
EMAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NETSCAPE COMMUNICATOR. 
 
∆ηµιουργία νέου λογαριασµού. 
   
Για να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Netscape πρέπει να 
δηµιουργήσετε έναν νέο λογαριασµό. Η δηµιουργία ενός νέου λογαριασµού περιλαµβάνει την 
ανάθεση των απαραίτητων στοιχείων για τη σωστή επικοινωνία µεταξύ του διακοµιστή 
αλληλογραφίας (mail server) και του προγράµµατος email που χρησιµοποιείτε (στην συγκεκριµένη 
περίπτωση Netscape). Οι ρυθµίσεις αυτές γίνονται µόνο µια φορά για κάθε νέο λογαριασµό που 
θέλετε να δηµιουργήσετε.   
 
Έχοντας εγκατεστηµένο τον Netscape, επιλέξτε διδοχικά Tasks, Mail & Newsgroups. 
 

 
Στον wizard που θα εµφανιστεί επιλέξτε Cancel. 
 



 
 
Στη συνέχεια θα εµφανιστεί το παράθυρο διαχείρισης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Εκεί 
επιλέξτε Edit, και στη συνέχεια Mail & Newsgroups Account Settings. 
 

 
 
 
Στην οθόνη που ακολουθεί επιλέξτε Outgoing Server (SMTP) και συµπληρώστε τα πεδία Server 
Name µε την πλήρη διεύθυνση του διακοµιστή εξερχόµενης αλληλογραφίας (outgoing mail server) 
και User Name, συµπληρώνοντας το username που σας έχει παραχωρηθεί. Στο συγκεκριµένο 



παράδειγµα ο διακοµιστής εξερχόµενης αλληλογραφίας ειναι mail.noc.uoa.gr, και ο χρήστης έχει 
usename mpappas. 
Στη συνέχεια επιλέξτε New Account, για να δηµιουργήσετε έναν νέο λογαριασµό. 
 
 

 
 
Στον wizard που ακολουθεί επιλέξτε ISP or email provider. 
 



 
 
 
Στα πεδία που ακολουθούν πρέπει να συµπληρώθούν τα ακόλουθα: 
 

Your Name: συµπληρώνετε το όνοµά σας. 
Email address: συµπληρώνετε την πληρη email διεύθυνση σας,  που απαρτίζεται από το 

username σας, το συµβολο @ (at-sign), και το domain στο οποίο ανήκετε. Στο παράδειγµα αυτό 
ο χρήστης “Μιχάλης Παππάς” έχει username mpappas και ανήκει στο domain noc.uoa.gr. Άρα η 
διεύθυνση email του είναι mpappas@noc.uoa.gr. 

 



 
 
Στις ρυθµίσεις τύπου διακοµιστή εισερχόµενης αλληλογραφίας (incoming mail server) επιλέξτε 
POP3, και στο πεδίο Server Name συµπληρώνετε την πλήρη διεύθυνση του διακοµιστή που 
αντιστοιχεί στο domain στο οποίο ανήκετε. 
 

 
 



Στις οθόνες που ακολουθούν εισάγετε στα πεδία Username και Account Name συµπληρώνετε το 
username σας και το όνοµα µε το οποίο επιθυµείτε το πρόγραµµα αλληλογραφίας να αναφέρεται 
στη συγκεκριµένη σύνδεση.  
 

 

 
 
Ακολουθεί η τελική οθόνη του wizard, από την οποία µπορείτε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία που 
εισάγατε. Αφού βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που εισάγατε είναι σωστά µπορείτε να ολοκληρώσετε 
την δηµιουργία του νέου λογαριασµού επιλέγοντας Finish. Στην περίπτωση που κάποιο από τα 
στοιχεία που εισάγατε είναι λανθασµένο, µπορείτε να το διορθώσετε επιστρέφοντας στις 
αντίστοιχες ρυθµίσεις µε την επιλογή Back.   
 

 



 
∆ιάφορες ρυθµίσεις. 
 
Στο κυρίως παράθυρο του προγράµµατος email του Netscape επιλέξτε τον λογαριασµό που 
δηµιουργήσατε και επιλέξτε View settings for this account στη δεξιά πλευρά της οθόνης.  
 

 
 
 
Μέσω του παραθύρου που ακολουθεί µπορείτε να αλλάξετε ορισµένες ρυθµίσεις που αφορούν το 
λογαριασµό σας. Στα αριστερά του παραθύρου επιλέγονται οι κατηγορίες ρυθµίσεων. Επιλέγοντας 
κάποια από αυτές, εµφανίζονται στην δεξιά πλευρά οι αντίστοιχες ρυθµίσεις, τις οποίες µπορείτε να 
αλλάξετε. 
  

