
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 PowerPoint αλλά και κάποιες πιο προχωρημένες. Σε ένα βιβλίο αυτού του μεγέ-
θους δεν είναι δυνατόν να εμβαθύνουμε στο υλικό μας, αλλά ωστόσο θίγονται και πιο 
προχωρημένα 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 δικτυα-
κό τόπο των εκδόσεων ΔΙΣΙΓΜΑ στη διεύθυνση https://www.disigma.gr/powerpoint-
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

  Προσθήκη Διαφανειών
  Εφαρμογή Διάταξης σε 
Διαφάνεια

  Είδη Διατάξεων και 
Αντικειμένων των 
Διατάξεων

  Άλλοι Τρόποι Εισαγωγής 
Διαφανειών

ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΤΕΛΙΚΗ

  Αξιολόγηση σπουδαστών
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.pdf
  ΑΣΚΗΣΗ 1

Στην προηγούμενη ενότητα είδαμε πώς μπορούμε να 
δημιουργήσουμε μία νέα παρουσίαση (κενή ή με προ-
τεινόμενα περιεχόμενα) και αρχίσαμε να δημιουρ-
γούμε μία νέα παρουσίαση. Σε αυτό το κεφάλαιο θα 
δουλέψουμε με μία κενή παρουσίαση και θα μάθουμε 
να προσθέτουμε περιεχόμενα σε κάθε διαφάνεια, να 
προσθέτουμε νέες διαφάνειες και επίσης, να προσθέ-
τουμε διαφάνειες από άλλη παρουσίαση ή από μία 
διάρθρωση του Word. 

2.1  Προσθήκη Διαφανειών
Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τις επόμενες 
ενότητες, αν χρειάζεται, ανοίξτε το PowerPoint και 
δημιουργήστε μία νέα κενή παρουσίαση. Όταν θέλε-
τε να προσθέσετε μία νέα διαφάνεια σε μία παρου-
σίαση, κάντε ένα από τα εξής:

 ● Κάντε κλικ πάνω στο κουμπί Νέα Διαφάνεια 
στην ομάδα Διαφάνειες στην καρτέλα Κεντρι-
κή ώστε να εμφανισθεί μία νέα διαφάνεια στην 
παρουσίαση, ή κάντε κλικ πάνω στο βέλος του 
κουμπιού Νέα Διαφάνεια ώστε να εμφανισθεί 
μία λίστα με διάφορα είδη διαφανειών για να 
επιλέξετε το στυλ της διαφάνειας που θέλετε 
κάνοντας κλικ πάνω του

Προσθήκη 
Διαφανειών και 
Εφαρμογή Διατάξεων
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ή
 ● Κάντε παρόμοιες ενέργειες επιλέγοντας Νέα Διαφάνεια από την ομάδα Διαφά-
νειες στην καρτέλα Εισαγωγή.

Όταν προστίθεται μία νέα διαφάνεια κάνοντας απλώς κλικ στο κουμπί Νέα Διαφά-
νεια, η διαφάνεια αυτή έχει έναν τίτλο και δυνατότητα να προσθέσουμε κείμενο με 
κουκκίδες ή/και κάποιο αντικείμενο, όπως βλέπουμε στην εικόνα. Αυτή είναι η πιο 
γενική μορφή διαφάνειας και μας εξυπηρετεί στις περισσότερες περιπτώσεις.
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2.2 Εφαρμογή Διάταξης σε Διαφάνεια 
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, κάθε φορά που προσθέτουμε μία διαφάνεια, μπορούμε 
να της ορίσουμε τη διάταξη που θέλουμε, αν και αυτό μπορεί να γίνει και αφού προ-
σθέσουμε περιεχόμενα στη διαφάνεια. Οι διατάξεις περιέχουν κάποια έτοιμα αντικεί-
μενα ώστε να είναι εύκολο να δημιουργήσουμε τη διαφάνειά μας όπως τη θέλουμε. 
Φυσικά, μπορούμε να εισαγάγουμε στη διαφάνεια και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο 
θελήσουμε.

