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Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)

Το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο (αγγλικά  email)  είναι  μια  Υπηρεσία  του  Διαδικτύου,  η  οποία

επιτρέπει  τη  δημιουργία,  αποστολή,  λήψη  και  αποθήκευση  μηνυμάτων  από  έναν  χρήστη  του

Διαδικτύου.

Οι  υπολογιστές  οι  οποίοι  είναι  υπεύθυνοι  για  την  αποστολή  και  λήψη  των  email

ονομάζονται mail servers. Οι servers αυτοί χρησιμοποιούν ειδικά προγράμματα για την λήψη και

αποστολή  των  emails  και  αναλαμβάνουν  να  παραδώσουν  τα  μηνύματα  προς  τους  σωστούς

παραλήπτες.  Για  να  λάβουμε  ένα  μήνυμα  από  έναν  άλλον  χρήστη,  δεν  χρειάζεται  να  είμαστε

συνδεδεμένοι  στο  Internet  τη  στιγμή  αποστολής  του  μηνύματος.  Ο  αντίστοιχος  mail  server

αποθηκεύει το μήνυμα για εμάς, μέχρις ότου συνδεθούμε και λάβουμε το μήνυμα αυτό.

Το πρωτόκολλο για την αποστολή ενός μηνύματος email ονομάζεται SMTP (Simple Mail

Transfer  Protocol).  Ουσιαστικά το  πρωτόκολλο αυτό περιγράφει  τον  τρόπο με  τον  οποίο  είναι

δυνατή η  αποστολή ενός μηνύματος προς έναν άλλο χρήστη. Αντίστοιχα το πρωτόκολλο για τη

λήψη ενός  μηνύματος  ονομάζεται  POP (Post  Office  Protocol)  ή  συχνά  αναφέρεται  ως  POP3.

Εναλλακτικά,  για  την  λήψη  ενός  μηνύματος  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  το  πρωτόκολλο  IMAP

(Internet Mail Access Protocol). Όταν λαμβάνουμε ένα email μέσω του POP3 τότε συνήθως το

email διαγράφεται από τον server και αποθηκεύεται στον υπολογιστή μας. Το IMAP προσφέρει

περισσότερες δυνατότητες και μπορεί το μήνυμα να υπάρχει αποθηκευμένο και στον server και

στον υπολογιστή μας και να υπάρχει ένα είδος συγχρονισμού.

Η αποστολή και η λήψη email μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων που

λέγονται email clients. Τέτοια προγράμματα είναι το Microsoft Outlook, το Mozilla Thunderbird,

Pegasus κτλ. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να τα ρυθμίσουμε για να ξεκινήσει η χρήση τους. Για

να γίνει η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να δώσουμε στο πρόγραμμα στοιχεία όπως:

• όνομα χρήστη (username)

• κωδικός (password)

• SMTP server

• POP3 ή IMAP server

 Όταν αποκτάμε μία σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω ενός παρόχου (ISP), συνήθως μας δίνεται και

κάποιο  email,  δηλαδή  ήδη  έχουμε  ένα  username  και  ένα  password.  Σαν  server  θεωρείται  ο

υπολογιστής του παρόχου (συχνά αν το όνομα του παρόχου είναι x, τότε SMTP και POP server

είναι ο mail.x.gr). 
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Συχνά  στέλνουμε  και  λαμβάνουμε  email  μέσω  μία  ιστοσελίδας.  Η  υπηρεσία  αυτή

ονομάζεται  Webmail.  Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε χρήση ειδικών προγραμμάτων (email

clients), αλλά χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) της επιλογής μας. Υπάρχουν

μάλιστα  και  εταιρείες  που  παρέχουν  τη  δυνατότητα  δημιουργίας  δωρεάν  email  αφού  πρώτα

κάνουμε  εγγραφή (sign-up ή  registration).  Κατά  τη  διαδικασία  της  εγγραφής  θα  πρέπει  να

επιλέξουμε:

• Προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, φύλο, ημ. γέννησης κτλ.

• όνομα (ταυτότητα) χρήστη (username) που δεν το έχει πάρει κάποιος άλλος

• κωδικό (password) της επιλογής μας (το εισάγουμε 2 φορές). Καλά είναι ο κωδικός να είναι

δύσκολος και να τον θυμόμαστε. Επίσης καλά είναι να μην τον αποκαλύπτουμε σε άλλους.

• Ερωτήσεις ασφαλείας για την περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό μας

• κωδικό captcha για να γίνει επιβεβαίωση ότι αυτός που δημιουργεί τον λογαριασμό email

είναι άνθρωπος και όχι πρόγραμμα (ρομπότ).