Attach Signature: Στην κατηγορία Account Settings (εµφανίζεται επιλέγοντας το όνοµα του 
λογαριασµού σας) µπορείτε να ρυθµίσετε την “υπογραφή” σας, δηλαδή ένα σύντοµο κείµενο ( 
αρχείο text-only) το οποίο συµπληρώνει αυτοµάτως κάθε µήνυµα που στέλνετε. Το κείµενο 
αυτό περιλαµβάνει συνήθως κάποιες πληροφορίες όπως το όνοµα και τον τίτλο σας, τηλέφωνο, 
διεύθυνση και email διεύθυνση, ώστε να µην χρειάζεται να τα πληκτρολογείτε κάθε φορά. Για 
τη δηµιουργία ενός signature µαρκάρετε την επιλογή Attach Signature, και πατόντας το κουµπί 
Choose επιλέξτε το αρχείο text στο οποίο έχετε εισάγει τις παραπάνω πληροφορίες από τη λίστα 
που θα εµφανιστεί.      

 



 
 
 
 

Check for mail every 10 min:Στην κατηγορία Server Settings υπάρχει η επιλογή αυτόµατου 
ελέγχου ύπαρξης νέων µηνυµάτων στη θυρίδα σας, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. κάθε 10 
λεπτά), για όσο χρόνο παραµένει ο Netscape σε λειτουργία. Στην περίπτωση που δεν επιθυµήτε 
τη χρήση της επιλογής αυτής, ο έλεγχος νέων µηνυµάτων θα γίνεται µόνο όταν εσείς το ζητάτε 
µε την εντολή Get Msg. 

 



Leave messages on server: καλό θα ήταν τα µηνύµατα που διαβάζετε από τον server να µην 
παραµένουν εκεί και γεµίζουν τον αποθηκευτικό χώρο που σας έχει παραχωρηθεί. Μη 
διαλέγοντας αυτό το πεδίο τα µηνύµατα που στέλνονται στον προσωπικό σας υπολογιστή και 
διαβάζονται από τον Netscape, διαγράφονται αυτόµατα από τη θυρίδα σας στον server. Αν 
διαβάζετε τα µηνύµατά σας από κάποιον υπολογιστή που δεν είναι δικός σας, µπορείτε να  

ορίσετε την επιλογή leave messages on server (προτιµότερο είναι να χρησιµοποιήσετε την 
υπηρεσία του webmail µέσω της διεύθυνσης https://webmail.uoa.gr), ώστε να διατηρηθούν τα 
µηνύµατά σας στον server, και να µπορέσετε να τα ξαναδιαβάσετε αργότερα από τον δικό σας 
υπολογιστή. 

 
   
Εκκίνηση του mail browser  
 
Η εκκίνηση του mail browser γίνεται µέσω του menu του Communicator, επιλέγοντας Tasks και 
Mail & Newsgroups. 
 



 
 
Θα ανοίξει µπροστά σας το παρακάτω παράθυρο: 
 
 

 
 
Αυτό το παράθυρο περιέχει: 

 το menu (στο πάνω µέρος) 
 τη γραµµή εργαλείων (ακριβώς από κάτω) 
 τον πίνακα µε τους φακέλους-mail αριστερά: Inbox, Sent, Trash, Templates, Drafts,και όποιους 
άλλους φακέλους τυχόν έχετε ορίσει. Μπορείτε να δείτε πόσα µηνύµατα δεν έχουν διαβαστεί, 
και πόσα συνολικά περιέχονται σε κάθε φάκελο.  

 τον πίνακα µε τα µηνύµατα που περιέχονται στον επιλεγµένο φάκελο (δεξιά), αυτόν δηλαδή 
που έχετε διαλέξει µε το ποντίκι. Για κάθε µήνυµα, εµφανίζεται ο αποστολέας (sender) και το 
θέµα (subject).  

 
Ο κενός χώρος στο κάτω µέρος εµφανίζει το περιεχόµενο του µηνύµατος που θα επιλέξετε µε το 
ποντίκι, για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τον χρήστη. 
 