Για να επιλέξετε μία διάταξη για μία διαφάνεια, κάντε ένα από τα εξής:

 ● Πριν δημιουργήσετε τη διαφάνεια, πατήστε στο βέλος του κουμπιού Νέα Διαφά-
νεια (όπως είπαμε και προηγουμένως στην προσθήκη διαφάνειας) στην καρτέλα 
Κεντρική ή στην καρτέλα Εισαγωγή και επιλέξτε από εκεί τη διάταξη που θέλετε, 
για παράδειγμα, Τίτλος και περιεχόμενο

ή
 ● Αν θέλετε να αλλάξετε τη διάταξη της τρέχουσας διαφάνειας, πηγαίνετε στην 
καρτέλα Κεντρική ομάδα Διαφάνειες και από το κουμπί Διάταξη, επιλέξτε μία 
διάταξη, όπως Τίτλος και περιεχόμενο, Δύο περιεχόμενα, Μόνο τίτλος κ.λπ. 
Όταν κάνετε κλικ στη μικρογραφία της επιθυμητής διάταξης, αυτή εφαρμόζεται 
στην τρέχουσα διαφάνεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Όταν πατάτε το κουμπί Διάταξη, μπορείτε να δείτε και ποια είναι η διάταξη που 

έχει εφαρμοσθεί στην τρέχουσα διαφάνεια γιατί εμφανίζεται επιλεγμένη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε μία συγκεκριμένη διάταξη σε μία δια-

φάνεια αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε με μία τελείως κενή διαφάνεια και να προσθέ-
σουμε εμείς τα στοιχεία που θέλουμε (όπως πλαίσια κειμένου, εικόνες, γραφήματα 
κ.λπ.).
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2.3  Είδη Διατάξεων και Αντικειμένων των Διατάξεων
Για να δείτε τα είδη των διατάξεων που περιέχει το PowerPoint, πηγαίνετε στην καρ-
τέλα Κεντρική ομάδα Διαφάνειες και πατήστε το κουμπί Διάταξη. Οι διατάξεις που 
υπάρχουν είναι οι εξής:

 ● Διαφάνεια τίτλου
 Χρησιμοποιείτε αυτή τη διάταξη στην αρχική διαφάνεια της παρουσίασης. Μπο-

ρείτε να την χρησιμοποιήσετε και στην τελική διαφάνεια της παρουσίασης, 
όπως και στην αρχική διαφάνεια μίας νέας ενότητας της παρουσίασής σας. Το 
PowerPoint χειρίζεται με λίγο διαφορετικό τρόπο αυτή τη διάταξη, όπως θα δού-
με σε επόμενες ενότητες.

 ● Τίτλος και περιεχόμενο
 Η διάταξη που χρησιμοποιείται πιο συχνά. Περιέχει ένα τίτλο, μπορείτε να προ-

σθέσετε κείμενο με κουκκίδες, όπως και να προσθέσετε ένα από έξι είδη αντι-
κειμένων. Δεν είναι υποχρεωτικό να προσθέσετε κείμενο ή κάποιο αντικείμενο, 
απλώς μπορείτε να αγνοήσετε ό,τι δεν σας χρειάζεται. Τα έξι αντικείμενα που 
μπορείτε να προσθέσετε είναι:
1. Πίνακας
2. Γράφημα
3. Γραφικό SmartArt
4. Εικόνες
5. Εικόνες στο Internet 
6. Βίντεο
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  Προσθήκη κειμένου
  Προσθήκη εικόνων
  Προσθήκη πινάκων
  Προσθήκη γραφημάτων
  Προσθήκη γραφικών 

SmartArt
  Προσθήκη Μοντέλων 3D
  Προσθήκη WordArt
  Προσθήκη πολυμέσων
  Προσθήκη Σχολίων
  Προσθήκη Σημειώσεων 
Ομιλητή και Κεφαλίδων/
Υποσέλιδων

ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΕΛΙΚΗ
  ΑΣΚΗΣΗ 1
  ΑΣΚΗΣΗ 1 ΤΕΛΙΚΗ

