
Εισαγωγή

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να καλύψει ένα πλήθος θεμάτων που ενδιαφέρουν 
τους περισσότερους χρήστες υπολογιστών.  Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια να 
γραφθεί σε απλή γλώσσα, να είναι φιλικό και να δείχνει με καθαρό τρόπο βηματικά 
τόσο τις απλές εργασίες που μπορεί να θέλει να εκτελέσει ένας χρήστης στον υπο-
λογιστή του όσο και τις πιο προχωρημένες, χωρίς τεχνικές ορολογίες που μπορεί να 
μπερδέψουν έναν άπειρο χρήστη. Το βιβλίο αυτό καθοδηγεί και βοηθά πρακτικά τον 
χρήστη να εξοικειωθεί με τον υπολογιστή του και να τον χρησιμοποιεί όσο πιο απο-
τελεσματικά γίνεται.

Σε Ποιους Απευθύνεται Αυτό το Βιβλίο
Αυτό το βιβλίο απευθύνεται στον καθημερινό χρήστη υπολογιστών, που θέλει ένα 
βιβλίο που να τον βοηθά να γίνει καλύτερος χρήστης και του προσφέρει το υπόβαθρο 
που χρειάζεται ώστε να προάγει τις γνώσεις του. Επίσης, απευθύνεται στον σπουδα-
στή που θέλει να μάθει πιο οργανωμένα όσα αφορούν τη χρήση αυτής της εφαρμο-
γής του Offi  ce και στον καθηγητή που θέλει μία βάση για να διδάξει τα θέματά του, 
μαζί με σχετικές ασκήσεις.

Πώς Είναι Οργανωμένο το Βιβλίο
Σε αυτό το βιβλίο έχει γίνει προσπάθεια να καλυφθούν όχι μόνο οι απλές λειτουρ γίες 
του Word αλλά και κάποιες πιο προχωρημένες. Σε ένα βιβλίο αυτού του μεγέθους δεν 
είναι δυνατόν να εμβαθύνουμε στο υλικό μας, αλλά ωστόσο θίγονται και πιο προχω-
ρημένα θέματα.
Στις περισσότερες ενότητες υπάρχουν αρχεία εργασίας, που μπορείτε να δημιουργεί-
τε μόνοι σας με την καθοδήγηση του βιβλίου ή να τα κατεβάσετε από το δικτυακό 
τόπο του βιβλίου. Τα αρχεία εργασίας κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνουν και την ολο-
κληρωμένη έκδοση της άσκησης για αυτό το κεφάλαιο (για παράδειγμα, η ΑΣΚΗΣΗ 1 
είναι η άσκηση με την οποία θα δουλέψετε ενώ η ΑΣΚΗΣΗ 1 ΤΕΛΙΚΟ είναι η άσκηση 
στην τελική της μορφή, αν γίνουν οι εργασίες που αναφέρονται στο συγκεκριμένο 
κεφάλαιο). Επίσης, στο τέλος των κεφαλαίων υπάρχουν ασκήσεις που σας βοηθούν 
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να ελέγχετε τις γνώσεις σας. Για να κατεβάσετε τις ασκήσεις και τα αρχεία εργασίας 
από το δικτυακό τόπο του βιβλίου αρκεί να πάτε στη σελίδα του βιβλίου στο δικτυ-
ακό τόπο των εκδόσεων ΔΙΣΙΓΜΑ στη διεύθυνση https://www.disigma.gr/word-2016-
grigora-kai-apla.html.
Θα πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο (που είναι σε συμπιεσμένη μορφή rar) σε ένα 
φάκελο του υπολογιστή σας και να το αποσυμπιέσετε. Αν δεν διαθέτετε το πρόγραμ-
μα συμπίεσης-αποσυμπίεσης rar, μπορείτε να το κατεβάσετε από τη διεύθυνση www.
win-rar.com/download.html. Όταν αποσυμπιέσετε το αρχείο, θα δημιουργηθεί ένας 
φάκελος ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Επίσης, στο δικτυακό τόπο του βιβλίου θα μπορείτε να βρίσκετε νέες ασκήσεις, όπως 
και τις λύσεις των ασκήσεων.

Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο
Αυτό το βιβλίο χρησιμοποιεί διάφορες συμβάσεις για να σας βοηθήσει να διδαχτείτε 
τα θέματά του πιο αποτελεσματικά. Εδώ δίνουμε μία σύνοψη αυτών των συμβάσεων:

Πλήκτρα συντόμευσης 
Όταν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης, αυτό αναφέρεται βάζοντας το 
πλήκτρο με ένα συν (+) και το πλήκτρο που πρέπει να πατηθεί μαζί. Για παράδειγμα, 
η συντόμευση  Ctrl+C, σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το 
πρώτο πλήκτρο (Ctrl) και μετά να πατήσετε το δεύτερο πλήκτρο (C) πριν ελευθερώ-
σετε και τα δύο πλήκτρα. Ειδικά, αν το ένα πλήκτρο είναι το πλήκτρο των Windows, 
αυτό αναφέρεται, ως  + Ζ, αν, για παράδειγμα, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο 
των Windows με το Ζ.
Κάτω από κάθε φάκελο ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, υπάρχουν υπο-φάκελοι για τα αρχεία 
εργασίας κάθε κεφαλαίου. Για παράδειγμα, θα υπάρχει μία δενδροειδής δομή όπως 
η εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Στα κεφάλαια του βιβλίου υπάρχουν ειδικές ενότητες που επισημαίνονται από την 
επικεφαλίδα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ. Μία πρακτική εξάσκηση μπαίνει εμβόλιμα σε μία 
ενότητα προκειμένου να δείξει πρακτικά πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτά που 
αναφέρονται στο θέμα της ενότητας και συνήθως παρουσιάζει τη λύση μίας πιο προ-
χωρημένης εφαρμογής.

Online Συνδέσεις
Μπορείτε να βρείτε την αρχική σελίδα του βιβλίου από τη διεύθυνση www.disigma.gr 
επιλέγοντας στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, Βιβλία, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, Γενικά Βιβλία Υπολο-
γιστών. Μπορείτε να ελέγχετε αυτή τη διεύθυνση για νέες ασκήσεις, λύσεις σε θέματα 
και πιθανόν διορθώσεις ή άλλες ανακοινώσεις. Θα χαρούμε αν πάρουμε τις παρατη-
ρήσεις ή τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@disigma.gr.

Επίσης, σε όλο το βιβλίο περιλαμβάνονται και διάφορα ειδικά στοιχεία που σας δίνουν 
διάφορα είδη πληροφοριών, όπως:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι σημειώσεις επισημαίνουν κάποια ειδική πληροφορία που αφορά το υλικό που 

διαβάζετε και ξεκαθαρίζουν ιδέες και διαδικασίες.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι υποδείξεις σας υποδεικνύουν λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή συντομεύ-

σεις διαδικασιών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η προσοχή σας προειδοποιεί για πιθανά προβλήματα. 
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  Πληκτρολόγηση και 
Επεξεργασία Κειμένου

  Περιήγηση σε ένα Έγγραφο
  Εναλλαγή Μεταξύ Ανοικτών 
Εγγράφων

  Αποθήκευση Αρχείων
  Άνοιγμα υπάρχοντος 
αρχείου

  Κλείσιμο Αρχείων

ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  AΣΚΗΣΗ 1

Σε αυτή την ενότητα, θα αρχίσουμε την πρακτική 
εξάσκηση με το Word. Αφού είδαμε τα πιο βασικά 
στοιχεία του περιβάλλοντος στην προηγούμενη ενό-
τητα, θα αρχίσουμε να δουλεύουμε κανονικά με το 
πρόγραμμα. Θα αρχίσουμε δηλαδή, να πληκτρολο-
γούμε και να μορφοποιούμε κείμενο.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκινήσει το Word και υπάρ-
χει ένα κενό έγγραφο στην οθόνη. Παρατηρήστε το 
δρομέα που αναβοσβήνει. Όταν πληκτρολογείτε, η 
πληκτρολόγησή σας γίνεται στη θέση που βρίσκεται 
ο δρομέας.

2.1  Πληκτρολόγηση και 
Επεξεργασία Κειμένου

Αφού δημιουργήσουμε ή ανοίξουμε ένα έγγραφο, 
είμαστε έτοιμοι να εισαγάγουμε κείμενο σε αυτό. 
Αυτό γίνεται πληκτρολογώντας το κείμενο ακολου-
θώντας κάποιους απλούς κανόνες. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Αν το κείμενο που θα πληκτρολογήσετε είναι 

ελληνικό, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ελληνι-
κό πληκτρολόγιο πατώντας το αριστερό Alt+Shift. 
Μπορείτε να δείτε ποια γλώσσα είναι ενεργοποιη-
μένη κοιτάζοντας στη δεξιά πλευρά της γραμμής 
εργασιών.

