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ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» 

GMAIL – ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Ρυθμίσεις Gmail 

 
Άσκηση 1 : Διαλέξτε για το Gmail σας όποιο ΘΕΜΑ σας αρέσει 
Επιλογές (γρανάζι επάνω δεξιά) >> Θέματα 
 
 

Άσκηση 2 : Ενεργοποιήστε τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις στο Gmail σας  
Επιλογές (γρανάζι επάνω δεξιά) >> Ρυθμίσεις >> Γενικά 

1. Γλώσσα εμφάνισης Gmail: Ελληνικά 
2. Εικόνες: Να εμφανίζονται πάντα οι εξωτερικές εικόνες 
3. Προεπιλεγμένη συμπεριφορά απάντησης: Απάντηση 
4. Προβολή συνομιλίας: Προβολή συνομιλίας ενεργοποιημένη 
5. Αποστολή και αρχειοθέτηση: Εμφάνιση του κουμπιού "Αποστολή και 

αρχειοθέτηση" στην απάντηση 
6. Αναίρεση αποστολής: Ενεργοποίηση αναίρεσης αποστολής στα 10 δευτερόλεπτα 
7. Αστέρια: επιλέξτε όποια αστεέρια και σε όποια κυκλική θέση επιλογής θέλετε 
8. Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας: Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων σχετικά με 

συζητήσεις 
9. Γραφικό στοιχείο "Άτομα": Προβολή του γραφικού στοιχείου "Άτομα" - Προβολή 

πληροφοριών σχετικά με συμμετέχοντες στα δεξιά κάθε συζήτησης 
10. Δημιουργία επαφών για αυτόματη συμπλήρωση: Θα προσθέσω επαφές ο ίδιος 
11. Αυτόματη απάντηση: Απενεργοποίηση αυτόματης απάντησης 
12. Κωδικοποίηση εξερχόμενου μηνύματος: Χρήση κωδικοποίησης Unicode (UTF-8) 

για τα εξερχόμενα μηνύματα 
 

 

Άσκηση 3 : Σημαντικές ρυθμίσεις στο Gmail σας για τα Εισερχόμενα 
Επιλογές (γρανάζι επάνω δεξιά) >> Ρυθμίσεις >> Εισερχόμενα 

1. Τύπος εισερχομένων: Πρώτα τα μη αναγνωσμένα 
2. Πλήθος μη αναγνωσμένων μηνυμάτων για τα Εισερχόμενα: Μη αναγνωσμένα 

αντικείμενα στην πρώτη ενότητα 
3. Δείκτες σημαντικότητας: κατά βούληση 
4. Φιλτραρισμένα μηνύματα: Παράκαμψη φίλτρων  
5.  

 

Άσκηση 4 : Ενεργοποιήστε πειραματικές, αλλά χρήσιμες, 
μικροεφαρμογές στο Gmail σας 
Επιλογές >> Ρυθμίσεις (γρανάζι επάνω δεξιά) >> Εργαστήρια 

1. Αναίρεση αποστολής 
2. Εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος 
3. Εικόνες στη συζήτηση 
4. Κουμπί για Χαρακτηρισμό ως αναγνωσμένο 
5. Προεπισκοπήσεις Χαρτών Google σε μήνυμα  
6. Προεπισκόπηση του Flickr σε μήνυμα  
7. Προεπισκόπηση του Picasa σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

  



 

“Μαθαίνω το Email – Επικοινωνώ»                        ~ 2 ~                                  Κατερίνα Κεράστα 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» 

GMAIL – ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Δημιουργία/Αποστολή email 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ (πάνω αριστερά) >> αναδυόμενο παράθυρο 
 
Άσκηση 6: Στείλτε ένα απλό μήνυμα σε έναν παραλήπτη: aikker@gmail.com 
Προς: aikker@gmail.com 
Από: (φαίνεται το δικό σας email – δε χρειάζεται να κάνετε τίποτε) 
Θέμα: Δοκιμαστικό τεστ (Ελύτης) 
Στο σώμα κειμένου γράψτε την παρακάτω φράση: 

Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν 
μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την 
ξαναφτιάχνεις. 
Οδυσσέας Ελύτης 

Πατήστε Αποστολή (κάτω αριστερά στο αναδυόμενο παράθυρο σύνταξης email) 
Κάντε κλικ στο Απεσταλμένα. Αν έχει ακολουθηθεί επακριβώς η παραπάνω 

