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1 MICROSOFT WORD 

1.1 Γραμματοσειρές και παράγραφοί 

Πριν προχωρήσουμε περαιτέρω, πρέπει να ορίσουμε τις έννοιες του χαρακτήρα και της παραγράφου: 

• Χαρακτήρας: οποιοδήποτε σύμβολο μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο πληκτρολόγιό σας ή να 

εισάγετε με άλλο τρόπο σε ένα έγγραφο 

• Παράγραφος: ομάδα χαρακτήρων, λέξεις, φράσεις που διαχωρίζονται από το υπόλοιπο 

έγγραφο με το τέλος παραγράφου (πλήκτρο enter) 

Σημείωση: Πατώντας τα πλήκτρα Shift και Enter επιτρέπετε η αλλαγή γραμμής χωρίς να δημιουργείτε 

νέα παράγραφο. 

Εισαγωγή χαρακτήρων, λέξεων, φράσεων 

Το κείμενο εισάγεται στο σημείο όπου βρίσκεται ο δείχτης που αναβοσβήνει και ονομάζεται σημείο 

εισαγωγής (insertion point). 

Πώς να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο: 

• Shift: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες που φαίνονται στο επάνω μέρος των 

πλήκτρων ή την κεφαλαία έκδοση των γραμμάτων 

• AltGr: Για να ενεργοποιήσετε τους χαρακτήρες @, #, [,] στο δεξί ή το μπροστινό μέρος των 

πλήκτρων (η θέση εξαρτάται από τη δομή του πληκτρολογίου) 

• F1...F12: πλήκτρα για την ενεργοποίηση διαφορετικών εντολών ανάλογα με το πρόγραμμα που 

χρησιμοποιείται 

Εντολές Undo (Αναίρεση) και  Redo (Επαναφορά) 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη διαδικασία για να επαναφέρετε την προϋπάρχουσα 

κατάσταση στην τελευταία εντολή: στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης (Quick Access 

Toolbar) (Εικόνα 1) πατήστε το κουμπί Ακύρωση (Cancel) (βέλος αριστερόστροφης φόρας). 

Μπορείτε να αναιρέσετε όλες τις προηγούμενες ενέργειες, από το άνοιγμα του αρχείου και 

παρακάτω. 
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Για να επαναφέρετε τις ενέργειες που αποφασίσατε να ακυρώσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 

ακόλουθη διαδικασία: Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης (Quick Access Toolbar) (Εικόνα 1) 

πατήστε το κουμπί Επαναφορά (Redo) (δεξιόστροφο βέλος). 

 

Εικόνα 1:Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης 

1.2 Μορφοποίηση ενός κειμένου 

Ο όρος μορφοποίηση που χρησιμοποιείται σε σχέση με ένα κείμενο σημαίνει την παρέμβαση στις 

ιδιότητες της σελίδας, τους χαρακτήρες και τις παραγράφους έτσι ώστε το κείμενο να είναι όμορφο 

οπτικά. 

Ορισμός χαρακτηριστικών των χαρακτήρων 

Για να ορίσετε τα χαρακτηριστικά της γραμματοσειράς, ανοίξτε την καρτέλα Αρχική σελίδα (Home) και 

πατήστε το κουμπί στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Γραμματοσειρά (Font) (Εικόνα 2), θα ανοίξει το 

παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά. 

Το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά (Εικόνα 3) περιέχει: 

• Καρτέλα Γραμματοσειράς (Font): περιέχει εντολές για να ορίσετε όλα τα βασικά 

χαρακτηριστικά των χαρακτήρων 

• Καρτέλα "Για προχωρημένους" (Advanced): περιέχει εντολές για να ορίσετε περισσότερα (και 

λιγότερο δημοφιλή) χαρακτηριστικά των χαρακτήρων 

• Κουμπί Εφέ κειμένου (Text Effects): ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που μετατρέπει τους 

χαρακτήρες σε πολύ εκλεπτυσμένα γραφικά αντικείμενα 

 
Εικόνα 2: Ομάδα Γραμματοσειρά, στην καρτέλα Αρχική Σελίδα 
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Εικόνα 3: Κουτί διαλόγου Γραμματοσειράς  

Σημείωση: η ρύθμιση χαρακτήρων μπορεί να γίνει πριν από την πληκτρολόγηση ή μετά, με την 
επιλογή του τμήματος κειμένου που επιθυμείτε θα αλλάξει. 

Η πιο χρήσιμη καρτέλα είναι αυτή που καθορίζει τις βασικές ρυθμίσεις για τις γραμματοσειρές 

(την καρτέλα Γραμματοσειρά) που περιέχει: 

 Γραμματοσειρά (Font): μια λίστα γραμματοσειρών για να επιλέξετε 

 Στυλ γραμματοσειράς (Font style): Τα τυπογραφικά αποτελέσματα που ισχύουν για τον 

χαρακτήρα (έντονη γραφή/ bold, Πλάγια γραφή/Italic κ.λπ.) 

 Μέγεθος (Size): το μέγεθος του κειμένου σε τυπογραφικά σημεία 

 Χρώμα γραμματοσειράς (Font color): το χρώμα κειμένου 

 Στυλ υπογράμμισης (Underline style): Διάφορες επιλογές για την υπογράμμιση του κειμένου 
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 Επιδράσεις (Effects): Διάφορες αισθητικές επιδράσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στο 

κείμενο 

Σημείωση: Το πλαίσιο Προεπισκόπηση (Preview) στο κάτω μέρος εμφανίζει μια προεπισκόπηση 

του κειμένου με τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά 

 

Ορισμός χαρακτηριστικών της παραγράφου 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των παραγράφων είναι: 

• Ευθυγράμμιση κειμένου (Text alignment) 

• Ευθυγράμμιση αριστερά (Align left) 

• Κέντρο (Center) 

• Ευθυγράμμιση δεξιά (Align right) 

• Κεντραρισμένο (justify) 

• Διάστιχο (Line spacing) 

• Εσοχή (Indentation) 

• Διαχωρισμό (Spacing) 

 

Ευθυγράμμιση Κειμένου (Text alignment) 

Για να ορίσετε την ευθυγράμμιση κειμένου, τοποθετήστε τον δείχτη οπουδήποτε στην παράγραφο 

που θέλετε να ευθυγραμμίσετε ή αν θέλετε να διαμορφώσετε πολλαπλές παραγράφους, επιλέξτε το 

κείμενο, μετά Ανοίξτε την καρτέλα "Αρχική Σελίδα" (Home) και πατήστε το κουμπί στην κάτω δεξιά 

γωνία της ομάδας Παράγραφος (Paragraph) (Εικόνα 4) θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου 

Παράγραφος. 

Το παράθυρο διαλόγου "Παράγραφος" (Εικόνα 5) περιέχει ένα αναπτυσσόμενο μενού από το οποίο 

μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ευθυγράμμιση. 
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Εικόνα 4: Ομάδα Παράγραφος στην καρτέλα Αρχική Σελίδα 

 

Εικόνα 5: Παράθυρο διαλόγου Παραγράφου   
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Εσοχή Κειμένου (Text indentation) 

Για να δημιουργήσετε εσοχές στο κείμενο αριστερά ή δεξιά επιλέξτε την παράγραφο (ή τις 

παραγράφους), στη συνέχεια ανοίξτε την καρτέλα Αρχική σελίδα (Home) και πατήστε το κουμπί στην 

κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Παράγραφος (Paragraph) (Εικόνα 4), θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου 

Παράγραφος. 

Το παράθυρο διαλόγου "Παράγραφος" (Εικόνα 5) περιέχει μια ενότητα (που ονομάζεται Εσοχή - 

Indentation) που σας επιτρέπει να ορίσετε την τιμή για κάθε μία από τις αναμενόμενες εσοχές. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον χάρακα (Εικόνα 6) μετακινώντας τα sliders για να ορίσετε 

τις εσοχές. 

 

Εικόνα 6: ο Χάρακας που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση περιεχομένου και το ορισμό εσοχών   

Στο αριστερό μέρος του χάρακα υπάρχουν οι ακόλουθες εντολές: 

• Τρίγωνο με το άκρο προς τα κάτω: ορίζει την εσοχή της πρώτης γραμμής της παραγράφου 

• Τρίγωνο με το άκρο προς τα πάνω: ορίζει την εσοχή των διαδοχικών σειρών 

• Ορθογώνιο: ορίζει και τις δύο εσοχές 

Στο αριστερό μέρος του χάρακα υπάρχει μόνο το Τρίγωνο με το άκρο προς τα επάνω: Ορίστε τη δεξιά 

εσοχή 

 

Διάστιχο (Line spacing) 

Το διάστιχο είναι ο χώρος μεταξύ της γραμμής μιας παραγράφου και της επόμενης. Για να ορίσετε το 

διάστημα μεταξύ της παραγράφου (ή των παραγράφων), ανοίξτε την καρτέλα Αρχική σελίδα (Home) 

και πατήστε το κουμπί στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Παράγραφος (Εικόνα 4) θα ανοίξει το 

παράθυρο διαλόγου. 

Το παράθυρο διαλόγου "Παράγραφος" (Εικόνα 5) περιέχει μια ενότητα (που ονομάζεται Διαχωρισμός 

- Spacing), η οποία σας επιτρέπει να ορίσετε την τιμή για την απόσταση γραμμών. 
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Διαχωρισμός (Spacing) 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χώρο που τοποθετείται αυτόματα πριν και μετά από μια παράγραφο. Για 

να ρυθμίσετε αυτά τα κενά επιλέξτε την παράγραφο (ή τις παραγράφους) και στη συνέχεια ανοίξτε 

την καρτέλα Αρχική σελίδα (Home) και πατήστε το κουμπί στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας 

Παράγραφος (Εικόνα 4), θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος. 

Το παράθυρο διαλόγου "Παράγραφος" (Εικόνα 5) περιέχει μια ενότητα (που ονομάζεται Διαχωρισμός 

- Spacing) που σας επιτρέπει να ορίσετε την τιμή για το διάστημα πριν ή/και μετά από κάθε 

επιλεγμένη παράγραφο. 

 

1.3 Διαχείριση κειμένου  

Για να επιλέξετε τμήματα λέξεων, γραμμών, παραγράφων ή κειμένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

το ποντίκι: τοποθετήστε το πριν ή μετά το κείμενο που θέλετε να επιλέξετε, κρατήστε πατημένο το 

αριστερό κουμπί και σύρετε το ποντίκι πάνω στο κείμενο που θα θέλετε να επιλέξετε. 

Αντιγραφή ή μετακίνηση στοιχείων 

Η Word προσφέρει πολλά εργαλεία για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε κείμενο ή άλλα μέρη του 

εγγράφου, τα πιο χρήσιμα από αυτά είναι οι εντολές Αντιγραφή (Copy), Αποκοπή (Cut) και Επικόλληση 

(Paste). 