Βασικές Λειτουργίες 
του Word
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Στην παρακάτω εικόνα θα δείτε το κείμενο που πρέπει να πληκτρολογήσετε. Δεν θα 
πρέπει να κάνετε ακόμα καμία μορφοποίηση, απλώς να γράψετε το κείμενο, λαμβά-
νοντας υπόψη τα εξής:

1. Μην πατάτε Enter μέσα σε μία παράγραφο, παρά μόνο στο τέλος κάθε παρα-
γράφου, όπου θα πατήσετε Enter δύο φορές για να δημιουργήσετε μία κενή 
γραμμή και να συνεχίσετε με την επόμενη παράγραφο. Το Word αναδιπλώνει 
αυτόματα τις λέξεις στο πλάτος της σελίδας χωρίς να χρειάζεται να πατάτε 
Enter. Στην εικόνα υπάρχει υπόδειξη για το πού πρέπει να πατήσετε Enter.

2. Παραβλέψτε τα λάθη που υπάρχουν στην εικόνα – έχουν γίνει εσκεμμένα 
ώστε να τα διορθώσετε σε επόμενη ενότητα και για αυτό αγνοήστε τις κόκκι-
νες κυματιστές γραμμές που εμφανίζονται σε αυτά τα λάθη.

2 Enter

2 Enter

2 Enter

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αν δεν θέλετε να πληκτρολογήσετε το κείμενο, μπορείτε να ανοίξετε την ΑΣΚΗΣΗ 

1 από τα αρχεία εργασίας του κεφαλαίου.

Για να διορθώσετε κάποιο λάθος ενώ πληκτρολογείτε, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

1. Βάλτε το δρομέα στο σημείο του λάθους, είτε χρησιμοποιώντας το ποντίκι και 
κάνοντας κλικ στο σημείο που θέλετε είτε χρησιμοποιώντας τα βέλη στο πλη-
κτρολόγιο για να πάτε επάνω (), κάτω (), δεξιά (), αριστερά () ή τα πλή-
κτρα PgUp και PgDn, για να πάτε μία σελίδα προς τα πίσω ή μία σελίδα προς 
τα εμπρός, αντίστοιχα.

2. Αφού πάτε στο σημείο που θέλετε να κάνετε τη διόρθωση, μπορείτε να πλη-
κτρολογήσετε κατευθείαν σε εκείνο το σημείο αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, 
ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Delete για να διαγράψετε χαρα-
κτήρες στα δεξιά του δρομέα, ή το Backspace για να διαγράψετε χαρακτήρες 
προς τα αριστερά του δρομέα.

Ωστόσο, όπως είπαμε, το κείμενο περιέχει εσκεμμένα κάποια λάθη, οπότε θα τα 
αφήσετε για να τα διορθώσετε στην ενότητα Έλεγχος Ορθογραφίας και Γραμμα-
τικής.
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2.2  Περιήγηση σε ένα Έγγραφο
Όταν έχετε ένα μεγάλο έγγραφο στο Word, θα πρέπει να ξέρετε πώς να κινείστε με 
αποτελεσματικό τρόπο μέσα στο κείμενό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφο-
ρους τρόπους για να το κάνετε αυτό:

1. Σε ένα μεγάλο κείμενο, τα πάνω και κάτω περιθώρια εμποδίζουν το γρήγο-
ρο διάβασμα του κειμένου και μπορείτε να τα κρύψετε. Πηγαίνετε μεταξύ δύο 
σελίδων και κάντε διπλό κλικ όταν εμφανισθεί ένα διπλό βέλος. Θα δείτε τα 
περιθώρια να κρύβονται. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να τα εμφανίσετε.

                περιθώρια κρυμμένα περιθώρια

2. Χρησιμοποιήστε την κατακόρυφη γραμμή (1) κύλισης και το πλαίσιο κύλισης 
(2) για να πηγαίνετε γρήγορα σε άλλες σελίδες. Στη γραμμή κύλισης μπορείτε να 
πατάτε σε τρεις θέσεις: το πάνω ή κάτω βέλος σας επιτρέπει να μετακινείστε 
μία γραμμή τη φορά (3), το κλικ σε κενό σημείο (4) της γραμμής κύλισης σας 
επιτρέπει να μετακινείστε μία σελίδα τη φορά και το πλαίσιο κύλισης (2) σας 
μετακινεί κατά πολλές σελίδες τη φορά, όπου μία ένδειξη σας δείχνει σε ποια 
σελίδα έχετε φτάσει (δείτε την παρακάτω εικόνα).

