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Εισαγωγή 

Η εγγραφή στο Gmail προσφέρει πολλά περισσότερα από έναν -ακόμη- λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Αποτελεί ένα είδος "διαβατηρίου" για την πρόσβαση σε ένα πλήθος δικτυακών υπηρεσιών,  πολλές από τις οποίες 

μάλιστα παρουσιάζουν έντονο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.   

Google drive, ιστολόγια (Blogger), κοινωνική δικτύωση (Google+),  ημερολόγιο, δικτυακά έγγραφα, φόρμες και υπο-

λογιστικά φύλλα, εφαρμογές για το φυλλομετρητή της Google και τα κινητά τηλέφωνα που βασίζονται σε λειτουρ-

γικό Android αλλά και πειραματικές εφαρμογές  τις οποίες -συχνά πυκνά- θέτει  σε κυκλοφορία η Google προϋπο-

θέτουν την ύπαρξη ενός λογαριασμού Gmail.  

Παράλληλα, ο λογαριασμός μπορεί να σας εξασφαλίσει πρόσβαση και σε πολλές τρίτες εφαρμογές (πχ wikis στο 

wikispaces), ώστε να μη χρειάζεται να θυμάστε κάθε φορά τον κωδικό σας.  

Να μην ξεχάσω! Είναι και μια πολύ καλή εφαρμογή ...ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μεγάλη χωρητικότητα, υψηλή 

λειτουργικότητα και δοκιμασμένη στο χρόνο αξιοπιστία.   

Στην ενότητα αυτή μαθαίνουμε πώς δημιουργούμε ένα λογαριασμό Gmail, ώστε να εκμεταλλευτούμε όλα τα πλεο-

νεκτήματα που παρουσιάζει. Επειδή όμως, έχετε ήδη έναν άλλο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον ο-

ποίο φυσικά δεν θέλετε ν' αποχωριστείτε, παρουσιάζουμε τον τρόπο προώθησης όλων των μηνυμάτων από το 

Gmail στον παλιό σας λογαριασμό (τουλάχιστον μέχρι να πειστείτε για την αξία του και ν' ακολουθήσετε την αντί-

στροφη πορεία).  

Μπορείτε να δείτε και το σχετικό βίντεο κάνοντας κλικ εδώ  

Το υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της επιμόρφωσης β΄ επιπέδου του κλάδου των φιλολόγων. 

ΝΚ 

  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JIaXtEGRF2Y
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1. Δημιουργία λογαριασμού 

 

[1.] Πληκτρολογούμε στο φυλλομετρητή μας τη 

διεύθυνση http://mail.google.com  

[2.]  Στη νέα σελίδα επιλέγουμε "Δημιουργία 

Λογαριασμού" για να εισέλθουμε στην ο-

θόνη συμπλήρωσης των στοιχείων μας 

  

 

[3.] Πληκτρολογήστε το όνομα και το επώνυμό 

σας. Είναι η στιγμή ν' αποφασίσετε αν θέλε-

τε οι παραλήπτες των μηνυμάτων σας να 

βλέπουν το όνομά σας με ελληνικούς ή λα-

τινικούς χαρακτήρες. 

[4.] Επιλέξτε όνομα  χρήστη (με λατινικούς χα-

ρακτήρες) και ελέγξτε τη διαθεσιμότητά του 

[5.] Προσοχή στη δημιουργία κωδικού πρό-

σβασης! Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 8 χα-

ρακτήρες. Μην χρησιμοποιήσετε τον κωδικό 

πρόσβασης για κάποιον άλλον ιστότοπο ή 

κάτι πασιφανές. Καλό είναι να χρησιμοποι-

ήσετε πεζά και κεφαλαία γράμματα καθώς 

και αριθμούς. 

  

 

[6.] Η ημερομηνία γέννησης είναι υποχρεωτική 

αλλά μπορείτε να την αποκρύψετε αργότε-

ρα από το προφίλ σας. 

[7.] Το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται για να 

γίνει αργότερα επαλήθευση του λογαρια-

σμού. Επιλέξτε αν θα το χρησιμοποιήσετε. 

Αν ναι φροντίστε να εμφανίζεται η ελληνική 

σημαία στα αριστερά του πλαισίου καθώς 

και το πρόθεμα διεθνών κλήσεων για την 

Ελλάδα (+30). 
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[8.] Πληκτρολογήστε, αν θέλετε, την τρέχουσα 

διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη σε περίπτω-

ση απώλειας του κωδικού πρόσβασης. 

[9.] Αν έχετε πληκτρολογήσει αριθμό κινητού 

τηλεφώνου παραλείψτε το επόμενο βήμα. 

Αν όχι πληκτρολογήστε τις δυο λέξεις που 

εμφανίζονται στην οθόνη. Αν έχετε αμφιβο-

λίες για τα γράμματα που εμφανίζονται, πα-

τήστε το σύμβολο του μεγαφώνου κάτω δε-

ξιά για να ακούσετε την εκφώνησή των 

γραμμάτων. 

  

 

[10.] Επιλέξτε τη χώρα και τη συμφωνία με τους 

όρους παροχής υπηρεσιών. 

[11.] Συμβουλή: Αποεπιλέξτε το τελευταίο πλαί-

σιο. Βεβαίως η Google διαθέτει κι άλλους 

τρόπους για να "εξατομικέυει" διαφημιστι-

κό περιεχόμενο αλλά αυτό δε σημαίνει ότι 

θα πρέπει να συμφωνήσουμε μαζί της. 

[12.] Πατώντας "Επόμενο Βήμα" ο λογαριασμός 

μας είναι σχεδόν έτοιμος. Απομένει μόνο η 

επαλήθευσή του. 
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2. Επαλήθευση λογαριασμού 

 

[1.] Επιλέξτε να σας σταλεί ο κωδικός με SMS 

και όχι με φωνητική κλήση.  

[2.] Πατήστε το πλήκτρο "Συνεχίστε" 

  

 

[3.] Πληκτρολογήστε τον κωδικό που λάβατε στο 

κινητό σας τηλέφωνο και πατήστε το πλή-

κτρο "Συνεχίστε"  

[4.] Ο λογαριασμός έχει δημιουργηθεί. βεβαιω-

θείτε ότι θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης. 
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3. Προώθηση μηνυμάτων σε άλλο λογαριασμό 

Αν επιθυμείτε να αποστέλλονται τα μηνύματά σας από το Gmail σε άλλο λογαριασμό (ώστε να μη χρειάζεται να ελέγχετε 

δυο λογαριασμούς) ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. 

 

[1.] Στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης των "Ει-

σερχομένων στο Gmail, πατήστε το εικονίδιο 

που μοιάζει με γρανάζι. 

[2.] Επιλέξτε ρυθμίσεις και κάντε κλικ 

[3.] Από τις πολλές επιλογές της επόμενης οθό-

νης επιλέξτε "Προώθηση και POP/IMAP" 

  

 

[4.] Πατήστε το πλήκτρο "Προσθήκη διεύθυνσης 

προώθησης" και στο αναδυόμενο παράθυ-

ρο πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική διεύ-

θυνση στην οποία θέλετε να φτάνουν τα 

μηνύματά σας 

  

 

[5.] Ένας κωδικός έχει σταλεί στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση που δηλώσατε στο προηγούμενο 

βήμα. Αντιγράψτε και επικολλήστε τον στο 

πλαίσιο "Κωδικός επιβεβαίωσης" 

[6.] Πατήστε το πλήκτρο "Επαλήθευση" 

[7.] Καλό θα είναι να επιλέξετε να διατηρούνται 

αντίγραφα των μηνυμάτων σας στο Gmail.  
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