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Ξεκίνημα του H/Y 
και το περιβάλλον  
των Windows XP 

 

 

 

 

 

2.1 Άνοιγμα – Κλείσιμο – Επανεκκίνηση 

Για να ξεκινήσουμε τη λειτουργία του Η/Υ πρέπει να πατήσουμε τον κεντρικό μεγάλο διακόπτη 

λειτουργίας στην πρόσοψη του κουτιού. Αφού περάσει λίγος χρόνος μέχρι να "φορτωθεί" το απα-

ραίτητο λογισμικό του συστήματος, θα εμφανιστεί η εισαγωγική οθόνη των Windows XP η οποία 

μοιάζει με την επόμενη Εικόνα 2.1. 

 

Εικόνα 2.1.    Η εισαγωγική οθόνη του περιβάλλοντος εργασίας 
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Αν πατήσουμε στο κουμπί Έναρξη και μετά στο κουμπί Σβήσιμο, θα εμφανιστεί το πλαίσιο δια-

λόγου της Εικόνας 2.2. 

 

Εικόνα 2.2.    Το πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται κατά το σβήσιμο του Η/Υ 

Με το κουμπί Απενεργοποίηση μπορούμε να κλείσουμε τον Η/Υ. Με το κουμπί Επανεκκίνηση 

μπορούμε να τον ξεκινήσουμε πάλι, χωρίς να χρειαστεί να ξαναπατήσουμε τον διακόπτη. 

 

Κλείνουμε πάντα τον Η/Υ ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω 

και όχι πατώντας κάποιο διακόπτη ή αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από την 

πρίζα. Αν δεν το κάνουμε έτσι, μπορεί να χάσουμε κάποια από τις εργασίες μας ή να 

προκαλέσουμε βλάβη στο σύστημα. 

 

2.2 Το ποντίκι στα Windows 

Το ποντίκι είναι το εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε σχεδόν τα πάντα στα Windows, 

εκτός βέβαια από πληκτρολόγηση κειμένου. Ένα ποντίκι μοιάζει με αυτό της Εικόνας 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.3    Ένα συνηθισμένο ποντίκι 

Δεξιό πλήκτρο 

Το πλήκτρο αυτό εμφανίζει 

διάφορα μενού, ανάλογα με το 

σημείο που βρίσκεται ο δείκτης 

του ποντικιού. Από τα μενού 

αυτά μπορούμε να επιλέγουμε 

διάφορες εργασίες. 

Αριστερό πλήκτρο 

Είναι το πλήκτρο που  

χρησιμοποιούμε συχνότερα.  

Απλό κλικ: Ένα πάτημα του πλήκτρου.  

Διπλό κλικ: Δύο συνεχόμενα γρήγορα 

πατήματα του πλήκτρου. 

Τροχός 

Όταν στην οθόνη δε χωράει ολόκληρο το παράθυρο ερ-

γασίας, ο τροχός μας επιτρέπει να κυλάμε το περιεχόμε-

νο του παραθύρου προς τα πάνω ή προς τα κάτω, έτσι 

ώστε να βλέπουμε κάθε φορά και ένα τμήμα του. 
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Ο δείκτης του ποντικιού παίρνει διάφορες μορφές, ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται ή την ερ-

γασία που κάνει ο Η/Υ. Μερικές από αυτές φαίνονται στην Εικόνα 2.4. 

 

Κανονική κατάσταση. Ο Η/Υ περιμένει κάποια ενέργειά μας 

Ο Η/Υ είναι απασχολημένος. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε αν δεν εμφανιστεί ο δείκτης  

της κανονικής κατάστασης 

 

Ο Η/Υ είναι απασχολημένος, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποια ενέργεια 

 

Κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο μπορούμε να αλλάξουμε το πλάτος ενός παραθύρου 

 

Κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο μπορούμε να αλλάξουμε το ύψος ενός παραθύρου 

 

Κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο μπορούμε να αλλάξουμε ταυτόχρονα το πλάτος και  

το ύψος ενός παραθύρου 

Κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο μπορούμε να μετακινήσουμε ένα παράθυρο 

 

Στο σημείο αυτό μπορούμε να κάνουμε απλό κλικ 

 

 

Στο σημείο αυτό τα Windows δε μας επιτρέπουν να κάνουμε κάτι 

Εικόνα 2.4.    Οι μορφές που μπορεί να πάρει ο δείκτης του ποντικιού 

 

Για να επιλέξουμε κάτι συνήθως πρέπει να κάνουμε απλό κλικ, ενώ για να ανοίξουμε 

ένα παράθυρο ή για να εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα πρέπει να κάνουμε διπλό κλικ. 