3

4

1
2

3

3. Αν έχετε ένα κείμενο που είναι μορφοποιημένο με επικεφαλίδες όπως θα δούμε 
στην ενότητα Χρήση Στυλ, ενεργοποιήστε το παράθυρο Περιήγησης: Πηγαί-
νετε στην καρτέλα Προβολή και στην ομάδα Εμφάνιση επιλέξτε Παράθυρο 
περιήγησης. Θα εμφανισθεί ένα πλευρικό παράθυρο με τις επικεφαλίδες του 
εγγράφου. Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ σε μία επικεφαλίδα και να επιλέξετε, 
μεταξύ άλλων, αν θέλετε να γίνει σύμπτυξη ή ανάπτυξη όλων των επικεφαλί-
δων, ή ποια επίπεδα επικεφαλίδων θέλετε να βλέπετε (1ου επιπέδου, 2ου επι-
πέδου κ.λπ.).
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3

3

4. Όταν κλείσετε ένα έγγραφο και το ανοίξετε πάλι, το Word εμφανίζει δεξιά 
μία υπενθύμιση για το σημείο που βρισκόσασταν όταν κλείσατε το έγγραφο. 
Κάντε κλικ σε αυτή την υπενθύμιση για να πάτε γρήγορα σε εκείνο το σημείο.

4
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  Λειτουργίες Αναίρεσης και 
Ακύρωσης Αναίρεσης

  Επιλογή Κειμένου
  Αντιγραφή και Μετακίνηση 
Κειμένου

  Αυτόματη Εισαγωγή και 
Διόρθωση Κειμένου

  Εύρεση και Αντικατάσταση

ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΑΣΚΗΣΗ 1
  ΑΣΚΗΣΗ 1 ΤΕΛΙΚΟ

Σε αυτή την ενότητα θα αναφέρουμε τις λειτουργίες 
που χρειάζεστε όταν επεξεργάζεστε ένα κείμενο που 
έχετε πληκτρολογήσει. Σε αυτά που θα πούμε δεν θα 
περιλαμβάνονται οι διαδικασίες αναίρεσης και ακύ-
ρωσης αναίρεσης που έχουμε ήδη αναφέρει. Σε αυτό 
το κεφάλαιο θα χρειαστεί να δουλέψετε με την ΑΣΚΗ-
ΣΗ 1, που έχετε ήδη δημιουργήσει. Μπορείτε ωστό-
σο, αν θέλετε, να ανοίξετε την άσκηση από τα αρχεία 
εργασίας του κεφαλαίου.

5.1  Λειτουργίες Αναίρεσης 
και Ακύρωσης Αναίρεσης

Πριν προχωρήσουμε στις παρακάτω σημαντικές λει-
τουργίες, ας δούμε τις λειτουργίες της αναίρεσης και 
ακύρωσης αναίρεσης που σίγουρα θα σας χρεια-
σθούν πολύ συχνά. 

Για να αναιρέσετε την τελευταία σας ενέργεια:

1. Πατήστε το κουμπί Αναίρεση στη γραμμή ερ -
γαλείων Γρήγορης πρόσβασης, ή πατώντας 
το συνδυασμό πληκτρολογίου Ctrl+Z.

21

 Με την αναίρεση δεν αναιρούμε μόνο την τε -
λευταία μας ενέργεια, αλλά μπορούμε να αναι-
ρέσουμε μέχρι 100 προηγούμενες ενέργειες, με 
αντίστροφη σειρά πατώντας κάθε φορά το 
κουμπί Αναίρεση. Δηλαδή, δεν μπορούμε να 

Λειτουργίες 
Επεξεργασίας και 
Διόρθωσης Κειμένων
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παρακάμψουμε κάποια ενέργειά μας και να μην την αναιρέσουμε και να αναι-
ρέσουμε μία ενέργεια πριν από αυτήν. Φυσικά, υπάρχουν ενέργειες που δεν 
αναιρούνται, όπως η Εκτύπωση, ή η Αποθήκευση.

2. Αν, ωστόσο, αναιρέσουμε μία ενέργεια και το μετανιώσουμε, αρκεί να κάνουμε 
ακύρωση της αναίρεσης με τη λειτουργία Ακύρωση αναίρεσης (υποδεικνύε-
ται από ένα βέλος αντίστροφης φοράς από την αναίρεση, εφόσον έχουμε χρη-
σιμοποιήσει την αναίρεση). Μην ξεχνάτε λοιπόν, να χρησιμοποιείτε, αυτές τις 
λειτουργίες, ειδικά την αναίρεση, αμέσως μόλις συμβεί κάποιο λάθος.