Μερικές από τις εταιρίες που προσφέρουν δωρεάν email είναι οι:

• gmail (www.gmail.com) της Google

• yahoo mail (www.yahoo.com) της Yahoo

• outlook ή live ή hotmail (www.live.com) της Microsoft

• AOL (www.aol.com)

• mail.com (www.mail.com)

Μετά την είσοδο (sign-in) στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να γίνει η

λήψη  των  μηνυμάτων,  καθώς  και  η  δημιουργία  νέου  μηνύματος.  Κατά  τη  δημιουργία νέου

μηνύματος θα πρέπει να δώσουμε στοιχεία όπως:

• email παραλήπτη.  Θα  πρέπει  να  πληκτρολογήσουμε  σωστά  το  email  (διεύθυνση)  του

παραλήπτη. Μία τέτοια διεύθυνση έχει αρχικά το όνομα χρήστη του παραλήπτη, μετά το

παπάκι  (σύμβολο  @)  και  μετά  το  όνομα  του  server  που  λαμβάνει  τα  μηνύματα  του

παραλήπτη. Μπορούμε να βάλουμε περισσότερους από έναν παραλήπτες (χωρίζουμε τις

διευθύνσεις τους με ελληνικό ερωτηματικό).

• Θέμα (subject) του μηνύματος. Αν και δεν είναι υποχρεωτικό, καλά είναι το μήνυμα να έχει

ένα θέμα.
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• Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε (body). Εκτός από κείμενο μπορούμε να στείλουμε

και  ένα  ή  περισσότερα  αρχεία  (αρκεί  να  μην  είναι  πολύ  μεγάλα  όπως  π.χ.  βίντεο,

προγράμματα κτλ). Τα αρχεία αυτά λέγονται συνημμένα ή επισυναπτόμενα. 

• Κοινοποίηση (cc). Το μήνυμα μπορούμε να το κοινοποιήσουμε σε έναν ή περισσότερους

άλλους παραλήπτες.

• Κρυφή (ιδιαίτερη) κοινοποίηση (bcc).  Με  την  κρυφή  κοινοποίηση  μπορούμε  να

κοινοποιήσουμε “κρυφά” το μήνυμα σε έναν ή περισσότερους χωρίς οι παραλήπτες να το

γνωρίζουν.

Πατώντας  το  κουμπάκι  Αποστολή  (Send)  το  μήνυμα  θα  αποσταλεί  στον  παραλήπτη.  Εάν  δεν

μπορέσει να αποσταλεί σωστά (π.χ. επειδή πληκτρολογήσαμε λάθος το email του) τότε μετά από

λίγο συνήθως παίρνουμε  μήνυμα αποτυχίας (delivery failure).

Κατά τη λήψη ενός μηνύματος μπορούμε

• να διαβάσουμε το μήνυμα

• να απαντήσουμε στον αποστολέα του μηνύματος (reply)

• να απαντήσουμε σε όλους όσους έλαβαν το μήνυμα (reply to all)

• να προωθήσουμε (forward) το μήνυμα σε άλλους παραλήπτες

•  να διαγράψουμε το μήνυμα

• να το τοποθετήσουμε σε άλλο φάκελο

• να το χαρακτηρίσουμε ως ανεπιθύμητο (spam)

Στο περιβάλλον όπου λαμβάνουμε μηνύματα διακρίνουμε συχνά τους πιο κάτω φακέλους:

• εισερχόμενα (inbox). Τα μηνύματα που έχουμε λάβει.

• Απεσταλμένα (sent). Τα μηνύματα που έχουμε στείλει.

• Εξερχόμενα (outbox). Τα μηνύματα που είναι έτοιμα για αποστολή.

• Πρόχειρα (draft). Τα μηνύματα που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

• Ανεπιθύμητα (spam).

• Κάδος απορριμάτων (διαγραμμένα). Τα μηνύματα που έχουμε διαγράψει. Αν

τα διαγράψουμε και από εδώ τότε διαγράφονται μόνιμα.
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Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέους φακέλους έτσι ώστε να οργανώσουμε καλύτερα τα

μηνύματά μας (ανάλογα με το περιεχόμενο, τον αποστολέα κτλ).

Τα προγράμματα διαχείρισης email  διαθέτουν  βιβλίο διευθύνσεων (address book) όπου

μπορούμε να εισάγουμε προσωπικά στοιχεία (email, διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ) των ατόμων με τα

οποία επικοινωνούμε. Συνήθως όταν λάβουμε μήνυμα από έναν χρήστη για πρώτη φορά, αυτόματα

εισάγεται το όνομα και το email του στο βιβλίο διευθύνσεων. 

Οι χρήστες του βιβλίου διευθύνσεων μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες (groups) ή λίστες

διανομής (lists) έτσι ώστε να μπορούμε να στείλουμε ομαδικά email σε περισσότερους από έναν

χρήστες. Αρκεί να βάλουμε σαν παραλήπτη το όνομα της ομάδας και όλα τα μέλη της ομάδας θα

λάβουν το μήνυμα που στέλνουμε. Ένας χρήστης μπορεί να είναι μέλος και σε περισσότερες από

μία ομάδες. 
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