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε ένα κομμάτι κειμένου (ή άλλο τμήμα του εγγράφου), 

χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία: 

ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε 

ΒΗΜΑ 2: Ανοίξτε την καρτέλα Αρχική (Home) και κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy) ή 

Αποκοπή (Cut), (Εικόνα 7) 

ΒΗΜΑ 3: Τοποθετήστε το δείχτη στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το επιλεγμένο κείμενο 

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste) (Εικόνα 7) 

 

Σημείωση 1:  Αντιγραφή, Επικόλληση: αντιγραφή περιεχομένου 

            Αποκοπή, Επικόλληση: μετακίνηση περιεχομένου 

Σημείωση 2: το περιεχόμενο που αντιγράφεται ή αποκόβεται τοποθετείται σε μια περιοχή μνήμης 

που ονομάζεται πρόχειρο (clipboard). 
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Εικόνα 7: Ομάδα Πρόχειρο( Clipboard) στην καρτέλα Αρχική Σελίδα 

Διαγραφή κειμένου 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διαγράψετε κείμενο, οι πιο συνηθισμένες εντολές για τη διαγραφή 

ενός χαρακτήρα είναι: 

• Πατήστε το πλήκτρο Backspace (Εικόνα 8) στο πληκτρολόγιο: διαγράψτε το χαρακτήρα που 

βρίσκεται στα αριστερά του κέρσορα 

• Πατήστε το πλήκτρο Del στο πληκτρολόγιο: διαγράψτε το χαρακτήρα στα δεξιά του κέρσορα 

Για να διαγράψετε ολόκληρο το μπλοκ κειμένου, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να διαγράψετε και 

πατήστε το πλήκτρο Del από το πληκτρολόγιο. 

 

Εικόνα 8: Πλήκτρο Backspace (το κείμενο στο πλήκτρο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πληκτρολόγιο) 
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Εύρεση κειμένου μέσα στο έγγραφο 

Ειδικά σε μεγάλα κείμενα είναι χρήσιμο να έχουμε ένα εργαλείο για την αυτόματη αναζήτηση ενός 

χαρακτήρα, μιας λέξης, μιας φράσης, ενός συγκεκριμένου στοιχείου του εγγράφου. 

Για να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση, ανοίξτε την καρτέλα Αρχική (Home) και πατήστε το κουμπί 

Εύρεση (Find) στην ομάδα Επεξεργασία (Editing) (Εικόνα 9), έπειτα θα εμφανιστεί ο πίνακας 

Πλοήγησης (Navigation panel) (Εικόνα 10).  Γράψτε το κείμενο που θέλετε να βρείτε και κάντε κλικ στο 

μεγεθυντικό φακό ή πατήστε το πλήκτρο Enter το πληκτρολόγιο, το Word θα εμφανίσει όλες τις 

προτάσεις που περιέχουν την αναζήτηση σας μέσα στο έγγραφο και θα το εμφανίσει στον πίνακα 

Πλοήγησης (Navigation panel). 

 

Εικόνα 9: Εντολή Εύρεση, στην καρτέλα Αρχική  

 

Εικόνα 10: Πίνακας Πλοήγησης  
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Αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων 

Με παρόμοιο τρόπο με την ενεργοποίηση της αυτόματης αναζήτησης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση 

στην αυτόματη αντικατάσταση. 

Για να εκτελέσετε μια αντικατάσταση, ανοίξτε την καρτέλα Αρχική (Home) και πατήστε το κουμπί 

Αντικατάσταση (Replace) στην ομάδα Επεξεργασία (Editing) (Εικόνα 10).  Θα εμφανιστεί το παράθυρο 

διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση (Find and Replace) (Εικόνα 12), γράψτε το κείμενο που θέλετε να 

αντικατασταθεί στο πλαίσιο Εύρεση (Find what), και το κείμενο με το οποίο θέλετε να το 

αντικαταστήσετε στο πλαίσιο Αντικατάσταση με (Replace with) και κάντε κλικ στην επιλογή 

Αντικατάσταση (Replace). Για να αντικαταστήσετε την πρώτη εμφάνιση του κειμένου ή Αντικατάσταση 

όλων (Replace all) για να αντικαταστήσετε όλες τις συγκεκριμένες εμφανίσεις στο κείμενο. 

 

Εικόνα 11:Εντολή Αντικατάσταση, στην καρτέλα Αρχική  

 

Εικόνα 12: Παράθυρο διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση  

1.4 Εκτύπωση εγγράφου 

Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο ανοίξτε το μενού Αρχείου (File) και επιλέξτε Εκτύπωση (Print), θα 

ανοίξει η σελίδα εκτύπωσης (Εικόνα 13). 

Η σελίδα εκτύπωσης (Print) σάς επιτρέπει να ορίσετε όλες τις επιλογές μιας εκτύπωσης, οι πιο 

σημαντικές είναι οι εξής: 

• Εκτυπωτής (Printer): ποιος από τους διαθέσιμους εκτυπωτές πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

• Σελίδες για εκτύπωση (Pages to print): ποιες σελίδες να εκτυπωθούν 
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• Αντίγραφα (Copies): αριθμός αντιγράφων προς εκτύπωση 

• Συγκεντρωμένα (Collated): Από προεπιλογή, τα πολλαπλά αντίγραφα θα εκτυπωθούν 
συγκεντρωμένα. Εάν εκτυπώνετε πολλαπλά αντίγραφα και θέλετε τα αντίγραφα να μην είναι 
συζευγμένα, επιλέξτε την επιλογή Uncollated. 
 

• Εντολή εκτύπωσης (Print command): έναρξη εκτύπωσης 

• Ιδιότητες εκτυπωτή (Printer properties): ανοίγει το παράθυρο ρυθμίσεων του εκτυπωτή, αυτό 

το παράθυρο αλλάζει ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του επιλεγμένου εκτυπωτή. 

  

 
Εικόνα 14: Η σελίδα Εκτύπωσης  

1.5 Διαχείριση αντικειμένων  

Το Microsoft Word μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορους τύπους αντικειμένων: σχέδια, εικόνες, 

γραφήματα, οργανογράμματα, υπολογιστικά φύλλα κ.λπ. 

Τα αντικείμενα μπορούν να ληφθούν από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή, από εξωτερικές 

υποστηρίξεις, όπως το pen-drive και το CD-ROM κ.λπ. 

Τα αντικείμενα ονομάζονται πολυμέσα όταν περιλαμβάνουν σχέδια, κινούμενες εικόνες, κείμενο, 

ήχους, ταινίες κ.λπ. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι γραφικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των 

εγγράφων του Microsoft Word: σχέδια και εικόνες. 

Τα σχέδια περιλαμβάνουν μορφές, καμπύλες, γραμμές, αντικείμενα του WordArt και εικόνες CLIPART. 

Όλα αυτά τα αντικείμενα δημιουργούνται από το Microsoft Word ή υπάρχουν ήδη μέσα στο 

πρόγραμμα.  Αντίθετα, οι εικόνες είναι γραφικά αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί από άλλες 

εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων και των φωτογραφιών. 
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Εισαγωγή σχεδίων   

Ανοίξτε την καρτέλα Εισαγωγή (Insert) και πατήστε το κουμπί Σχήματα (Shapes), θα σας εμφανιστεί 

ένα αναπτυσσόμενο μενού που περιέχει όλα τα γραφικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως 

βασικά στοιχεία για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο (Εικόνα 15). 

 

Εικόνα 16: Αναπτυσσόμενο μενού Σχήματα, στην καρτέλα Εισαγωγή  

Εισαγωγή εικόνας από αρχείο  

Για να εισαγάγετε μια εικόνα που βρίσκεται σε ένα εξωτερικό αρχείο, ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία: 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε την καρτέλα Εισαγωγή (Insert) και πατήστε την εντολή Εικόνες (Pictures) 
(Εικόνα 17) 

ΒΗΜΑ 2:  Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας (Insert Picture), ανοίξτε το φάκελο που 
περιέχει την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε 

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε την εικόνα με ένα κλικ του ποντικιού 
ΒΗΜΑ 4: Πατήστε το κουμπί Εισαγωγή (Insert) 

 
Εικόνα 18: Ομάδα Εικονογράφηση (Illustration) στην καρτέλα Εισαγωγή   
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Διαγραφή ή επεξεργασία μιας εικόνας ή ενός σχεδίου  

Για να διαγράψετε μια εικόνα ή ένα σχέδιο, απλά πατήστε πάνω τους με ένα κλικ του ποντικιού και 

πατήστε το πλήκτρο Del στο πληκτρολόγιο. 

Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας ή ενός σχεδίου, κάντε κλικ στο εισαγόμενο γραφικό 

αντικείμενο: Εμφανίζεται ένα ορθογώνιο με οκτώ κύκλους (λαβές), τους οποίους μπορείτε να σύρετε 

για να μεγεθύνετε ή να συρρικνώσετε το αντικείμενο, να το επιμηκύνετε κ.λπ. 

 

Εικόνα 19: Οι λαβές που βρίσκονται γύρω από μια εικόνα για την αλλαγή μεγέθους της 

1.6 Αριθμημένες λίστες και λίστες με κουκκίδες  

Το Microsoft Word μπορεί να χειριστεί αυτόματα τις λίστες με κουκίδες ή τις αριθμημένες λίστες. 

Για να εισαγάγετε μια λίστα με κουκκίδες σε ένα έγγραφο, ανοίξτε την καρτέλα Αρχική σελίδα (Home) 

και πατήστε την εντολή Κουκκίδες (Bullets) στην ομάδα Παράγραφος (Paragraph) (το πρώτο κουμπί 

στην ομάδα Παράγραφος στην Εικόνα 20), και θα δημιουργηθεί η προεπιλεγμένη λίστα με κουκίδες. 

Για να εισαγάγετε μια αριθμημένη λίστα σε ένα έγγραφο, ανοίξτε την καρτέλα Αρχική (Home) και 

πατήστε την Αριθμημένη (Numbered) εντολή στην ομάδα Παράγραφος (Paragraph) (δεύτερο κουμπί 

στην ομάδα Παράγραφος στη Εικόνα 20), και θα δημιουργηθεί η προεπιλεγμένη λίστα αριθμών. 

 

Εικόνα 20:  Ομάδα Παράγραφος, στην καρτέλα Αρχική  
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1.7 Διαχείριση Αρχείου  

Άνοιγμα ενός υπάρχον εγγράφου  

Για να ανοίξετε ένα υπάρχον έγγραφο, ανοίξτε το μενού Αρχείο (File) και επιλέξτε την εντολή Άνοιγμα 

(Open), θα εμφανιστεί το παράθυρο Άνοιγμα (Open) (Εικόνα 21). 

Το παράθυρο "Άνοιγμα" (Open) επιτρέπει την επιλογή του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. 

 

Εικόνα 21: Παράθυρο Άνοιγα Αρχείου 

Αποθήκευση αρχείου   

Αποθηκεύστε ένα αρχείο για πρώτη φορά 

Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο για πρώτη φορά ανοίξτε το μενού Αρχείο (File) και επιλέξτε 
Αποθήκευση (Save) ή Αποθήκευση ως (Save As), έπειτα θα εμφανιστεί το παράθυρο "Αποθήκευση 
ως" (Save As), (Εικόνα 23). 

