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Microsoft Word 
 
1) Έναρξη 
 
1.1) Εκκίνηση 
Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται 
επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή Word ξεκινά και εμφανίζεται 
το παράθυρο του προγράμματος.  
Εναλλακτικά μπορούμε να ξεκινήσουμε την εφαρμογή πατώντας στο εικονίδιο της 
συντόμευσης του Word που βρίσκεται είτε στην επιφάνεια εργασίας είτε στη γραμμή 
εργασιών.  
 
1.2) Κύρια Οθονη 
 

 
 
H κύρια οθόνη του Word είναι μία κενή σελίδα κειμένου, στην οποία διακρίνουμε:  
* τη γραμμή τίτλου (title bar), η οποία περιέχει το όνομα της εφαρμογής, το όνομα του 
ενεργού εγγράφου (αρχείου) που επεξεργαζόμαστε και τα κουμπιά ελέγχου, δηλαδή τα 
κουμπιά μεγιστοποίησης, ελαχιστοποίησης, επαναφοράς και κλεισίματος του παραθύρου της 
εφαρμογής.  
* τη γραμμή μενού (menu bar), η οποία περιέχει όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής 
ομαδοποιημένες σε λίστες ομοειδών εντολών. Αν επιλέξουμε ένα μενού εμφανίζεται μια 
λίστα, η οποία περιλαμβάνει τις εντολές που ανήκουν στην ομάδα αυτή.  
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* ∆εξιά της γραμμής μενού υπάρχουν τα κουμπιά ελέγχου του παράθυρου του αρχείου 
(κειμένου) που είναι ενεργό.  
* τη γραμμή εργαλείων Βασική (standard toolbar), που περιέχει μια σειρά από κουμπιά με 
τις πιο συνηθισμένες λειτουργίες του Word  
* τη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση (formatting toolbar), που περιέχει μια σειρά από 
κουμπιά τα οποία χρησιμοποιούνται για την αλλαγή της μορφής του εγγράφου. Οι λειτουργίες 
αυτές υπάρχουν και ως εντολές μέσα στα διάφορα μενού, όμως η παρουσία τους εδώ δίνει 
μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα στο χειρισμό.  
 
Tip  
Για να ενεργοποιήσουμε κάποια γραμμή εργαλείων, πατάμε με το δεξιό πλήκτρο του 
ποντικιού επάνω σε οποιαδήποτε ορατή γραμμή εργαλείων. Θα εμφανιστεί μια λίστα με όλες 
τις διαθέσιμες γραμμές εργαλείων, από την οποία μπορούμε να επιλέξουμε αυτή που 
χρειαζόμαστε.  
* τους χάρακες (rulers), οι οποίοι ορίζουν τα περιθώρια της σελίδας και περιέχουν τα 
κατάλληλα εργαλεία για τον ορισμό εσοχών, προεξοχών και στηλοθετών σε παραγράφους.  
* τις γραμμές κύλισης (scroll bars), που διευκολύνουν τη μετακίνηση στο έγγραφο. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται η οριζόντια γραμμή κύλισης, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης μας 
και επιτρέπει την κύλιση των περιεχομένων της σελίδας αριστερά και δεξιά, και η 
κατακόρυφη που βρίσκεται στο δεξιό τμήμα της οθόνης μας και επιτρέπει την κύλιση των 
περιεχομένων επάνω και κάτω.  
* τα κουμπιά προβολής (view buttons), με τα οποία επιτυγχάνεται η γρήγορη εναλλαγή σε 
διαφορετικές προβολές του Word.  
* τη γραμμή κατάστασης (status bar), στην οποία εμφανίζονται πληροφορίες σχετικές με 
την τρέχουσα κατάσταση 
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1.3) Προβολή εγγράφου 
 Όταν ξεκινάμε το Word, το έγγραφο εμφανίζεται σε προβολή ∆ιάταξης εκτύπωσης. Σε 
αυτή την προβολή το έγγραφό μας φαίνεται όπως θα είναι τυπωμένο με τα περιθώρια, τις 
επικεφαλίδες, τα υποσέλιδα, την αρίθμηση σελίδων, τα γραφικά κ.ο.κ.  
Αν θέλουμε να αλλάξουμε προβολή, πατάμε σε ένα από τα τέσσερα κουμπιά προβολών και 
επιλέγουμε  
 

 
 
Αν θέλουμε να αλλάξουμε προβολή, πατάμε σε ένα από τα τέσσερα κουμπιά προβολών και 
επιλέγουμε: 
Κανονική προβολή: είναι ιδιαίτερα λιτή, απλοποιεί το έγγραφο και δεν παρουσιάζει τα 
περιθώρια, τις επικεφαλίδες, τα υποσέλιδα, την αρίθμηση σελίδων, τα γραφικά.  
Προβολή διάταξης Web: είναι χρήσιμη όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα ή 
όταν θέλουμε να προβάλουμε το έγγραφό μας μόνο στην οθόνη του υπολογιστή μας.  
Προβολή διάρθρωσης: είναι χρήσιμη όταν δουλεύουμε με ένα μεγάλο έγγραφο και θέλουμε 
να το συμπτύξουμε ώστε να εμφανίζονται μόνο οι τίτλοι, ή να το αναπτύξουμε για να 
εμφανίζονται τίτλοι και κείμενο. Στην προβολή αυτή ελέγχουμε καλύτερα τη δομή του 
εγγράφου.  
 
 
 
 
 
 
 

Κουμπιά ελέγχου προβολής εγγράφου 
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1.4) Πληκτρολόγιο  
Για την αποδοτική επεξεργασία ενός κειμένου είναι απαραίτητο να γνωρίζετε την λειτουργία 
μερικών βασικών πλήκτρων του πληκτρολογίου.  

  
 
* Με τα βέλη μετακινούμαστε στην αντίστοιχη κατεύθυνση μέσα στο έγγραφο.  
* Με το πλήκτρο Del διαγράφουμε χαρακτήρες που βρίσκονται δεξιά από το σημείο 
εισαγωγής.  
* Με το πλήκτρο Backspace διαγράφουμε χαρακτήρες που βρίσκονται αριστερά από το 
σημείο εισαγωγής.  
* Με τα πλήκτρα Home και End μετακινούμαστε αντίστοιχα στην αρχή ή στο τέλος της 
τρέχουσας γραμμής.  
* Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Home και Ctrl+End μετακινούμαστε αντίστοιχα στην 
αρχή ή στο τέλος του εγγράφου.  
* Με τα πλήκτρα Page Up και Page Down μετακινούμαστε αντίστοιχα στην προηγούμενη ή 
στην επόμενη σελίδα του εγγράφου.  
* Με το πλήκτρο Enter δημιουργούμε μια νέα γραμμή κάτω από την τρέχουσα.  
* Με το πλήκτρο Caps Lock μπορούμε να γράφουμε συνεχώς κεφαλαία γράμματα.  
* Με το πλήκτρο Num Lock ενεργοποιούμε το αριθμητικό πληκτρολόγιο στα δεξιά του 
κανονικού πληκτρολόγιου. Οταν το πλήκτρο δεν είναι πατημένο, με τα ίδια πλήκτρα 
εκτελούνται οι δεύτερες λειτουργίες τους.  
* Με το πλήκτρο Insert αντικαθιστούμε υπάρχον κείμενο, καθώς πληκτρολογούμε.  
* Με το πλήκτρο Spacebar προσθέτουμε κενά διαστήματα.  
* Με το πλήκτρο tab προσθέτουμε προεπιλεγμένο αριθμό κενών διαστημάτων. 
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2) Χειρισμός εγγράφου 
 
2.1) ∆ημιουργία 
Με την εκκίνηση της εφαρμογής Word, εμφανίζεται μία κενή σελίδα, στην οποία μπορούμε 
να πληκτρολογήσουμε κείμενο.  

  
 
Aν έχουμε ήδη ανοίξει ένα έγγραφο, κάνοντας κλικ στο κουμπί Αρχείο ∆ημιουργία 
(προεπιλογή) που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων Βασική, εμφανίζουμε μια κενή σελίδα, 
στην οποία μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το κείμενό μας. Στη γραμμή κατάστασης 
εμφανίζονται και τα δύο έγγραφα, το αρχικό με το όνομα που το έχουμε αποθηκεύσει και το 
νέο με το όνομα Εγγραφο1 - Microsoft Word. Αν κάνουμε κλικ σε κάποιο από αυτά τα 
έγγραφα, αυτόματα γίνεται το ενεργό έγγραφο και εμφανίζεται στην οθόνη μας.  
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2.2) Ανάκτηση – Άνοιγμα 
Για να ανοίξουμε ένα υπάρχον έγγραφο, πατάμε στο κουμπί Ανοιγμα της βασικής γραμμής 
εργαλείων ή επιλέγουμε Αρχείο στη γραμμή μενού και από τη λίστα των εντολών επιλέγουμε 
Ανοιγμα.  
 