Η γραµµή εργαλείων: 
 

 
περιέχει τις βασικές εντολές που µπορεί ένας χρήστης να θέλει να χρησιµοποιήσει: 
 

 Get Msg: Ελεγχος θυρίδας 
 New Msg: Αποστολή Μηνύµατος 
 Reply: Απάντηση σε µήνυµα 
 Reply All: Απάντηση σε όλους τους αποστολείς 
 File: Μεταφορά του επιλεγµένου µηνύµατος σε  διαφορετικό φάκελο 
 Next: Επιλογή του επόµενου µηνύµατος  
 Delete: ∆ιαγραφή 
 Print: Εκτύπωση Μηνύµατος 
 Stop: Παύση Σύνδεσης 

 
Έλεγχος και Παραλαβή Ταχυδρµείου 
 
Μπορείτε να ζητήσετε από το Netscape να ελέγξει αν έχετε µήνυµα στη θυρίδα σας στον server και 
να το µεταφέρει από εκεί στον προσωπικό σας υπολογιστή. Αυτό το πετυχαίνετε µε το κουµπί Get 
Msg από τη γραµµή εργαλείων. 
 
Αµέσως ξεκινά η διαδικασία της σύνδεσης µε το server και φυσικά πριν η σύνδεση γίνει αποδεκτή 
είναι απαραίτητο να δώσετε τον κωδικό (password), ώστε ο server να  αναγνωρίσει το δικαίωµα 
πρόσβασης για το χρήστη που αναγράφεται (αυτόν που έχετε ορίσει εσείς στις ρυθµίσεις του 
Netscape ).  
Το πληκτρολογείτε και επιλέγετε OK. 
Αυτό το password είναι προσωπικό και αφού το παραλάβετε από τον διαχειριστή του Mail server 
το διατηρείτε κρυφό, ώστε να µη δοθεί η δυνατότητα σε άλλους να διαβάζουν τα προσωπικά σας 
µηνύµατα. 
Αν έχετε νέα µηνύµατα, αυτά θα προστεθούν στον πίνακα µηνυµάτων του φακέλου παραλαβής 
Inbox. Από εκείνον τον πίνακα µπορείτε να τα διαβάσετε επιλέγοντας µε το ποντίκι πρώτα τον 
φάκελο Inbox και µετά, ένα-ένα, το κάθε µήνυµα που σας ενδιαφέρει. Τα περιεχόµενα 
εµφανίζονται στο κάτω µέρος του παραθύρου του mail browser. Φροντίστε το παράθυρο να είναι 
αρκετά µεγάλο, ώστε να σας επιτρέπει να βλέπετε σηµαντικό µέρος του µηνύµατος και 
χρησιµοποιείστε την µπάρα κύλισης (scroll-bar) για να δείτε το υπόλοιπο. 
Αν το µήνυµα αυτό περιέχει και αρχεία ως συνηµµένα (attachments), διαβάστε και την παράγραφο 
για την Αποστολή και Παραλαβή Αρχείων. 
 

Απάντηση σε Μήνυµα 
Μπορείτε να απαντήσετε σε µήνυµα που σας έχει σταλεί, επιλέγοντας πρώτα µε το ποντίκι το 
µήνυµα που σας ενδιαφέρει και µετά πατώντας το κουµπί Reply στη µπάρα εργαλείων. Με αυτή 
την επιλογή, ανοίγει ένα παράθυρο όπου η διεύθυνση του αρχικού αποστολέα (του µηνύµατος που 
παραλάβατε) έχει αυτοµάτως αντιγραφεί στο πεδίο To: (διεύθυνση παραλήπτη) του µηνύµατος που 
θα στείλετε. Επίσης, το περιεχόµενο του αρχικού µηνύµατος αντιγράφεται στο νέο σας µήνυµα 
(κάτω µέρος του παραθύρου), ώστε να µπορείτε να κάνετε αναφορές στο αρχικό κείµενο µέσα στο 
δικό σας µήνυµα. Αν αυτό δεν σας είναι χρήσιµο µπορείτε να σβήσετε το κείµενο που 
τοποθετήθηκε αυτόµατα και να γράψετε µόνο τη δική σας απάντηση. Αν πάλι θέλετε να µην 
αντιγράφεται ποτέ αυτόµατα το αρχικό µήνυµα, µπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθµιση 
από το µενού Edit, την επιλογή Preferences, την κατηγορία ρυθµίσεων Mail&Newsgroups, και 



Message Composition. Εκεί απενεργοποιήστε την επιλογή Automatically Quote Original 
Message when Replying. 
Μπορείτε να τροποποιήσετε το θέµα του µηνύµατος στο πεδίο Subject, να προσθέσετε και άλλους 
παραλήπτες πατώντας Εnter µετά από την εισαγωγή της προηγούµενης διεύθυνσης και να 
συµπεριλάβετε και κάποια αρχεία στην αποστολή του µηνύµατος, δηλώνοντάς τα ως Attachments. 
Η διαδικασία για την αποστολή και παραλαβή αρχείων παρουσιάζεται παρακάτω. 
Τέλος, πατώντας το κουµπί Send, στέλνετε το µήνυµα ή κλείνοντας το παράθυρο αυτό, ακυρώνετε 
την αποστολή του. 
 