Το παράθυρο "Αποθήκευση ως" επιτρέπει την εισαγωγή πληροφοριών σχετικά με το αρχείο που 
πρόκειται να αποθηκευτεί: 

• Όνομα αρχείου (File name): το όνομα με το οποίο αποθηκεύεται το αρχείο 

• Φάκελος (Folder): ο φάκελος στον οποίο αποθηκεύεται το αρχείο 

• Τύπος αρχείου (επέκταση) – (File type (extension): η μορφή αρχείου που θα χρησιμοποιηθεί 

(είναι σημαντικό εάν το αρχείο θα χρησιμοποιηθεί με προγράμματα διαφορετικά από το 

Word) 
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Εικόνα 23: Παράθυρο Αρχείου Αποθήκευση Ως 

Αποθηκεύστε αλλαγές σε ένα αρχείο  

Για να αποθηκεύσετε αλλαγές, αποθηκεύοντας το τρέχον έγγραφο στο προηγούμενο αντίγραφο, 

ανοίξτε το μενού Αρχείο (File) και επιλέξτε Αποθήκευση (Save) 

 

Αποθηκεύστε σε μορφή διαφορετική από την Word 

Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο σε μορφή διαφορετική από την Word, ανοίξτε το μενού Αρχείο 

(File) και επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση ως (Save as), το παράθυρο "Αποθήκευση ως" θα 

εμφανιστεί (Εικόνα 23). 

Ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού που περιέχει το έγγραφο του Word (Word document) και επιλέξτε 

τη νέα μορφή αρχείου, οι μορφές που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι: 

• .docx η εγγεγραμμένη μορφή αρχείου 

• .pdf μια μορφή αρχείου μόνο για ανάγνωση που χρησιμοποιείται για τη διανομή αντιγράφων 

των εγγράφων 

 

Κλείσιμο ενός εγγράφου  

Για να κλείσετε το ανοικτό έγγραφο, ανοίξτε το μενού Αρχείο (File) και επιλέξτε Κλείσιμο (Close), εάν 

το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την τελευταία αποθήκευση, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με το 

ερώτημα εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις τελευταίες αλλαγές. 
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1.8 Χρήση της λειτουργίας Βοήθεια   

Το Microsoft Word περιέχει έναν διαδραστικό οδηγό που παρέχει έναν απλό τρόπο να μάθετε πώς να 

χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα ή να εξετάσετε μια διαδικασία. 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον διαδραστικό οδηγό, απλά γράψτε μια ερώτηση στο Κουτί 

Ερωτήσεων (Question Box) που υπάρχει στη Γραμμή Κορδέλας (Ribbon Bar) (Εικόνα 21), και θα ανοίξει 

ένα αναπτυσσόμενο μενού με πιθανές απαντήσεις στην ερώτηση (Εικόνα 22), επιλέξτε μία από τις 

προτεινόμενες λειτουργίες ή ανοίξτε ολόκληρο τον διαδραστικό οδηγό χρησιμοποιώντας τη Βοήθεια 

(Get Help) στο κάτω μέρος του μενού. 

 

Εικόνα 23:Κουτί Ερωτήσεων, στη Γραμμή Πολλαπλών Λειτουργιών (Multifunction Bar) 

 

Εικόνα 24: Η απάντηση της Διαδικτυακής Βοήθειας (Online Help) 
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2 MICROSOFT EXCEL 

Η Excel είναι μια εφαρμογή με υπολογιστικά φύλλα που σας επιτρέπει να εισάγετε δεδομένα, να 

εκμεταλλευτείτε το δυναμικό επεξεργασίας ενός υπολογιστή και να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες που 

σας επιτρέπουν να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες μέσω υπολογισμών ή 

γραφημάτων. 

Ο χώρος εργασίας ενός υπολογιστικού φύλλου χωρίζεται σε σειρές και στήλες, η διασταύρωση μιας 

γραμμής και μια στήλη ονομάζετε κελί (cell). 

Κάθε σειρά προσδιορίζεται με έναν αριθμό (1, 2, κ.λπ.), κάθε στήλη αναγνωρίζεται με ένα γράμμα (Α, 

B, κ.λπ.), κάθε κελί με ένα γράμμα και έναν αριθμό (A1, B2 κ.λπ.). 

2.1 Επιλογή κελιών  

Η επιλογή ενός ή περισσοτέρων κελιών, σειρών ή στηλών είναι πολύ χρήσιμη για την αντιγραφή, 

επικόλληση, μορφοποίηση, κ.λπ. 

Για να επιλέξετε ένα κελί απλά κάντε κλικ στο κελί για να το ενεργοποιήσετε, για να επιλέξετε 

πολλαπλά κελιά που πρέπει να κάνετε κλικ στο κελί εκκίνησης και να σύρετε το κέρσορα κρατώντας 

πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού. 

 

2.2 Επιλογή σειρών και στηλών   

Για να επιλέξετε μια σειρά ή μια στήλη, κάντε κλικ στη συντεταγμένη της γραμμής ή της στήλης (τον 

αριθμό ή το γράμμα) για να την επιλέξετε εντελώς, κάντε κλικ στην γραμμή εκκίνησης (στήλη) και 

σύρετε τον δείχτη για να επιλέξετε μια ομάδα γραμμών (Στήλες) που βρίσκονται κοντά. 

Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο, κάντε κλικ στο επάνω αριστερό τετράγωνο (left square at the 

intersection of the row headers) (Εικόνα 25) με τις επικεφαλίδες των στηλών. 

 

Εικόνα 26: η εντολή ‘επιλογή όλων’ 
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2.3 Πλαίσιο Τύπων (formula bar) 

Ακριβώς κάτω από την κορδέλα θα βρείτε το πλαίσιο ονόματος (Name Box) (το οποίο στην Εικόνα 27 

δείχνει το A1, τις συντεταγμένες του ενεργού κελιού) και τη πλάισιο τύπων (η οποία στην Εικόνα 28 

δείχνει παράδειγμα, τα περιεχόμενα του ενεργού κελιού). 

 

Εικόνα 29: Η γραμμή Κορδέλα Πολλαπλών Λειτουργιών και η Γραμμή Τύπων 

2.4 Τύποι Δεδομένων  

Σε ένα κελί, μπορείτε να εισαγάγετε δύο τύπους δεδομένων: μία τιμή (έναν αριθμό ή ένα κείμενο) ή 

έναν τύπο (μια ακολουθία τιμών, αναφορές κελιών, λειτουργίες και μαθηματικές φόρμουλες που 

δημιουργούν μια νέα τιμή ξεκινώντας από τις υπάρχουσες τιμές). 

Για να εισαγάγετε δεδομένα σε ένα κελί, κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να γράψετε, το οποίο 

θα γίνει το ενεργό κελί (το περιεχόμενο του ενεργού κελιού εμφανίζεται και μπορεί επίσης να 

επεξεργαστεί από το πλαίσιο τύπων), πληκτρολογήστε την επιθυμητή τιμή ή τύπο και πατήστε το 

πλήκτρο Enter . 

 

2.5 Ορισμός μορφής δεδομένων   

Για να ορίσετε τη μορφή περιεχομένου ενός επιλεγμένου κελιού ή ομάδας κελιών, ανοίξτε την 

καρτέλα Αρχική (Home), ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού "Μορφή αριθμού" (Number Format) και 

επιλέξτε την επιθυμητή μορφή (ΕικόναΕικόνα 30). 

Επίσης, μπορείτε να ορίσετε πιο συγκεκριμένες μορφές χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου 

Μορφοποίηση κελιών (Format Cells) (Εικόνα 32).  Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου 

"Μορφοποίηση κελιών" (Format Cells), ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού "Μορφή αριθμών" (Number 
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Format) και επιλέξτε Περισσότερες μορφές αριθμών (More Number Formats) (τελευταίο στοιχείο στην 

Εικόνα 31). 

 

Εικόνα 30: Αναπτυσσόμενο μενού Μορφή Αριθμού, στην καρτέλα Αρχική Σελίδα  

 

Εικόνα 31: Αναπτυσσόμενο μενού Μορφή Αριθμού  
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Εικόνα 32: Παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση Κελιών  

Σημείωση: Από προεπιλογή, κάθε τιμή εμπίπτει στην κατηγορία Γενικά (General), η οποία δεν δίνει 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μορφοποίησης.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, το Excel αναγνωρίζει 

αυτόματα ορισμένες μορφές (π.χ. ημερομηνίες). 

 

2.6 Κοινά προβλήματα με την εισαγωγή Δεδομένων  

Εάν τα δεδομένα που εισάγονται σε ένα κελί είναι υπερβολικά μεγάλα, σε σύγκριση με το πλάτος των 

κελιών, ενδέχεται να προκύψουν οι ακόλουθες καταστάσεις: 

• Τα δεδομένα είναι αριθμητικά: Στη θέση του θα δείτε τον αριθμό σε εκθετική μορφή ή, εάν το 

κελί είναι στενό, μια σειρά χασμάτων (####); 

• Τα δεδομένα είναι κείμενο: θα εισβάλουν στο επόμενο κελί αν είναι άδειο, αλλιώς θα 

φαίνονται κομμένα. 

Σε κάθε περίπτωση, απλά μεγεθύνετε τη στήλη για να εμφανιστεί το αρχικό κείμενο. 



 

27 | P a g e  
 

2.7 Εντολές Αναίρεση (Undo) και Επαναφορά (Redo) 

Η Excel χρησιμοποιεί τις ίδιες εντολές με την Word για να αναιρέσει ή να επαναφέρει τις εντολές, 

ανατρέξτε στην ενότητα του Word Εντολές Undo (Αναίρεση) και Redo (Επαναφορά). 

 

2.8 Εισαγωγή και διαγραφή σειρών και στηλών  

Για να εισαγάγετε σειρές ή στήλες, επιλέξτε τη σειρά ή τη στήλη που ακολουθεί εκείνη που θέλετε να 

εισαγάγετε κάνοντας κλικ στα αριστερά του περιγράμματος (σειρά) ή πάνω από την άκρη (στήλη), και 

στη συνέχεια ανοίξτε την καρτέλα Αρχική σελίδα (Home) και πατήστε την εντολή Εισαγωγή (Insert) 

στην ομάδα Κελιά (Cells) (Εικόνα 33). 

Για να διαγράψετε σειρές ή στήλες, επιλέξτε τη σειρά ή τη στήλη που θέλετε να αφαιρέσετε κάνοντας 

κλικ στα αριστερά του περιγράμματος (σειρά) ή πάνω από την άκρη (στήλη), και στη συνέχεια ανοίξτε 

την καρτέλα Αρχική σελίδα (Home) και πατήστε την εντολή Διαγραφή (Delete) στην ομάδα Κελιά 

(Cells) (Εικόνα 33). 

