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Microsoft Word 2007 

Στόχος κεφαλαίου 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να μάθουμε τους διάφορους τρόπους εκκίνη-

σης του Microsoft Word, τα στοιχεία της οθόνης του προγράμματος, και τον τρόπο 

χρήσης τους. 

Εισαγωγή 

Η εφαρμογή λογισμικού Microsoft Word είναι ένας επεξεργαστής κειμένου σχεδια-

σμένος για να λειτουργεί στο περιβάλλον των Windows. Ένας επεξεργαστής κειμένου 

διαθέτει εργαλεία και λειτουργίες που μας επιτρέπουν να δημιουργούμε απλά ή πολύ-

πλοκα έγγραφα, να επεξεργαζόμαστε και να μορφοποιούμε κείμενο με εύκολο και 

αποτελεσματικό τρόπο. 

Το Microsoft Word είναι ένα από τα δημοφιλέστερα και ισχυρότερα προγράμματα 

επεξεργασίας κειμένου που κυκλοφορούν στην αγορά. Άλλες παρόμοιες εφαρμογές 

είναι το WordPerfect, το AmiPro, κ.λπ. 

Κεφάλαιο 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
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Άνοιγμα της εφαρμογής Microsoft Word 

Η εκκίνηση του προγράμματος Microsoft Word μπορεί να γίνει με διάφορους τρό-

πους. Οι δύο βασικότεροι είναι οι παρακάτω: 

� Πατάμε στο κουμπί Έναρξη  της γραμμής εργασιών, μετά στην εντολή Όλα τα 

προγράμματα, και στη συνέχεια στο φάκελο Microsoft Office. Τέλος, πατάμε 

στην εντολή Microsoft Office Word 2007 (Εικόνα 1.1). 

� Αν έχουμε μια συντόμευση για το Microsoft Word στην επιφάνεια εργασίας, δι-

πλοπατάμε στο εικονίδιο της συντόμευσης (Εικόνα 1.2). 

 

Εικόνα 1.1 � Εκκίνηση του Microsoft Word 2007 

 

Εικόνα 1.2 � Εικονίδιο συντόμευσης για το Microsoft Word 
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Η οθόνη του Microsoft Word 2007 

Τα βασικά στοιχεία της οθόνης του Microsoft Word 2007, όπως φαίνονται στην Εικό-

να 1.3, είναι τα εξής: 

 

 

   

 

 

Εικόνα 1.3 � Τα βασικά στοιχεία της οθόνης του Microsoft Word 

Γραμμή τίτλου 

Η οριζόντια γραμμή στην κορυφή των παραθύρων περιλαμβάνει το όνομα του προ-

γράμματος και του ενεργού εγγράφου, και ονομάζεται γραμμή τίτλου. 

Στο δεξιό άκρο της γραμμής τίτλου βρίσκονται τα κουμπιά Ελαχιστοποίησης , 

Μεγιστοποίησης , και Κλεισίματος  . 

Κουμπί 

Office 

Γραμμή εργαλείων  

Γρήγορης πρόσβασης 

Κορδέλα 

Γραμμή 

τίτλου 

Γραμμή κατάστασης 

Κουμπί  

Κλεισίματος 

Σημείο εισαγωγής 

Κουμπί εμφάνισης πλαισίου διαλόγου 

Καρτέλες 
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Κουμπί Ελαχιστοποίησης 

Ελαχιστοποιεί το παράθυρο, δηλαδή το αφαιρεί από την οθόνη αφήνοντας μόνο το 

κουμπί του στη γραμμή εργασιών. Το πρόγραμμα εξακολουθεί να λειτουργεί όπως 

πριν, αλλά στο παρασκήνιο. 

Προκειμένου να εμφανίσουμε ξανά το παράθυρο στην οθόνη μας, πατάμε στο κουμπί 

του στη γραμμή εργασιών. 

Κουμπί Μεγιστοποίησης 

Όταν πατάμε στο κουμπί Μεγιστοποίησης , το παράθυρο μεγιστοποιείται ώστε να 

καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη μας. Μετά από τη μεγιστοποίηση του παραθύρου, 

το κουμπί αλλάζει μορφή και γίνεται κουμπί Επαναφοράς . 

