmail.com – “πηγή”. 

Από τον λογαριασμό “πηγή” θα δημιουργήσουμε προϋποθέσεις  αυτόματης προώθησης  μηνυμάτων σε όσους 

άλλους λογαριασμούς θέλουμε!   

 

 

 

 

 

Επιλέγουμε – με κλικ – την καρτέλα  ‘Προώθηση/POP/IMAP’  και αμέσως μετά το ‘Προσθήκη διεύθυνσης 

προώθησης’. 

 

 

 

 

…Γράψε στο πλαίσιο του 

παραθύρου, την 

ηλεκτρονική διεύθυνση 

(email) του παραλήπτη. 

Πάτησε ‘Επόμενο’… 

 

 

1.  κλικ εδώ… 

2. κλικ στο ‘Ρυθμίσεις’ 



 

Εδώ μας ζητά επιβεβαίωση. 

Η Google είναι προσεκτική και θέλει  να 

προστατέψει την αλληλογραφία μας! 

 

Πατάμε στο ‘Συνέχεια’… 

 

 

 

 

… Εδώ η Google μας 

λέει ότι έκανε αυτό 

που της είπαμε να 

κάνει… 

Πατήστε οκ 

 

 

 

Στο email του «παραλήπτη»  έχει πάει ένα μήνυμα –αρκετά  μακροσκελές- στο οποίο ο 

παραλήπτης  πρέπει να κάνει δυο πράξεις. 

 Πράξη (Ι) :    Να πατήσει  στην υπερσύνδεση του μεγάλου κόκκινου πλαισίου, που δείχνω στην παρακάτω 

εικόνα. 

 Πράξη (ΙΙ) :   Ο ‘κωδικός επιβεβαίωσης’  ίσως χρειαστεί  να εισαχθεί  στις ρυθμίσεις του λογαριασμού 

«πηγή».   

 

 

Προς το παρόν, κρατήστε τον κωδικό επιβεβαίωσης 21…020. 

 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ‘παραλήπτη’. 



Είστε στο δικό σας λογαριασμό και πατήσατε στην υπερσύνδεση .  Θα δείτε  το παρακάτω παράθυρο (ή κάτι σαν 

αυτό εφόσον ο ‘παραλήπτης’ δεν είναι λογαριασμός gmail). 

Πατήστε ‘Επιβεβαίωση’… 

 

 

…Να και το τελευταίο μήνυμα, που θα δείτε εκεί στο περιβάλλον του λογαριασμού σας. 

 

 

 

 

Ας πάρουμε μια …ανάσα:  Λάβατε μήνυμα στο προσωπικό σας λογαριασμό, που θέλετε να είναι ο αποδέκτης 

προώθησης mail. Ανοίξατε το μήνυμα και επιβεβαιώσατε την αίτηση, λαμβάνοντας ως τελικό μήνυμα  ότι  «Ο 

χρήστης xxx@gmail.com μπορεί πλέον να προωθεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη διεύθυνση 

ψψψ@ωωω. 

Αν όλα είναι έτσι, κλείστε τον λογαριασμό ‘αποδέκτη της προώθησης’. 

 

Ανοίγω μια παρένθεση - που σας αφορά, αν κάτι ‘στραβώσει’ με τον  υπερσύνδεσμο… 

     Εδώ είχαμε μείνει στον λογαριασμό «πηγή».  Εφόσον δεν λειτουργήσει η  υπερσύνδεση,  αντιγράψτε τον ‘κωδικό 

επιβεβαίωσης’ εδώ στον λογαριασμό «πηγή» και πατήστε ‘Επαλήθευση’. 

 

 

 

Θα εισάγετε τον ‘κωδικό επιβεβαίωσης’  στο πλαίσιο 

και θα πατήστε στο κουμπάκι ‘Επαλήθευση’… 

Ο λογαριασμός «πηγή»… Ο λογαριασμός «αποδέκτης  της 

προώθησης»… 



Κλείσατε τον λογαριασμό ‘παραλήπτη της προώθησης’ και είστε πλέον στον λογαριασμό «πηγή», που πρέπει –ας 

το επαναλάβω- απαραίτητα να είναι λογαριασμός gmail. 

Επιλέξτε τη καρτέλα ‘Φίλτρα και αποκλεισμένες διευθύνσεις’ και μετά πατήστε ‘Δημιουργία νέου φίλτρου’. 

 

 

 

 

Εδώ –στο πλαίσιο Προς- θα γράψετε το 

email του λογαριασμού «πηγή»… 

…Πατήστε στο ‘Δημιουργία φίλτρου με 

αυτήν  την αναζήτηση’. 

 

ΣΧΟΛΙΟ : Στο περιβάλλον ‘Φίλτρα’ 

μπορείς να έχεις σπουδαίες επιλογές, 

αλλά δεν θα αναφερθώ –στην 

παρούσα ανάρτηση- σε αυτές…  

 

 

 

 

 

 

Εδώ θέλει προσοχή! 

 Θα τσεκάρετε το ‘Προώθηση στη 

διεύθυνση’ και 

 Θα επιλέξετε το email  του 

παραλήπτη, από τη λίστα του 

πλαισίου. 

 Θα πατήσετε στο ‘Δημιουργία 

φίλτρου’ 

 



 

Να τι θα φαίνεται στη καρτέλα ‘φίλτρα και αποκλεισμένες διευθύνσεις’… 

 

 

Πάμε τώρα στη καρτέλα ‘Προώθηση/POP/IMAP’ 

 

 

 

 

Αν θελήσετε να προσθέσετε και άλλο λογαριασμό ως παραλήπτη προώθησης να επαναλάβετε τη διαδικασία.  

Αυτό ήταν!  Ελπίζω να φτάσετε στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Λίγη υπομονή θέλει από εσάς.  Η ιδέα, το …ψάξιμο  

και οι οδηγίες είναι δική μου συμβολή… 

Προσοχή ! 

 Επιλέξτε το ‘Προώθηση αντιγράφου…κλπ’ 

 Πατήστε –οπωσδήποτε- στο  ‘Αποθήκευση αλλαγών’ (ρολάρετε  την 

καρτέλα ως το τέλος της ) 
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