
Ρυθμίσεις Thunderbird 

 

Η χρήση του προγράμματος αλληλογραφίας αυτού, είναι πολύ απλή και οι ρυθμίσεις του γίνονται 
με εύκολα και λίγα βήματα. Αρχικά αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να ανοίξετε το πρόγραμμα 
το οποίο λογικά, θα εμφανίζεται κάπως έτσι: 

 

 
Έπειτα θα πρέπει να κάνετε τις ρυθμίσεις για τον πανεπιστημιακό σας λογαριασμό. Αυτό γίνεται 
από το μενού «Εργαλεία», επιλέγοντας «Ρυθμίσεις Λογαριασμού...» 



 

 



 
Για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό αλληλογραφίας κάνετε κλίκ στο “Προσθήκη Λογαριασμού...” 
και εμφανίζεται το παράθυρο: 

 

Επιλέγετε “Λογαριασμός E-mail” και πατάτε το “Επόμενο”. 

 

Στο παραπάνω παράθυρο εισάγετε τα στοιχεία σας και τη διεύθυνση e-mail που επιθυμείτε να 
χρησιμοποιήσετε. 



Έπειτα αφού πατήσετε «Επόμενο», εισάγετε την διεύθυνση του mail server (mail.domain.gr) και 
επιλέγετε τον τύπο του server που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε. Αν επιλέξετε POP θα μπορείτε να 
βλέπετε τα mail σας και όταν βρίσκεστε εκτός δικτύου. Το μειονέκτημα αυτής της περίπτωσης είναι 
πως αν λάβετε τα mail σας στον υπολογιστή με τον POP λογαριασμό, δε μπορείτε μετά με τον ίδιο 
POP λογαριασμό σε άλλο υπολογιστή να τα λάβετε ξανά. Αν επιλέξετε IMAP τότε θα μπορείτε να 
βλέπετε τα mail σας μόνο όταν βρίσκεστε εντός δικτύου. Το πλεονέκτημα αυτής της περίπτωσης 
είναι πως αν λάβετε τα mail σας στον υπολογιστή με τον IMAP λογαριασμό, μπορείτε μετά με τον 
ίδιο IMAP λογαριασμό σε άλλο υπολογιστή να τα λάβετε ξανά. 

 

 



Μετά εισάγετε το όνομα χρήστη εισερχομένων που έχετε (π.χ. onomamail). 

 

Τέλος εισάγετε το όνομα που θέλετε να έχει ο λογαριασμός. 

 

Εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία του λογαριασμού σας για επιβεβαίωση. 



 

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας γίνονται από το μενού «Εργαλεία»-«Ρυθμίσεις Λογαριασμού…» 
επιλέγοντας «Ρυθμίσεις διακομιστή» στον λογαριασμό που σας ενδιαφέρει. 

 



Κάποιες ακόμα ρυθμίσεις ασφαλείας είναι η διαχείριση φίλτρων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας που 
γίνεται από την επιλογή «Ασφάλεια». 

 

 



Η δημιουργία των φίλτρων που διαχειρίζονται από το παραπάνω εργαλείο γίνεται με τον εξής 
τρόπο. 

 

 

Πατώντας «Νέο» εμφανίζεται το παρακάτω μενού στο οποίο μπορούμε να εισάγουμε το Όνομα 
Φίλτρου και στο κενό παράθυρο εισαγωγής, την διεύθυνση e-mail που μας ενδιαφέρει να 
επισημάνουμε ως ανεπιθύμητη. 



 

 

Gmail 

1. Πηγαίντε στο Gmail λογαρισμό σας 
2. Πατήστε Settings > Forwarding and POP > Enable POP for all mail (even mail that's already 

