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Αγαπητοί γονείς γεια σας,  

Για την διαχείριση των emails μαθητών και τον/τους προσωπικούς λογαριασμούς σας email 

επικοινωνίας με τους δασκάλους (μορφή : a1111111@sch.gr). 

Εάν δεν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα διαχείρισης email, θα χρειαστεί να κατεβάσετε και να 

εγκαταστήσετε το πρόγραμμα thunderbird από  εδώ : 

https://www.thunderbird.net/el/  

Εγκατάσταση Thunderbird 

 Επισκεφθείτε τη σελίδα λήψης του Thunderbird από οποιονδήποτε περιηγητή (π.χ. 
από το Firefox . Η σελίδα θα προτείνει αυτόματα την καλύτερη έκδοση (ή εκδόσεις) 
του Thunderbird για εσάς. 

 

 Κάντε κλικ στον πράσινο σύνδεσμο λήψης για να κατεβάσετε το βοηθό 
εγκατάστασης του Thunderbird. Ανάλογα με την ταχύτητα σύνδεσής σας, η λήψη 
μπορεί να πάρει μερικά λεπτά. Αποθηκεύστε το αρχείο εγκατάστασης. 

 

https://www.thunderbird.net/el/
http://www.getthunderbird.com/
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 Ξεκινήστε τη Εξερεύνηση των windows κάνοντας κλικ στα «Στοιχεία λήψης»  και 
εκτελέστε το αρχείο “Thunderbird Setup 66.6.0.exe” 

 

 Έπειτα, ακολουθήστε τα βήματα τα εγκατάστασης κάνοντας κλικ στο Next ή 
Επόμενο και Τέλος. 

 

 

Το εικονίδιο του προγράμματος θα εμφανιστεί στην αρχική οθόνη των Windows 

Ολοκληρώσατε με την εγκατάσταση του Thunderbird! 
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Εγκατάσταση λογαριασμού/σμών email 

Διπλό κλικ στο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας.  

 

Επιλέξτε διαδοχικά από το μενού Αρχείο  ->  Νέο  ->  Υπάρχω λογαριασμός e-mail… 

 

Εισάγετε όλα τα στοιχεία του λογαριασμού όπως ζητούνται και για e-mail δώστε του το 

email του μαθητή (μορφή a99999@sch.gr)  και πατήστε «Συνέχεια». 
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Αφήστε επιλεγμένο το IMAP και «Τέλος» 

Τελειώσατε με την ρύθμιση email μαθητή του Thunderbird! 

Επαναλάβετε την διαδικασία για οποιοδήποτε άλλο προσωπικό σας 
email θέλετε από οποιοδήποτε πάροχο (@gmail.com, @yahoo.gr, 

@live.com, @otenet.gr κ.α.) 
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Ρύθμιση επαφών μαθητών 

 

Από την αρχική οθόνη επιλέξτε «Ευρετήριο διευθύνσεων» 

 

Επιλέξτε «Νέα επαφή» και εισάγετε τα στοιχεία της διεύθυνσης email του δασκάλου 
αλλά και των προσωπικών σας επαφών. 
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Μπορείτε να εισάγετε πολλούς λογαριασμούς email και να τους παρακολουθείτε 
μέσω αυτού του προγράμματος κάνοντας κλικ στα «Εισερχόμενα» κάθε 

λογαριασμού. 

Τελειώσατε με την ρύθμιση επαφών του Thunderbird! 

 


