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Προχωρημένες τεχνικές 
επεξεργασίας 

Στόχος κεφαλαίου 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να μάθουμε επιπλέον δυνατότητες μορφο-

ποίησης χαρακτήρων και παραγράφων, με τα πλαίσια διαλόγου Γραμματο-

σειρά και Παράγραφος. Επίσης, θα μάθουμε να δημιουργούμε και να τροπο-

ποιούμε καταχωρίσεις Αυτόματου Κειμένου. 

Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα Microsoft Word 2003 διαθέτει πολλές λειτουργίες για την επεξερ-

γασία και τη μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων. Οι περισσότερες από 

αυτές είναι στα πλαίσια διαλόγου Γραμματοσειρά και Παράγραφος. 

Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά 

Προκειμένου να δώσουμε περισσότερη έμφαση στα έγγραφά μας, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο διαλόγου της εντολής Γραμματοσειρά του μενού 

Μορφή, το οποίο ενσωματώνει τις περισσότερες δυνατότητες της γραμμής εργα-

λείων Μορφοποίησης αλλά και πολλές επιπλέον. 

Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά, όπως βλέπουμε στην Εικόνα 5.1, περιέχει 

τις καρτέλες Γραμματοσειρά, Απόσταση χαρακτήρων, και Κίνηση. 
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Εικόνα 5.1 Η καρτέλα Γραμματοσειρά του πλαισίου διαλόγου  

Γραμματοσειρά 

Καρτέλα Γραμματοσειρά 

Στο πλαίσιο Γραμματοσειρά αυτής της καρτέλας, επιλέγουμε τη γραμματοσειρά 

που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Στο τμήμα Προεπισκόπηση, στο κάτω μέρος 

του πλαισίου διαλόγου (Εικόνα 5.1), εμφανίζεται ένα δείγμα της επιλεγμένης 

γραμματοσειράς με τις ιδιότητες που έχουμε καθορίσει. 

Τις ίδιες ρυθμίσεις μπορούμε επίσης να κάνουμε και στο πτυσσόμενο πλαίσιο κατα-

λόγου Γραμματοσειρά  της γραμμής εργαλείων Μορφοποίησης. 

Γραμματοσειρές True Type 

Στο κάτω μέρος του πλαισίου προεπισκόπησης, το πρόγραμμα μας ενημερώνει αν 

η επιλεγμένη γραμματοσειρά είναι True Type ή όχι. Οι γραμματοσειρές True Type 

εμφανίζονται στην οθόνη μας όπως ακριβώς θα τυπωθούν και στο χαρτί όταν στεί-

λουμε το έγγραφό μας για εκτύπωση. 
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Στυλ γραμματοσειράς 

Στο πλαίσιο Στυλ καθορίζουμε τις ιδιότητες της γραμματοσειράς του κειμένου, 

δηλαδή κανονική γραφή, έντονη γραφή, πλάγια γραφή, ή και έντονη και πλάγια 

γραφή. 

Αυτά τα στυλ γραμματοσειράς μπορούμε να τα επιλέξουμε και στη γραμμή εργα-

λείων Μορφοποίησης, με τα κουμπιά Έντονη γραφή  και Πλάγια γραφή , ή 

χρησιμοποιώντας τους συνδυασμούς πλήκτρων: 

� Ctrl + B για Έντονη γραφή 

� Ctrl + I για Πλάγια γραφή 

Μέγεθος γραμματοσειράς 

Εδώ επιλέγουμε το Μέγεθος της γραμματοσειράς. Το πρόγραμμα προτείνει κά-

ποια προκαθορισμένα μεγέθη μεταξύ 8 και 72 στιγμών. Μπορούμε όμως να πλη-

κτρολογήσουμε ακριβώς το μέγεθος που θέλουμε να έχουν οι χαρακτήρες του κει-

μένου μας. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πληκτρολογήσουμε και να χρησι-

μοποιήσουμε τα μεγέθη 6, 25, 50, 150, 500, και άλλα. 

Για να κατανοήσουμε πώς το πρόγραμμα υπολογίζει τα μεγέθη των γραμματοσει-

ρών, πρέπει να γνωρίζουμε ότι μία ίντσα, δηλαδή 2,54 εκατοστά, αντιστοιχεί σε 72 

στιγμές. Για παράδειγμα, 12 στιγμές ισοδυναμούν με το 1/6 μίας ίντσας, δηλαδή 

με 0,42 εκατοστά περίπου. 