Συνήθως, το διπλό κλικ γίνεται σε εικονίδια και όχι σε κείμενο. Μερικές φορές, αν ο 

χρόνος μεταξύ των δύο κλικ δεν είναι ο κατάλληλος, το διπλό κλικ σε κείμενο δεν έχει 

το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάντως, ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε να 

ξαναδοκιμάσουμε. 

Αν πατήσουμε κατά λάθος το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και θέλουμε να ξεφορτωθού-

με το μενού που εμφανίστηκε, αρκεί να κάνουμε ένα απλό κλικ (με το αριστερό πλή-

κτρο) σε μια περιοχή όπου ο δείκτης έχει το σχήμα κανονικής κατάστασης. 
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2.3 Το πληκτρολόγιο στα Windows 

Εκτός από την πληκτρολόγηση κειμένου, το πληκτρολόγιο μάς δίνει τη δυνατότητα να εκτελούμε 

και κάποιες από τις λειτουργίες του ποντικιού, κερδίζοντας έτσι χρόνο (Εικόνα 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.5.    Το πληκτρολόγιο και ορισμένα βασικά πλήκτρα του 

Εκτός από τα απλά πατήματα πλήκτρων, συχνά είναι χρήσιμοι οι συνδυασμοί δύο ή περισσότε-

ρων πλήκτρων. Για παράδειγμα: 

� Συνδυασμός πλήκτρων Alt-Tab (Πατάμε και κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Alt και μετά πα-

τάμε μία φορά το Tab): Επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών παραθύρων. 

� Συνδυασμός πλήκτρων Alt-Shift (Πατάμε και κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Alt και έπειτα 

πατάμε το Shift): Αλλάζει τη γλώσσα από Αγγλικά σε Ελληνικά και αντίστροφα. 

Πλήκτρο Windows 

Ενεργοποιεί  

το κουμπί Έναρξη 

Πλήκτρο Escape 

Ακυρώνει την τρέχουσα 

λειτουργία 

Πλήκτρο Enter 

Αποδοχή προεπιλογών  

στα πλαίσια διαλόγου. 
Πλήκτρο Alt

 

Πλήκτρο Tab

Πλήκτρο Shift 

Πλήκτρο Ctrl (Control) 

Πλήκτρο Delete 

Διαγράφει την τρέχουσα 

επιλογή. 

Πλήκτρο NumLock 

Αν το πατήσουμε μία φορά 

θα ανάψει ένα λαμπάκι και 

μπορούμε να χρησιμο-

ποιούμε την επιλεγμένη 

περιοχή σαν αριθμομηχανή.
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� Συνδυασμός πλήκτρων Ctrl-C (Πατάμε και κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και μετά πα-

τάμε το C): Αντιγράφει την τρέχουσα επιλογή. 

� Συνδυασμός πλήκτρων Ctrl-Alt-E (Πατάμε και κρατάμε πατημένα τα πλήκτρα Ctrl και Alt  δι-

αδοχικά και τέλος πατάμε το Ε): Εμφανίζει το σύμβολο του Ευρώ (€). 

2.4 Επιφάνεια εργασίας – Παράθυρα – Γραμμή εργασιών 

Η επιφάνεια εργασίας και η γραμμή εργασιών είναι τα μέρη που φαίνονται στην Εικόνα 2.6. 

 
 

 

Εικόνα 2.6.    Η επιφάνεια εργασίας και η γραμμή εργασιών 

Για να κάνουμε μια εργασία στα Windows πρέπει να ανοίξουμε το κατάλληλο πρόγραμμα. Για πα-

ράδειγμα, αν θέλουμε να γράψουμε ένα σύντομο και απλό κείμενο μπορούμε να ανοίξουμε το 

πρόγραμμα Σημειωματάριο, ενώ αν θέλουμε να κάνουμε αριθμητικές πράξεις πρέπει να ανοίξου-

με το πρόγραμμα Αριθμομηχανή. 

Κάθε πρόγραμμα ανοίγει και εκτελείται σε ένα δικό του παράθυρο (Παράθυρα = Windows). Στην 

επιφάνεια εργασίας είναι δυνατό να είναι ανοικτά την ίδια στιγμή πολλά παράθυρα (όσα και τα 

προγράμματα που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή). 

Η γραμμή εργασιών 



26  Δημιουργώ και μαθαίνω με τον υπολογιστή 

 

Για να πάρουμε μια ιδέα για το ρόλο της επιφάνειας εργασίας, μπορούμε να την παρομοιάσουμε 

με την επιφάνεια του γραφείου στο σπίτι μας, πάνω στην οποία έχουμε βιβλία, τετράδια, μπλοκ 

ζωγραφικής, χρώματα, μολύβια, κομπιουτεράκι για πράξεις, τηλέφωνο και άλλα εργαλεία ή συ-

σκευές. Όταν θέλουμε να ζωγραφίσουμε, βάζουμε σε μια άκρη όσα δε χρειαζόμαστε και απλώ-

νουμε στο μεγαλύτερο χώρο το μπλοκ ζωγραφικής και τα χρώματα. Αργότερα, αν θελήσουμε να 

γράψουμε ένα γράμμα, βάζουμε στην άκρη όσα δε χρειαζόμαστε και απλώνουμε μπροστά μας το 

τετράδιο και τα μολύβια. Μπορούμε ακόμη να χωρίσουμε στα δύο την επιφάνεια του γραφείου 

και να χρησιμοποιήσουμε τη μισή για ζωγραφική και την άλλη μισή για γράψιμο. 

