Δημιουργία δωρεάν διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ακολουθώντας τις οδηγίες αυτές θα δημιουργήσετε (εντελώς δωρεάν) μια διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που θα μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε από οποιοδήποτε υπολογιστή έχει πρόσβαση
στο internet. Θα φτιάξετε μια διεύθυνση για να τη χρησιμοποιείτε σαν ομάδα στο μάθημα της
πληροφορικής, αλλά αν θέλετε μια ξεχωριστή διεύθυνση για τον καθένα από εσάς, θα πρέπει να
επαναλάβετε όλα τα παρακάτω βήματα δίνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία.
1. Γράψτε στο πεδίο «Διεύθυνση» ενός browser (φυλλομετρητή) πληκτρολογήστε τη διεύθυνση
http://www.freemail.gr/
2. Στη σελίδα που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στο «Νέα Εγγραφή»
3. Στη νέα σελίδα που θα εμφανιστεί, δώστε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν (μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ψευδώνυμο αν δεν θέλετε να δώσετε το πραγματικό σας όνομα).
a. Στο πεδίο Όνομα Χρήστη πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να έχετε στο internet.
Το όνομα που θα επιλέξετε θα πρέπει να μην το έχει χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος πριν
από εσάς. Αν π.χ. τα όνοματά σας είναι «Μαρία» «Κώστας» και «Σοφία» δώστε σαν
όνομα χρήστη το “MarKosSof” ή κάτι παρόμοιο έτσι ώστε να είναι απίθανο να το έχει
επιλέξει και άλλος χρήστης του freemail.gr. Αν παρόλα αυτά το έχει και κάποιος άλλος,
απλώς θα σας ζητηθεί να επιλέξετε άλλο Όνομα χρήστη. Εννοείται ότι πρέπει να είναι
στα με λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς «περίεργα» σύμβολα.
b. Στο πεδίο Κωδικός Πρόσβασης και Επιβεβ. Κωδικού δώστε τον κωδικό που θα
χρησιμοποιείτε για να βλέπετε τα e-mail σας. Πρέπει να είναι ένας κωδικός από 6-15
χαρακτήρες και φυσικά να το θυμάστε!!! Πρέπει να περιλαμβάνει και γράμματα και
αριθμούς οπωσδήποτε
c. Στο πεδίο Πρόσκληση μην γράψετε τίποτα.
d. Στο πεδίο Γράψτε τον αριθμό ασφαλείας γράψτε τους αριθμούς που εμφανίζονται στην
σε 499247).
παραπάνω εικόνα (π.χ.
e. Στο τέλος της σελίδας, όταν θα έχετε συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν,
πατήστε το κουμπί «Εγγραφή» και περιμένετε λίγο για να ελεγχθούν τα στοιχεία που
δώσατε.
f. Αν το Όνομα Χρήστη που διαλέξατε το έχει ήδη κάποιος άλλος χρήστης του freemail.gr
ή αν δεν έχετε δώσει σωστά κάποια από τα στοιχεία σας θα σας ζητηθεί να τα
ξαναδώσετε.
g. Όταν τελικά δώσετε σωστά όλα σας τα στοιχεία θα μεταβείτε σε μια νέα σελίδα όπου εκεί
αρκεί μόνο να πατήσετε το κουμπί «Εγγραφή»
h. Έπειτα πηγαίνετε στην επιλογή : Για να διαβάσετε τα e-mail σας όπου δίνετε εκ νέου
όνομα χρήστη και κωδικό
i. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώστε σε ένα χαρτί τη νέα σας διεύθυνση, το όνομα χρήστη και τον
κωδικό σας ώστε να τα έχετε την επόμενη φορά που θα θελήσετε να στείλετε ή να λάβετε
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
4. Επιλέξτε «Είσοδος». Σε μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζεται το mail σας. Ήδη σας έχει σταλεί
ένα μήνυμα καλοσωρίσματος από την υπηρεσία freemail. Κάντε κλικ επάνω στο «Θέμα» του
mail σας για να δείτε το περιεχόμενο του μηνύματος.
5. Πατώντας στην επιλογή «Θυρίδα» βλέπετε τα μηνύματά σας δοκιμάστε να στείλετε μήνυμα
σε ένα συμμαθητή σας (ρωτήστε τον πρώτα να σας πει τη διεύθυνσή του [πάνω δεξιά]).
a. Επιλέξτε την επιλογή «Σύνθεση» . Στο πεδίο «Προς» γράψτε τη διεύθυνση του
συμμαθητή σας πχ MarKosSof@freemail.gr. Γράψτε επίσης ένα «Θέμα» για το μήνυμά
σας και μετά στο τελευταίο πεδίο (που είναι και το πιο μεγάλο της σελίδας που βλέπετε)
πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. Μπορείτε να αποστείλετε συνημμένο αρχείο επιλέγοντάς
το με το κουμπί “Browse”. Όταν το γράψετε στείλτε το, πατώντας το κουμπί «Αποστολή»
που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας.
b. Για να δείτε εσείς το μήνυμα που σας έστειλε κάποιος άλλος επιλέξτε πάλι «Θυρίδα».
6. Πάντα να βγαίνετε από το mail σας επιλέγοντας «Έξοδος» πάνω δεξιά στη σελίδα.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
3 Στείλτε σε περισσότερους από ένα συμμαθητές σας ταυτόχρονα ένα e-mail.
3 Στείλτε ένα e-mail στο διπλανό σας υπολογιστή με συνημμένη μια εικόνα από τον
υπολογιστή σας.