5.2 Επιλογή Κειμένου
Μία σημαντική λειτουργία που είναι απαραίτητη όταν επεξεργάζεστε κάποιο κείμε-
νο είναι να ξέρετε να επιλέγετε ολόκληρο το έγγραφό σας ή μέρη του εγγράφου σας. 
Αυτό θα χρειασθεί όταν θα πρέπει να κάνετε μορφοποίηση του κειμένου ή όταν θέλε-
τε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε κάποιο κείμενο.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε. Αυτοί οι τρόποι που 
παρουσιάζονται εδώ είναι απλοί και γρήγοροι και επιλέγουν με ακρίβεια το κείμενο 
που θέλετε.

5.2.1 Επιλογή Κειμένου με το Ποντίκι 
Για να επιλέξετε Κάντε το εξής

Ολόκληρο 
το έγγραφό σας

Πηγαίνετε το δρομέα αριστερά ώστε να δείχνει σαν 
δεξιό βέλος  και κάντε τριπλό κλικ ή πατήστε Ctrl+A 
στο πληκτρολόγιο ή στην καρτέλα Κεντρική, πηγαίνετε 
δεξιά στην ομάδα Επεξεργασία και επιλέξτε Επιλογή > 
Επιλογή όλων. 

Μία παράγραφο Πηγαίνετε το δρομέα αριστερά από την παράγραφο 
ώστε να δείχνει σαν δεξιό βέλος και κάντε διπλό κλικ.

Μία γραμμή Πηγαίνετε το δρομέα αριστερά από τη γραμμή ώστε να 
δείχνει σαν δεξιό βέλος και κάντε ένα κλικ. Θα πρέπει 
να φωτισθεί μόνο αυτή η γραμμή.

Πολλές συνεχόμενες 
γραμμές

Πηγαίνετε το δρομέα αριστερά από την πρώτη γραμ-
μή που θέλετε να επιλέξετε (ο δρομέας να φαίνεται σαν 
δεξιό βέλος) και πατήστε το ποντίκι και σύρετε μέχρι 
να φωτισθούν οι γραμμές που θέλετε.

Μία λέξη Πηγαίνετε το δρομέα μέσα στη λέξη (θα έχει τη μορφή 
I-ακτί νας) και κάντε διπλό κλικ.

Μία πρόταση Πατήστε Ctrl και κλικ σε κάποιο σημείο της πρότασης.

συνεχίζεται
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Ένα τμήμα κειμένου Μετακινήστε το ποντίκι μέσα στο κείμενο (θα έχει τώρα 
τη μορφή I-ακτίνας) και πηγαίνετέ το στην αρχή του 
κειμένου που θέλετε να φωτίσετε, πατήστε το κουμπί 
του ποντικιού και σύρετε μέχρι εκεί που θέλετε (αν 
είστε αρχάριοι, αυτό μπορεί να σας δυσκολέψει στην 
αρχή – μην αφήνετε το κουμπί του ποντικιού και κάντε 
απαλές, διορθωτικές κινήσεις ώστε να επιλέξετε τελικά 
αυτό που θέλετε).

Διάσπαρτα τμήματα 
κειμένου

Φωτίστε το πρώτο τμήμα που σας ενδιαφέρει και μετά 
κρατήστε πατημένο το Ctrl ώστε να φωτίσετε τα επόμε-
να τμήματα με τους τρόπους που περιγράψαμε παρα-
πάνω.

5.2.2 Επιλογή Κειμένου με το Πληκτρολόγιο 
Υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι επιλογής κειμένου χρησιμοποιώντας το πληκτρο-
λόγιο, ειδικά όταν θέλετε να επιλέξετε ένα μεγάλο τμήμα κειμένου:

Για να επιλέξετε Κάντε το εξής

Ένα τμήμα κειμένου Κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να αρχίζει η επιλογή, 
πατήστε το Shift και με τα βέλη στο πληκτρολόγιο κατεβεί-
τε μέχρι το σημείο που θέλετε να σταματά η επιλογή.
ή
Κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να αρχίζει η επιλογή σας, 
κυλήστε μέχρι το σημείο που θέλετε να σταματά η επιλογή 
σας (για να μεταφερθείτε στο τέλος της επιλογής μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε την κατακόρυφη γραμμή κύλισης της 
σελίδας, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βέλη στο πλη-
κτρολόγιο, αλλά μην πατήσετε μέσα στο κείμενο). Μόλις 
φτάσετε στο τέλος της επιλογής σας, πατήστε το Shift και 
κάντε κλικ για να ολοκληρωθεί η επιλογή.

Αφού γνωρίζετε πώς να επιλέγετε (φωτίζετε) κείμενο, μπορείτε τώρα να μάθετε πώς 
αντιγράφεται και μετακινείται κείμενο.