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Ανοιγμα.  

  
 
Στον αναδυόμενο κατάλογο ∆ιερεύνηση σε: κάνουμε κλικ στο κάτω βέλος και επιλέγουμε το 
φάκελο στον οποίο έχουμε αποθηκεύσει το έγγραφο που θέλουμε να ανοίξουμε. Στο κάτω 
τμήμα του πλαισίου διαλόγου, όπου παρουσιάζονται τα περιεχόμενα του φακέλου, επιλέγουμε 
το αρχείο που θέλουμε και είτε κάνουμε διπλό κλικ σε αυτό είτε πατάμε στο κουμπί 
Ανοιγμα. Το έγγραφο που επιλέξαμε εμφανίζεται στην οθόνη μας.  
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2.3) Αποθήκευση 
Για να αποθηκεύσουμε την εργασία μας, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση της βασικής 
γραμμής εργαλείων ή επιλέγουμε Αρχείο στη γραμμή μενού και από τη λίστα των εντολών 
επιλέγουμε Αποθήκευση.  
Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Αποθήκευση ως από το μενού Αρχείο.  
Την εντολή αυτή την επιλέγουμε σε περίπτωση που αποθηκεύουμε το αρχείο μας για πρώτη 
φορά ή όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε το έγγραφό μας με διαφορετικό όνομα ή σε 
διαφορετική θέση.  
 
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση.  

  
 
Στον αναδυόμενο κατάλογο Αποθήκευση σε: κάνουμε κλικ στο κάτω βέλος και επιλέγουμε 
το φάκελο στον οποίο θέλουμε να αποθηκεύσουμε το έγγραφό μας. Στο κάτω τμήμα του 
πλαισίου διαλόγου όπου παρουσιάζονται οι φάκελοι και τα αρχεία του επιλεγμένου φακέλου, 
επιλέγουμε τον κατάλληλο φάκελο. Στο πλαίσιο Ονομα αρχείου: πληκτρολογούμε το όνομα, 
με το οποίο θέλουμε να αποθηκευτεί το έγγραφό μας.  
Στον αναδυόμενο κατάλογο Αποθήκευση ως τύπου: επιλέγουμε τη μορφή με την οποία θα 
αποθηκεύσουμε το έγγραφό μας. Τέλος πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση.  
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2.4) Πρότυπα 
Η εφαρμογή Word διαθέτει πρότυπα έγγραφα όπως είναι επιστολές, φαξ κλπ., που μας 
καθοδηγούν στην δημιουργίας ενός εγγράφου.  
Για να ανοίξουμε ένα πρότυπο, από το μενού Αρχείο επιλέγουμε την εντολή ∆ημιουργία. Στο 
πλαίσιο διαλόγου ∆ημιουργία εγγράφου, πατάμε στον υπερσύνδεσμο Στον υπολογιστή μου... 
του τμήματος Πρότυπα.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Πρότυπα, από το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε το 
πρότυπο που επιθυμούμε. Στο πλαίσιο Προεπισκόπηση βλέπουμε την εμφάνιση του 
προτύπου που επιλέξαμε. Μετά πατάμε στο κουμπί ΟΚ.  
Εμφανίζεται ένα νέο έγγραφο, που βασίζεται στο πρότυπο που επιλέξαμε, και στο οποίο 
μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το κείμενό μας.  
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3) Κείμενο 
 
3.1) Χειρισμός Κειμένου 
 
3.1.1) Επιλογή 
Η επεξεργασία κειμένου στην εφαρμογή Word προαπαιτεί να γνωρίζουμε πώς να επιλέξουμε 
το κείμενο ή ένα μέρος του με την βοήθεια του ποντικιού ή του πληκτρολογίου.  
Για να επιλέξουμε μία λέξη: κάνουμε διπλό κλικ στη λέξη.  
Για να επιλέξουμε μία πρότασης τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο 
της πρότασης και κάνουμε κλικ κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl.  
Για να επιλέξουμε μία παράγραφο: τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού σε οποιοδήποτε 
σημείο της παραγράφου και κάνουμε τρία κλικ.  
Για να επιλέξουμε μία μεγάλη περιοχή κειμένου: κάνουμε κλικ στην αρχή της περιοχής 
και, με πατημένο το πλήκτρο Shift, κάνουμε δεύτερο κλικ στο τέλος της περιοχής.  
Για να επιλέξουμε μία τυχαία κειμένου: τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στην αρχή 
του κειμένου που θέλουμε να επιλέξουμε και, κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού, σύρουμε μέχρι το τέλος της περιοχής κειμένου.  
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3.1.2) Μετακίνηση  
H εφαρμογή Word μάς δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφουμε ή να μετακινούμε τμήματα 
κειμένου μέσα στο ίδιο έγγραφο ή σε ξεχωριστά έγγραφα.  
Για να μετακινήσουμε ένα τμήμα κειμένου αφού το επιλέξουμε, πατάμε στο κουμπί Αποκοπή 
της βασικής γραμμής εργαλείων ή επιλέγουμε την εντολή Αποκοπή από το μενού 
Επεξεργασία.  

  
 
Εναλλακτικά μπορούμε να πατήσουμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+X.  
Το επιλεγμένο κείμενο θα μεταφερθεί στο Πρόχειρο.  
Στη συνέχεια τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής στο νέο σημείο που θέλουμε να 
τοποθετηθεί το κείμενο. Πατάμε στο κουμπί Επικόλληση της βασικής γραμμής εργαλείων ή 
επιλέγουμε την εντολή Επικόλληση από το μενού Επεξεργασία.  
Εναλλακτικά μπορούμε να πατήσουμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+V.  
Το κείμενο θα εμφανιστεί στη νέα του θέση.  
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3.1.3) Αντιγραφή 

  
 
Για να αντιγράψουμε ολόκληρο ή τμήμα κειμένου σε άλλη θέση, αφού το επιλέξουμε, πατάμε 
στο κουμπί Αντιγραφή της βασικής γραμμής εργαλείων ή επιλέγουμε την εντολή Αντιγραφή 
από το μενού Επεξεργασία. Επίσης μπορούμε να πατήσουμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C.  
Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο Πρόχειρο.  
Στη συνέχεια τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής στο σημείο που θέλουμε να τοποθετηθεί το 
κείμενο. Πατάμε στο κουμπί Επικόλληση της βασικής γραμμής εργαλείων ή επιλέγουμε την 
εντολή Επικόλληση από το μενού Επεξεργασία. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 
συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+V.  
Το κείμενο θα αντιγραφεί και στη νέα του θέση.  
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3.1.4 ) ∆ιαγραφή 
Για να διαγράψουμε ολόκληρο ή τμήμα κειμένου, αφού το επιλέξουμε, πατάμε το πλήκτρο 
Delete ή το Backspace, ή επιλέγουμε την εντολή Απαλοιφή από το μενού Επεξεργασία. 
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3.1.5) Έυρεση και Αντικατάσταση 
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται να αναζητήσουμε μία λέξη ή μία φράση μέσα σε ένα 
μεγάλο έγγραφο προκειμένου να τη διαγράψουμε ή να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Είναι 
ιδιαίτερα δύσκολο και χρονοβόρο να ψάχνουμε μία προς μία όλες τις γραμμές του εγγράφου, 
γι' αυτό το Word μάς δίνει τη δυνατότητα αυτόματης αναζήτησης, εύρεσης και 
αντικατάστασης μιας λέξης ή φράσης μέσα σε ένα κείμενο.  
Για να πραγματοποιήσουμε την διαδικασία αυτή, σε ένα ανοιχτό έγγραφο, μεταφέρουμε το 
σημείο εισαγωγής στην αρχή του κειμένου και από το μενού Επεξεργασία επιλέγουμε την 
εντολή Εύρεση.  
Το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση,  

  
 