Απάντηση σε Μήνυµα 
Μπορείτε να απαντήσετε σε µήνυµα που σας έχει σταλεί, επιλέγοντας πρώτα µε το ποντίκι το 
µήνυµα που σας ενδιαφέρει και µετά πατώντας το κουµπί Reply στη µπάρα εργαλείων. Με αυτή 
την επιλογή, ανοίγει ένα παράθυρο όπου η διεύθυνση του αρχικού αποστολέα (του µηνύµατος που 
παραλάβατε) έχει αυτοµάτως αντιγραφεί στο πεδίο To: (διεύθυνση παραλήπτη) του µηνύµατος που 
θα στείλετε. Επίσης, το περιεχόµενο του αρχικού µηνύµατος αντιγράφεται στο νέο σας µήνυµα 
(κάτω µέρος του παραθύρου), ώστε να µπορείτε να κάνετε αναφορές στο αρχικό κείµενο µέσα στο 
δικό σας µήνυµα. Αν αυτό δεν σας είναι χρήσιµο µπορείτε να σβήσετε το κείµενο που 
τοποθετήθηκε αυτόµατα και να γράψετε µόνο τη δική σας απάντηση. Αν πάλι θέλετε να µην 
αντιγράφεται ποτέ αυτόµατα το αρχικό µήνυµα, µπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθµιση 
από το µενού Edit, την επιλογή Preferences, την κατηγορία ρυθµίσεων Mail&Newsgroups, και 
την υποκατηγορία Mail Composition. Εκεί απενεργοποιήστε την επιλογή Automatically Quote 
Original Message when Replying. 
Μπορείτε να τροποποιήσετε το θέµα του µηνύµατος στο πεδίο Subject, να προσθέσετε και άλλους 
παραλήπτες πατώντας Εnter µετά από την εισαγωγή της προηγούµενης διεύθυνσης και να 
συµπεριλάβετε και κάποια αρχεία στην αποστολή του µηνύµατος, δηλώνοντάς τα ως Attachments. 
Η διαδικασία για την αποστολή και παραλαβή αρχείων παρουσιάζεται παρακάτω. 
Τέλος, πατώντας το κουµπί Send, στέλνετε το µήνυµα ή κλείνοντας το παράθυρο αυτό, ακυρώνετε 
την αποστολή του. 
 

Αποστολή και Παραλαβή Αρχείων 
Αυτή η τελευταία δυνατότητα είναι σηµαντική, γιατί επιτρέπει την αποστολή αρχείων αυτούσια 
από τον προσωπικό υπολογιστή που χρησιµοποιείτε στον υπολογιστή του παραλήπτη, αν φυσικά 
χρησιµοποιεί και εκείνος ένα POP client µε δυνατότητες MIME. Τα αρχεία αυτά δεν περιορίζονται 
απλώς σε αρχεία κειµένου, αλλά µπορούν να είναι έγγραφα (π.χ. Word documents), αρχεία µε 
γραφικά (π.χ. bmp, gif, jpg), αρχεία ήχου (π.χ. wav, mp3) ακόµα και αρχεία video (πχ. avi, 
QuickTime). Τα αρχεία αυτά κωδικοποιούνται και στέλνονται µαζί µε το µήνυµα. Θα πρέπει όµως 
να γίνει αποκωδικοποίηση τους στη µεριά του παραλήπτη, ώστε να επανέλθουν στην αρχική τους 
µορφή. 
Μπορείτε να στείλετε ένα αρχείο ως συνηµµένο (Attachment) σε κάποιο µήνυµα, αν πατήσουµε το 
κουµπί Attach κατά τη δηµιουργία ενός νέου µηνύµατος.  
Όλα τα αρχεία που έχετε δηλώσει ως συνηµµένα θα σταλούν µαζί µε το µήνυµα, όταν εσείς 
πατήσετε το Send. 
Όταν εσείς λάβετε κάποιο µήνυµα που περιέχει συνηµµένα αρχεία, τότε µέσα στο κείµενο του 
µηνύµατος που διαβάζετε θα δείτε και µία αναφορά-δεσµό (link) µε το όνοµα του αρχείου που έχει 
σταλεί.Επιλέγοντας µε το ποντίκι το δεσµό (π.χ. Attachment 1), θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου 
που ρωτάει πού και µε ποιο όνοµα να αποθηκευθεί το αρχείο. Αφού κάνετε τις επιλογές σας, το 
αποθηκεύετε πατώντας το OK. Το αποθηκευµένο αρχείο, το χρησιµοποιείτε όπως και το 
πρωτότυπο αρχείο, δηλαδή αν ήταν τύπου doc, το ανοίγετε το µε το MS-Word, αν ήταν τύπου xls, 
µε MS-Excel κ.ο.κ. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για λόγους ασφαλείας οι διακοµιστές αλληλογραφίας του Ε.Κ.Π.Α., δεν επιτρεπουν την 