5.3  Αντιγραφή και Μετακίνηση Κειμένου 
Πολλές φορές θα χρειασθεί να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τμήματα του κειμένου 
σας, είτε μέσα στο ίδιο έγγραφο είτε σε διαφορετικό έγγραφο. Οι λειτουργίες αυτές 
μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα στο Word, αρκεί να καταλάβετε πώς δουλεύουν. 
Από τη στιγμή που θα κατανοήσετε αυτές τις λειτουργίες, θα μπορείτε να τις χρησι-
μοποιήσετε και σε άλλα προγράμματα. Με την αντιγραφή, αντιγράφετε ένα τμήμα 

Book WORD.indb   23Book WORD.indb   23 10/1/2019   10:19:22 μμ10/1/2019   10:19:22 μμ



Word 201624

κειμένου από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο του ίδιου εγγράφου ή άλλου εγγράφου, 
ενώ η μετακίνηση αφαιρεί το επιλεγμένο τμήμα του κειμένου και το πηγαίνει σε μία 
άλλη θέση.

5.3.1  Αντιγραφή και Μετακίνηση Κειμένου με Κουμπιά και 
Πληκτρολόγιο

Τα κουμπιά που χρησιμοποιείτε για αυτές τις λειτουργίες είναι τα κουμπιά Αντιγρα-
φή, Αποκοπή και Επικόλληση. Αυτά βρίσκονται στην καρτέλα Κεντρική στην ομάδα 
Πρόχειρο και φαίνονται εδώ:

Η λειτουργία της μετακίνησης ή της αντιγραφής εκτελείται σε τέσσερα βήματα, τα 
οποία ισχύουν γενικά σε όλες τις εφαρμογές των Windows.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε κείμενο, κάντε τα εξής, αφού ανοίξετε την 
ΑΣΚΗΣΗ 1:

1. Επιλέξτε αυτό που θέλετε να αντιγράψετε (σε αυτή την περίπτωση, μία παρά-
γραφο).

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή (ή Ctrl+C) (ή στο κουμπί Αποκοπή (Ctrl+X), 
για μετακίνηση) στην ομάδα Πρόχειρο.

2
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3. Κάντε κλικ στο σημείο προορισμού – εκεί δηλαδή που θέλετε να αντιγραφεί (ή 
να μετακινηθεί) το κείμενό σας (σ’ αυτή την περίπτωση, κάντε κλικ στο τέλος 
της παραγράφου και πατήστε Enter δύο φορές, αν χρειάζεται, για να δημιουρ-
γήσετε μία νέα παράγραφο).

3

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επικόλληση (ή Ctrl+V). Το κείμενο εμφανίζεται στη νέα 
θέση.

4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αν κάνετε κάποιο λάθος, μπορείτε να το αναιρέσετε αμέσως, πατώντας το κου-

μπί Αναίρεση στη γραμμή εργαλείων Γρήγορης πρόσβασης, ή πατώντας το συνδυασμό 
πληκτρολογίου Ctrl+Z.
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  Διαμόρφωση Σελίδας
  Κεφαλίδες και Υποσέλιδα
  Μη Αυτόματη Αλλαγή 
Γραμμής, Σελίδας και 
Ενότητας

ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  AΣΚΗΣΗ 1
  ΑΣΚΗΣΗ 1 ΤΕΛΙΚΟ

Έχουμε μάθει σε προηγούμενες ενότητες τις λει-
τουργίες μορφοποίησης χαρακτήρων και παραγρά-
φων. Σε αυτή την ενότητα, θα δούμε με περισσότερη 
λεπτομέρεια τις λειτουργίες που επηρεάζουν τη διά-
ταξη ολόκληρου του εγγράφου σας, όπως είναι το 
μέγεθος της σελίδας, τον προσανατολισμό των σελί-
δων, τα περιθώρια κ.λπ. Θα δούμε επίσης, την πολύ 
δυναμική λειτουργία του Word, με την οποία μπορεί-
τε να έχετε κατακόρυφες και οριζόντιες σελίδες μέσα 
στο ίδιο έγγραφο.

8.1 Διαμόρφωση Σελίδας
Για να ορίσουμε τις ρυθμίσεις που αφορούν τις σελί-
δες του εγγράφου μας, θα χρησιμοποιήσουμε το 
παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, αν και 
διάφορες επιλογές υπάρχουν και σε κουμπιά.

Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφω-
ση σελίδας, κάντε τα εξής:

1. Ανοίξτε ένα έγγραφο, όπως την ΑΣΚΗΣΗ 1.
2. Πηγαίνετε στην καρτέλα Διάταξη σελίδας και 

επιλέξτε το κουμπί Εμφάνιση παραθύρου 
διαλόγου κάτω δεξιά στην ομάδα Διαμόρφω-
ση σελίδας.

3. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση 
σελίδας, το οποίο περιέχει τρεις καρτέλες, τις 
οποίες θα δούμε με τη σειρά.

Έλεγχος της 
Σελιδοποίησης 
ενός Εγγράφου
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2

8.1.1 Περιθώρια και Προσανατολισμός
Στην καρτέλα Περιθώρια του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, μπορείτε 
να επιλέξετε το μέγεθος του πάνω, κάτω, αριστερού, δεξιού περιθωρίου της σελίδας. 
Τα περιθώρια είναι το μέρος της σελίδας που παραμένει κενό. Εκτός από το ότι τα 
περιθώρια κάνουν πιο ξεκούραστο το διάβασμα, καλύπτουν επίσης και την αδυνα-
μία μερικών εκτυπωτών να τυπώνουν στην άκρη των σελίδων. Τα προκαθορισμένα 
περιθώρια του Word είναι 2,54 εκ. για το πάνω και κάτω περιθώριο και 3,17 εκ. για το 
αριστερό και δεξιό περιθώριο, αλλά έχετε τη δυνατότητα να τα αλλάξετε.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 
Μην κάνετε τα περιθώριά σας, γενικά, μικρότερα του ενός εκατοστού, διαφορε-

τικά μπορεί να μην τυπωθεί ένα κομμάτι του κειμένου σας ή μπορεί να βγει ένα μήνυμα 
στην οθόνη σας ότι έχουν καθοριστεί τα περιθώρια έξω από την εκτυπώσιμη περιοχή 
του εγγράφου σας.

Αυτά που μπορείτε να αλλάξετε στην καρτέλα Περιθώρια είναι τα εξής:

1. Για να αλλάξετε τιμή στα περιθώρια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά 
αυξομείωσης Επάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, στην περιοχή Περιθώρια ή να 
κάνετε κλικ μέσα στο πλαίσιο με την τιμή, να διαγράψετε την τιμή που υπάρχει 
και να πληκτρολογήσετε μία νέα τιμή.

2 3
1
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2. Στο πλαίσιο Βιβλιοδεσίας μπορείτε να ορίσετε ένα περιθώριο βιβλιοδεσίας για 
το έγγραφό σας, αν θέλετε να δέσετε ένα έγγραφο, για παράδειγμα, με θερμο-
κόλληση ή σπιράλ. Μπορείτε να μετρήσετε πόσο χώρο χρειάζεται η βιβλιοδεσία 
και το Word θα φροντίσει να αφήσει το επιπλέον περιθώριο σε κάθε σελίδα.

3. Στη Θέση περιθωρίων βιβλιοδεσίας, ορίζετε αν θέλετε η βιβλιοδεσία να γίνει 
Αριστερά ή στο Επάνω μέρος της σελίδας.

4. Στην περιοχή Προσανατολισμός, μπορείτε να ορίσετε τον προσανατολισμό 
της σελίδας σας, ο οποίος μπορεί να είναι Κατακόρυφος ή Οριζόντιος. Αν 
θέλετε να τυπώσετε πλάγια τις σελίδες σας, μπορείτε να επιλέξετε οριζόντιο 
προσανατολισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χρειασθεί να βάλετε το χαρτί με 
κάποιον ιδιαίτερο τρόπο στον εκτυπωτή σας – είναι ευθύνη του Word και του 
εκτυπωτή να τυπώσουν τη σελίδα όρθια ή πλάγια.

4

5. Στην περιοχή Σελίδες η λίστα Πολλές σελίδες έχει τις εξής επιλογές:

5

 ● Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αντικριστά περιθώρια, αν 
θέλετε να τυπώσετε το έγγραφό σας με αντικριστά περιθώρια, όπως όταν 
τυπώνετε σε χαρτί διπλής όψης.

 ● Η επιλογή 2 σελίδες ανά φύλλο τυπώνει δύο σελίδες σε κάθε φύλλο χαρ-
τιού, αν θέλετε να διπλώσετε, για παράδειγμα, το χαρτί στη μέση.

 ● Η επιλογή Δίπτυχο κάνει αυτό ακριβώς, δηλαδή δημιουργεί ένα δίπτυχο με 
το έγγραφό σας με μικρότερο μέγεθος σελίδων.

6. Το κουμπί Ορισμός ως προεπιλογής, αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις ως 
τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ώστε να χρησιμοποιούνται αυτές κάθε φορά 
αντί να χρειάζεται να τις αλλάζετε.