που ανοίγει με διαθέσιμες τις καρτέλες Εύρεση, Αντικατάσταση, Μετάβαση σε. Αν 
επιθυμούμε απλώς να εντοπίσουμε μία λέξη ή φράση μέσα στο έγγραφό μας, επιλέγουμε την 
καρτέλα Εύρεση. Αν όμως θέλουμε να αντικατασταθεί η λέξη ή φράση αυτή με μία άλλη, 
εμφανίζουμε την καρτέλα Αντικατάσταση.  
Στο αναδυόμενο μενού Εύρεση του: πληκτρολογούμε τη λέξη ή φράση που αναζητούμε, ενώ 
στο αναδυόμενο μενού Αντικατάσταση με: πληκτρολογούμε τη λέξη ή φράση που θέλουμε να 
αντικαταστήσει την προηγούμενη.  
Το πλαίσιο διαλόγου διαθέτει τρία κουμπιά που αντιπροσωπεύουν τρεις διαφορετικές 
επιλογές.  
* Το κουμπί Αντικατάσταση,  
* Το κουμπί Αντικατάσταση όλων και  
* Το κουμπί Εύρεση επόμενου.  
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Αν επιλέξουμε το κουμπί Αντικατάσταση, θα αντικατασταθεί ή λέξη ή η φράση που θα 
εντοπιστεί στο έγγραφο και που ταιριάζει με αυτή που έχουμε εισάγει στο αναδυόμενο μενού 
Εύρεση του:. Στη θέση της θα μπει η λέξη ή η φράση που έχουμε καθορίσει στο αναδυόμενο 
μενού Αντικατάσταση με:.  
Με την επιλογή του κουμπιού Αντικατάσταση όλων, θα αντικατασταθούν όλες οι λέξεις ή 
φράσεις που θα εντοπιστούν στο έγγραφο και που ταιριάζουν με αυτές που έχουμε εισάγει 
στο αναδυόμενο μενού Εύρεση του:. Η αντικατάστασή τους θα γίνει με τις λέξεις ή φράσεις 
που έχουμε καθορίσει στο αναδυόμενο μενού Αντικατάσταση με:.  
Τέλος αν επιλέξουμε το κουμπί Εύρεση επόμενου παραλείπεται η λέξη ή φράση που 
εντοπίζεται και το πρόγραμμα συνεχίζει την αναζήτηση της επόμενης εμφάνισης της λέξης ή 
φράσης. Εμείς πατάμε στο κουμπί Αντικατάσταση όλων.  
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3.2) Επιμέλεια Κειμένου 
 
3.2.1) Ορθογραφικός έλεγχος 
H εφαρμογή Word μάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε το κείμενό μας για ορθογραφικά ή 
συντακτικά λάθη. Οταν το πρόγραμμα εντοπίσει κάποιο λάθος, το υπογραμμίζει με κόκκινο 
χρώμα, αν πρόκειται για ορθογραφικό λάθος, και με πράσινο χρώμα αν πρόκειται για 
συντακτικό λάθος. Οι υπογραμμίσεις αυτές γίνονται μόνο για λόγους επισήμανσης και δεν 
είναι ορατές κατά την εκτύπωση του εγγράφου στο χαρτί.  
Για να διορθώσουμε τα υπογραμμισμένα ορθογραφικά λάθη πατάμε στο κουμπί Εργαλεία 
Ελεγχος διορθώσεων στη γραμμή εργαλείων Βασική για να εμφανίσουμε το πλαίσιο διαλόγου 
Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος: Ελληνικά όπου επισημαίνονται ένα προς ένα τα 
σφάλματα ορθογραφίας ή σύνταξης.  
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3.2.2) Κουμπιά 
Το πλαίσιο διαλόγου ορθογραφικού ελέγχου διαθέτει τα εξής κουμπιά-επιλογές:  

  
 
* Παράβλεψη: με το κουμπί αυτό αγνοούμε το λάθος, η λέξη παύει να εμφανίζεται 
υπογραμμισμένη και διατηρεί την αρχική μορφή της.  
* Παράβλεψη όλων: με το κουμπί αυτό αγνοούμε όλες τις παρουσίες της επισημασμένης σαν 
ανορθόγραφη λέξης.  
* Προσθήκη στο λεξικό: με το κουμπί αυτό προσθέτουμε τη λέξη στο λεξικό μας και έτσι 
πλέον δε θα θεωρείται ανορθόγραφη.  
* Αλλαγή: με το κουμπί αυτό διορθώνουμε την ανορθόγραφη λέξη αντικαθιστώντας τη με 
κάποια από τις προτεινόμενες διορθώσεις.  
* Αλλαγή όλων: με το κουμπί αυτό διορθώνουμε όλες τις παρουσίες της ανορθόγραφης 
λέξης. Αν το πατήσουμε, τότε το πρόγραμμα συνεχίζει τον έλεγχο του εγγράφου για άλλα 
πιθανά λάθη.  
* Αυτόματη διόρθωση: με το κουμπί αυτό προσθέτουμε τη διόρθωση στη λειτουργία της 
αυτόματης διόρθωσης. 
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3.3) Επιπλέον δυνατότητες 
 
3.3.1) Εισαγωγή συμβόλων 
H εφαρμογή Word μάς δίνει τη δυνατότητα, με την χρήση των κατάλληλων πλαισίων 
διαλόγου, να εισαγάγουμε στα έγγραφά μας μεγάλο αριθμό συμβόλων που δεν εμφανίζονται 
στο πληκτρολόγιο.  
Αφού τοποθετήσουμε το σημείο εισαγωγής κειμένου στο επιθυμητό σημείο στο έγγραφό μας 
πατάμε στο μενού Εισαγωγή και επιλέγουμε την εντολή Σύμβολο.  
Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέγουμε την καρτέλα Σύμβολο.  

  
 
Από το αναδυόμενο μενού Γραμματοσειρά: επιλέγουμε την κατάλληλη γραμματοσειρά και από 
τα σύμβολα της που εμφανίζονται διαλέγουμε αυτό που θέλουμε κάνοντας διπλό κλικ επάνω 
του. Για να κλείσουμε το πλαίσιο διαλόγου Σύμβολο: πατάμε στο κουμπί Εισαγωγή.  
Το σύμβολο εμφανίζεται στο έγγραφό μας.  

 
 
Αν θέλουμε να διαγράψουμε ένα σύμβολο, το επισημαίνουμε σύροντας το ποντίκι επάνω 
του έχοντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο και πατάμε το πλήκτρο Delete.  
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4) ∆ιαμόρφωση εγγράφου 
 
4.1) Μορφοποίηση κειμένου 
 
4.1.1) Γραμμή εργαλείων 
H εφαρμογή Word μας παρέχει εργαλεία και εντολές για τη μορφοποίηση των εγγράφων μας, 
ώστε να τους δίνουμε τη εμφάνιση που θέλουμε. Ο πιο εύκολος και άμεσος τρόπος για να 
μορφοποιήσουμε το κείμενό μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τα κουμπιά της γραμμής 
εργαλείων Μορφοποίηση. Η γραμμή αυτή περιλαμβάνει τα εξής κουμπιά:  

  
 
* Ο αναδυόμενος κατάλογος Στυλ, με το οποίο ρυθμίζουμε τη μορφή του κειμένου.  
* Ο αναδυόμενος κατάλογος Γραμματοσειρά, με το οποίο καθορίζουμε το είδος της 
γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιήσουμε.  
* Ο αναδυόμενος κατάλογος Επιλογή Μεγέθους γραμματοσειράς, με το οποίο καθορίζουμε 
το μέγεθος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιούμε.  
* Τα κουμπιά Εντονη γραφή, Πλάγια γραφή και Υπογράμμιση, με τα οποία καθορίζουμε αν 
τα γράμματα θα είναι έντονα, πλάγια ή υπογραμμισμένα.  
* Τα 4 κουμπιά Στοίχισης, με τα οποία καθορίζουμε αν η στοίχιση του κειμένου θα είναι 
αριστερή, στο κέντρο, δεξιά ή πλήρης.  
* Τα κουμπιά Μορφοποίηση προεπιλεγμένης αρίθμησης και Μορφοποίηση προεπιλεγμένης 
κουκκίδας, με τα οποία επιλέγουμε αν το κείμενο θα εμφανίζεται με αρίθμηση ή με 
κουκκίδες.  