Το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου μπορούμε να το καθορίσουμε και 

στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης, με το πτυσσόμενο πλαίσιο καταλόγου Μέ-

γεθος γραμματοσειράς . 

Χρώμα γραμματοσειράς 

Στο πλαίσιο Χρώμα γραμματοσειράς επιλέγουμε το χρώμα των χαρακτήρων. Ό-

ταν πατάμε στο κάτω βέλος στα δεξιά του πλαισίου, εμφανίζεται μια παλέτα με τα 

διαθέσιμα χρώματα. Αν το χρώμα που θέλουμε δεν υπάρχει στην παλέτα, μπορού-

με να το καθορίσουμε πατώντας στην επιλογή Περισσότερα χρώματα. 

Αυτή τη ρύθμιση μπορούμε να την κάνουμε και με το κουμπί Χρώμα γραμματο-

σειράς  της γραμμής εργαλείων Σχεδίασης, ή της γραμμής εργαλείων Μορ-

φοποίησης.  
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Στυλ υπογράμμισης 

Στο πλαίσιο Στυλ υπογράμμισης επιλέγουμε το είδος της υπογράμμισης που θέ-

λουμε. Αν πατήσουμε στο κάτω βέλος στα δεξιά του πλαισίου, θα εμφανιστούν τα 

διαθέσιμα στυλ υπογράμμισης. 

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε τις διάφορες επιλογές υπογράμμι-

σης που μπορούμε να εφαρμόσουμε, το όνομά τους, και τον τρόπο με τον οποίο 

εμφανίζονται: 

Στυλ υπογράμμισης Δείγμα υπογράμμισης 

 

Υπογράμμιση λέξεων 

 
Υπογράμμιση 

 

Διπλή υπογράμμιση 

 

Παχιά υπογράμμιση 

 

Διάστικτη υπογράμμιση 

 

Έντονη διάστικτη υπογράμμιση 

 

Υπογράμμιση με διακεκομμένη γραμμή 

 

Έντονη διακεκομμένη υπογράμμιση 

 

Επιμήκης διακεκομμένη υπογράμμιση 

 

Έντονη επιμήκης διακεκομμένη υπογράμμιση 

 

Υπογράμμιση τελεία - παύλα 

 

Έντονη διάστικτη διακεκομμένη υπογράμμιση 

 

Υπογράμμιση τελεία – τελεία – παύλα  

 

Έντονη διάστικτη – διάστικτη – διακεκομμένη 

υπογράμμιση 

 

Κυματιστή υπογράμμιση 

 

Έντονη κυματιστή υπογράμμιση 

 

Διπλή κυματιστή υπογράμμιση 
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Αν θέλουμε την προκαθορισμένη υπογράμμιση που προτείνει το πρόγραμμα, μπο-

ρούμε να πατήσουμε στο κουμπί Υπογράμμιση  της γραμμής εργαλείων Μορ-

φοποίησης, ή το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + U. 

Χρώμα υπογράμμισης 

Εδώ επιλέγουμε το χρώμα της υπογράμμισης. Αν το χρώμα που θέλουμε δεν υ-

πάρχει στην παλέτα, μπορούμε να το καθορίσουμε πατώντας στην επιλογή Περισ-

σότερα χρώματα. 

Εφέ 

Στην ομάδα επιλογών Εφέ, καθορίζουμε τις πρόσθετες ιδιότητες που θέλουμε να 

έχει το κείμενό μας:  

Διακριτή διαγραφή  Σχεδιάζει μια γραμμή στη μέση του ύψους του κειμένου 

Διπλή διακριτή διαγραφή Σχεδιάζει μια διπλή γραμμή στη μέση του ύψους του κει-

μένου  

Εκθέτης Μικραίνει το μέγεθος των επιλεγμένων χαρακτήρων και 

τους 
μεταφέρει ψηλότερα

 από τη γραμμή βάσης 

Δείκτης Μικραίνει το μέγεθος των επιλεγμένων χαρακτήρων και 

τους μεταφέρει χαμηλότερα
 
από τη γραμμή βάσης 

Σκιά Προσθέτει σσκκιιάά στους χαρακτήρες 

Περίγραμμα Εμφανίζει μόνο το    και όχι 

το γέμισμά τους 

Ανάγλυφα Δίνει ααανννάάάγγγλλλυυυφφφηηη όψη στο κείμενο 

Χαραγμένα Δίνει την εντύπωση ότι το κείμενο είναι χχχαααρρραααγγγμμμέέένννοοο 

Μικρά κεφαλαία Μετατρέπει το κείμενο σε ΜΙΚΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Όλα κεφαλαία Μετατρέπει όλους τους χαρακτήρες σε ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ  