 

Εικόνα 33: Η Αρχική Σελίδα  

2.9 Αλλαγή πλάτους των στηλών ή ύψους των σειρών   

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το πλάτος  μιας στήλης, τοποθετήστε τον δείχτη σας στα δεξιά του 

ονόματος της στήλης (Εικόνα 34), κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και 

μετακινήστε το ποντίκι προς τα αριστερά για να μειώσετε το πλάτος της στήλης ή προς τα δεξιά για να 

το αυξήσετε. 

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ύψος μιας σειράς, τοποθετήστε τον κέρσορα κάτω από το όνομα 

της γραμμής, κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και μετακινήστε το ποντίκι προς 

τα πάνω για να μειώσετε το ύψος της σειράς ή κάτω για να το αυξήσετε. 
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Εικόνα 34: ο δείχτης του ποντικιού για την αλλαγή μεγέθους μεταξύ των στηλών  E και F 

2.10 Αντιγραφή ή μετακίνηση στοιχείων   

Το Excel χρησιμοποιεί τις ίδιες εντολές με το Word για την αντιγραφή ή την μετακίνηση στοιχείων. 

Παρακαλώ ανατρέξτε στην ανάλογη ενότητα του Microsoft Word. 

Σημείωση3: Το Excel εμφανίζει ένα κινούμενο διακεκομμένο περίγραμμα γύρω από τα κομμένα ή 

αντιγραμμένα κελιά. Για να καταργήσετε τη διακεκομμένη περιοχή, πιέστε το πλήκτρο Esc στο 

πληκτρολόγιο. 

 

2.11 Διαγραφή περιεχομένου ενός κελιού   

Για να διαγράψετε μόνο το περιεχόμενο ενός επιλεγμένου κελιού ή ενός συνόλου κελιών, επιλέξτε το 

κελί ή τα κελιά και πατήστε το πλήκτρο Delete στο πληκτρολόγιο. 

Για να διαγράψετε το περιεχόμενο και τις μορφές ενός επιλεγμένου κελιού ή ενός συνόλου κελιών, 

επιλέξτε το κελί ή τα κελιά, ανοίξτε την καρτέλα Αρχική (Home) και πατήστε την εντολή Εκκαθάριση 

(Clear), θα ανοίξει ένα αναπτυσσόμενο μενού που σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο του 

περιεχομένου που θέλετε να διαγράψετε. 

 

Εικόνα 35: Η εντολή Εκκαθάριση, στην καρτέλα Αρχική  
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2.12 Διαχείριση υπολογιστικών φύλλων  

Όταν δημιουργείτε ένα νέο φάκελο Excel, δημιουργείται αυτόματα ένα φύλλο εργασίας που 

ονομάζεται Φύλλο1, είναι δυνατό να προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να μετονομάσετε τα φύλλα. 

Για να μετονομάσετε ένα φύλλο εργασίας (αλλάξτε την ετικέτα), κάντε δεξί κλικ στην ετικέτα φύλλου 

και, από το μενού κειμένου που ανοίγει, επιλέξτε Μετονομασία (Rename) (Εικόνα 36). 

Για να διαγράψετε ένα φύλλο εργασίας, κάντε δεξί κλικ στην ετικέτα φύλλου και, από το μενού 

κειμένου που ανοίγει, επιλέξτε Διαγραφή (Delete) (Εικόνα 36). 

Για να προσθέσετε ένα φύλλο εργασίας, απλά κάντε κλικ στο σύμβολο + στη δεξιά πλευρά των 

φύλλων. 

Για να αλλάξετε το ενεργό φύλλο εργασίας, απλώς κάντε κλικ στην ετικέτα του φύλλου που θέλετε να 

ενεργοποιήσετε. 

 

Εικόνα 36: Το μενού κειμένου με τις επιλογές διαχείρισης του φύλλου  

2.13 Μορφοποίηση του περιεχόμενου των κελιών  

Αφού εισαγάγετε τα δεδομένα στο υπολογιστικό φύλλο, μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση στα 

κελιά για να τα κάνετε πιο ευανάγνωστα ή να βελτιώσετε την εκτύπωσή τους. 

Μπορείτε να εφαρμόσετε την ίδια μορφή σε πολλαπλά κελιά ταυτόχρονα χωρίς να χρειάζεται να την 

εφαρμόσετε σε ένα κελί κάθε φορά, απλά επιλέξτε την ομάδα κελιών πριν εφαρμόσετε τη 

μορφοποίηση. 
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Μορφοποίηση χαρακτήρων σε ένα κελί  

Για να μορφοποιήσετε τον χαρακτήρα που χρησιμοποιείται σε ένα κελί (ή μια ομάδα επιλεγμένων 

κελιών) κάντε κλικ στο κελί ή την ομάδα κελιών, ανοίξτε την καρτέλα Αρχική (Home) και επιλέξτε τις 

μορφές που θέλετε από την ομάδα Γραμματοσειρά (Font) (Εικόνα 37). 

 

Εικόνα 37: Ομάδα Γραμματοσειρά, στην καρτέλα Αρχική  

Αλλαγή ευθυγράμμισης και προσανατολισμού του κειμένου 

Για να αλλάξετε την ευθυγράμμιση ή τον προσανατολισμό του κειμένου σε ένα κελί (ή μια ομάδα 

επιλεγμένων κελιών) κάντε κλικ στο κελί ή την ομάδα κελιών, ανοίξτε την καρτέλα Αρχική (Home) και 

επιλέξτε τις μορφές που θέλετε από την ομάδα Ευθυγράμμιση (Alignment) (Εικόνα 38). 

 

Εικόνα 38: Ομάδα Ευθυγράμμιση, στην καρτέλα Αρχική  

Προσθήκη χρώματος στο φόντο τω κελιών   

Για να μορφοποιήσετε το φόντο ενός κελιού (ή μιας ομάδας επιλεγμένων κελιών) κάντε κλικ στο κελί 

ή στην ομάδα κελιών, ανοίξτε την καρτέλα Αρχική (Home) και πατήστε την εντολή Γέμιση Χρώματος 

(Fill Color) στην ομάδα Γραμματοσειρά (Font) (Εικόνα 39) και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό 

χρώμα φόντου από το αναπτυσσόμενο μενού. 
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Εικόνα 39: Η εντολή Γέμισμα Χρώματος, στην καρτέλα Αρχική  

 

2.14 Δημιουργία υπολογισμών 

Εισαγωγή απλών τύπων σε ένα κελί  

Μπορείτε να εισαγάγετε μια φόρμουλα σε ένα κελί, πληκτρολογώντας το απλά μέσα στο κελί: πρώτα 

πρέπει να πληκτρολογήσετε το σύμβολο = έπειτα πρέπει να γράψετε την πράξη. 

Η πράξη υπολογίζεται από αριστερά προς τα δεξιά, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση υπολογίζονται 

πρώτα, μετά η προσθήκη και η αφαίρεση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις όπου 

χρειάζεται. 

Παράδειγμα: = 3 * (45 + 17) 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αναφορές σε κελιά που περιέχουν δεδομένα. 

Παράδειγμα: = A1 * (B2 + C2) 

 

Σημείωση: Το κελί θα εμφανίσει το αποτέλεσμα της πράξης.  Ο τύπος θα παραμείνει ορατός στη 

γραμμή τύπων. 

 

Εισαγωγή λειτουργιών  

Για να εισαγάγετε λειτουργίες στο Excel, πατήστε την εντολή Εισαγωγή Λειτουργιών (Insert Function) 

 στη γραμμή τύπων (Εικόνα 40), όπου θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή Λειτουργιών 

(Insert Function) (Εικόνα 41). Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκει η λειτουργία ή αναζητήστε τη 
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λειτουργία πληκτρολογώντας μια σύντομη περιγραφή (π.χ.: αριθμητικός μέσος όρος) και στη 

συνέχεια επιλέξτε τη λειτουργία που θα χρησιμοποιηθεί, (π.χ.: άθροισμα) και πατήστε το πλήκτρο Ok 

για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Λειτουργικοί Παράμετροι 

(Function Arguments) (Εικόνα 42). 

Στο πλαίσιο διαλόγου Λειτουργικοί Παράμετροι εισάγετε τα στοιχέια των παραμέτρων (ο τύπος και ο 

αριθμός των παραμέτρων εξαρτάται από τη λειτουργία που επιλέγετε) και στη συνέχεια πατήστε το 

κουμπί Ok για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία. 

 

Εικόνα 40: Εισαγωγή Τύπων, στην Γραμμή Λειτουργιών  

 

Εικόνα 41: Παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Λειτουργιών  
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Εικόνα 42: Παράθυρο διαλόγου Λειτουργικοί Παράμετροι 

Παραδείγματα με την λειτουργία πρόσθεσης (SUM function) 

=SUM(3; 2) ισούται με 5 

=SUM(A1; A2) ισούται με την πρόσθεση στις τιμές που παρουσιάζονται στα κελιά A1 και A2 

 

Κοινά μηνύματα σφάλματος για τους τύπους 

Είναι χρήσιμο να κατανοήσετε τα πιο συχνά μηνύματα σφάλματος που μας στέλνει το Excel μετά την 

εισαγωγή μιας λειτουργίας: 

 #DIV/0! Η λειτουργία εμφανίζει μια διαίρεση με 0 

 #ND λείπει μια απαιτούμενη τιμή για τον υπολογισμό 

 #NAME?  Το όνομα της λειτουργίας είναι λανθασμένο 

 #NUM! Μη έγκυρος τύπος αριθμού 

 #REF! Η λειτουργία περιέχει λανθασμένη αναφορά 

 #VALUE! Μη έγκυρη τιμή, όπως ένα κείμενο αντί για έναν αριθμό 
 

2.15 Εκτύπωση εγγράφου 

Το Excel χρησιμοποιεί τις ίδιες εντολές με το Word για να εκτυπώσει ένα έγγραφο. Ανατρέξτε στην 

ενότητα Εκτύπωση εγγράφου του Word. 
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2.16 Χρήση της λειτουργίας Βοήθεια  

Το Excel χρησιμοποιεί τις ίδιες εντολές με το Word για να αποκτήσει πρόσβαση στη λειτουργία 

Βοήθειας. Ανατρέξτε στην ενότητα του Word Χρήση της λειτουργίας Βοήθεια  . 

 

2.17 Διαχείριση αρχείου  

Άνοιγμα ενός υπάρχον εγγράφου 

Το Excel χρησιμοποιεί τις ίδιες εντολές όπως το Word για να ανοίξει ένα αρχείο. Ανατρέξτε στην 

ενότητα του Word Άνοιγμα ενός υπάρχον εγγράφου  

 

Αποθήκευση ενός εγγράφου 

Αποθήκευση ενός αρχείου για πρώτη φορά 

Το Excel χρησιμοποιεί τις ίδιες εντολές με το Word για να ανοίξει ένα αρχείο. Ανατρέξτε στην ενότητα  
Αποθηκεύστε ένα αρχείο για πρώτη φορά. 