 19

* Τα κουμπιά Μείωση εσοχής και Αύξηση εσοχής, με τα οποία καθορίζουμε την εσοχή του 
κειμένου μας.  
* Ο αναδυόμενος κατάλογος Εξωτερικό περίγραμμα, με το οποίο καθορίζουμε αν κάποιος 
πίνακας μέσα στο κείμενο θα έχει εξωτερικό περίγραμμα ή εσωτερικό πλέγμα.  
* Το κουμπί Επισήμανση, με το οποίο καθορίζουμε αν ένα μέρος του κειμένου θα 
επισημαίνεται ιδιαίτερα με κάποιο χρώμα.  
* Το κουμπί Χρώμα γραμματοσειράς, με το οποίο επιλέγουμε το χρώμα της 
γραμματοσειράς που χρησιμοποιούμε.  
Η μορφοποίηση των χαρακτήρων, των παραγράφων ή των σελίδων μπορεί να γίνει σε ένα 
έγγραφο είτε πριν ξεκινήσουμε την πληκτρολόγηση είτε αφού έχουμε πληκτρολογήσει το 
κείμενο και επιλέξουμε στη συνέχεια τα τμήματα στα οποία θα εφαρμόσουμε μορφοποίηση.  
 
4.1.2) Γραμματοσειρά 
Προκειμένου να μορφοποιήσουμε χαρακτήρες στο κείμενό μας, αφού επιλέξουμε ένα μέρος 
του κειμένου, πατάμε στο μενού Μορφή και επιλέγουμε την εντολή Γραμματοσειρά.  
Στο πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά, που εμφανίζεται, επιλέγουμε την καρτέλα 
Γραμματοσειρά. Σε αυτήν και από την λίστα με ετικέτα Γραμματοσειρά επιλέγουμε την 
γραμματοσειρά που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.  
Το όνομα της επιλεγμένης γραμματοσειράς εμφανίζεται στο πλαίσιο κειμένου 
Γραμματοσειρά.  

  
 
Στην λίστα Στυλ επιλέγουμε το στυλ της γραφής (έντονη, πλάγια, κ.ο.κ.) ενώ στη λίστα 
Μέγεθος επιλέγουμε το μέγεθος της γραμματοσειράς. Οι τιμές που επιλέγουμε εμφανίζονται 
στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου.  
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Στο αναδυόμενο μενού Χρώμα γραμματοσειράς επιλέγουμε το χρώμα της γραμματοσειράς 
ενώ στα αναδυόμενα μενού  
Στυλ υπογράμμισης και Χρώμα υπογράμμισης επιλέγουμε το είδος και το χρώμα της 
υπογράμμισης αντίστοιχα.  
Στα πλαίσια ελέγχου Εφέ εφαρμόζουμε διάφορα εφέ στους επιλεγμένους χαρακτήρες.  
Στο πλαίσιο Προεπισκόπηση είναι ορατές οι οποιεσδήποτε ρυθμίσεις μας.  
Για να εφαρμοστούν οι επιλογές μας πατάμε στο κουμπί ΟΚ.  
 
4.1.3) Απόσταση χαρακτήρων  
Για να ρυθμίσουμε την απόσταση των χαρακτήρων σε ένα τμήμα του κειμένου μας, αφού 
επιλέξουμε το τμήμα που μας ενδιαφέρει, πατάμε στο μενού Μορφή και επιλέγουμε την 
εντολή Γραμματοσειρά.  
Στο πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά επιλέγουμε την καρτέλα Απόσταση χαρακτήρων  

  
 
Στο αναδυόμενο μενού Κλίμακα αυξομειώνουμε το πλάτος των χαρακτήρων.  
Στο αναδυόμενο μενού Απόσταση αυξομειώνουμε την απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων.  
Στο αναδυόμενο μενού Θέση υψώνουμε ή χαμηλώνουμε τη θέση των χαρακτήρων σε σχέση 
με τη νοητή γραμμή στην οποία γράφουμε.  
Για να εφαρμοστούν οι επιλογές μας πατάμε στο κουμπί ΟΚ 
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4.1.3) Κίνηση 
Η εφαρμογή Word μας δίνει την δυνατότητα να δώσουμε κίνηση σε τμήμα του κειμένου μας. 
Για να το επιτύχουμε αυτό επιλέγουμε το μέρος του κειμένου που θέλουμε, πατάμε στο 
μενού Μορφή και επιλέγουμε την εντολή Γραμματοσειρά.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά και επιλέγουμε την καρτέλα Κίνηση  

  
 
Στην λίστα που εμφανίζεται επιλέγουμε το είδος του εφέ κίνησης που θέλουμε, Το Word για 
να μας διευκολύνει στο πλαίσιο κειμένου προεπισκόπηση μας δείχνει την επίδραση του εφέ 
στο επιλεγμένο κείμενο.  
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4.1.5) ∆ιαμόρφωση παραγράφων 
Για να διαμορφώσουμε τις παραγράφους σε ένα έγγραφο, αφού επιλέξουμε το τμήμα που μας 
ενδιαφέρει, πατάμε στο μενού Μορφή και επιλέγουμε την εντολή Παράγραφος.  

  
 
Στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος που εμφανίζεται επιλέγουμε την καρτέλα Εσοχές και 
∆ιαστήματα.  
Στο πλαίσιο Στοίχιση καθορίζουμε αν η στοίχιση του κειμένου θα είναι αριστερή, στο 
κέντρο, δεξιά ή πλήρης.  
Στο πλαίσιο Εσοχές καθορίζουμε τις εσοχές του κειμένου. Εσοχή είναι η απόσταση των 
γραμμών μιας παραγράφου από το δεξιό και το αριστερό περιθώριο της σελίδας.  
Στο πλαίσιο Ειδική καθορίζουμε αν η πρώτη γραμμή της παραγράφου θα βρίσκεται σε εσοχή 
ή σε προεξοχή από τις υπόλοιπες γραμμές της.  
Στο πλαίσιο ∆ιάστημα καθορίζουμε την απόσταση της παραγράφου πριν και μετά από τις 
υπόλοιπες παραγράφους.  
Στο πλαίσιο ∆ιάστιχο καθορίζουμε την απόσταση μεταξύ των γραμμών της παραγράφου.  
Στο πλαίσιο Προεπισκόπηση μπορούμε να δούμε τις ρυθμίσεις που κάνουμε.  
Για να εφαρμοστούν οι επιλογές μας πατάμε στο κουμπί ΟΚ.  
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4.2) Κουκκίδες και αρίθμηση 
 
4.2.1) Κουκκίδες 
H εφαρμογή Word μάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε αρίθμηση ή κουκκίδες για να 
επισημαίνουμε λίστες στοιχείων στο κείμενό μας ή για να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση σε 
κάποια σημεία.  
Για να χαρακτηρίσουμε ένα μέρος του εγγράφου μας με κουκκίδες, αφού το επιλέξουμε, 
πατάμε στο μενού Μορφή και επιλέγουμε την εντολή Κουκκίδες και αρίθμηση.  
Στο πλαίσιο διαλόγου Κουκκίδες και αρίθμηση επιλέγουμε την καρτέλα Με κουκκίδες  

  
 
Επιλέγουμε το στυλ κουκκίδων που θέλουμε και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.  
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4.2.2) Αρίθμηση 
Προκειμένου να επισημάνουμε κάποια ενότητα κειμένου με αύξουσα αρίθμηση αφού 
επιλέξουμε το κείμενο που θέλουμε να αριθμηθεί πατάμε στο μενού Μορφή και επιλέγουμε 
την εντολή Κουκκίδες και αρίθμηση.  