Κρυφό  Κρύβει το κείμενο από την οθόνη και από την εκτύπωση 

Προεπισκόπηση 

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπαμε και προηγουμένως, το πρόγραμμα μας δείχνει ποια 

θα είναι η μορφή του κειμένου μας αφού εφαρμόσουμε τις επιλογές που έχουμε 

κάνει. 
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Για να ρυθμίσουμε το πρόγραμμα ώστε να εμφανίζει το κρυφό 
κείμενο στα έγγραφά μας, διαλέγουμε την εντολή Επιλογές από 
το μενού Εργαλεία και εμφανίζουμε τα περιεχόμενα της καρτέ-
λας Προβολή. Στη συνέχεια, ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου 
Κρυφό κείμενο στο τμήμα Σημάδια μορφοποίησης της καρ-
τέλας, και πατάμε στο κουμπί ΟΚ. Το κρυφό κείμενο θα εμφανί-
ζεται με διάστικτη υπογράμμιση. 

Εφαρμογή εφέ στο κείμενο 

Προκειμένου να κατανοήσουμε την εφαρμογή εφέ σε κείμενο, θα δούμε ένα παρά-

δειγμα. Για να καταχωρίσουμε τον αριθμό «10 εις την έκτη» (10
6
) κάνουμε τα 

εξής: 

� Πληκτρολογούμε τα ψηφία 106. 

� Επιλέγουμε τον αριθμό 6. 

� Επιλέγουμε την εντολή Γραμματοσειρά από το μενού Μορφή. 

� Ανοίγουμε την καρτέλα Γραμματοσειρά. 

� Στην ομάδα επιλογών Εφέ, ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Εκθέτης. 

� Ένα σημάδι ελέγχου εμφανίζεται στο πλαίσιο, ενώ στο τμήμα Προεπισκόπηση 

βλέπουμε ένα δείγμα του αποτελέσματος των ρυθμίσεών μας. 

� Πατάμε στο OK. 

Με παρόμοιο τρόπο εφαρμόζονται και τα υπόλοιπα εφέ της καρτέλας. 

Καρτέλα Απόσταση χαρακτήρων 

Η καρτέλα Απόσταση χαρακτήρων του πλαισίου διαλόγου Γραμματοσειρά μάς 

δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε την απόσταση και τη θέση των χαρακτήρων. 

Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται οι ρυθμίσεις που μπορούμε να κά-

νουμε. 

Κλίμακα  

Στο πλαίσιο Κλίμακα μπορούμε να αλλάξουμε το πλάτος των χαρακτήρων του 

κειμένου, δηλαδή να τους πλατύνουμε ή να τους συμπιέσουμε, ορίζοντας την κα-

τάλληλη ποσοστιαία τιμή. Μπορούμε να καταχωρίσουμε οποιονδήποτε ακέραιο 

αριθμό μεταξύ 1 και 600. 
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Παράδειγμα επέκτασης και συμπίεσης κειμένου: 

Αυτό το κείμενο έχει κλίμακα 150% 

Αυτό το κείμενο έχει κλίμακα 80% 

 

Εικόνα 5.2 Η καρτέλα Απόσταση χαρακτήρων  

του πλαισίου διαλόγου Γραμματοσειρά 

Απόσταση 

Στο πλαίσιο Απόσταση μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ της κανονικής, της εκτε-

ταμένης, ή της συμπυκνωμένης απόστασης χαρακτήρων.  

 

Εικόνα 5.3 Οι επιλογές απόστασης χαρακτήρων 
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Αν επιλέξουμε Εκτεταμένη ή Συμπυκνωμένη απόσταση, στο πλαίσιο Κατά μπο-

ρούμε να καθορίσουμε το μέγεθος της απόστασης αυτής σε στιγμές. Η λειτουργία 

αυτή διαφέρει από την κλίμακα, στο ότι ρυθμίζει την απόσταση μεταξύ των χαρα-

κτήρων και όχι το πλάτος τους. 