 

Αποθήκευση αλλαγών σε ένα αρχείο 

Για να αποθηκεύσετε αλλαγές, αποθηκεύοντας το τρέχον έγγραφο στο προηγούμενο αντίγραφο, 

ανοίξτε το μενού Αρχείο (File) και επιλέξτε Αποθήκευση (Save). 

 

Αποθήκευση σε διαφορετική μορφή αρχείου από το Excel 

Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο σε μορφή διαφορετική από το Excel, ανοίξτε το μενού Αρχείο (File) 

και επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση Ως (Save as), θα εμφανιστεί το παράθυρο "Αποθήκευση ως" 

(Εικόνα 43). 

Ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού που περιέχει το Βιβλίο εργασίας του Excel (Excel Workbook) και 

επιλέξτε τη νέα μορφή αρχείου, οι πιο κοινές μορφές είναι: 

• .xlsx η εγγεγραμμένη μορφή αρχείου Microsoft Excel 

 .pdf μια μορφή αρχείου μόνο για ανάγνωση που χρησιμοποιείται για τη διανομή αντιγράφων 
εγγράφων 
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Εικόνα 43: παράθυρο Αποθήκευση Ως 

 

Κλείσιμο ενός εγγράφου 

Για να κλείσετε το ανοικτό έγγραφο, ανοίξτε το μενού Αρχείο (File) και επιλέξτε Κλείσιμο (Close), εάν 

το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την τελευταία αποθήκευση, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με το 

ερώτημα εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις τελευταίες αλλαγές. 
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3 MICROSOFT POWERPOINT 

Το Microsoft Office PowerPoint είναι ένα πρόγραμμα παρουσίασης.  Χρησιμοποιείται κυρίως για την 

προβολή έργων, ιδεών και περιεχομένου σε οθόνη, έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης κειμένου, 

εικόνων, γραφικών, ταινιών, ήχου και τη δυνατότητα παρουσίασης όλων αυτών με υψηλού επιπέδου 

animations. 

3.1 Δημιουργία μιας παρουσίασης  

Μια παρουσίαση είναι ένα σύνολο στοιχείων που ονομάζονται διαφάνειες, κάθε διαφάνεια μπορεί 

να περιέχει κείμενο, εικόνες, ταινίες και άλλο είδος περιεχομένου πολυμέσων. 

Για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση διαφανειών, προσθέστε διαφάνειες στην παρουσίαση στην 

οποία εργάζεστε. Για να προσθέσετε μια διαφάνεια, ανοίξτε την καρτέλα Αρχική (Home) και επιλέξτε 

την επιθυμητή διάταξη διαφάνειας από το αναπτυσσόμενο μενού (Εικόνα 44).  Η νέα διαφάνεια θα 

προστεθεί στην παρουσίαση. 

 

Εικόνα 44: Εντολή Νέα Διαφάνεια, στην καρτέλα Αρχική  

Προσθήκη κειμένου σε μια διαφάνεια  

Οι διαφάνειες περιέχουν κουτιά που ονομάζονται πλαίσια κειμένου (text boxes) που μπορούν να 

περιέχουν κείμενο. Για να προσθέσετε κείμενο, κάντε κλικ στο επιθυμητό πλαίσιο κειμένου και 

γράψτε το κείμενο. 
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Προσθήκη περιεχομένου πολυμέσων σε μια διαφάνεια  

Για να προσθέσετε περιεχόμενο πολυμέσων, ανοίξτε την καρτέλα Εισαγωγή (Insert) και επιλέξτε το 

επιθυμητό είδος περιεχομένου από την ομάδα Εικόνες (Images) ή Εικονογραφήσεις (Illustrations) 

(Εικόνα 45) ή από την ομάδα Πολυμέσα (Media) (Εικόνα 46). 

 

Εικόνα 45: Ομάδες Εικόνες και Εικονογραφήσεις, στην καρτέλα Εισαγωγή  

 

Εικόνα 46: Ομάδα Πολυμέσα, στην καρτέλα Εισαγωγή  

3.2 Δημιουργία ενός Άλμπουμ Φωτογραφιών  

Το PowerPoint μπορεί να δημιουργήσει ένα άλμπουμ φωτογραφιών που περιέχει τις δικές σας 

φωτογραφίες. 

Για να δημιουργήσετε ένα άλμπουμ φωτογραφιών, ανοίξτε την καρτέλα Εισαγωγή (Insert) και 

επιλέξτε Άλμπουμ φωτογραφιών (Photo Album) (Εικόνα 45) όπυ θα εμφανιστεί το παράθυρο 

διαλόγου Άλμπουμ φωτογραφιών (Εικόνα 46), πατήστε το κουμπί Αρχείο/Δίσκος (File/Disk) για να 

ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου, επιλέξτε τις επιθυμητές εικόνες και επιβεβαιώστε, 

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Δημιουργία (Create), το άλμπουμ φωτογραφιών θα δημιουργηθεί 

αυτόματα. 
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Εικόνα 47: η εντολή Άλμπουμ φωτογραφιών στην καρτέλα Εισαγωγή 

 

Εικόνα 48: το παράθυρο διαλόγου Άλμπουμ φωτογραφιών  

3.3 Προβολή παρουσίασης  

Το PowerPoint μπορεί να παρουσιάσει μια προβολή διαφανειών με διάφορους τρόπους. Οι κύριοι 

είναι ο επεξεργαστής (editor) και η προβολή διαφανειών (slide show).  Ο επεξεργαστής είναι η 

προβολή που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και την επεξεργασία μιας παρουσίασης, καθώς η 

προβολή διαφανειών είναι η προβολή που χρησιμοποιείται για να προβάλουμε την παρουσίαση. 

Για να ξεκινήσετε την παρουσίαση, ανοίξτε την καρτέλα "Προβολή διαφανειών" (Slide Show) και 

επιλέξτε Από την αρχή (From the beginning) (Εικόνα 49). 
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Εικόνα 49: η εντολή Από την αρχή, στην καρτέλα Προβολή Διαφανειών  

3.4 Εντολές Αναίρεση (Undo) και Επαναφορά (Redo) 

Το PowerPoint χρησιμοποιεί τις ίδιες εντολές με το Word για να αναιρέσει ή να επαναλάβει τις 

εντολές, Ανατρέξτε στην ενότητα Word Εντολές Undo (Αναίρεση) και  Redo . 

 

3.5 Αντιγραφή ή μετακίνηση στοιχείων 

Το PowerPoint χρησιμοποιεί τις ίδιες εντολές όπως το Word για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε 

στοιχεία. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιγραφή ή μετακίνηση στοιχείω" του Word. 

 

3.6 Εκτύπωση εγγράφου 

Το PowerPoint χρησιμοποιεί τις ίδιες εντολές με το Word για να εκτυπώσει ένα έγγραφο. Ανατρέξτε 

στην ενότητα του Word ‘Εκτύπωση εγγράφου’. 

 

3.7 Χρήση της Λειτουργίας Βοήθεια 

Το PowerPoint χρησιμοποιεί τις ίδιες εντολές με το Word για να αποκτήσει πρόσβαση στη λειτουργία 

Βοήθειας. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της λειτουργίας Βοήθεια  . 

 

3.8 Διαχείριση Αρχείου 

Άνοιγμα ενός υπάρχον εγγράφου 

Το PowerPoint χρησιμοποιεί τις ίδιες εντολές με το Word για να ανοίξει ένα αρχείο. Ανατρέξτε στην 

ενότητα του Word, Άνοιγμα ενός υπάρχον εγγράφου  

 

Αποθήκευση αρχείου για πρώτη φορά  
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Το PowerPoint χρησιμοποιεί τις ίδιες εντολές με το Word για να αποθηκεύσει ένα αρχείο. Ανατρέξτε 

στην ενότητα Αποθηκεύστε ένα αρχείο για πρώτη φορά 

Αποθήκευση αλλαγών σε ένα αρχείοe  

Για να αποθηκεύσετε αλλαγές, αποθηκεύοντας το τρέχον έγγραφο στο προηγούμενο αντίγραφο, 

ανοίξτε το μενού Αρχείο (File) και επιλέξτε Αποθήκευση (Save). 

 

Αποθήκευση διαφορετικής μορφής από το PowerPoint 

Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο σε μορφή διαφορετική από το PowerPoint, ανοίξτε το μενού 

Αρχείο (File) και επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση ως (Save as), όπου θα εμφανιστεί το παράθυρο 

Αποθήκευση ως (Εικόνα 50). 

Ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού που περιέχει το PowerPoint Presentation και επιλέξτε τη νέα μορφή 

αρχείου. Οι πιο συχνές μορφές είναι: 

.pptx η εγγεγραμμένη μορφή αρχείου Microsoft PowerPoint 

.pdf μια μορφή αρχείου μόνο για ανάγνωση που χρησιμοποιείται για τη διανομή αντιγράφων 

εγγράφων 

 

Εικόνα 50: το παράθυρο Αποθήκευση Ως 

Κλείσιμο ενός εγγράφου 

Για να κλείσετε το ανοικτό έγγραφο, ανοίξτε το μενού Αρχείο (File) και επιλέξτε Κλείσιμο (Close), εάν 

το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την τελευταία αποθήκευση, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με το 

ερώτημα εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις τελευταίες αλλαγές.  
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4 ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 

4.1 Επεξεργασία φωτογραφίας (Microsoft Photo APP) 

Για να επεξεργαστείτε φωτογραφίες, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων από τα οποία 

μπορείτε να επιλέξετε (π.χ. Adobe Photoshop, The gimp, κ.λπ.).  Αυτά τα προγράμματα είναι πολύ 

καλά για την επεξεργασία και τη διαχείριση εικόνων, αλλά δεν είναι εύκολο να εξοικειωθείτε μαζί 

τους και επομένως είναι πιο κατάλληλα για επαγγελματίες.  Για να εκτελέσετε κοινές καθημερινές 

εργασίες, υπάρχει μια εφαρμογή που περιλαμβάνεται στα Windows 10 με τον τίτλο Φωτογραφίες 

(Photos).  Εάν δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, είναι διαθέσιμο δωρεάν στο κατάστημα 

της Microsoft, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο κύριο μενού των Windows.  Παρακάτω είναι ο τρόπος 

για να το ανοίξετε: 

ΒΗΜΑ 1: Αριστερό κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης  στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. 

ΒΗΜΑ 2: Πληκτρολογήστε: Φωτογραφίες (photos). 

ΒΗΜΑ 3: Αριστερό κλικ στο Φωτογραφίες 

 

 

Εικόνα 51: Εφαρμογή Photos της Microsoft  

Εναλλακτικός τρόπος προβολής μιας εικόνας απευθείας με αυτήν την εφαρμογή: 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε 
ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Άνοιγμα με (Open with) κάνοντας κλικ στο αριστερό πλήκτρο του ποντικιού 

στο μενού πλαισίου 
ΒΗΜΑ 3: Αριστερό κλικ στην επιλογή Φωτογραφίες (Photos) 

Σημείωση: Αν η επιλογή Φωτογραφία έχει οριστεί ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα για τη διαχείριση 

αρχείων εικόνας, τότε αρκεί να κάνετε διπλό κλικ σε μια εικόνα. 