  
 
Στο πλαίσιο διαλόγου Κουκκίδες και αρίθμηση που εμφανίζεται επιλέγουμε την καρτέλα Με 
αρίθμηση. ∆ιαλέγουμε την κατάλληλη αρίθμηση και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25

4.3) Κεφαλίδες και υποσέλιδα 
 
4.3.1) Κεφαλίδες και υποσέλιδα 
Οι Κεφαλίδες και τα υποσέλιδα είναι δεσμευμένες περιοχές στο επάνω και στο κάτω μέρος 
των σελίδων του εγγράφου, στις οποίες μπορούμε να εισάγουμε κείμενο που θα 
επαναλαμβάνεται σε όλες τις σελίδες  

  
 
Για να εισάγουμε μία κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο αφού επιλέξουμε το κείμενο που θέλουμε 
πατάμε στο μενού Προβολή και επιλέγουμε την εντολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα.  
Στο επάνω μέρος της σελίδας εμφανίζεται ένα διακεκομμένο πλαίσιο, η κεφαλίδα, με το 
σημείο εισαγωγής να βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του, ενώ εμφανίζεται και η 
γραμμή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα ενώ το κείμενο του εγγράφου φαίνεται με 
αμυδρούς χαρακτήρες. Πληκτρολογούμε το κείμενο που θέλουμε μέσα στο πλαίσιο της 
κεφαλίδας. Οτιδήποτε εισάγουμε τόσο στην κεφαλίδα όσο και στο υποσέλιδο, στοιχίζεται 
αυτόματα στο αριστερό τους τμήμα. Αν θέλουμε όμως, μπορούμε να μορφοποιήσουμε το 
κείμενο σαν οποιοδήποτε άλλο κείμενο του Word.  
Αν θέλουμε να μεταβούμε στο υποσέλιδο, πατάμε στο κουμπί Εναλλαγή μεταξύ κεφαλίδας 
και υποσέλιδου. Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται ένα διακεκομμένο πλαίσιο, το 
υποσέλιδο, με το σημείο εισαγωγής να βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του.  
Για να εφαρμοστούν οι επιλογές μας πατάμε στο κουμπί Κλείσιμο.  
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4.3.2) Γραμμή εργαλείων  
Κατά την εισαγωγή κειμένου στις Κεφαλίδες και τα υποσέλιδα είναι ιδιαίτερα βοηθητικά τα 
κουμπιά της γραμμής εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα  

  
 
Τα κουμπιά αυτά είναι τα εξής:  
Εισαγωγή Αυτόματου Κειμένου, με το οποίο προσθέτουμε αυτόματο κείμενο.  
Εισαγωγή πεδίου σελίδας, με το οποίο προσθέτουμε τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.  
Εισαγωγή αριθμού σελίδων, με το οποίο προσθέτουμε το συνολικό αριθμό σελίδων του 
εγγράφου.  
Μορφοποίηση αριθμών σελίδας, με το οποίο μορφοποιούμε την αρίθμηση των σελίδων.  
Εισαγωγή πεδίου ημερομηνίας, με το οποίο προσθέτουμε την τρέχουσα ημερομηνία.  
Εισαγωγή πεδίου ώρας, με το οποίο προσθέτουμε την τρέχουσα ώρα.  
Αρχείο ∆ιαμόρφωσης σελίδας, με το οποίο ρυθμίζουμε τη διάταξη των στοιχείων σε μια 
σελίδα.  
Εναλλαγή κύριας επιφάνειας κειμένου, με το οποίο εμφανίζουμε ή όχι το κυρίως κείμενο.  
Μετάβαση σε κεφαλίδα/υποσέλιδο, με το οποίο μεταβαίνουμε από την κεφαλίδα στο 
υποσέλιδο και αντίστροφα.  
Εμφάνιση προηγούμενης κεφαλίδας/υποσέλιδου, με το οποίο μεταβαίνουμε στην 
προηγούμενη κεφαλίδα ή υποσέλιδο, στην περίπτωση που έχουμε ορίσει δύο ή περισσότερες 
κεφαλίδες ή υποσέλιδα.  
Εμφάνιση επόμενης κεφαλίδας/υποσέλιδου, με το οποίο μεταβαίνουμε στην επόμενη 
κεφαλίδα ή υποσέλιδο, στην περίπτωση που έχουμε ορίσει δύο ή περισσότερες κεφαλίδες ή 
υποσέλιδα.  
Κλείσιμο, με το οποίο κλείνουμε τη γραμμή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα. 
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4.4) Στήλες 
 
4.4.1) ∆ημιουργία στηλών 
Μέχρι τώρα τα κείμενα που γράφαμε ήταν μονόστηλα. Το Word μάς δίνει τη δυνατότητα να 
δημιουργήσουμε και πολύστηλα κείμενα.  
Για να δημιουργήσουμε ένα κείμενο με πολλές στήλες αφού ανοίξουμε την εφαρμογή του 
Word και εμφανιστεί ένα νέο κενό έγγραφο, επιλέγουμε την εντολή Στήλες από το μενού 
Μορφή ή πατάμε στο κουμπί Μορφοποίηση στηλών της γραμμής εργαλείων Βασική  

  
 
Στο πλαίσιο διαλόγου Στήλες κειμένου που εμφανίζεται από το πλαίσιο Υποδείγματα 
επιλέγουμε το είδος των στηλών που επιθυμούμε, κάνοντας κλικ σε αυτό. Αν θέλουμε το 
έγγραφό μας να έχει περισσότερες από τρεις στήλες, καθορίζουμε τον αριθμό τους στο 
αναδυόμενο μενού Αριθμός στηλών.  
Στο πλαίσιο Πλάτος και αποστάσεις στηλών καθορίζουμε το πλάτος της κάθε στήλης και 
την απόστασή της από την επόμενη ή, αν θέλουμε να έχουμε ισομεγέθεις στήλες, 
ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Ίσο πλάτος στηλών.  
Αν θέλουμε να υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ των στηλών, ενεργοποιούμε το πλαίσιο 
ελέγχου Γραμμή ενδιάμεσα.  
Από το αναδυόμενο μενού Εφαρμογή επιλέγουμε αν οι ρυθμίσεις των στηλών θα ισχύουν για 
όλο το έγγραφο, μόνο για το επιλεγμένο κείμενο ή από εκείνο το σημείο του εγγράφου και 
κάτω.  
Στο πλαίσιο Προεπισκόπηση βλέπουμε τη μορφή που θα έχει το έγγραφο.  
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Για να εφαρμοστούν οι επιλογές μας πατάμε στο κουμπί ΟΚ. 
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4.4.2) Επεξεργασία στηλών 
Στην οθόνη εμφανίζονται οι στήλες που επιλέξαμε στον οριζόντιο χάρακα. Μπορούμε να 
αλλάξουμε τις διαστάσεις των στηλών σύροντας την ένδειξη του ορίου στήλης προς την 
κατεύθυνση που θέλουμε.  
Αν ξεκινήσουμε να πληκτρολογούμε κείμενο, βλέπουμε ότι αυτό ρέει κατά μήκος της πρώτης 
στήλης, μετά κατά μήκος της δεύτερης, κ.ο.κ. Αν θέλουμε να μεταβούμε στην επόμενη στήλη 
για πρώτη φορά, κάνουμε τα εξής:  
Τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής στο τέλος της προηγούμενης στήλης και από το μενού 
Εισαγωγή επιλέγουμε την εντολή Αλλαγή.  

  
 
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή. Ενεργοποιούμε το κουμπί επιλογής Αλλαγή στήλης 
και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.  
Το σημείο εισαγωγής θα τοποθετηθεί στην αρχή της επόμενης στήλης και θα εμφανιστεί η 
διαχωριστική γραμμή μεταξύ των στηλών, αν βέβαια έχουμε ενεργοποιήσει την αντίστοιχη 
επιλογή.  
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5) Πίνακες 
5.1) ∆ημιουργία Πίνακα 
 
5.1.1) Εισαγωγή Πίνακα 
Το Word μάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε πίνακες για την καλύτερη οργάνωση και 
παρουσίαση των στοιχείων. Κάθε πίνακας αποτελείται από οριζόντιες γραμμές και 
κατακόρυφες στήλες. Η τομή μιας γραμμής και μιας στήλης ονομάζεται κελί.  
Προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν νέο πίνακα, πατάμε στο μενού Πίνακας, επιλέγουμε 
την εντολή Εισαγωγή και από τον υποκατάλογο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Πίνακας.  

 
Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα. δίνουμε τον αριθμό γραμμών και στηλών του 
πίνακα, καθορίζουμε τις διαστάσεις τους και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.  
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5.1.2) Μετακίνηση σε πίνακα 
Μπορούμε να μετακινούμαστε σε ένα πίνακα ή κάνοντας κλικ με το ποντίκι στο επιθυμητό 
σημείο ή με τη βοήθεια του πληκτρολογίου.  