αποστολή και τη λήψη εκτελέσιµων αρχείων. Στην περίπτωση που θέλετε να στείλετε αρχεία αυτού 
του τύπου, πρέπει πρώτα να τα συµπιέσετε (σε µορφη zip, rar, gz κλπ) χρησιµοποιόντας κάποιο 
πρόγραµµα συµπίεσης/αποσυµπίεσης αρχείων. Αντίστιοχα, για να λάβετε εκτελέσιµα συνηµµένα 
αρχεία, πρέπει και αυτά να είναι συµπιεσµένα. 
 

∆ιαχείριση µηνυµάτων και φάκελοι 
Ο mail browser του Netscape εγκαθιστά τους ακόλουθους φακέλους µε την εκκίνηση του:  

 Inbox: εκεί αποθηκεύονται όλα τα µηνύµατα που µεταφέρονται από το server και παραµένουν 
εκεί, µέχρι να τα σβήσει ο χρήστης ή να τα µετακινήσει σε άλλο φάκελο.  

 Drafts: σε αυτόν τον φάκελο µπορείτε να αποθηκεύσετε ηµιτελή µηνυµατα προς αποστολή.  
 Templates: σε αυτόν τον φάκελο µπορείτε να αποθηκεύετε πρότυπα µηνυµάτων που στέλνετε 
συχνά.   

 Sent:  στον φάκελο αυτό αποθηκεύονται αντίγραφα όλων των µηνυµάτων που στέλνει ο 
χρήστης. 

 Trash: εκεί µεταφέρονται τα µηνύµατα που επιλέγετε να διαγράψετε από τους άλλους φακέλους, 
και παραµένουν εκεί εκεί µέχρι να επιλέξετε Empty Trash Folder από το µενού File. 

 
Μπορείτε να δηµιουργήσετε και άλλους φακέλους, µέσα στους οποίους να κρατάτε αντίγραφα από 
παλιά σας αλληλογραφία και µάλιστα καταχωρηµένα θεµατικά. ∆ηµιουργείτε έναν καινούργιο 
φάκελο επιλέγοντας New Folder από το µενού File του mail browser. Μπορείτε να σύρετε τα 
εικονίδια των µηνυµάτων άλλων φακέλων (δεξιά) µέσα στο εικονίδιο του νέου σας φακέλου 
(αριστερά), για να τα αποθηκεύσετε εκεί. 
 

∆ιαχείριση ∆ιευθύνσεων 
Μπορείτε να αποθηκεύετε τις διευθύνσεις των συνεργατών σας στο Ευρετήριο (Address Book) του 
Netscape και να χρησιµοποιείτε σύντοµα ονόµατα, για να ανακαλείτε τις αποθηκευµένες 
διευθύνσεις τους. Από το µενού Tasks, επιλέγετε το Address Book και εκεί την επιλογή New 
Card. Συµπληρώνετε τα στοιχεία για κάθε συνεργάτη και στη θέση του Nickname βάζετε το 
εύκολο όνοµα που θέλετε να χρησιµοποιείτε, αντί της πλήρους του διεύθυνσης (στο πεδίο Mail 
To). Εναλλακτικά µπορείτε να επιλέξετε µία διεύθυνση από τη λίστα Collected Addresses, όπου 
αποθηκεύονται οι διευθύνσεις όσων σας έχουν στείλει email, και να τη “σύρετε” στη λίστα 
Personal Address Book. Τέλος, µπορείτε να ορίσετε και οµάδες (New List) από διευθύνσεις, ώστε 
να µπορείτε να στέλνετε ένα µήνυµα ταυτόχρονα σε πολλούς χρήστες. 
  
 