Παράδειγμα εκτεταμένης, κανονικής, και συμπυκνωμένης απόστασης κειμένου: 

Κ ε ί μ ε ν ο  μ ε  ε κ τ ε τ α μ έ ν η  α π ό σ τ α σ η  χ α ρ α κ τ ή ρ ω ν  1 , 5  σ τ  

Κείμενο με κανονική απόσταση χαρακτήρων 

Κείμενο με συμπυκνωμένη απόσταση χαρακτήρων 1,5 στ 

Θέση 

Το κείμενο που καταχωρίζουμε στα έγγραφά μας τοποθετείται επάνω σε μια νοητή 

γραμμή, η οποία ονομάζεται γραμμή βάσης. Στο πλαίσιο Θέση ρυθμίζουμε την κα-

τακόρυφη απόσταση των χαρακτήρων από τη γραμμή βάσης. Αν επιλέξουμε Υπε-

ρυψωμένη ή Χαμηλωμένη θέση, στο πλαίσιο Κατά μπορούμε να καθορίσουμε 

την αντίστοιχη απόσταση σε στιγμές. 

Παράδειγμα υπερυψωμένου και χαμηλωμένου κειμένου: 

 

Αυτό το κείμενο 
είναι υπερυψωμένο 

κατά 5 στ.
 

Αυτό το κείμενο 
είναι χαμηλωμένο 

κατά 5 στ. 

 

Διαγραμμάτωση γραμματοσειράς 

Η απόσταση μεταξύ διαφόρων χαρακτήρων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον τύ-

πο γραμματοσειράς που χρησιμοποιούμε, με αποτέλεσμα η απόσταση μεταξύ των 

χαρακτήρων του κειμένου μας να μην είναι πάντα ομοιόμορφη.  

Για να ρυθμίσουμε αυτόματα την απόσταση μεταξύ των συνδυασμών χαρακτή-

ρων, ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Διαγραμμάτωση γραμματοσειράς από. 

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο στιγμές και άνω καταχωρίζουμε μια τιμή για το μικρό-

τερο μέγεθος γραμματοσειράς από το οποίο θα ισχύει η διαγραμμάτωση. Το πρό-

γραμμα θα εφαρμόσει διαγραμμάτωση, δηλαδή αρμονική απόσταση χαρακτήρων, 

στο μέγεθος γραμματοσειράς που καταχωρίσαμε και σε όλα τα μεγέθη που είναι 

μεγαλύτερα από αυτό, αλλά δε θα εφαρμόσει διαγραμμάτωση στα μικρότερα με-

γέθη γραμματοσειράς. 
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Καρτέλα Κίνηση 

Στην καρτέλα Κίνηση, μπορούμε να εφαρμόσουμε στο κείμενο διάφορα εφέ κίνησης. 

Απλώς επιλέγουμε το εφέ που θέλουμε από τη λίστα Κινήσεις, και στο πλαίσιο Προ-

επισκόπηση εμφανίζεται ένα δείγμα του κειμένου με τις καθορισμένες ρυθμίσεις. 

Φυσικά, αυτά τα εφέ κίνησης δεν μπορούν να τυπωθούν στο χαρτί. 

 

Εικόνα 5.4 Η καρτέλα Κίνηση του πλαισίου διαλόγου Γραμματοσειρά 

 

Αν η κίνηση δεν εφαρμοστεί στο επιλεγμένο κείμενο, διαλέγουμε 
την εντολή Επιλογές από το μενού Εργαλεία, πατάμε στην 
καρτέλα Προβολή, και στη συνέχεια ενεργοποιούμε το πλαίσιο 
ελέγχου Κινούμενο κείμενο του τμήματος Εμφάνιση. 



Επεξεργασία κειμένου: Word 2003 

84 

Μορφοποίηση παραγράφων 

Για τη μορφοποίηση των παραγράφων του κειμένου, μπορούμε να χρησιμοποιού-

με τα κουμπιά της γραμμής εργαλείων Μορφοποίηση, αλλά και το πλαίσιο διαλό-

γου Παράγραφος που εμφανίζεται όταν επιλέγουμε την ομώνυμη εντολή από το 

μενού Μορφή. Αυτό το πλαίσιο διαλόγου μάς επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες 

ρυθμίσεις και, όπως βλέπουμε στην Εικόνα 5.5, περιέχει τις καρτέλες Εσοχές και 

διαστήματα και Αλλαγή γραμμής και σελίδας. 

 

Εικόνα 5.5 Η καρτέλα Εσοχές και διαστήματα  

του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος 

Καρτέλα Εσοχές και διαστήματα 

Στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα μπορούμε να κάνουμε τις παρακάτω ρυθ-

μίσεις. 






