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Το Outlook Express διαθέτει πέντε τοπικούς 
φακέλους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη 
σωστή διαχείριση των μηνυμάτων σας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος «Εισερχόμενα» 
(Inbox) περιέχει όλα τα μηνύματα που έχετε ήδη 
λάβει, τα «Εξερχόμενα» (Outbox) περιέχει όλα 
τα μηνύματα που έχετε συντάξει για αποστολή, 
τα «Απεσταλμένα» (Sent Items) περιέχει όλα τα 
μηνύματα που έχετε στείλει, τα «Διαγραμμένα» 
(Deleted Items) περιέχει όλα τα μηνύματα που 
έχετε διαγράψει και τα «Πρόχειρα» (Drafts) 
χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση 
των μηνυμάτων των οποίων δεν έχει ολοκλη
ρωθεί η σύνταξή τους.  Εκτός από αυτούς τους 
φακέλους μπορείτε να δημιουργήσετε και δι
κούς σας προσωπικούς, οι οποίοι θα σας βο
ηθήσουν να ταξινομήσετε καλύτερα τα μηνύ
ματα που λαμβάνετε. Για παράδειγμα, μπορεί
τε να δημιουργήσετε διαφορετικούς φακέλους 
για τους πελάτες σας ή τους φίλους σας. Για 
να προσθέσετε ένα φάκελο κάντε κλικ στο με
νού Αρχείο (File), τοποθετήστε το δείκτη του 

ποντικιού στην εντολή Φάκελος (Folder) και 
στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Δημιουργία 
(Create). Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα φακέ
λου (Folder Name), πληκτρολογήστε το όνο
μα και στη συνέχεια επιλέξτε τη θέση για το 
νέο φάκελο.  Για να διαγράψετε ένα φάκελο, 
κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι 
(Local Folders). Κατόπιν, κάντε κλικ στο μενού 
Αρχείο (File), τοποθετήστε το δείκτη του ποντι
κιού στην εντολή Φάκελος (Folder) και επιλέξ
τε την εντολή Διαγραφή (Delete). Για να μετο
νομάσετε ένα φάκελο, κάντε κλικ στο φάκελο 
από τη λίστα Φάκελοι (Local Folders). Στη συ
νέχεια κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File), το
ποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντο
λή Φάκελος (Folder) και επιλέξτε την εντολή 
Μετονομασία (Rename). Για να πάτε από τον 
ένα φάκελο στον άλλο, κάντε κλικ στο φάκελο 
που σας ενδιαφέρει στη λίστα Φάκελοι (Local 
Folders). Όλα τα μηνύματα που βρίσκονται 
στους φακέλους σας μπορείτε να τα διαγρά
ψετε, να τα αντιγράψετε ή να τα μετακινήσε
τε από τον ένα φάκελο στον άλλο. Για να εκτε
λέσετε οποιαδήποτε από τις παραπάνω εργα
σίες θα πρέπει:
1.  Να επιλέξετε το μήνυμα που πρόκειται να 

επεξεργαστείτε κάνοντας κλικ επάνω του.
2.  Στη συνέχεια από το μενού Επεξεργασία 

(Edit) επιλέγετε ανάλογα Διαγραφή (Delete), 
Αντιγραφή σε Φάκελο (Copy to folder) ή 
Μετακίνηση σε Φάκελο (Move to folder) 
και ακολουθείτε τις οδηγίες που εμφανίζο
νται κάθε φορά. 
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