Στο PowerPoint, κάθε στοιχείο μίας διαφάνειας θεω-
ρείται ότι είναι ένα αντικείμενο, όπως το κείμε-
νο, οι εικόνες, οι πίνακες, τα γραφήματα, οι ήχοι ή 
τα βίντεο. Τα αντικείμενα μπορούν να βελτιώσουν 
και να εμπλουτίσουν μία παρουσίαση, εφόσον δεν 
τοποθετούμε υπερβολικά πολλά αντικείμενα πάνω 
σε μία διαφάνεια. Παραπάνω είδαμε πώς προσθέ-
τουμε αντικείμενα από τις διατάξεις μίας διαφάνειας. 
Μερικές φορές, ίσως μία έτοιμη διάταξη μπορεί να 
μην ικανοποιεί τις ανάγκες μας, οπότε θα πρέπει να 
προσθέσουμε χειροκίνητα κάποια αντικείμενα. Αυτό 
είναι που θα δούμε στη συνέχεια.
Γενικά, όποτε θέλουμε να προσθέσουμε χειροκίνητα 
ένα αντικείμενο σε μία διαφάνεια, μπορούμε να πάμε 
στην καρτέλα Εισαγωγή και να βρούμε εκεί το αντι-
κείμενο της αρεσκείας μας.

4.1  Προσθήκη κειμένου
Στις διαφάνειες που δημιουργείτε, μπορείτε να προ-
σθέσετε κείμενο στις εξής περιοχές:

 ● Σημεία κράτησης θέσης: Αυτά είναι τα πλαίσια 
που βλέπετε και τα οποία σας καλούν να γρά-
ψετε κείμενο, π.χ., Κλικ για προσθήκη τίτλου, 
όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

 ● Λίστα με κουκκίδες: Μπορείτε να προσθέσετε 
κείμενο και στις κουκκίδες που μπορεί να περιέ-
χει μία διαφάνεια. Συνήθως, αυτό υποδεικνύεται 
με την προτροπή Κάντε κλικ για να προσθέσε-
τε κείμενο.

Προσθήκη 
Περιεχομένων 
σε Διαφάνειες
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 ● Σχήματα: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε κείμενο σε διάφορα σχήματα. Θα το 
διαπιστώσετε αν, κάνοντας δεξιό κλικ στο σχήμα, υπάρχει η επιλογή Προσθήκη 
κειμένου (ή Επεξεργασία κειμένου).

 ● Πλαίσια κειμένου: Προσθέτετε πλαίσια κειμένου όταν θέλετε να προσθέσετε κεί-
μενο σε κάποια περιοχή της διαφάνειας που δεν έχει κάποιο σημείο κράτησης 
θέσης ή κάποιο σχήμα.

Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο κειμένου, κάντε τα εξής:

1. Πηγαίνετε στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε το πλαίσιο κειμέ-
νου.

2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, επιλέξτε Πλαίσιο κειμένου.
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2

3. Πατήστε το ποντίκι στη διαφάνεια και κρατώντας το πατημένο σύρετε για να 
ανοίξετε το πλαίσιο κειμένου. 

Για να προσθέσετε ένα σχήμα σε μία διαφάνεια, κάντε τα εξής:

1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, επιλέξτε Σχήματα. Θα 
εμφανισθούν τα διαθέσιμα σχήματα. 

1

2. Επιλέξτε αυτό που θέλετε και πατήστε το ποντίκι στη διαφάνεια και κρατώντας 
το πατημένο σύρετε για να ανοίξετε το σχήμα. 

3. Στη συνέχεια, προσθέστε το κείμενο που θέλετε στο σχήμα σας, κάνοντας δεξιό 
κλικ στο σχήμα και επιλέγοντας Προσθήκη κειμένου (ή Επεξεργασία κειμέ-
νου).

4. Σε περίπτωση που εμφανιστεί μία κίτρινη λαβή προσαρμογής, μπορείτε να τη 
χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε το σχήμα σας επιτόπου, χωρίς αλλαγή 
του μεγέθους του.
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5. Έχοντας επιλεγμένο το σχήμα μπορείτε να το μορφοποιήσετε χρησιμοποιώ-
ντας τις επιλογές στην ομάδα Στυλ σχήματος στην καρτέλα Μορφοποίηση.

6. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λαβή περιστροφής αν θέλετε να 
περιστρέψετε το σχήμα σας.

Υπάρχει περίπτωση, όταν προσθέσετε διάφορα σχήματα σε μία διαφάνεια να θελήσε-
τε να τα ομαδοποιήσετε για να τα κάνετε να συμπεριφέρονται σαν ένα αντικείμενο.