 

Αντίγραφο ασφαλείας (Backup): η καλύτερη πρακτική 

Η διαχείριση των φωτογραφιών είναι εύκολη και αστεία, αλλά μερικές φορές πρέπει να επιστρέψετε 

στην αρχική έκδοση μιας εικόνας.  Αυτό δεν είναι εφικτό αν κάνετε αλλαγές στο αρχικό αρχείο 

εικόνας.  Ως εκ τούτου, είναι καλύτερο να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας (backup) του αρχείου που 
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θέλετε να επεξεργαστείτε.  Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του αρχικού 

αρχείου πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία επεξεργασίας. 

Για να το αποτρέψετε, υπάρχουν δύο κουμπιά για την Αποθήκευση (Save) μέσα στην εφαρμογή 

Φωτογραφίες (Photos): 

• Αποθήκευση (Save), (θα αντικαταστήσει το τρέχον αρχείο με τροποποιήσεις) 

• Αποθήκευση ενός αντίγραφου (Save a copy), (η εφαρμογή ανοίγει το παράθυρο διαλόγου 

Αποθήκευση ως (Save as), για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του αρχείου σε μια τοποθεσία 

της επιλογής σας). 

Λειτουργία Προβολής: Μεγέθυνση και Περιστροφή  

Όταν ανοίγετε μια εικόνα με Φωτογραφίες (Photos), έχετε αυτό το παράθυρο: 

 

Εικόνα 52: Μια εικόνα που ανοίχτηκε με το πρόγραμμα  Microsoft Photos 

Για να δείτε άλλες εικόνες στον ίδιο φάκελο, δεν είναι απαραίτητο να κλείσετε και να ανοίξετε την 

επόμενη εικόνα.  Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω εναλλακτικές λύσεις: 
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• Μετακινηθείτε με το ποντίκι πάνω ή κάτω για να δείτε την προηγούμενη ή την επόμενη 

εικόνα. 

• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης στο πληκτρολόγιο "δεξιά" ή "αριστερά". 

• Κάντε κλικ στο παράθυρο της εφαρμογής, κοντά στο δεξί ή αριστερό περιθώριο (θα 

εμφανιστεί ένα βέλος). 

Κατά την προβολή μιας εικόνας, μπορείτε να: 

 Zoom: κάντε κλικ στο εικονίδιο μεγεθυντικού φακού  που βρίσκεται στο επάνω μέρος της 

οθόνης.  Εμφανίζεται μια μπάρα κύλισης και μετακινώντας την οριζόντια, μπορείτε να κάνετε 

μεγέθυνση ή σμίκρυνση. 

 Περιστροφή (Rotate): Κάντε κλικ στο στρογγυλό δεξιόστροφο βέλος.  Κάθε κλικ θα περιστρέψει 
την εικόνα 90 μοίρες. 

Σημείωση: Η μεγέθυνση και η περιστροφή εικόνων με αυτόν τον τρόπο δεν θα επηρεάσει το 

μέγεθος του αρχείου απλά την προβολή του. 

 

Λειτουργία Προβολής: Αποθήκευση ενός αντίγραφου με διαφορετικό μέγεθος  

Αν έχετε μια φωτογραφία και θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε (ή να την μοιραστείτε) σε άλλο μέγεθος, 

είναι εύκολο να αλλάξετε το μέγεθος της.  Όταν προβάλλεται η εικόνα: 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε αριστερό κλικ στις τρεις τελείες στην επάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής 
Φωτογραφίες. 

ΒΗΜΑ 2: Από το μενού επιλέξτε Αλλαγή μεγέθους (Resize) με αριστερό κλικ στο ποντίκι. 
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Ένα παράθυρο θα εμφανιστεί στο κέντρο: 

 

Εικόνα 53: Παράθυρο διαλόγου Αλλαγή Μεγέθους   

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε το νέο μέγεθος ανάλογα με τον σκοπό.  Η εφαρμογή Φωτογραφίες 

προτείνει διαφορετικά μεγέθη που σχετίζονται με κοινές εργασίες και σκοπούς.  Αν η τρέχουσα 

εικόνα έχει μικρότερο μέγεθος από μια επιλογή, η επιλογή (μέγεθος) θα απενεργοποιηθεί.  Ο λόγος 

γι’ αυτό είναι ότι η αλλαγή μεγέθους θα μειώσει στην πραγματικότητα μόνο την ποιότητα της αρχικής 

εικόνας. 

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 

• (S) - Μικρό, 0,25 Megapixels.  Για εικόνες προφίλ και μικρογραφίες (thumbnails). 

• (M) - Μεσαίο, 2 Megapixels.  Για ηλεκτρονικά μηνύματα και μηνύματα. 

• (L) - Μεγάλα, 4 Megapixel.  Για προβολή στην οθόνη 

Όταν κάνετε κλικ σε μία από τις επιλογές, θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως (Save 

As) για να αποθηκεύσετε το αντίγραφο αλλαγής μεγέθους. 
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Λειτουργία Προβολής: Ανάκτηση πληροφοριών εικόνας και μετονομασία αρχείων  

Προβολή εικόνων, απευθείας μέσα από το πρόγραμμα: 

ΒΗΜΑ 1: Αριστερό κλικ στις τρεις τελείες (...) στην επάνω δεξιά γωνία. 
ΒΗΜΑ 2: Από το μενού επιλέξτε Πληροφορίες Αρχείου (File info), κάνοντας αριστερό κλικ πάνω 

του. 

 

Εικόνα 54: Παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες αρχείου g 

Το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες αρχείου (File info) θα εμφανιστεί στα αριστερά, εμφανίζοντας 

τις ιδιότητες της εικόνας.  Μπορείτε να μετονομάσετε το αρχείο τροποποιώντας το τρέχον όνομα 

αρχείου στο πλαίσιο κάτω από το Όνομα αρχείου (File name).  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο 

(Close), το παράθυρο διαλόγου θα κλείσει. 

Αυτή η μέθοδος για μετονομασία αρχείων μπορεί να είναι χρήσιμη για την οργάνωση εικόνων, με τη 

μετονομασία τους σύμφωνα με όσα βλέπουμε.  
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Λειτουργία Επεξεργασίας  

Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες επιλογές, κατά την διάρκεια επεξεργασίας μιας εικόνας με την 

εφαρμογή Microsoft Photos. 

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αρχείο εικόνας απευθείας χρησιμοποιώντας το μενού πλαισίου. 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε. 
ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε με αριστερό κλικ στο μενού πλαισίου Επεξεργασία με φωτογραφίες (Edit with 

Photos). 

 

Όταν προβάλλεται η εικόνα στην εφαρμογή Microsoft Photos: 

ΒΗΜΑ 1: Αριστερό κλικ στο κουμπί Επεξεργασία & Δημιουργία (Edit & Create). 
ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Επεξεργασία (Edit) με αριστερό κλικ στο μενού. 

Η εικόνα θα ανοίξει στη λειτουργία επεξεργασίας και μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα εργαλεία 

επεξεργασίας στα δεξιά της εικόνας. 
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Εικόνα 55: Εικόνα ανοιγμένη στην Λειτουργία Επεξεργασίας, με τα εργαλεία να φαίνονται στα δεξιά.  

  

Λειτουργία Επεξεργασίας: Περικοπή και Περιστροφή  

Στη λειτουργία επεξεργασίας, μπορείτε να περικόψετε και να περιστρέψετε μια εικόνα μόνιμα: 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε αριστερό κλικ στο πλήκτρο Περικοπή και Περιστροφή (Crop and rotate). 
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Εικόνα 56: Εργαλεία Περικοπής και Περιστροφής  

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα ακόλουθα εργαλεία επεξεργασίας: 

• Αναλογία εικόνας (Aspect ratio): σας επιτρέπει να επιλέξετε μια αναλογία μεταξύ 

προεπιλεγμένης επιλογής (4: 3, 16: 9, τετράγωνο, πορτρέτο). 

• Αναστροφή (Flip): Περιστρέψτε την εικόνα δεξιά και αριστερά. 

• Περιστροφή (Rotate): Όπως φαίνεται στην λειτουργία προβολής, κάθε κλικ περιστρέφει την 

εικόνα 90 μοίρες δεξιόστροφα. 

Μεταξύ της εικόνας και των εργαλείων υπάρχει μια κάθετη διακεκομμένη μπάρα με ένα στρογγυλό 

κέρσορα.  Όταν τον σύρετε πάνω και κάτω, μπορείτε να περιστρέψετε την εικόνα από + 45 ° σε -45 °.   

Το διαφανές ή "φωτεινό" ορθογώνιο με τις στρογγυλές άσπρες γωνίες ονομάζεται "ορθογώνιο 

περικοπής"(crop rectangle).  Αυτό σας δείχνει μια προεπισκόπηση του μεγέθους της περικομμένης 

εικόνας.  Το τμήμα της εικόνας εκτός του ορθογωνίου που είναι σκιασμένο, θα αποκόπτεται όταν 

κάνετε κλικ στην επιλογή Τέλος (Done). 

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος αυτού του ορθογωνίου κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας 

για να περικόψετε την εικόνα.  Όταν κάνετε κλικ στις γωνίες και σέρνετε, το "φωτεινό" ορθογώνιο θα 
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αλλάξει το μέγεθος που θέλετε και το σκιασμένο τμήμα της εικόνας θα αποκοπεί όταν κάνετε κλικ 

στην επιλογή Τέλος (Done). 

Αν κάνετε κάποιο λάθος, απλά κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά (Reset) για να αναιρέσετε και να 

επαναφέρετε την εικόνα. 

 

 

Εικόνα 57: Αποκοπή μιας περιστρεφόμενης εικόνας  

Το μέγεθος του "ορθογωνίου περικοπής" περιορίζεται από το μέγεθος της αρχικής εικόνας.  Αυτό 

σημαίνει ότι δεν μπορείτε να περικόψετε έξω από την εικόνα.  Εάν έχετε αρκετό χώρο, μπορείτε να 

μετακινήσετε την εικόνα μέσα στο ορθογώνιο περικοπής, κάνοντας αριστερό κλικ πάνω της και μετά 

σύροντάς το στη θέση που θέλετε. 
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Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Τέλος (Done), η εφαρμογή Φωτογραφίες (Photos) θα επιστρέψει στη 

Λειτουργία Επεξεργασίας (Edit mode).  Στη συνέχεια, μπορείτε να ακολουθήσετε μια από τις 

παρακάτω επιλογές: Αποθήκευση (Save), Αποθήκευση αντιγράφου επεξεργασμένης εικόνας (Save a 

copy of edited image) ή Αναίρεση όλων (Undo all), για να επιστρέψετε στην αρχική εικόνα χωρίς να 

αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 

 

Λειτουργία Επεξεργασίας: Βελτίωση και Φίλτρα  

Μια εικόνα μπορεί να συντονιστεί με την προσαρμογή πολλών παραμέτρων όπως το φως, το χρώμα, 

η σαφήνεια και το βινιέτα.  Ένα φίλτρο είναι ένα προκαθορισμένο επίπεδο τέτοιων παραμέτρων, 

αποθηκευμένο με ένα όνομα για εύκολη εφαρμογή σε διαφορετικές φωτογραφίες για να έχουμε τα 

ίδια αποτελέσματα. 