Μπορούμε να πούμε ότι η επιφάνεια του γραφείου μας αντιστοιχεί στην επιφάνεια εργασίας των 

Windows. Τα αντικείμενα και τα εργαλεία του γραφείου μας, μαζί με τις εργασίες που κάνουμε με 

αυτά, αντιστοιχούν στα προγράμματα που βρίσκονται στα παράθυρα των Windows. 

Αν στην επιφάνεια εργασίας είναι ανοιχτά πολλά παράθυρα (Εικόνα 2.7), σίγουρα δεν είναι δυνα-

τό να φαίνονται όλα ταυτόχρονα, γιατί δε χωρούν στον περιορισμένο χώρο της οθόνης. 

 

Εικόνα 2.7.    Τρία ανοικτά παράθυρα στην επιφάνεια εργασίας 

Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, τα Windows μας επιτρέπουν να κάνουμε κάποιους χειρισμούς 

στα παράθυρα, όπως φαίνεται στις Εικόνες 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 και 2.12. 
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2.4.1 Μεγιστοποίηση παραθύρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.8.    Το παράθυρο «Χωρίς τίτλο – Σημειωματάριο» είναι μεγιστοποιημένο  

και καλύπτει όλη την επιφάνεια εργασίας 

2.4.2 Ελαχιστοποίηση παραθύρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.9.    Το παράθυρο «Χωρίς τίτλο - Σημειωματάριο», ελαχιστοποιημένο 

Αν κάνουμε κλικ εδώ στο 

παράθυρο «Χωρίς τίτλο – 

Σημειωματάριο», το παρά-

θυρο θα μεγιστοποιηθεί και 

θα καταλάβει ολόκληρη την 

επιφάνεια εργασίας. Τα 

άλλα ανοιχτά παράθυρα θα 

παραμείνουν κρυμμένα από 

πίσω του. 

Αν κάνουμε κλικ εδώ στο 

παράθυρο «Χωρίς τίτλο – 

Σημειωματάριο», το παρά-

θυρο θα ελαχιστοποιηθεί 

και θα εξαφανιστεί από την 

επιφάνεια εργασίας, χωρίς 

όμως να κλείσει. Αυτό θα 

επιτρέψει να εμφανιστούν 

τα άλλα ανοιχτά παράθυρα 

που βρίσκονται πίσω του. 

Στη γραμμή εργασιών εμφανίζονται όλα τα ανοιχτά παράθυρα, είτε είναι ελαχιστοποιημένα είτε όχι. Για να επα-

ναφέρουμε ένα παράθυρο στην επιφάνεια εργασίας πρέπει να κάνουμε κλικ στο εικονίδιό του στη γραμμή ερ-

γασιών. Έτσι, αν κάνουμε κλικ εδώ, θα επαναφέρουμε το παράθυρο «Χωρίς τίτλο - Σημειωματάριο» στην κα-

τάσταση που βρίσκονταν πριν από την ελαχιστοποίηση. 
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2.4.3 Αλλαγή μεγέθους παραθύρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.10.    Ένα παράθυρο μικρού μεγέθους 

Αν μετακινήσουμε το ποντίκι σε κάποια πλευρά ή γωνία του παραθύρου, το σχήμα του δείκτη θα 

αλλάξει από την κανονική μορφή      σε κάποια από τις μορφές                                  . 

Κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύροντας, μπορούμε να αλλάξουμε 

το μέγεθος του παραθύρου όπως μας βολεύει. 

2.4.4 Μετακίνηση παραθύρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το κουμπί εμφανίζεται 

μόνο σε μεγιστοποιημένα  

παράθυρα. 

Αν κάνουμε κλικ εδώ, το μέγε-

θος του παραθύρου θα μικρύνει 

και έτσι θα μπορέσουμε να 

δούμε ένα μέρος αυτών που 

κρύβονται πίσω του. 