Για να ομαδοποιήσετε διάφορα σχήματα:

1. Επιλέξτε τα σχήματα επιλέγοντας το πρώτο σήμα και μετά πατώντας το Shift 
και κάνοντας κλικ σε κάθε αντικείμενο που θέλετε να συμπεριληφθεί στην επι-
λογή σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να σύρετε με το ποντίκι ένα ορθογώνιο που 
να περικλείει τα σχήματά σας ώστε να επιλεγούν όλα.

2. Κάντε δεξιό κλικ σε ένα από τα επιλεγμένα σχήματα και από το μενού που 
εμφανίζεται επιλέξτε Ομαδοποίηση, Ομαδοποίηση. Εναλλακτικά, επιλέξτε την 
εντολή Ομαδοποίηση στην καρτέλα Μορφοποίηση, ομάδα Τακτοποίηση.

2

Τώρα, όποια μορφοποίηση εφαρμόσετε στο επιλεγμένο, ομαδοποιημένο σχήμα, θα 
εφαρμοσθεί σε όλα τα αντικείμενα της ομάδας. 
Αν θελήσετε να καταργήσετε την ομαδοποίηση που έχετε εφαρμόσει στο σχήμα 
σας, με το σχήμα επιλεγμένο, κάντε δεξιό κλικ πάνω του και επιλέξτε Ομαδοποίηση, 
Κατάργηση ομαδοποίησης.

4.2 Προσθήκη εικόνων
Στη συνέχεια, θα δούμε διάφορους τρόπους να προσθέτουμε εικόνες σε μία διαφά-
νεια.
Αν θέλετε να προσθέσετε μία εικόνα, πηγαίνετε στην καρτέλα Εισαγωγή, ομάδα Εικό-
νες και επιλέξτε το κουμπί Εικόνες ή το κουμπί Εικόνες στο Internet. Στη συνέχεια 
κάνετε αυτά που είδαμε παραπάνω στην ενότητα Εικόνες ή στην ενότητα Εικόνες 
στο Internet.
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Αφού προσθέσουμε τα περιεχόμενα που θέλουμε στις 
διαφάνειές μας, μπορούμε να προσαρμόσουμε την 
οπτική εμφάνιση της παρουσίασης με αρκετούς τρό-
πους. Κατ’ αρχάς, η μορφοποίηση του κειμένου μίας 
διαφάνειας μπορεί να γίνει με εργαλεία που είναι ήδη 
γνωστά από άλλες εφαρμογές του Offi  ce (και ειδικά 
από το Word). Τέτοιες μορφοποιήσεις είναι η γραμ-
ματοσειρά, το χρώμα της γραμματοσειράς, η στοί-
χιση και η απόσταση του κειμένου κ.λπ. Αυτές οι 
μορφοποιήσεις βρίσκονται στην καρτέλα Κεντρική.
Γενικά, μπορούμε να εφαρμόσουμε μορφοποιήσεις 
ταυτόχρονα σε όλες τις διαφάνειες ή μόνο σε μεμο-
νωμένες διαφάνειες, όπως να αλλάξουμε τον συνδυ-
ασμό των χρωμάτων των διαφανειών ή να βάλουμε 
κάποιο φόντο στις διαφάνειες. Αν θέλουμε να περά-
σει μία μορφοποίηση αυτόματα σε όλες τις διαφά-
νειες, το PowerPoint μας δίνει τη δυνατότητα να το 
κάνουμε χρησιμοποιώντας το Υπόδειγμα διαφα-
νειών, μία λειτουργία που μας εξοικονομεί κόπο και 
χρόνο.

6.1  Εφαρμογή Μονόχρωμου 
Φόντου σε Παρουσίαση

Κατ’ αρχάς να θυμάστε, ότι τα πολλά και εντυπω-
σιακά χρώματα μπορεί να κάνουν μία παρουσίαση 
κουραστική. Καλό είναι να υπάρχει ένας ωραίος και 
διακριτικός συνδυασμός χρωμάτων. Ας ξεκινήσουμε 
εφαρμόζοντας ένα απλό, μονόχρωμο φόντο σε μία 
παρουσίαση. 

Για να εφαρμόσετε ένα μονόχρωμο φόντο σε μία 
πα  ρουσίαση:

1. Αν χρειάζεται, ξεκινήστε το PowerPoint και 
α  νοί  ξτε την παρουσίαση Εκπαιδευτική άσκη-
ση. 