Ένας άλλος τρόπος για να μεγιστοποιήσουμε ένα παράθυρο είναι να διπλοπατήσουμε 

στη γραμμή τίτλου του. 

Κουμπί Επαναφοράς 

Το κουμπί Επαναφοράς  επαναφέρει το μεγιστοποιημένο παράθυρο στο μέγεθος 

και τη θέση που είχε πριν από τη μεγιστοποίηση. 

Ένας άλλος τρόπος για να επαναφέρουμε ένα μεγιστοποιημένο παράθυρο είναι να 

διπλοπατήσουμε στη γραμμή τίτλου του. 

Κουμπί Κλεισίματος εφαρμογής 

Το κουμπί  κλείνει το ενεργό παράθυρο. Σε περίπτωση που πρόκειται για παράθυρο 

εφαρμογής, η εφαρμογή τερματίζεται, και το κουμπί του παραθύρου εξαφανίζεται από 

τη γραμμή εργασιών. 

Επίσης, μπορούμε να κλείσουμε την εφαρμογή και με μια από τις παρακάτω ενέρ-

γειες: 

� Πατάμε στην επιλογή  του μενού που εμφανίζεται όταν πατάμε 

στο κουμπί Office . 

� Διπλοπατάμε στο κουμπί Office . 

� Πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F4. 
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Κουμπί Office 

Στο αριστερό άκρο της γραμμής τίτλου βρίσκεται το κουμπί Office . Όταν πατάμε 

στο κουμπί αυτό, εμφανίζεται ένα μενού που έχει το όνομα μενού Office και περιέχει 

διάφορες εντολές (διαταγές). 

 

Εικόνα 1.4 � Το μενού του κουμπιού Office 

Όνομα εγγράφου και όνομα εφαρμογής 

Στο κέντρο της γραμμής τίτλου εμφανίζεται το όνομα του ενεργού εγγράφου, καθώς 

και το όνομα της εφαρμογής. 

 

Εικόνα 1.5 � Το όνομα του ενεργού εγγράφου και το όνομα της εφαρμογής 
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Κορδέλα, καρτέλες, και ομάδες εντολών 

Κάτω από τη γραμμή τίτλου βρίσκεται η Κορδέλα, η οποία παρέχει έναν εύκολο τρό-

πο πρόσβασης στις εντολές και τις λειτουργίες του προγράμματος. Η Κορδέλα περιέ-

χει διάφορες καρτέλες, οι οποίες εξυπηρετούν στην ολοκλήρωση συγκεκριμένων ερ-

γασιών. Τα ονόματα των καρτελών εμφανίζονται στην κορυφή της κορδέλας. 

Για να εμφανίσουμε τα περιεχόμενα μιας καρτέλας, απλώς πατάμε στο όνομά της. 

 

 

 

Εικόνα 1.6 � Η Κορδέλα με ορατά τα περιεχόμενα της καρτέλας Κεντρική 

Κάθε καρτέλα είναι χωρισμένη σε επιμέρους ομάδες με κουμπιά εντολών, τα οποία 

εκτελούν μια εντολή ή εμφανίζουν ένα μενού εντολών. Τα ονόματα των ομάδων εμ-

φανίζονται στο κάτω μέρος της κορδέλας. Για παράδειγμα, η καρτέλα Κεντρική που 

εμφανίζεται στην Εικόνα 1.6 περιέχει τις ομάδες Πρόχειρο, Γραμματοσειρά, Παρά-

γραφος, Στυλ και Επεξεργασία. 

 

Ορισμένες καρτέλες εμφανίζονται μόνον όταν τις χρειαζόμαστε. Για παράδειγμα, η καρ-

τέλα με τις ομάδες εντολών που έχει σχέση με τη μορφοποίηση εικόνων εμφανίζεται μό-

νον όταν έχουμε επιλέξει μια εικόνα στο έγγραφό μας. 

Κουμπί ανοίγματος πλαισίου διαλόγου 

Μερικές ομάδες κουμπιών εντολών έχουν ένα κουμπί ανοίγματος πλαισίου διαλόγου 

 στο κάτω δεξιό μέρος τους (Εικόνα 1.6). Πατώντας στο κουμπί ανοίγματος πλαισί-

ου διαλόγου, ανοίγουμε ένα πλαίσιο διαλόγου ή παράθυρο εργασιών με περισσότερες 

εντολές και λειτουργίες σχετικά με την εργασία που αφορά η ομάδα. 