διαδικασία, θα δείτε εδώ στο Απεσταλμένα, το email με τίτλο «Δοκιμαστικό τεστ 
(Ελύτης)» Προς: aikker 
 

Άσκηση 7: Στείλτε ένα απλό μήνυμα σε πάνω από έναν παραλήπτη: aikker@gmail.com & 
liblivadia@gmail.com  
Προς: aikker@gmail.com ; liblivadia@gmail.com 
Από: (φαίνεται το δικό σας email – δε χρειάζεται να κάνετε τίποτε) 
Θέμα: Δοκιμαστικό email (Λειβαδίτης) 
Στο σώμα κειμένου γράψτε την παρακάτω φράση: 

Γιατί απλά κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο πολύ ξεχωριστοί, που αξίζει 
να ζεις, μόνο και μόνο για να τους συναντήσεις, κάποτε…  
Τάσος Λειβαδίτης 

Πατήστε Αποστολή (κάτω αριστερά στο αναδυόμενο παράθυρο σύνταξης email) 
Κάντε κλικ στο Απεσταλμένα. Αν έχει ακολουθηθεί επακριβώς η παραπάνω 

διαδικασία, θα δείτε εδώ στο Απεσταλμένα, το email με τίτλο «Δοκιμαστικό email 
(Λειβαδίτης)» Προς: aikker, liblivadia 
 
Άσκηση 8: Στείλτε ένα μήνυμαμε συνημμένο σε έναν παραλήπτη:  
Προς: aikker@gmail.com  
Από: (φαίνεται το δικό σας email – δε χρειάζεται να κάνετε τίποτε) 
Θέμα: Δοκιμαστικό email (συνημμένο) 
Στο σώμα κειμένου γράψτε την παρακάτω φράση: 

Πολλές φορές υπάρχει η ανάγκη να στείλουμε με email ένα αρχείο 
συμπιεσμένο ή ένα αρχείο pdf ή ένα αρχείο word ή μια εικόνα ή ένα βίντεο 
ή οποιοδήποτε άλλο αρχείο. Τα αρχεία που στέλνουμε με email τα 
αποκαλούμε συνημμένα. Δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσα συνημμένα 
αρχεία μπορούμε να στείλουμε. Ο μοναδικός περιορισμός είναι το 
συνολικό μέγεθος των αρχείων. 

Πατήστε Αποστολή (κάτω αριστερά στο αναδυόμενο παράθυρο σύνταξης email) 
Κάντε κλικ στο Απεσταλμένα. Αν έχει ακολουθηθεί επακριβώς η παραπάνω 

διαδικασία, θα δείτε εδώ στο Απεσταλμένα, το email με τίτλο «Δοκιμαστικό email 
(συνημμένο)» Προς: aikker, liblivadia 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» 

GMAIL – ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Λήψη/Απάντηση/Προώθηση email 

 
Πηγαίνετε στο Εισερχόμενα  
 
Άσκηση 9:  
Βρείτε το εισερχόμενο email με τίτλο «Δοκιμαστικό email (Καζαντζάκης)» 
Ανοίξτε το 
Απαντήστε γράφοντας στο σώμα κειμένου το παρακάτω κείμενο: 

Μια αστραπή η ζωή μας... μα προλαβαίνουμε 
Νίκος Καζαντζάκης 
 

 
Άσκηση 10:  
Ξαναπηγαίνετε στο εισερχόμενο email με τίτλο «Δοκιμαστικό email (Καζαντζάκης)» 
Ανοίξτε το 
Προωθείστε το στο liblivadia@gmail.com σβήνοντας τα στοιχεία του πρώτου αποστολέα, 
και γράψτε στο σώμα κειμένου το παρακάτω κείμενο: 

Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ… 
Νίκος Καζαντζάκης 

 
 

GMAIL – ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : Λήψη συνημμένου 

 
Άσκηση 11:  
Πηγαίνετε στα εισερχόμενα και βρείτε το email με συνημμένη εικόνα και με τίτλο «Ποτέ δεν 
είναι αργά για τίποτε!» 
Α. Δείτε τη φωτο με προεπισκόπηση online 
B. Αποθηκεύστε την στον υπολογιστή σας 
Γ. Βρείτε που την έχετε αποθηκεύσει (κατά πάσα πιθανότητα στο φάκελο Εικόνες) 
Δ. Δείτε τη φωτο πάλι, κάνοντας διπλό κλικ επάνω στο αρχείο που έχετε αποθηκεύσει (θα 
τη δείτε τώρα όχι online αλλά με εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας) 