been downloaded) 
3. Πατήστε Save Changes 
4. Μπείτε στο Thunderbird Tools > Account Settings > Add Account... 
5. Επιλέξτε Email Account 
6. Βάλτε πάνω το όνομα που θέλετε να εμφανίζετε όταν στέλνετε email 
7. Εισάγετε κάτω το email σας και πατήστε Next 
8. Διαλέξτε POP 
9. Εισάγετε το Incoming Server: pop.gmail.com 
10. Εισάγετε στο Outgoing Server: smtp.gmail.com (αν ρωτηθείτε...) και πατήστε Next 
11. Προσθέστε το @gmail.com στο υπόλοιπο...και πατήστε Next 
12. Ονομάστε το mail σας : Gmail 
13. Επιλέξτε Finish 
14. Πηγαίντε στο Tools > Account Settings. 
15. Διαλέξτε το Server Settings από το Gmail... 
16. Επιλέξτε το SSL και φροντίστε να μην είναι επιλεγμένο το Use secure authentication. 
17. Επιλέξτε το Check for messages at startup & Automatically download new messages. 
18. Επιλέξτε το Advanced... > Inbox for this server's account 
19. Επιλέξτε κάτω από το Server Settings που γράφει Copies & Folders και αντικαταστήστε όλα 

τα Local folders με Gmail. 
20. Επιλέξτε Outgoing Server και διαλέξτε το smtp.gmail.com (Default) και πατήστε Edit. 



21. Εισάγετε Server Name:smtp.gmail.com Port:587, Επιλέξτε το Use name and password και 
στο User Name βάλτε το mail σας, τέλος διαλέξτε το TLS και πατήστε OK! 

 

Hotmail 

1. Μπείτε στο Thunderbird Tools > Account Settings > Add Account... 
2. Επιλέξτε Email Account. 
3. Εισάγετε πάνω το όνομα που θέλετε να εμφανίζετε όταν στέλνετε email... 
4. Εισάγετε κάτω την email διεύθυνση σας και πατήστε NEXT. 
5. Επιλέξτε POP. 
6. Εισάγετε στο Incoming Server: pop3.live.com. Πατήστε NEXT. 
7. Προσθέστε το @hotmail.com στο υπόλοιπο.. Πατήστε NEXT. 
8. Ονομάστε το mail σας: Hotmail. 
9. Πατήστε finish! 
10. Πηγαίντε στο Tools > Account Settings... 
11. Διαλέξτε το Server Settings από το Hotmail... 
12. Τσεκάρετε το NEVER, φροντίστε να μην είναι επιλεγμένο το Use secure authentication. 
13. Επιλέξτε το Check for messages at startup & Automatically download new messages. 
14. Επιλέξτε Advanced... > Inbox for this server's account 
15. Πατήστε κάτω από το Server Settings που γράφει Copies & Folders και αντικαταστήστε όλα 

τα Local folders με Hotmail. 
16. Επιλέξτε Outgoing Server και μετά Add. 
17. Εισάγετε Server Name: pop3.live.com Port:995, Επιλέξτε το Use name and password και 

στο User Name βάλτε το mail σας, τέλος διαλέξτε το TLS if (available) και πατήστε ok! 

 

Yahoo! 
 
1.Μπείτε στο WebMail σας. Κατεβάστε το WebMail extension και το Yahoo extension και 
εγκαταστήστε τα! 
2.Μπείτε στο Thunderbird Tools > Account Settings > Add Account... 
3.Πατήστε Email Account. 
4.Εισάγετε πάνω το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται όταν στέλνετε email... 
5.Εισάγετε κάτω το email σας και πατήστε Next 
6.Επιλέξτε POP. 
7.Εισάγετε στο Incoming Server: pop.mail.yahoo.com.Πατήστε NEXT. 
8.Προσθέστε το @yahoo.com στο υπόλοιπο... Πατήστε NEXT. 
9.Ονομάστε το mail σας: Yahoo. 
10.Πατήστε finish! 
11.Πηγαίντε στο Tools > Account Settings... 
12.Επιλέξτε το Server Settings από το Yahoo... 
13.Επιλέξτε το NEVER και φροντίστε να μην είναι ενεργοποιημένο το Use secure authentication. 
14.Επιλέξτε το Check for messages at startup & Automatically download new messages. 
15.Επιλέξτε Advanced... > Inbox for this server's account 
16.Επιλέξτε κάτω από το Server Settings που γράφει Copies & Folders και αντικαταστήστε όλα τα 
Local folders με Yahoo. 
17.Επιλέξτε Outgoing Server και μετά Add. 



18.Εισάγετε Server Name: smtp.mail.yahoo.com Port:995, επιλέξτε το Use name and password και 
στο User Name βάλτε το mail σας. Τέλος διαλέξτε το TLS if (available) και πατήστε ok! 
 

Πηγή: Insomnia.gr 

http://www.insomnia.gr/forum/showthread.php?t=227138�
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