Καρτέλα Ομάδες εντολών 

Κουμπί ανοίγματος πλαισίου διαλόγου 

Κορδέλα 

Όνομα ομάδας 
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Απόκρυψη και εμφάνιση της Κορδέλας 

Μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την Κορδέλα ώστε να έχουμε περισσότερο διαθέ-

σιμο χώρο στην οθόνη μας. Στην περίπτωση αυτή, η Κορδέλα θα εξαφανιστεί και θα 

μείνουν ορατές μόνον οι ετικέτες των καρτελών. 

Για να ελαχιστοποιήσουμε την Κορδέλα, κάνουμε ένα από τα παρακάτω: 

� Πατάμε στο κουμπί Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων  που βρίσκεται στα 

δεξιά της γραμμής εργαλείων Γρήγορης πρόσβασης, και στη λίστα που εμφανίζε-

ται, πατάμε στην επιλογή Ελαχιστοποίηση της κορδέλας. 

� Πατάμε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού σε ένα σημείο της Κορδέλας, και από 

το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Ελαχιστοποίηση 

της κορδέλας. 

� Διπλοπατάμε στο όνομα μιας καρτέλας. 

� Πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F1. 

Για να εμφανίσουμε ξανά την Κορδέλα, εκτελούμε και πάλι μια από τις παραπάνω 

ενέργειες. 

 

Αν έχουμε κρύψει την Κορδέλα και θέλουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε κάποια καρ-

τέλα, μπορούμε να πατήσουμε στο όνομα της καρτέλας που θέλουμε να χρησιμοποιή-

σουμε για να εμφανίσουμε προσωρινά τα περιεχόμενά της στην Κορδέλα. 

Εμφάνιση Συμβουλών εργαλείων 

Το πρόγραμμα μάς ενημερώνει για τη λειτουργία των κουμπιών εμφανίζοντας μια 

Συμβουλή εργαλείου με το όνομα κάθε κουμπιού, καθώς και ένα μικρό περιγραφικό 

κείμενο σχετικά με τη λειτουργία του. Για να εμφανίσουμε τη Συμβουλή εργαλείου 

ενός κουμπιού, αφήνουμε για λίγο το δείκτη του ποντικιού επάνω στο κουμπί. 

 

Εικόνα 1.7 � Η Συμβουλή εργαλείου  

  του κουμπιού Έντονη γραφή 
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Χάρακες 

Στην κορυφή και στην αριστερή πλευρά του εγγράφου βρίσκονται, αντίστοιχα, ο ορι-

ζόντιος και ο κατακόρυφος χάρακας του Microsoft Word. 

 

Εικόνα 1.8 � Ο οριζόντιος και ο κατακόρυφος χάρακας 

Με τους χάρακες μπορούμε να δημιουργούμε εσοχές παραγράφων, να ρυθμίζουμε τα 

περιθώρια του εγγράφου, και πολλά άλλα, στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια 

του βιβλίου. 

Σε περίπτωση που οι χάρακες δεν είναι ορατοί στην οθόνη μας, εμφανίζουμε τα πε-

ριεχόμενα της καρτέλας Προβολή και πατάμε στο πλαίσιο ελέγχου της εντολής Χά-

ρακας ώστε να εμφανιστεί ένα σημάδι ελέγχου στα αριστερά της, ως εξής: . 

Περισσότερα για τους χάρακες θα δούμε στο Κεφάλαιο 10 του βιβλίου. 

Σημείο εισαγωγής 

Το σημείο εισαγωγής (λέγεται και δρομέας) είναι μια κατακόρυφη γραμμή που ανα-

βοσβήνει και μας δείχνει τη θέση του εγγράφου όπου θα εμφανιστεί ο επόμενος χαρα-

κτήρας που θα πληκτρολογήσουμε ή το επόμενο αντικείμενο που θα εισαγάγουμε. 