Η Βελτίωση (Enhance) είναι ένα αυτοματοποιημένο φίλτρο το οποίο εξισορροπεί την παράμετρο που 

υπολογίζεται στην τρέχουσα εικόνα.  Έτσι, διαφορετικές εικόνες έχουν διαφορετικές βελτιώσεις, οι 

οποίες κάνουν την εικόνα να εμφανίζεται "καλύτερα". 

Για να βελτιώσετε μια εικόνα στη λειτουργία επεξεργασίας: 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στην επιλογή Βελτίωση της φωτογραφίας σας (Enhance your photo) 

ΒΗΜΑ 2: Ρυθμίστε το αυτόματο φίλτρο σύροντας τη γραμμή από τα αριστερά προς τα δεξιά: η 

διαθέσιμη τιμή είναι από 0 έως 100. 

 

 

Εικόνα 58: Βελτίωση της φωτογραφίας σας 

Στη Λειτουργία Επεξεργασίας (Edit mode) μπορείτε να εφαρμόσετε ένα φίλτρο σε μια εικόνα απλά 

επιλέγοντάς το από το δεξί πλαίσιο.  Σύρετε την οριζόντια γραμμή εμπρός και πίσω για να δείτε το 
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αποτέλεσμα.  Το επίπεδο ρύθμισης (ένταση του φίλτρου) εμφανίζεται ως οριζόντια γραμμή με 

αριθμητική τιμή από 0 έως 100. 

 

Ρύθμιση: Φωτεινότητα, Χρώμα, Σαφήνεια και Βινιέτα 

Σε περίπτωση που δεν σας αρέσουν τα προκαθορισμένα φίλτρα, είναι δυνατόν να ρυθμίσετε τις 

διαθέσιμες παραμέτρους: 

 Φωτεινότητα (Light): Τροποποιήστε τη φωτεινότητα της εικόνας. 

 Χρώμα (Color): Αλλάξτε την ένταση των χρωμάτων. 

 Σαφήνεια (Clarity): Τροποποιήστε την ομαλότητα μιας εικόνας, από θολή έως λεία. 

 Βινιέτα (Vignette): Εφαρμόστε μια σκιά στις γωνίες, για να πάρετε μια ελαφριά επίδραση στο 

κέντρο της εικόνας. 

Απλά μετακινήστε τα επίπεδα στην γραμμή για να δείτε στην προεπισκόπηση τα αποτελέσματα, η 

διαθέσιμη τιμή είναι από -100 έως 100 

 

Ρύθμιση: Κόκκινο Μάτι (Red eye) 

Το φαινόμενο των κόκκινων ματιών στη φωτογραφία είναι η κοινή εμφάνιση κόκκινων κόρων των 

ματιών, σε έγχρωμες φωτογραφίες ανθρώπων και ζώων.  Εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε 

φωτογραφικό φλας πολύ κοντά στον φακό της κάμερας (όπως συμβαίνει με τις πιο μικρές κάμερες) 

σε χαμηλό φωτισμό περιβάλλοντος. (Wikipedia, 2018) 

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο των κόκκινων ματιών, απλά κάντε κλικ στα κόκκινα μάτια για να 

τα επαναφέρετε σε κανονικές κόρες.  Δυστυχώς δεν είναι πολύ ακριβής, αλλά σε συνδυασμό με το 

εργαλείο Βελτίωση (Enhance) το αποτέλεσμα είναι αρκετά καλό. 
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Εικόνα 59: Φαινόμενο κόκκινων ματιών (Wikipedia 2018) 

 

Εικόνα 60: Διόρθωση φαινομένου κόκκινων ματιών  

 

 

Ρύθμιση: Επιδιόρθωση ατέλειας  

Η επιδιόρθωση ατέλειας (Spot fix) είναι ένα απλό εργαλείο επεξεργασίας, το οποίο μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε για την αφαίρεση μιας ατέλειας στην εικόνα.  Για παράδειγμα, ελιές στο δέρμα ή 

κατεστραμμένες φυσικές φωτογραφίες. 

ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε Επιδιόρθωση ατέλειας (Spot fix) 
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ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ μία φορά (ή περισσότερες εάν χρειάζεται) στην ατέλεια (το σημείο που 
θέλετε να ρυθμίσετε). 
 

 

Εικόνα 61: Φωτογραφία με μια ελιά στα αριστερά 

 

Εικόνα 62: Φωτογραφία χωρίς ελιά που αφαιρέθηκε με το εργαλεία "Spot fix"  
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4.2 Επεξεργασία Βίντεο (Microsoft Photo app) 

Δημιουργία ενός νέου βίντεο με μουσική   

Συστίνεται: Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο εκ των προτέρων και αντιγράψτε όλα τα βίντεο και τις 

φωτογραφίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στο βίντεο πριν ξεκινήσετε τη δημιουργία/επεξεργασία 

βίντεο.  Για αυτό το παράδειγμα, έχουμε δημιουργήσει έναν υπο-φάκελο, στον "Φάκελο Εικόνες" 

(Pictures folder) των Windows που ονομάζεται "Το πρώτο μου βίντεο" (My First Video). 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε την εφαρμογή Microsoft Photos 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε αριστερό κλικ στη επιλογή Φάκελοι (Folders) και αναζητήστε το φάκελο που 

δημιουργήσατε και ανοίξτε τον. 

Στην περίπτωση αυτή, κάντε κλικ στο ‘Εικόνες’ (Pictures) και έπειτα στο ‘Πρώτο μου βίντεο’ 

(My first video). 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create) και, στη συνέχεια, επιλέξτε 

Προσαρμοσμένο βίντεο με μουσική (Custom video with music). 

 

 

Εικόνα 63: Εισαγωγή του ονόματος του βίντεο (π.χ. “SeniorsGoDigitalSampleVideo”), και πατήστε  “OK” 
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Εικόνα 64: Κυρίως Παράθυρο του εργαλείου ‘Δημιουργία βίντεο με μουσική’ 

 

Βιβλιοθήκη έργων 

Η βιβλιοθήκη έργων (Project Library) είναι μια ενότητα με όλα τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν στο 

βίντεο σας.  Προετοιμάζοντας το φάκελο εκ των προτέρων όπως προτείνεται, η βιβλιοθήκη πρέπει να 

περιέχει όλα τα αρχεία που απαιτούνται για την ταινία σας.  Σε αυτή την περίπτωση ο φάκελος 

ονομάζεται "Το πρώτο μου βίντεο" και περιέχει 2 αρχεία εικόνας. 

Για να προσθέσετε πρόσθετα αρχεία στη βιβλιοθήκη, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη φωτογραφιών και βίντεο (Add photos and video) 

και, στη συνέχεια, επιλέξτε Από αυτόν τον υπολογιστή (From this PC). 

ΒΗΜΑ 2: Περιηγηθείτε τους φακέλους για να επιλέξετε ένα (ή περισσότερα κρατώντας πατημένο 

το πλήκτρο CTRL) αρχεία σε ένα φάκελο. 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στο Άνοιγμα (Open). 

ΒΗΜΑ 4: Επαναλάβετε τα Βήματα 1 και 2 για να προσθέσετε περισσότερες εικόνες και βίντεο. 
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Για να καταργήσετε αρχεία από τη βιβλιοθήκη: 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση 

(Remove) από το μενού πλαισίου. 

Storyboard 

Το storyboard είναι η ακολουθία των μέσων που θα αναπαραχθούν κατά τη διάρκεια του βίντεο.  

Κατά την προετοιμασία του φακέλου εκ των προτέρων όπως προτείνεται, το storyboard είναι γεμάτο 

με όλα τα αρχεία του φακέλου.  Σε αυτή την περίπτωση ο φάκελος ήταν "Το πρώτο μου βίντεο" που 

περιέχει 2 αρχεία εικόνας. 

Όταν προσθέσετε ένα στοιχείο στη Βιβλιοθήκη (Library), τα στοιχεία δεν θα τοποθετηθούν αυτόματα 

στο storyboard. 

Για να προσθέσετε ένα στοιχείο στον πίνακα, ακολουθήστε αυτό το βήμα: 

ΒΗΜΑ 1: Σύρετε το αντικείμενο από τη Βιβλιοθήκη στον πίνακα διάταξης στο επιθυμητό σημείο. 
 

Για να καταργήσετε το στοιχείο: 

ΒΗΜΑ 1:  

ΒΗΜΑ 1: Μετακινήστε το δείκτη στο στοιχείο του storyboard και στη συνέχεια κάντε κλικ στο 

αντίστοιχο "X" για να το αφαιρέσετε από την ιστορία. 

Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε την ίδια εικόνα περισσότερες από μία φορές στο storyboard. 

 

Προεπισκόπηση Βίντεο  

Στα δεξιά της Βιβλιοθήκης έργου (Project library), βρίσκεται η Προεπισκόπηση βίντεο (Video preview).  

Κάτω από την προεπισκόπηση, μπορείτε να βρείτε με τη σειρά: 

• Κουμπί αναπαραγωγής / παύσης 

• Τρέχουσα ώρα προβολής 

• Γραμμή χρόνου βίντεο (μπορεί να σύρετε προς τα εμπρός και προς τα πίσω με τον στρογγυλό 

κέρσορα) 

• Συνολικό μήκος χρόνου βίντεο 

• Εναλλαγή προεπισκόπησης πλήρους οθόνης 
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Κατά τη διάρκεια της προεπισκόπησης του βίντεο, ο στρογγυλός δείκτης πηγαίνει μπροστά στη 

γραμμή ώρας, ενώ η επιλογή του storyboard ‘πηδά’ μεταξύ αντικειμένων κατά την αναπαραγωγή.  

Όταν επιλέγετε ένα στοιχείο στο storyboard, ο κέρσορας μετακινείται στην ώρα έναρξης όταν 

εμφανιστεί το επιλεγμένο αντικείμενο. 

 

Storyboard: Διάρκεια, Αλλαγή Μεγέθους, Κείμενο, Κίνηση  

Κάθε στοιχείο του storyboard μπορεί να επεξεργαστεί: 

• Διάρκεια (Duration): Σε πόσο χρόνο (σε δευτερόλεπτα) εμφανίζεται ένα στοιχείο.  Διατίθεται 

μόνο για στοιχεία εικόνας. 

• Αλλαγή μεγέθους (Resize): Πώς το στοιχείο εικόνας/βίντεο προσαρμόζεται στο βίντεο.  Από 

προεπιλογή, η λειτουργία αλλαγής μεγέθους συρρικνώνει τις εικόνες ώστε να ταιριάζει στο 

μέγεθος του πλαισίου προσθέτοντας μαύρες "ράβδους".  Είναι επίσης δυνατή η αφαίρεση των 

ράβδων ή η περικοπή των εικόνων. 