Μορφοποίηση 
μίας Παρουσίασης
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2. Στην καρτέλα Σχέδιο, πατήστε το κουμπί Μορφοποίηση φόντου στην ομάδα 
Προσαρμογή.

2

5

3. Εμφανίζεται δεξιά το παράθυρο Μορφοποίηση 
φόντου, στο οποίο μπορείτε να κάνετε τις εξής επι-
λογές:

 ● Συμπαγές γέμισμα.
o Στο Χρώμα, επιλέγετε το χρώμα που θέλετε.
o Στη Διαφάνεια, επιλέγετε το ποσοστό της 

διαφάνειας.

 ● Γέμισμα με διαβαθμίσεις. Εδώ το φόντο βασίζε-
ται σε ένα χρώμα, το οποίο μπορείτε να επιλέξε-
τε από το Χρώμα ή από τις Προκαθορισμένες 
διαβαθμίσεις. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε την 
Κατεύθυνση της διαβάθμισης, τη Γωνία της δια-
βάθμισης, τη Θέση, τη Διαφάνεια και τη Φωτει-
νότητα. Πειραματιστείτε με αυτές τις επιλογές.

 ● Γέμισμα εικόνας ή υφής. Εδώ μπορείτε να επι-
λέξετε μία εικόνα ή μία υφή η οποία θα μπει σαν 
φόντο στην παρουσίασή σας.
o Από το κουμπί Αρχείο, μπορείτε να βρείτε την 

εικόνα που θέλετε, ενώ από το κουμπί Υφή 
μπορείτε να επιλέξετε την υφή σας. Οι επιλο-
γές Μετατόπιση Χ και Μετατόπιση Υ, Κλί-
μακα Χ και Κλίμακα Υ, Στοίχιση και Τύπος 
ειδώλου σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε 
τον τρόπο που θα εφαρμοσθεί η υφή ή η εικό-
να στην παρουσίαση. 

 ● Γέμισμα μοτίβου. Εδώ επιλέγετε το Μοτίβο και 
το χρώμα Πρώτου πλάνου και Φόντου.

4
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4. Το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη γραφικών φόντου χρησιμοποιείται όταν θέλε-
τε να μην εμφανίζονται τα γραφικά φόντου σε κάποια διαφάνεια (ή διαφά-
νειες). Αυτό μπορεί να χρειάζεται να γίνει γιατί μία διαφάνεια είναι πολύ γεμά-
τη, π.χ., δείχνει ένα οργανόγραμμα ή ένα γράφημα και τα γραφικά του φόντου 
κάνουν δυσανάγνωστη τη διαφάνεια.

5. Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση σε όλες τις διαφάνειες, πατήστε το κουμπί 
Εφαρμογή σε όλες.

6. Αναιρέστε την ενέργειά σας αν επιλέξατε κάτι. Μπορείτε να επαναφέρετε το 
φόντο σε λευκό αν επιλέξετε από το συμπαγές γέμισμα ένα λευκό φόντο.

6.2 Εφαρμογή Συνδυασμού Χρωμάτων 
Για παρουσιάσεις οι οποίες γίνονται με προβολέα (projector) και αναμμένα τα φώτα 
της αίθουσας προβολής είναι καλύτερα ο συνδυασμός χρωμάτων να είναι όσο το 
δυνατόν πιο φωτεινός με σκούρα γράμματα. Ένα σκούρο φόντο είναι καλύτερο για 
παρουσιάσεις οι οποίες πρόκειται να προβληθούν στην οθόνη ενός υπολογιστή. Ένας 
συνδυασμός χρωμάτων είναι ένα σύνολο από δώδεκα χρώματα που χρησιμοποι-
ούνται στις παρουσιάσεις διαφανειών. Ο συνδυασμός χρωμάτων ορίζει χρώματα για 
όλα τα στοιχεία της παρουσίασης, όπως για το φόντο, το κείμενο, τις γραμμές, τις 
σκιές κ.λπ., δηλαδή παρέχει μία πλήρη μορφοποίηση για την παρουσίαση σε σχέση με 
την επιλογή ενός απλού φόντου.