 
Πιο συγκεκριμένα για να μεταβούμε:  

• Στο επόμενο κελί, πατάμε το πλήκτρο Tab.  
• Στο προηγούμενο κελί πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab.  
• Σε διπλανά κελιά πατάμε τα πλήκτρα βελών.  
• Στην αρχή ή στο τέλος του ενεργού κελιού πατάμε τα πλήκτρα Home και End.  
• Στην αρχή του πρώτου κελιού της τρέχουσας γραμμής πατάμε το συνδυασμό 

πλήκτρων Alt+Home.  
• Στην αρχή του τελευταίου κελιού της τρέχουσας γραμμής πατάμε το συνδυασμό 

πλήκτρων Alt+ End. 
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5.2) Χειρισμός πίνακα 
 
5.2.1) Επεξεργασία 
 
Σε ένα πίνακα που έχουμε ήδη δημιουργήσει, μπορούμε να προσθέσουμε νέες στήλες ή 
γραμμές, να διαγράψουμε άλλες καθώς και να αλλάξουμε το πλάτος στηλών ή το ύψος 
γραμμών.  
Στον πίνακα που βλέπετε στην οθόνη εισαγάγουμε στήλες και γραμμές.  
Για να εισαγάγουμε μία νέα γραμμή επιλέγουμε μία γραμμή και από το μενού Πίνακας 
επιλέγουμε Εισαγωγή και κατόπιν Γραμμές πάνω.  

 
 
Στον πίνακα εμφανίζεται μία επιπλέον γραμμή στο σημείο που επιλέξαμε.  
Για να εισαγάγουμε μία νέα γραμμή επιλέγουμε μία στήλη, ανοίγουμε το μενού Πίνακας και 
επιλέγουμε με τη σειρά τις εντολές Εισαγωγή και Στήλες δεξιά.  
Στον πίνακα εμφανίζεται μία επιπλέον στήλη στο σημείο που επιλέξαμε.  
Για να διαγράψουμε μία στήλη επιλέγουμε την στήλη που θέλουμε επιλέγουμε μία στήλη και 
στη γραμμή εργαλείων Βασική πατάμε στο κουμπί Αποκοπή.  
Στον πίνακα διαγράφεται η στήλη που επιλέξαμε.  
Αν θέλουμε να τροποποιήσουμε τις διαστάσεις κάποιων γραμμών, στηλών ή κελιών, κάνουμε 
τα εξής: τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στη διαχωριστική γραμμή δύο διαδοχικών 
γραμμών ή στηλών. Αυτός μετατρέπεται σε βέλος διπλής κατεύθυνσης. Με πατημένο το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σύρουμε προς την κατεύθυνση που θέλουμε, μέχρι ο 
πίνακας να αποκτήσει την κατάλληλη μορφή.  
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5.2.2) Μορφοποίηση 
H εφαρμογή Word μας επιτρέπει να μορφοποιήσουμε έναν πίνακα αλλάζοντας τα 
περιγράμματα ή τη σκίαση σε ολόκληρο τον πίνακα ή σε επιλεγμένα κελιά του.  
Επιλέγουμε τον πίνακα που εμφανίζεται στην οθόνη κάνοντας κλικ στη λαβή επιλογής (έχει 
τη μορφή σταυρού με τέσσερις αιχμές), που εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία του. 
Πατάμε στο κουμπί Πίνακες και περιγράμματα της βασικής γραμμής εργαλείων.  
Εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων Πίνακες και περιγράμματα.  

 
 
Με επιλεγμένο τον πίνακα, επιλέγουμε το κατάλληλο είδος περιγράμματος από το 
πτυσσόμενο πλαίσιο καταλόγου Στυλ γραμμής περιγράμματος.  
Πατώντας στο κουμπί Πάχος γραμμής περιγράμματος, μπορούμε να καθορίσουμε το πάχος 
του περιγράμματος.  
Πατώντας στο κουμπί Χρώμα περιγράμματος, καθορίζουμε το χρώμα του περιγράμματος.  
Πατώντας στο κάτω βέλος του κουμπιού Εξωτερικό περίγραμμα, εμφανίζουμε μια παλέτα 
στην οποία μπορούμε να καθορίσουμε τα σημεία του εσωτερικού πλέγματος ή του 
εξωτερικού περιγράμματος στα οποία θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο είδος γραμμής.  
Πατώντας στο κάτω βέλος του κουμπιού Χρώμα γεμίσματος, εμφανίζουμε μια παλέτα στην 
οποία μπορούμε να επιλέξουμε το χρώμα σκίασης των κελιών.  
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5.2.3) Συγχώνευση κελιών 
Κάποιες φορές μπορεί να θέλουμε να τοποθετήσουμε έναν τίτλο σε έναν πίνακα ή να 
συνενώσουμε δύο ή περισσότερα κελιά για να χωρούν οι πληροφορίες σε αυτά.  
Στον πίνακα της οθόνης επιλέγουμε τα κελιά της πρώτης γραμμής του και από το μενού 
Πίνακας επιλέγουμε την εντολή Συγχώνευση κελιών.  

 
 
Ο πίνακας εμφανίζεται στη νέα του μορφή, στην οποία τα κελιά της πρώτης γραμμής είναι 
συνενωμένα σε ένα.  
Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να διαιρέσουμε ένα κελί σε περισσότερα κελιά. Τοποθετούμε 
το σημείο εισαγωγής στο επιθυμητό κελί και από το μενού Πίνακας επιλέγουμε την εντολή 
∆ιαίρεση κελιών.  
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Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου ∆ιαίρεση κελιών, όπου επιλέγουμε τον αριθμό γραμμών και 
στηλών στις οποίες θέλουμε να διαιρεθεί το κελί. Πατάμε στο κουμπί ΟΚ.  
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5.2.4) Αυτόματη μορφοποίηση 
H εφαρμογή Word διαθέτει έτοιμα μοντέλα πινάκων και μας δίνει τη δυνατότητα να 
επιλέξουμε ένα από αυτά.  
Από το μενού Πίνακας επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή και από το υπομενού που 
εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Πίνακας.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή Πίνακα.  

 
Καθορίζουμε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών του πίνακα και πατάμε στο κουμπί 
Αυτόματη Μορφοποίηση.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Αυτόματη Μορφοποίηση πίνακα. Από τη λίστα Στυλ 
πίνακα επιλέγουμε τη μορφή του πίνακά μας και στο πλαίσιο Προεπισκόπηση βλέπουμε ένα 
δείγμα της μορφής που επιλέξαμε. Στο τμήμα Εφαρμογή ειδικών μορφοποιήσεων σε 
ενεργοποιούμε το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου για να καθορίσουμε ποια στοιχεία της 
επιλεγμένης μορφής θα εμφανίζονται στον πίνακα. Πατάμε στο κουμπί ΟΚ.  
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6) Γραφικά 
6.1) Εισαγωγή γραφικών 
 
6.1.1) Εικόνα 
Στο έγγραφο μας, αφού πατήσουμε στο σημείο στο οποίο θέλουμε να εμφανιστεί η εικόνα, 
ανοίγουμε το μενού Εισαγωγή. και επιλέγουμε διαδοχικά τις εντολές Εικόνα και Από Αρχείο.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας.  

 
Στην περιοχή ∆ιερεύνηση σε επιλέγουμε το φάκελο στον οποίο υπάρχουν εικόνες. Αφού 
επιλέξουμε την κατάλληλη εικόνα, την οποία βλέπουμε στο πλαίσιο δεξιά, πατάμε στο κουμπί 
Εισαγωγή.  
Η επιλεγμένη εικόνα εμφανίζεται πλέον στο έγγραφό μας.  
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6.1.2) Αυτόματο Σχήμα 
Η εφαρμογή Word διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία αυτομάτων σχημάτων (γραμμές, πλαίσια, 
κ.ά.), τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο έγγραφό μας.  
Αφού πατήσουμε στο σημείο όπου θέλουμε να εμφανιστεί το αυτόματο σχήμα, ανοίγουμε το 
μενού Εισαγωγή και επιλέγουμε διαδοχικά τις εντολές Εικόνα και Αυτόματα σχήματα.  