• Κείμενο (Text): Σας επιτρέπει να εισάγετε ένα κινούμενο κείμενο (με την ίδια χρονική διάρκεια 

με αυτή του στοιχείου). 

• Κίνηση (Motion): Σας επιτρέπει να προσθέσετε κίνηση κάμερας σε επιλεγμένο στοιχείο (με την 

ίδια διάρκεια με το στοιχείο). 

Τα στοιχεία βίντεο έχουν τη διάρκεια του μήκους του βίντεο.  Δεν μπορείτε να παρατείνετε τη 

διάρκεια ενός στοιχείου βίντεο.  Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο διάρκειας για να  

‘κόψετε’ (Trim), να κοντύνετε δηλαδή το μήκος ενός στοιχείου βίντεο. 
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Εικόνα 65: Trim:το εργαλείο για να κόψετε ένα βίντεο, ρύθμιση μιας περιοχής κοπής από σημείο έναρξης μέχρι και το τελικό σημείο  

 

Προσθήκη κειμένου σε ένα στοιχείο storyboard  

 

Εικόνα 66: Storyboard, προσθήκη κειμένου 

ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε ένα στοιχείο στο storyboard. 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο εικονίδιο Κείμενο (Text). 

ΒΗΜΑ 3: Πληκτρολογήστε το κείμενό σας στο πεδίο στο επάνω μέρος του δεξιού πίνακα. 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε ένα στυλ κειμένου (text style) από τα υπάρχοντα στυλ στο δεξί πίνακα. 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε μια διάταξη για να τοποθετήσετε το κείμενο που βρίσκεται στο κάτω μέρος 

του δεξιού πίνακα. 
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Κατά τη διάρκεια αυτών των βημάτων μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση και να τροποποιήσετε 

την επιλογή σας μέχρι να είστε ικανοποιημένοι με τη διάταξη. 

ΒΗΜΑ 6: Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Done). 

 

Προσθήκη εφέ κίνησης σε ένα αντικείμενο στο storyboard 

 

Εικόνα 67: Storyboard, προσθήκη κίνησης σε ένα στοιχείο  

ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε ένα στοιχείο στο storyboard. 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο εικονίδιο κίνησης (Motion). 

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε μια ονομαστική κίνηση από τις υπάρχουσες προεπιλογές στο δεξιό πίνακα. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των βημάτων μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση και να τροποποιήσετε την 

επιλογή σας περισσότερες φορές μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

ΒΗΜΑ 4: Πατήστε Τέλος (Done) 
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Προσθήκη μουσικής σε βίντεο 

 

Εικόνα 68: Προσθήκη μουσικής στο βίντεο σας 

Για να προσθέσετε μουσική στο βίντεο σας: 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ήχος (Audio) στο κύριο παράθυρο και στη συνέχεια, επιλέξτε 

Μουσική (Audio). 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε ένα από τα συνιστάμενα στοιχεία μουσικής.  (Αυτή η μουσική προσαρμόζεται 

στο μήκος του βίντεο.) 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στο εικονίδιο αναπαραγωγής  στα αριστερά του ονόματος της μουσικής 

για να ακούσετε μια προεπισκόπηση. 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Συγχρονισμός του βίντεο σας με το ρυθμό της μουσικής (Sync your video to the 

music’s beat). 
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ΒΗΜΑ 5: Ρυθμίστε την ένταση μουσικής. 

ΒΗΜΑ 6: Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Done). 

 

Σημείωση: Η επιλογή "Αυτή η μουσική προσαρμόζεται στο μήκος του βίντεο" (“This music adjusts to 

the length of your video”) είναι διαθέσιμη μόνο με το συνιστάμενο δείγμα ήχου.  Εάν σκοπεύετε να 

χρησιμοποιήσετε άλλη μουσική στο βίντεο σας, χρειάζεστε ένα αρχείο ήχου με το ίδιο μήκος όπως το 

πλήρες μήκος του βίντεο σας. 

Σημείωση: Η επιλογή "Συγχρονισμός του βίντεο σας με το ρυθμό της μουσικής" (“Sync your video to 

the music’s beat”) μπορεί να τροποποιήσει αυτόματα τη διάρκεια των στοιχείων, να συγχρονίσει τη 

ροή μουσικής αλλάζοντας στοιχεία στο storyboard, για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα. 
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Αποθήκευση ενός βίντεο: Εξαγωγή (Export)  

Όταν τα τελειώσετε όλα, είναι καιρός να εξαγάγετε το βίντεο που δημιουργήθηκε.  Ακολουθήστε αυτά 

τα βήματα: 

 

 

Εικόνα 69: Εξαγωγή βίντεο 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εξαγωγή (Export) ή κοινοποίηση (share) βίντεο. 
ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε το σωστό μέγεθος ανάλογα με το τι θα χρησιμοποιήσετε το βίντεο, 

επιλέγοντας: 
• S - Ταχύτερη φόρτωση, καλύτερη για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μικρές 

οθόνες. 

• M - Καλύτερο για κοινή χρήση στο διαδίκτυο. 

• L – Μακρύτερη φόρτωση, καλύτερη για μεγάλες οθόνες. 

ΒΗΜΑ 3: Περιμένετε ενώ ο υπολογιστής επεξεργάζεται το βίντεο.  Όταν ολοκληρωθεί, θα ανοίξει 

μια αναδυόμενη οθόνη με την προεπισκόπηση βίντεο.  Εδώ μπορείτε να κάνετε κλικ στην 



 

63 | P a g e  
 

επιλογή Προβολή στον Εξερευνητή Αρχείου (View in File Explorer) για να ανοίξετε το φάκελο 

στον οποίο αποθηκεύτηκε το αρχείο. 

 

Αποκοπή εξωτερικού κομματιού του βίντεο (Trim) 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε δεξί κλικ σε ένα βίντεο.  Στο μενού πλαισίου επιλέξτε Άνοιγμα με (Open with). 

ΒΗΜΑ 2: Αριστερό κλικ στην επιλογή Φωτογραφίες (Photos). 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία & Δημιουργία (Edit & Create) και έπειτα επιλέξτε 

Περικοπή (Trim). 

 

 

Εικόνα 70: Περικοπή ενός βίντεο, παράθυρο περικοπής (trim) 

ΒΗΜΑ 1: Στη γραμμή χρόνου του βίντεο, αλλάξτε το μέγεθος της περιοχής περικοπής σύροντας 

τον λευκό στρογγυλό δείχτη στη γραμμή για να διακόψετε την εξωτερική επιλογή (τι δεν 

χρειάζεστε). 

ΒΗΜΑ 2: Αναπαραγωγή βίντεο για να ελέγξετε το αποτέλεσμα. 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αντιγράφου (Save a copy). 
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Το εργαλείο περικοπής (Trim tool) θα αποθηκεύσει, ως νέο αρχείο, στον ίδιο φάκελο την προσάρτηση 

του επιθέματος "_trim" στο όνομα αρχείου. 

 

Αποκοπή (Trim) εσωτερικό κομμάτι ενός βίντεο  

Σε περίπτωση που θέλετε να κόψετε ένα κομμάτι στη μέση ενός βίντεο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε 

ένα μικρό "κόλπο".  Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο δημιουργίας ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε δεξί κλικ στο βίντεο και κάντε κλικ στο Άνοιγμα με (Open with), στο μενού 

πλαισίου.  

ΒΗΜΑ 2: Αριστερό κλικ στην επιλογή Φωτογραφίες (Photos).   

ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία & Δημιουργία (Edit & Create) και στη συνέχεια 

επιλέξτε Δημιουργία βίντεο με κείμενο (Create a video with text). 

ΒΗΜΑ 4: Εισαγάγετε ένα όνομα για το βίντεο (π.χ. "Trimmed video") 

ΒΗΜΑ 5: Σύρετε το βίντεο από τη βιβλιοθήκη έργου δύο φορές, για να έχετε δύο αντίγραφα του 

ίδιου βίντεο στο storyboard. 

ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε το πρώτο βίντεο στο storyboard και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή 

Περικοπή (Trim). 

ΒΗΜΑ 7: Περικοπή του αρχικού μέρους του βίντεο προσαρμόζοντας/τεντώνοντας μόνο τον δεξιό 

κέρσορα της περικοπής. Ακολούθως, κρατάτε το αρχικό μέρος του βίντεο, έπειτα κάντε κλικ 

στο κουμπί Τέλος (Done). 

ΒΗΜΑ 8: Επιλέξτε το δεύτερο βίντεο στο storyboard και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή 

Περικοπή (Trim). 

ΒΗΜΑ 9: Περικοπή του δεύτερου μέρους του βίντεο, ρυθμίζοντας/τεντώνοντας μόνο τον 

αριστερό κέρσορα.  Ακολούθως, κρατάτε το τελευταίο μέρος του βίντεο.  Στη συνέχεια, κάντε 

κλικ στο κουμπί Τέλος (Done). 

ΒΗΜΑ 10: Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα στην προεπισκόπηση.  Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή 

ή κοινοποίηση (Export or share) και επιλέξτε το μέγεθος που θέλετε. 
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Εικόνα 71: Αποκοπή κυρίως κομματιού ενός βίντεο, με την χρήση του ίδιου αρχείου δύο φορές στο storyboard  
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Συγχώνευση πολλαπλών βίντεο σε ένα 

Για να συγχωνεύσετε δύο ή περισσότερα βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αρχικά βήματα που 

περιγράφονται στην ενότητα Δημιουργία βίντεο με μουσική.  Συνιστάται η δημιουργία φακέλου με τα 

βίντεο που θέλετε να συγχωνεύσετε πριν ξεκινήσετε.  Σε αυτό το παράδειγμα, έχει δημιουργήθει ένας 

υποφάκελος στο φάκελο "Εικόνες" (Pictures) που ονομάζεται "Για να συγχωνευθούν Βίντεο" (To be 

merged Videos). 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε την εφαρμογή Microsoft Photos. 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε αριστερό κλικ στην επιλογή Φάκελοι (Folders) και αναζητήστε το φάκελο που 

δημιουργήσατε και ανοίξτε τον. 

Στην περίπτωσή αυτή κάντε κλικ στο "Εικόνες" (Pictures), στη συνέχεια "Για να συγχωνευθούν 

Βίντεο" (To be merged Videos). 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στο Δημιουργία (Create) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσαρμοσμένο βίντεο 

με μουσική (Custom video with music). 

ΒΗΜΑ 4: Εισαγάγετε το όνομα του βίντεο (π.χ. "SeniorsGoDigitalMergedVideo") και, στη 

συνέχεια, κάντε κλικ στο OK. 

ΒΗΜΑ 5: Επαληθεύστε το αποτέλεσμα στην προεπισκόπηση.  Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή ή 

Κοινοποίηση (Export or share) και επιλέξτε το μέγεθος που θέλετε. 
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Εικόνα 72: Συγχώνευση πολλαπλών βίντεο σε ένα 

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να κόψετε τμήματα από κάθε βίντεο. 