Τοποθετώντας κάπου στην μπλε μπάρα 

του παραθύρου το δείκτη του ποντικιού και 

πατώντας και κρατώντας πατημένο το αρι-

στερό πλήκτρο του, μπορούμε να μετακι-

νήσουμε το παράθυρο σε όποια θέση της 

επιφάνειας εργασίας θέλουμε. 
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Εικόνα 2.11.    Μετακίνηση παραθύρου 

Ενεργό παράθυρο – Εναλλαγή μεταξύ παραθύρων 

Όταν έχουμε πολλά παράθυρα ανοιχτά, ένα από αυτά κάθε φορά είναι το ενεργό παράθυρο, 

δηλαδή αυτό στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε. Το ενεργό παράθυρο ξεχωρίζει από τα άλλα 

επειδή η πάνω μπάρα του έχει έντονο μπλε χρώμα και βρίσκεται πάντα σε πρώτο πλάνο. Για 

παράδειγμα, στην επόμενη εικόνα 2.12, ενεργό είναι το παράθυρο Χωρίς τίτλο – Σημειωματάριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.12.    Ενεργοποίηση παραθύρου 

Κάνοντας κλικ εδώ, θα 

κάνουμε ενεργό το πα-

ράθυρο «Χωρίς τίτλο – 

Σημειωματάριο» και θα 

το επαναφέρουμε έτσι σε 

πρώτο πλάνο. 

Κάνοντας κλικ εδώ, θα κάνουμε 

ενεργό το παράθυρο  

«Αριθμομηχανή» και θα το  

φέρουμε έτσι σε πρώτο πλάνο. 
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Η εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων μπορεί να γίνει και από το πληκτρολόγιο, με τη χρήση του 

συνδυασμού πλήκτρων Alt–Tab. 

Κλείσιμο παραθύρου 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κλείσιμο ενός παραθύρου σημαίνει και τερματισμό του αντίστοι-

χου προγράμματος. Υπάρχει περίπτωση, μετά το κλικ στο κουμπί Κλεισίματος, να 

εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, που συνήθως μας ρωτάει αν θέλουμε να απο-

θηκεύσουμε τη δουλειά μας. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί αν απα-

ντήσουμε όχι, υπάρχει περίπτωση να χάσουμε τη δουλειά που κάναμε στο παρά-

θυρο που θέλουμε να κλείσουμε. 

 

Εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας 

Όταν δουλεύουμε με πολλά ανοιχτά παράθυρα, μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί να δούμε την 

επιφάνεια εργασίας. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε όλα τα ανοιχτά πα-

ράθυρα, κάτι που είναι όμως χρονοβόρο. 

Μπορούμε ωστόσο να εμφανίσουμε γρήγορα την επιφάνεια εργασίας, πατώντας στο κουμπί   

της γραμμής εργασιών. 

Γραμμές κύλισης στα παράθυρα 

Πολύ συχνά, σε ένα ανοιχτό παράθυρο, 

μεγιστοποιημένο ή όχι, δεν εμφανίζονται 

όλα τα περιεχόμενά του επειδή είναι πολ-

λά και δε χωρούν σε αυτό. Στην περίπτω-

ση αυτή στο παράθυρο εμφανίζεται μια 

κατακόρυφη, ή και μια οριζόντια, γραμμή 

κύλισης. Στην Εικόνα 2.13 βλέπουμε ένα 

παράθυρο που διαθέτει και τις δύο γραμ-

μές κύλισης. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.13.    Ένα παράθυρο  

με τις δύο γραμμές κύλισης 

Αν κάνουμε κλικ εδώ, θα κλείσουμε οριστικά το παράθυρο. Το παράθυρο θα 

εξαφανιστεί και από την επιφάνεια εργασίας και από τη γραμμή εργασιών. 
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Μπορούμε να κυλίουμε τα περιεχόμενα ενός παραθύρου, έτσι ώστε να βλέπουμε όποιο τμήμα 

του θέλουμε, με τους παρακάτω τρόπους (Εικόνα 2.14): 

 

Εικόνα 2.14.    Προβολή των περιεχομένων ενός παραθύρου 

 

Προτιμάμε να εργαζόμαστε σε μεγιστοποιημένα παράθυρα 

Αυτό μας επιτρέπει να βλέπουμε το μεγαλύτερο μέρος των περιεχομένων τους και έτσι 

να έχουμε καλύτερη αντίληψη του χώρου της δουλειάς μας. 

 

Κλείνουμε τα παράθυρα που δε χρειαζόμαστε 

Τα πολλά ανοιχτά παράθυρα, εκτός του ότι δημιουργούν σύγχυση, μειώνουν την από-

δοση του Η/Υ σε βάρος των εφαρμογών — παραθύρων που πραγματικά χρειαζόμα-

στε. 

 

 

1 
Κάνοντας διαδοχικά κλικ στα βελάκια. 

Αυτό προκαλεί κύλιση κατά μια γραμμή 

για κάθε κλικ. 

3

Γυρνώντας τον τροχό  

του ποντικιού. 

2

Πατώντας, κρατώντας πατημένο,  

και σύροντας το αριστερό πλήκτρο 

του ποντικιού. 