Για να εφαρμόσετε ένα συνδυασμό χρωμάτων:

1. Στην καρτέλα Σχέδιο, στην ομάδα Παραλλαγές πατήστε το κάτω βέλος και 
επιλέξτε Χρώματα, Γραμματοσειρές, Εφέ ή Στυλ φόντου, ανάλογα με την 
προσαρμογή που θέλετε να κάνετε στο συνδυασμό χρωμάτων.

1 2

2. Στην επιλογή Χρώματα, εμφανίζεται ένα σύνολο από έτοιμους συνδυασμούς 
χρωμάτων.

3. Για να εφαρμόσετε ένα συνδυασμό χρωμάτων στην παρουσίαση, κάντε απλώς 
κλικ πάνω στο συνδυασμό. Εναλλακτικά, αν θέλετε να εφαρμοσθεί ο συνδυ-
ασμός χρωμάτων σε όλες τις διαφάνειες ή σε αυτές που έχετε ήδη επιλέξει, 
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μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ πάνω στο συνδυασμό και να επιλέξετε από το 
μενού συντόμευσης Εφαρμογή σε όλες τις διαφάνειες ή Εφαρμογή σε επι-
λεγμένες διαφάνειες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Για να επιλέξετε μερικές μόνο διαφάνειες για να εφαρμόσετε τον επιθυμητό συν-

δυασμό, επιλέξτε τες χρησιμοποιώντας τις μικρογραφίες τους αριστερά στο παράθυρο. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Shift ή Ctrl για να επιλέξετε μία σειρά από συνεχόμενες 
διαφάνειες ή διάσπαρτες διαφάνειες, αντίστοιχα. Δείτε την ενότητα Επιλογή Διαφα-
νειών σε προηγούμενο κεφάλαιο.

6.2.1 Προσαρμογή Συνδυασμού Χρωμάτων
Για να δημιουργήσετε ένα δικό σας συνδυασμό χρωμάτων:

1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Παραλλαγές πατήστε το κάτω βέλος, 
επιλέξτε Χρώματα και στο κάτω μέρος επιλέξτε Προσαρμογή χρωμάτων.

4
3

2

2. Ορίστε τα 12 χρώματα όπως τα θέλετε.
3. Δώστε ένα Όνομα σε αυτό τον συνδυασμό.
4. Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση.

Από εδώ και μετά θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το συνδυασμό με τον ίδιο 
τρόπο όπως και τους υπόλοιπους συνδυασμούς.

Για να τροποποιήσετε ένα συνδυασμό χρωμάτων που έχετε δημιουργήσει:

1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Παραλλαγές πατήστε το κάτω βέλος, 
επιλέξτε Χρώματα και κάντε δεξιό κλικ στο συνδυασμό που έχετε δημιουργή-
σει.
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2. Από το μενού συντόμευσης επιλέξτε Επεξεργασία.
3. Από το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε τις αλλαγές που θέλετε, 

όπως κάνατε όταν δημιουργήσατε το συνδυασμό.

4. Στο τέλος, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση.

Για να διαγράψετε ένα συνδυασμό χρωμάτων που έχετε δημιουργήσει:

1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Παραλλαγές πατήστε το κάτω βέλος, 
επιλέξτε Χρώματα και κάντε δεξιό κλικ στο συνδυασμό που έχετε δημιουργή-
σει.

2. Από το μενού συντόμευσης επιλέξτε Διαγραφή.
3. Σας ζητείται επιβεβαίωση για το αν θέλετε πράγματι να διαγράψετε το συνδυ-

ασμό χρωμάτων.

Αφού εφαρμόσετε στις διαφάνειές σας ένα συνδυασμό χρωμάτων, μπορείτε να εφαρ-
μόσετε εκ των υστέρων μία άλλη γραμματοσειρά ή διάφορα εφέ ή ακόμα και ένα δια-
φορετικό χρώμα φόντου.

Για να εφαρμόσετε διάφορες μορφοποιήσεις σε ένα συνδυασμό χρωμάτων:

1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Παραλλαγές, πατήστε το κάτω βέλος και 
επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

 ● Γραμματοσειρές
 ● Εφέ
 ● Στυλ φόντου

Πειραματιστείτε με αυτές τις επιλογές ώστε να εξοικειωθείτε μαζί τους, αλλά τελικά 
μην εφαρμόσετε κάποιο συνδυασμό χρωμάτων στην παρουσίαση.
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