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ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ  

ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) 

 

Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). 

Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα τθσ Google, κάνουμε κλικ 

ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.google.gr  

 

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι Gmail  

http://www.google.gr/
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Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι «Δημιουργία Λογαριασμοφ >» 

και ςυμπλθρϊνουμε τα άδεια κουτάκια (πεδία θλεκτρονικισ φόρμασ) με τα 

ςτοιχεία μασ 
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Συμπλθρϊνουμε με λατινικοφσ χαρακτιρεσ: όνομα, επϊνυμο, επικυμθτό όνομα του 

λογαριαςμοφ e-mail που κζλουμε και κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι «ελζγξτε τα 

διαθεσιμότητα». Εφόςον το πρόγραμμα τθσ Google μασ επιβεβαιϊςει ότι το όνομα 

που πλθκτρολογιςαμε είναι διακζςιμο, πλθκτρολογοφμε τον κωδικό πρόςβαςθσ 2 

φορζσ για επιβεβαίωςθ από το πρόγραμμα ότι το ζχουμε πλθκτρολογιςει ςωςτά. 

Ο κωδικόσ πρόςβαςθσ πρζπει να περιλαμβάνει γράμματα και αρικμοφσ και ίςωσ 

και κάποιο ςφμβολο για να είναι πιο δφςκολοσ να εντοπιςτεί. 

Σασ ςυμβουλεφουμε να ςθμειϊνετε ςε χαρτί το όνομα και τον κωδικό πρόςβαςθσ 

τθν ϊρα που τον πλθκτρολογείτε. 

Στθ ςυνζχεια θ Google μασ δίνει τθ δυνατότθτα μυςτικισ ερϊτθςθσ και μυςτικισ 

απάντθςθσ που κα χρθςιμοποιιςει ςε περίπτωςθ που δεν κυμόμαςτε τον κωδικό 

πρόςβαςθσ που ζχουμε χρθςιμοποιιςει, ϊςτε να εξαςφαλίςει ότι είμαςτε εμείσ 

που ηθτάμε τον κωδικό πρόςβαςθσ μασ και όχι κάποιοσ άγνωςτοσ. 

Εκτόσ από ερωτιςεισ που μασ προτείνει, μασ δίνει τθ δυνατότθτα να 

χρθςιμοποιιςουμε τθ δικι μασ προςωπικι ερϊτθςθ. 

Στθ ςυνζχεια πλθκτρολογοφμε ζνα άλλο e-mail για να μπορζςει θ Google να μασ 

ςτείλει το νζο μασ κωδικό πρόςβαςθσ ςε περίπτωςθ που τθσ τον ηθτιςουμε με τθ 

διαδικαςία τθσ μυςτικισ ερϊτθςθσ και μυςτικισ απάντθςθσ. 
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Για να επιβεβαιϊςει θ Google ότι όλα όςα πλθκτρολογιςαμε ζχουν γίνει από 

ανκρϊπινα χζρια και όχι από πρόγραμμα-μθχανι, μασ ηθτάει να 

πλθκτρολογιςουμε κάποιουσ χαρακτιρεσ που μασ δείχνει με ελαφρϊσ αλλοιωμζνθ 

μορφι και οι οποίοι αν πλθκτρολογιςουμε λάκοσ αλλάηουν ςε επόμενθ φόρτωςθ 

τθσ ςελίδασ. 

Τζλοσ κάνουμε κλικ ςτθν 

επιλογι για τθ δθμιουργία 

του λογαριαςμοφ gmail. 

Εφόςον ζχουμε 

πλθκτρολογιςει τουσ 

περίεργουσ χαρακτιρεσ ςωςτά, μασ εμφανίηει ζνα παράκυρο για τθν αρχικι ςελίδα 

του προγράμματοσ και δθμιουργεί το νζο λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

 

 

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι «Εμφάνιση του λογαριασμοφ μου »»  

και εμφανίηεται θ ςελίδα με τα ειςερχόμενα μθνφματα. 
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Είναι 3 μθνφματα που ςτζλνει θ Google με τθν δθμιουργία του νζου e-mail 

 

 

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι «Ρυθμίσεις»  
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Στθν καρτζλα «Γενικά» μποροφμε εκτόσ άλλων επιλογϊν να δθλϊςουμε μια 

υπογραφι μασ για να μπαίνει αυτόματα κάτω από νζα μασ μθνφματα με τθν 

δθμιουργία τουσ. 

Στθν καρτζλα «Λογαριασμοί και Εισαγωγή» μποροφμε να δθλϊςουμε να 

λαμβάνουμε μθνφματα και από άλλο λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, 

όπωσ επίςθσ να φαίνεται ότι ςτζλνουμε από άλλο λογαριαςμό θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου. 

Στθν καρτζλα «Προώθηση και POP/IMAP» βλζπουμε μεταξφ άλλων, αν είναι 

ρυκμιςμζνο για να μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το gmail από άλλο πρόγραμμα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, όπωσ το Microsoft Outlook. 

Η Google μασ δίνει τθ δυνατότθτα να εφαρμόςουμε διάφορα θζματα για τθν 

εμφάνιςθ των ςελίδων του gmail μασ. 

Το Buzz είναι ζνασ ανταγωνιςτισ του Twitter και του Facebook. 

Κάνουμε Αποκικευςθ των ρυκμίςεων που ζχουμε αλλάξει και επιςτρζφουμε ςτθ 

ςελίδα με τα ειςερχόμενα μθνφματα. 

Τα 3 μθνφματα που μασ ζχει ςτείλει θ Google είναι οδθγίεσ και επεξθγιςεισ για τισ 

δυνατότθτεσ του Gmail, τα κζματα, τθ χριςθ του Gmail ςτο κινθτό τθλζφωνο και τθ 

λιψθ των επαφϊν μασ (e-mails) από άλλα προγράμματα που πικανόν να 

χρθςιμοποιοφμε. 

Όταν ζχουμε τελειϊςει με τθν θλεκτρονικι μασ αλλθλογραφία, κάνουμε κλικ ςτο 

«Ζξοδος». 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

  

www.helpu.eu 
support@helpu.eu  

http://www.helpu.eu/
mailto:support@helpu.eu