7. Σ’ όλη τη διάρκεια που κάνετε τις επιλογές σας, στο πλαίσιο Προεπισκόπηση 
βλέπετε μία γενική άποψη της σελίδας σας, σύμφωνα με τις επιλογές που κάνε-
τε.

8. Τέλος, θα πρέπει να επιλέξετε πού θα εφαρμοσθούν οι αλλαγές που κάνετε.
 ● Ανοίξτε τη λίστα Εφαρμογή.
 ● Αν έχετε κάνει κλικ μέσα στο κείμενό σας, η λίστα θα έχει τις επιλογές Σε όλο 

το έγγραφο (οι αλλαγές θα γίνουν σε όλες τις σελίδες του εγγράφου) και 
Μετά το τρέχον σημείο (οι αλλαγές θα εφαρμοσθούν μετά το σημείο στο 
οποίο βρίσκεται ο δρομέας).
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7

8
6

 Διαφορετικά:
 ● Αν έχετε επιλέξει κάποιο κείμενο, η λίστα θα έχει τις επιλογές Σε όλο το 

έγγραφο και Επιλεγμένο κείμενο (οι αλλαγές θα εφαρμοσθούν μόνο στο 
επιλεγμένο κείμενο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Εφόσον οι ρυθμίσεις που κάνετε σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούν να 

εφαρμοσθούν σε επιλεγμένα μέρη του κειμένου σας, αυτό σημαίνει ότι σε ένα έγγραφο 
του Word μπορείτε να αναμείξετε κατακόρυφες και οριζόντιες σελίδες!

8.1.2 Χαρτί
Η επόμενη καρτέλα του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας είναι η καρτέλα 
Χαρτί, όπου μπορείτε να επιλέξετε τα εξής:

1
1

2

3

1. Στη λίστα Μέγεθος χαρτιού, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τυπικά μεγέθη 
χαρτιού, όπως Α4 21 x 29,7 εκ., που είναι το πιο συνηθισμένο μέγεθος σελίδας, 
ή το Letter 21,59 x 27,94 εκ. (που είναι το μέγεθος του μηχανογραφικού χαρ-
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τιού). Αν χρησιμοποιείτε κάποιο ειδικό μέγεθος χαρτιού, δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα. Μπορείτε να ορίσετε το πλάτος και το ύψος της σελίδας σας στα 
πλαίσια Πλάτος και Ύψος. Αυτόματα το Word θα εμφανίσει το Προσαρμοσμέ-
νο μέγεθος στη λίστα Μέγεθος χαρτιού.

2. Στην περιοχή Τροφοδοσία χαρτιού, ορίζετε πώς θα τροφοδοτήσετε τον εκτυ-
πωτή σας με χαρτί. Γενικά, σπάνια θα χρειασθεί να κάνετε αλλαγές εδώ.

3. Και εδώ είναι σημαντικό να προσέξετε πού θα εφαρμοσθούν οι αλλαγές σας, 
για αυτό ανοίξτε τη λίστα Εφαρμογή και επιλέξτε, ανάλογα, Σε όλο το έγγρα-
φο, Μετά το τρέχον σημείο ή στο Επιλεγμένο κείμενο.

8.1.3 Διάταξη
Στην τρίτη καρτέλα, την καρτέλα Διάταξη, μπορείτε να ορίσετε κάποιες πιο εξειδι-
κευμένες επιλογές, όπως:

1

3

2

4

1. Αν θέλετε να έχετε διαφορετικές κεφαλίδες και υποσέλιδα στις μονές και ζυγές 
σελίδες του εγγράφου σας και αν θέλετε να υπάρχουν διαφορετικές κεφαλίδες 
και υποσέλιδα στην πρώτη σελίδα, μπορείτε να το ορίσετε στην ενότητα Κεφα-
λίδες και υποσέλιδα. Αυτές είναι λίγο πιο προχωρημένες λειτουργίες, που θα 
τις αντιμετωπίσετε μόνο αν έχετε ένα μεγάλο έγγραφο με διαφορετικές κεφαλί-
δες και υποσέλιδα σε διάφορα τμήματα του εγγράφου σας. Θα δούμε τις κεφα-
λίδες και τα υποσέλιδα στην επόμενη ενότητα.

2. Αν θέλετε το κείμενο να είναι στοιχισμένο κατακόρυφα στη σελίδα, μπορείτε 
να επιλέξετε την επιλογή Στο κέντρο από το πλαίσιο Κατακόρυφη στοίχιση. 
Αυτό δεν συνηθίζεται σε κανονικό κείμενο, αλλά μπορείτε να το χρησιμοποιή-
σετε, για παράδειγμα, σε ένα εξώφυλλο.
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