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Κεφάλαιο 7.14: Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το 
Microsoft Office Outlook 2010 
 
 
7.14.1 Εκκίνηση του Microsoft Office Outlook 2010 
 
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για να εκκινήσουμε το Microsoft Office Outlook 2010: 
 
• Πατάμε το κουμπί «Έναρξη» των Windows και – εφόσον εμφανίζεται στη λίστα με τα 

«καρφιτσωμένα» προγράμματα – πατάμε την εντολή «Microsoft Outlook 2010» 
 

• Πατάμε το κουμπί με το εικονίδιο «Microsoft  Outlook 2010»  (εφόσον υπάρχει), από 
τη γραμμή εργαλείων γρήγορης εκκίνησης των Windows 

 
• Κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο του «Microsoft  Outlook 2010» (εφόσον υπάρχει), 

στην «Επιφάνεια εργασίας»  
 
• Πατάμε το κουμπί «Έναρξη» και επιλέγουμε διαδοχικά «Όλα τα προγράμματα»  

(φάκελος) «Microsoft Office»  «Microsoft Outlook 2010». 
 
 
7.14.2 Η οθόνη του Microsoft Office Outlook 2010 
 
Πιο κάτω βλέπουμε το παράθυρο με τα βασικά στοιχεία του Microsoft Outlook 2010. 
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Πιο αναλυτικά τα βασικά στοιχεία του Microsoft Outlook 2010, είναι: 
 
• Γραμμή τίτλου, που μας ενημερώνει για την τρέχουσα εφαρμογή με την εμφάνιση του 

επιλεγμένου στοιχείου («Αλληλογραφία», «Επαφές», κ.τ.λ.) 
 
• Βασικά κουμπιά, που βρίσκονται στα δεξιά της «Γραμμής τίτλου», η λειτουργία των 

οποίων, είναι: 
 

o Ελαχιστοποίηση : Ελαχιστοποιεί την εφαρμογή, στη γραμμή εργασιών 
των Windows 

 

o Μεγιστοποίηση / Επαναφορά κάτω  / : Μεγιστοποιεί το παράθυρο 
της εφαρμογής ώστε να καλύπτει ολόκληρη την οθόνη ή αν είναι ήδη 
μεγιστοποιημένο, το επαναφέρει στο αρχικό του μέγεθος 

 
o Κλείσιμο : Κλείνει την εφαρμογή του Microsoft Outlook 2010 

 
• Κορδέλα, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορούμε να βρίσκουμε εύκολα και γρήγορα 

τις εντολές που χρειαζόμαστε για την κάθε εργασία μας. Οι εντολές είναι ομαδοποιημένες 
σε ομάδες, που βρίσκονται κάτω από καρτέλες. Στο Outlook 2010, η κορδέλα έχει 
αντικαταστήσει τα μενού, που υπήρχαν σε προηγούμενες εκδόσεις. Επιπλέον, μπορούμε 
να προσαρμόσουμε την κορδέλα ώστε να περιλαμβάνει και προσαρμοσμένες καρτέλες 
του χρήστη. 

 
• Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, είναι η μικρή συλλογή εργαλείων στην 

κορυφή, αριστερά της οθόνης. 
 

• Καρτέλα «Αρχείο» , που έχει αντικαταστήσει το «Κουμπί Office» , είναι η 
έγχρωμη καρτέλα, που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του Outlook 2010. Μας 
δίνει πρόσβαση στο κύριο μενού του Outlook. Από εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
βασικές λειτουργίες όπως να ανοίξουμε, να κλείσουμε και να εκτυπώσουμε μηνύματα, 
επαφές, κ.τ.λ. 

 
• Κουμπί «Βοήθεια» , για να προβάλλουμε τη διαθέσιμη βοήθεια για διάφορα θέματα 

του Outlook 2010 
 
• Αναζήτηση μηνύματος, που μπορούμε να αναζητήσουμε ένα μήνυμα, εισάγοντας τις 

κατάλληλες λέξεις-κλειδιά 
 
• Παράθυρο περιήγησης, που μας δίνει πρόσβαση στους φακέλους που 

χρησιμοποιούνται για την οργάνωση των πληροφοριών μας. Επιλέγοντας ένα φάκελο 
(στοιχείο), θα εμφανιστούν τα περιεχόμενά του. Το παράθυρο περιήγησης περιλαμβάνει 
τα στοιχεία «Αλληλογραφία», «Ημερολόγιο», «Επαφές» και «Εργασίες». 

 
• Λίστα φακέλων του στοιχείου «Αλληλογραφία», όπου εφόσον έχουμε επιλέξει το 

συγκεκριμένο στοιχείο από το παράθυρο περιήγησης, εμφανίζονται όλοι οι φάκελοι 
μηνυμάτων και μπορούμε να πλοηγηθούμε μεταξύ τους 

 
• Μη επιλεγμένο στοιχείο του παράθυρου περιήγησης, δηλαδή το επιλεγμένο στοιχείο 

εμφανίζεται με πορτοκαλί επισήμανση και έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε ένα από 
τα υπόλοιπα στοιχεία, οποιαδήποτε στιγμή 

 
• Επιλεγμένος ή ενεργός φάκελος μηνυμάτων, όπου εφόσον έχουμε επιλέξει το στοιχείο 

«Αλληλογραφία» από το παράθυρο περιήγησης, εμφανίζεται ο φάκελος μηνυμάτων που 
έχουμε επιλέξει 

 
• Περιοχή μηνυμάτων, η περιοχή δηλαδή που βλέπουμε όλα τα μηνύματα του φακέλου, 

που έχουμε επιλέξει 
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