 
Στο πλαίσιο διαλόγου Αυτόματα σχήματα. Από τα προτεινόμενα σχήματα επιλέγουμε αυτό 
της αρεσκείας μας, κάνοντας κλικ επάνω του.  
Στην οθόνη εμφανίζεται ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο πατάμε το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού και εισάγουμε το σχήμα. 
Κάνοντας κλικ επάνω στο σχήμα, εμφανίζουμε ένα σταυρό με τέσσερις αιχμές. Κρατώντας 
πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύροντας, μπορούμε να μετακινήσουμε το 
σχήμα σε διάφορα σημεία του εγγράφου.  
Αν κάνουμε κλικ επάνω στο σχήμα και μετακινήσουμε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε 
κάποιο σημείο του νοητού πλαισίου, εμφανίζεται ένα βέλος με δύο αιχμές. Κρατώντας 
πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύροντας, αυξομειώνουμε τις διαστάσεις 
του σχήματος.  
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6.1.3) Εικόνα Clip Art 
Οι εικόνες Clip Art είναι έτοιμες εικόνες τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιούμε στα 
έγγραφά μας.  
Αφού πατήσουμε στο σημείο στο οποίο θέλουμε να εμφανιστεί η εικόνα, ανοίγουμε το μενού 
Εισαγωγή και επιλέγουμε διαδοχικά τις εντολές Εικόνα και Ετοιμες εικόνες Clip Art.  
Στο δεξιό μέρος της οθόνης μας εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Ετοιμες εικόνες Clip Art.  

 
 
Στο πλαίσιο Κείμενο αναζήτησης της περιοχής Αναζήτηση για πληκτρολογούμε μία λέξη-
κλειδί για την εικόνα που αναζητούμε.  
Στο πλαίσιο Αλλες επιλογές αναζήτησης στην περιοχή Αναζήτηση σε: πατάμε στο κάτω 
βέλος, για να ανοίξουμε έναν κατάλογο με τις συλλογές στις οποίες μπορούμε να 
αναζητήσουμε εικόνες.  
Μόλις ολοκληρώσουμε τις επιλογές μας στο πλαίσιο διαλόγου, πατάμε στο κουμπί 
Μετάβαση.  
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Στην οθόνη μας θα εμφανιστούν όλες οι διαθέσιμες εικόνες που ικανοποιούν τα κριτήρια της 
αναζήτησης. Για να εισαγάγουμε κάποια από τις εικόνες αυτές στο έγγραφό μας, την 
επιλέγουμε κάνοντας κλικ σε αυτήν. Στη συνέχεια πατάμε στο κάτω βέλος που εμφανίζεται 
στα δεξιά της εικόνας και, από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή.  
Η εικόνα εισάγεται στο έγγραφό μας.  
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6.1.4) Αντικείμενο WordArt 
Το WordΑrt είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε φράσεις με 
καλλιτεχνικό τρόπο.  
Από το μενού Εισαγωγή επιλέγουμε την εντολή Εικόνα και κατόπιν την εντολή WordΑrt.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Συλλογή WordΑrt  

 
με όλες τις διαθέσιμες μορφές κειμένου. Επιλέγουμε το επιθυμητό αντικείμενο κάνοντας 
κλικ σε αυτό και μετά πατάμε στο κουμπί ΟΚ.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία κειμένου WordΑrt και στο πλαίσιο Κείμενο 
πληκτρολογούμε το κείμενο που επιθυμούμε. Αν θέλουμε, μπορούμε να επιλέξουμε άλλη 
γραμματοσειρά, μέγεθος γραμματοσειράς, έντονη ή πλάγια γραφή. Μόλις ολοκληρώσουμε τις 
επιλογές μας, πατάμε στο κουμπί ΟΚ.  
Εμφανίζεται το κείμενο WordΑrt στο έγγραφό μας.  
Με απλό κλικ στο αντικείμενο WordΑrt εμφανίζεται το παράθυρο WordΑrt, όπου 
μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε στο αντικείμενο.  
Με διπλό κλικ στο αντικείμενο WordΑrt μπορούμε να αλλάξουμε το κείμενο του 
αντικειμένου.  
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6.2) Μορφοποίηση γραφικών 
 
6.2.1) Μορφοποίηση 
H εφαρμογή Word μάς δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να εισαγάγουμε κάποια εικόνα ή 
γραφικό στο έγγραφό μας αλλά και να την επεξεργαστούμε όπως θέλουμε.  
Εμφανίζεται ένα έγγραφο με μία εικόνα. Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε μια εικόνα, 
πρέπει πρώτα να την επιλέξουμε. Κάνουμε κλικ σε αυτήν για να την επιλέξουμε, οπότε γύρω 
από αυτήν εμφανίζονται λαβές επιλογής (8 μικρά τετράγωνα). Αφού επιλέξουμε την εικόνα, 
πατάμε στο μενού Μορφή και επιλέγουμε την εντολή Εικόνα. Εναλλακτικά μπορούμε να 
επιλέξουμε την εντολή Γραμμές εργαλείων από το μενού Προβολή και από το υπομενού που 
θα εμφανιστεί να επιλέξουμε την εντολή Εικόνα. Κατόπιν, στη γραμμή εργαλείων Εικόνα 
πατάμε στο κουμπί Μορφοποίηση εικόνας.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας,  

 
που περιέχει τις εξής καρτέλες: Χρώματα και Γραμμές, Μέγεθος, ∆ιάταξη, Εικόνα και 
Web. 
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6.2.2) Χρώματα & γραμμές 
Η καρτέλα Χρώματα και Γραμμές διαθέτει τις εξής επιλογές  

 
Γέμισμα: Αν κάνουμε κλικ στο βέλος του πλαισίου Χρώμα, θα εμφανιστεί μια μεγάλη γκάμα 
χρωμάτων από την οποία επιλέγουμε το χρώμα γεμίσματος της εικόνας.  
Γραμμή: Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα, το στυλ ή και το πάχος της γραμμής του 
πλαισίου της εικόνας.  
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6.2.3) Μέγεθος 
Η καρτέλα Μέγεθος διαθέτει τις εξής επιλογές του πλαισίου διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας  

 
 
Μέγεθος και περιστροφή: Καθορίζουμε το ύψος και το πλάτος της εικόνας σε εκατοστά 
καθώς και τη γωνία, σε μοίρες, κατά την οποία θέλουμε να περιστραφεί η εικόνα.  
Κλίμακα: Καθορίζουμε το ύψος και το πλάτος της εικόνας ποσοστιαία και όχι σε εκατοστά. 
Αν ενεργοποιήσουμε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών, ρυθμίζουμε την εφαρμογή να 
αλλάζει αναλογικά το ύψος της εικόνας όταν αλλάζουμε το πλάτος της, και το αντίστροφο. 
Αν ενεργοποιήσουμε το πλαίσιο ελέγχου Σε σχέση με το αρχικό μέγεθος της εικόνας, 
ρυθμίζουμε την εφαρμογή να υπολογίζει την κλίμακα των διαστάσεων της εικόνας σε σχέση 
με το αρχικό της μέγεθος.  
Στο τμήμα Αρχικό μέγεθος βλέπουμε τις αρχικές διαστάσεις της εικόνας, ενώ αν πατήσουμε 
στο κουμπί Επαναφορά η εικόνα αποκτά τις αρχικές διαστάσεις της.  
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6.2.4) ∆ιάταξη 
Η καρτέλα ∆ιάταξη διαθέτει τις εξής επιλογές  

 
  
Οταν εισάγουμε μια εικόνα σε ένα έγγραφο, αυτή τοποθετείται ως ενσωματωμένο 
αντικείμενο και η εφαρμογή τη χειρίζεται ως κείμενο. Για να μπορέσουμε να χειριστούμε την 
εικόνα ως κινητό αντικείμενο και να είναι άνετη η επεξεργασία της, κάνουμε τα εξής: 
επιλέγουμε την εικόνα και στην καρτέλα ∆ιάταξη βλέπουμε ότι το τρέχον στυλ αναδίπλωσής 
της είναι Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Επιλέγουμε την Τετράγωνη καταχώριση, 
προκειμένου να είναι εύκολη η μετακίνηση της εικόνας.  
Στο τμήμα Οριζόντια στοίχιση καθορίζουμε αν η εικόνα θα στοιχιστεί αριστερά, δεξιά, στο 
κέντρο ή σε κάποιο άλλο σημείο του εγγράφου. 
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6.2.5) Εικόνα 
Η καρτέλα Εικόνα διαθέτει τις εξής επιλογές  

 
 

• Περικοπή από: Περικόπτουμε την εικόνα από τις τέσσερις πλευρές της κατά μερικά 
εκατοστά.  

• Ρύθμιση εικόνας Καθορίζουμε το ποσοστό φωτεινότητας και κοντράστ της εικόνας 
καθώς και αν η εικόνα θα εμφανίζεται έγχρωμη ή ασπρόμαυρη ή σε τόνους του γκρι.  