Γραμμή κατάστασης 

Στο κάτω μέρος του παραθύρου βρίσκεται η γραμμή κατάστασης, η οποία περιέχει 

διάφορες πληροφορίες για το έγγραφο, για τις εντολές που επιλέγουμε, καθώς και για 

τις τρέχουσες διαδικασίες. 
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Εικόνα 1.9 � Η γραμμή κατάστασης 

Για παράδειγμα, στη γραμμή κατάστασης της Εικόνας 1.9 βλέπουμε ότι το τρέχον 

έγγραφο αποτελείται από 13 σελίδες, από τις οποίες βρισκόμαστε στην ένατη. Περιέ-

χει 1.949 λέξεις, περιέχει ορθογραφικά λάθη, η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η 

ελληνική, είναι ενεργό το πρώτο κουμπί προβολής και ο συντελεστής μεγέθυνσής του 

(Ζουμ) είναι 164%. 

Αν θέλουμε, μπορούμε να προσαρμόσουμε τη γραμμή κατάστασης ώστε να καθορί-

σουμε ποιες πληροφορίες θα εμφανίζονται σε αυτή και ποιες όχι. Για το σκοπό αυτό, 

πατάμε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στη γραμμή κατάστασης και από το μενού 

συντόμευσης που εμφανίζεται, ενεργοποιούμε ή απενεργοποιούμε τις κατάλληλες ε-

πιλογές. 

 

Εικόνα 1.10 � Το μενού συντόμευσης της γραμμής κατάστασης 

Αριθμός σελίδας 

Αριθμός λέξεων 

Ορθογραφικός έλεγχος 

 

Γλώσσα ορθογραφικού ελέγχου 

Προβολές εγγράφου 

Μεγέθυνση 
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Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης Κεφαλαίου 1 

1. Ξεκινήστε τον επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. 

2. Ποια είναι η χρησιμότητα μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου; 

3. Τι περιέχει και πού βρίσκεται η γραμμή τίτλου της εφαρμογής Microsoft Word; 

4. Σε περίπτωση που δεν είναι μεγιστοποιημένο το παράθυρο της εφαρμογής, μεγι-

στοποιήστε το. 

5. Πότε εμφανίζεται το κουμπί Επαναφοράς; 

6. Ελαχιστοποιήστε το παράθυρο της εφαρμογής. 

7. Εμφανίστε ξανά το παράθυρο του Microsoft Word. 

8. Πού βρίσκονται οι χάρακες του Microsoft Word; 

9. Αν οι χάρακες είναι ορατοί, κρύψτε τους, ειδάλλως εμφανίστε τους. 

10. Τι μορφή έχει το κουμπί Κλεισίματος; 

11. Κλείστε την εφαρμογή. 

12. Ξεκινήστε και πάλι το Microsoft Word. Πώς ονομάζεται το νέο έγγραφο που δη-

μιουργείται αυτόματα; 

13. Επαναφέρετε το παράθυρο της εφαρμογής στο μέγεθος και τη θέση που είχε πριν 

από τη μεγιστοποίηση. 

14. Ποιες πληροφορίες εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης; 

15. Πού βρίσκεται το κουμπί Office; 

16. Τι περιέχει το μενού του κουμπιού Office; 

17. Τι ονομάζουμε σημείο εισαγωγής; 

18. Ποια είναι η κύρια λειτουργία του σημείου εισαγωγής; 

19. Ποιες καρτέλες είναι ορατές στην Κορδέλα; 

20. Αναφέρετε τις ομάδες εντολών που περιέχονται στην καρτέλα Διάταξη σελίδας. 

21. Εμφανίστε τη Συμβουλή εργαλείου του πρώτου κουμπιού της ομάδας Πρόχειρο 

της καρτέλας Κεντρική. 

22. Κρύψτε την Κορδέλα. 

23. Σε ποιο σημείο του παραθύρου της εφαρμογής μπορούμε να ενημερωθούμε για 

τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας; 

24. Εμφανίστε την Κορδέλα. 
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25. Σε τι χρησιμεύει το κουμπί ανοίγματος πλαισίου διαλόγου; 

26. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά. 

27. Αναφέρετε το συνδυασμό πλήκτρων με τον οποίο μπορούμε να κλείσουμε την 

ενεργό εφαρμογή. 

28. Κλείστε την εφαρμογή χρησιμοποιώντας το κουμπί Office. 




