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Μη χάσετε το 
επόμενο τεύχος!

Μηνιαία έκδοση 
για μικρούς + μεγάλους

Ίση πρόσβαση όλων  Ίση πρόσβαση όλων  
στην στην ψηφιακή εποχήψηφιακή εποχή

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

milas-psifiaka.gr

Smart Vrilissia

με τη βοήθεια των

Dinos & DJ Dinos & DJ Dinos 
Junior

Έχεις  Έχεις  
e-maile-mail !!

Ψηφιακές Εφαρμογές για όλους τους πολίτες

ΧΩΡΊΣ ΧΩΡΊΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ



E-mail και 
λογαριασμός χρήστη!

Οδηγίες χρήσης
Η δημιουργία e-mail είναι συνήθως δωρεάν. Οι πάροχοι e-mail στις 
σελίδες τους έχουν αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία μιας 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Ζητούν βασικά προσωπικά στοιχεία (όνομα, 
ηλικία, κινητό τηλέφωνο για ταυτοποίηση). Οι πιο γνωστοί πάροχοι e-mail 
σήμερα είναι το Gmail της Google και το Hotmail της Microsoft και φυσικά 
μπορείτε να ανακαλύψετε πολλούς περισσότερους.

Το e-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
είναι ο πιο άμεσος και διαδεδομένος 
τρόπος επικοινωνίας στην εποχή του 
ίντερνετ. Το e-mail μας επιτρέπει να 
στείλουμε και να λάβουμε μηνύματα 
με κείμενο, ήχο, εικόνα, αρχεία 
και άλλα ψηφιακά μέσα, εντελώς 
δωρεάν χωρίς γραμματόσημα! Το 
μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένας 
υπολογιστής ή τάμπλετ ή κινητό και 
σύνδεση στο ίντερνετ. 

Σαν το παραδοσιακό ταχυδρομείο, 
πρέπει να έχετε δική σας διεύθυνση 
και να γνωρίζετε τη διεύθυνση 
παραλήπτη.

Μια διεύθυνση e-mail αποτελείται 
από δύο μέρη: το όνομα και τον 
τομέα (domain). Τα μέρη χωρίζονται 
από το σύμβολο "@", που στα 
ελληνικά το λέμε «παπάκι». Το όνομα 
υποδηλώνει συνήθως την ταυτότητα 
του χρήστη του e-mail και ο τομέας 
την υπηρεσία που στέλνει το email 
(π.χ. gmail.com, yahoo.gr κ.λπ).

E-mail? Δεν έχω e-mail  
και δεν ξέρω το δικό της. 

Καλύτερα γράμμα  
να φτάσει σίγουρα.

Χα! Σιγά μη 
σου δώσω 
λογαριασμό

Spam (ενοχλητική 
αλληλογραφία): 
Πρόκειται για μαζική αποστολή 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων που 
προσπαθούν να πουλήσουν 
προϊόντα ή να εξαπατήσουν 
ανυποψίαστους χρήστες. 
Οι περισσότεροι πάροχοι 
e-mail αναγνωρίζουν τα spam 
μηνύματα και τα μεταφέρουν  
σε ξεχωριστό φάκελο.

Σιγά μη στείλω  
και τηλεγράφημα!  

E-mail θα στείλω! Δώσε 
μου τη διεύθυνσή της.

Το e-mail θα φτάσει σίγουρα 
και σε λίγα δευτερόλεπτα. 
Κι εγώ θέλω να φτάσει 
γρήγορα... το φακελάκι  

με τα δολάριά μου! 
Να φτιάξουμε έναν λογαριασμό 
e-mail τώρα! Τι θα γράψεις;

ΛΕΞΊΚΟ

για να μιλάς ψηφιακά

Digital Gossip

Το διάσημο σύμβολο @ το 
οποίο στα αγγλικά διαβάζεται 
at, το τοποθέτησε εκεί ο 
«πατέρας» του e-mail, ο Ray 
Tomlinson, το 1971 όταν έστειλε 
το πρώτο e-mail.

Η αρχαιότερη χρήση που 
έχουμε ανακαλύψει βρίσκεται 
σε βυζαντινό χρονικό του 1345 
όπου το σύμβολο @ είναι το 
πρώτο γράμμα στη λέξη Αμήν!

Ασφαλής πλοήγηση

Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι γνωρίζετε 
τον αποστολέα ενός e-mail. Μην 
ανοίγετε ενεργούς συνδέσμους 
(links) από αγνώστους. Αν γνωστός 
αποστολέας σας στείλει κάτι που δεν 
κατανοείτε, ίσως είναι spam.

Μη στέλνετε ευαίσθητα προσωπικά 
στοιχεία όπως κωδικούς πρόσβασης, 
τραπεζικούς λογαριασμούς κ.α. 
Να θυμάστε ότι οι Τράπεζες και οι 
κρατικοί οργανισμοί δεν θα σας 
ζητήσουν ποτέ κωδικούς μέσω e-mail.

Το όνομα στη διεύθυνση e-mail σας πρέπει 
να είναι μοναδικό και ευανάγνωστο. Καλό 
είναι να αποφύγετε μεγάλα ονόματα email.

Το e-mail «ασφαλίζει» με κωδικό πρόσβασης. 
Βρείτε ένα δύσκολο κωδικό που θα γράψετε 
και σε σημείο ασφαλές για να τον θυμάστε. 

To e-mail είναι προϋπόθεση για τη 
δημιουργία κάθε λογαριασμού χρήστη (user 
account). Ο λογαριασμός χρήστη υπάρχει 
σε εφαρμογές και σελίδες που παρέχουν 
υπηρεσίες. Δημιουργήθηκε για να μπορεί 
ο καθένας να έχει και να χειρίζεται τα 
προσωπικά του στοιχεία και τις προσωπικές 
του ρυθμίσεις χωρίς να έχουν άλλοι χρήστες 
πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Το e-mail 
χρησιμοποιείται για να ταυτίσει το πρόσωπο 
με τον λογαριασμό χρήστη.

WHAT?

Κούκλα στα νιάτα 
της η Φωτεινή!

Τώρα που το λες, θα 
στείλει κανά χαρτζιλίκι η 
θεία Φω από την Αμερική;

Εσύ, θα της 
στείλεις γράμμα;