Αφού κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, πατάμε στο κουμπί ΟΚ.  
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7) Εκτύπωση 
7.1) ∆ιαμόρφωση σελίδας 
 
7.1.1) Περιθώρια 
Πριν την εκτύπωση ενός εγγράφου, θα πρέπει να διαμορφώνουμε κατάλληλα τις σελίδες του, 
ώστε να φαίνεται η αρίθμηση των σελίδων, τα περιθώρια να είναι σωστά ρυθμισμένα στο 
χαρτί, να έχει καθοριστεί το χαρτί εκτύπωσης, κ.ο.κ.  
Από το μενού Αρχείο επιλέγουμε την εντολή ∆ιαμόρφωση Σελίδας. Εμφανίζεται το πλαίσιο 
διαλόγου ∆ιαμόρφωση Σελίδας, στο οποίο ενεργοποιούμε την καρτέλα Περιθώρια.  

 
 
Εδώ καθορίζουμε τα περιθώρια του εγγράφου, το πλήθος των σελίδων που θα τυπώνονται 
σε κάθε φύλλο κ.ο.κ. Επίσης αν θέλουμε ρυθμίζουμε τα περιθώρια βιβλιοδεσίας και τη θέση 
τους. Στο πλαίσιο Εφαρμογή καθορίζουμε αν οι ρυθμίσεις μας θα ισχύουν για όλο το έγγραφο 
ή μετά την τρέχουσα θέση. Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε τον προσανατολισμό του 
εγγράφου μας στο τμήμα Προσανατολισμός. Στο πλαίσιο Προεπισκόπηση βλέπουμε πώς θα 
τυπωθεί το έγγραφο με βάση τις ρυθμίσεις που κάνουμε.  
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7.1.2) Χαρτί 
Ενεργοποιούμε την καρτέλα Χαρτί,  

 
στην οποία καθορίζουμε το μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιήσουμε στην εκτύπωση. 
Στο πτυσσόμενο πλαίσιο καταλόγου Μέγεθος χαρτιού, επιλέγουμε το κατάλληλο μέγεθος 
χαρτιού και καθορίζουμε το Πλάτος και το Υψος του. Στο τμήμα Τροφοδοσία χαρτιού 
επιλέγουμε τον τρόπο τροφοδοσίας του χαρτιού ο οποίος εξαρτάται από τον εκτυπωτή που 
διαθέτουμε. Στο πλαίσιο Προεπισκόπηση βλέπουμε πώς θα τυπωθεί το έγγραφο με βάση τις 
ρυθμίσεις μας.  
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Καρτέλα ∆ιάταξη  
Ενεργοποιούμε την καρτέλα ∆ιάταξη  

 
στην οποία καθορίζουμε το πώς θα φαίνονται οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα, την αρίθμηση 
των σελίδων, το περίγραμμα των σελίδων καθώς και το τμήμα του εγγράφου για το οποίο θα 
ισχύσουν οι ρυθμίσεις μας. Στο πλαίσιο Προεπισκόπηση μπορούμε να δούμε πώς θα 
τυπωθεί το έγγραφο με βάση τις ρυθμίσεις μας.  
Αφού ολοκληρώσουμε τις ρυθμίσεις μας, πατάμε στο κουμπί ΟΚ.  
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7.2) Προετοιμασία 
 
7.2.1) Προεπισκόπηση 
Πριν τυπώσουμε το έγγραφο, καλό είναι να γνωρίζουμε την εμφάνιση που θα έχει όταν 
τυπωθεί στο χαρτί. Ετσι, μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές, ώστε να βελτιώσουμε την 
εμφάνισή του εξοικονομώντας παράλληλα υλικά εκτύπωσης και χρόνο.  
Πατάμε στο κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης της γραμμής εργαλείων Βασική ή 
επιλέγουμε την εντολή Προεπισκόπηση εκτύπωσης από το μενού Αρχείο.  
Το έγγραφο παρουσιάζεται σε προβολή προεπισκόπησης και παράλληλα εμφανίζεται και η 
γραμμή εργαλείων Προεπισκόπηση  
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 7.2.2) Γραμμή εργαλείων 
Τα κουμπιά που περιέχονται στη γραμμή εργαλείων Προεπισκόπηση είναι τα εξής:  

 
 
Εκτύπωση: με το κουμπί αυτό τυπώνεται το έγγραφό μας.  
Μεγεθυντικός φακός: όταν επιλέξουμε την Προεπισκόπηση εκτύπωσης, ο δείκτης του 
ποντικιού παίρνει τη μορφή μεγεθυντικού φακού με το σύμβολο συν (+) στο κέντρο του. Αν 
πατήσουμε το μεγεθυντικό φακό, τότε αυτός μετατρέπεται σε κανονικό σημείο εισαγωγής 
κειμένου και μπορούμε να επεξεργαστούμε πλέον το έγγραφό μας.  
Μία σελίδα: με το κουμπί αυτό εμφανίζεται μία μόνο σελίδα του εγγράφου μας.  
Πολλές σελίδες: πατώντας στο κουμπί αυτό εμφανίζουμε μία μόνο σελίδα του εγγράφου.  
Ζουμ: πατώντας στο βέλος του κουμπιού αυτού εμφανίζουμε μια λίστα από την οποία 
μπορούμε να επιλέξουμε το ποσοστό μεγέθυνσης των σελίδων του εγγράφου μας.  
Προβολή χάρακα: πατώντας στο κουμπί αυτό εμφανίζουμε ή κρύβουμε τους χάρακες.  
Προσαρμογή με σύμπτυξη: πατώντας στο κουμπί αυτό μειώνουμε τον αριθμό των σελίδων 
του εγγράφου μας κατά μία με κατάλληλη προσαρμογή του μεγέθους των γραμματοσειρών.  
Πλήρης οθόνη: πατώντας στο κουμπί αυτό εμφανίζουμε το έγγραφό μας σε ολόκληρη την 
οθόνη.  
Κλείσιμο: πατώντας στο κουμπί αυτό κλείνουμε την προεπισκόπηση εκτύπωσης.  
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7.2.3) Εκτύπωση 
Αφού ολοκληρώσουμε την επεξεργασία και τη μορφοποίηση του εγγράφου μας και αφού 
ελέγξουμε την εμφάνισή του στην προεπισκόπηση εκτύπωσης, είμαστε πλέον έτοιμοι να το 
τυπώσουμε.  
Πατάμε στο κουμπί Εκτύπωση της βασικής γραμμής εργαλείων ή επιλέγουμε την εντολή 
Εκτύπωση από το μενού Αρχείο.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση. Στο πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση βλέπουμε τα 
εξής:  

 
Στο πλαίσιο Ονομα εμφανίζεται το όνομα του προεπιλεγμένου εκτυπωτή. Αν θέλουμε να 
αλλάξουμε εκτυπωτή, πατάμε στο κάτω βέλος του πλαισίου και επιλέγουμε κάποιον άλλον 
από τους εγκατεστημένους εκτυπωτές.  
Στο πλαίσιο Περιοχή σελίδων επιλέγουμε αν θέλουμε να τυπωθούν όλες οι σελίδες του 
εγγράφου, μόνο η τρέχουσα, συγκεκριμένες σελίδες ή μόνο κάποια συγκεκριμένη επιλογή του 
εγγράφου.  
Στο πλαίσιο Αντικείμενο εκτύπωσης επιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε να τυπωθεί.  
Στο πλαίσιο Εκτύπωση επιλέγουμε αν θα τυπωθούν όλες οι σελίδες του εγγράφου ή μόνο οι 
μονές ή οι ζυγές.  
Στο τμήμα Αντίτυπα ορίζουμε τον αριθμό των αντιτύπων που θέλουμε. Αν θέλουμε να 
τυπωθούν όλες οι σελίδες από κάθε αντίτυπο, ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Συρραφή, 
ενώ αν θέλουμε να ολοκληρώνεται η εκτύπωση κάθε σελίδας για όλα τα αντίτυπα και μετά να 
ακολουθεί η επόμενη σελίδα, απενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Συρραφή.  
Πατάμε στο κουμπί ΟΚ για να ξεκινήσει η εκτύπωση.  
Αν θέλουμε να τυπωθεί κατευθείαν όλο το έγγραφο χωρίς να αλλάξουμε τις προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις εκτύπωσης, πατάμε στο κουμπί Εκτύπωση της βασικής γραμμής εργαλείων.  
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