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σελίδες από το διαδίκτυο

Σε μια διαφάνεια μπορούμε να εισά-
γουμε εκτός από κείμενο και διάφο-
ρα άλλα αντικείμενα όπως εικόνες, 

σχέδια, γραφήματα οργανογράμματα, 
κ.τ.λ. Το γράφημα, είναι ένα βοηθητικό 
πρόγραμμα που μπορούμε να δημιουρ-
γούμε και να επεξεργαζόμαστε γραφή-
ματα. Το οργανόγραμμα αποτελείται από 
ορθογώνια κυρίως σχήματα, κατάλληλα 
τοποθετημένα έτσι ώστε να αναπαριστούν 
μια ιεραρχική δομή ή μια αλληλουχία 
εναλλακτικών επιλογών.

Από τη γραμμή του μενού κάνουμε κλικ 
Εισαγωγή, Νέα Διαφάνεια. Στη συνέχεια 
από το Παράθυρο Εργασιών και από τη 
Διάταξη Διαφάνειας επιλέγουμε αυτή που 
έχει το Τίτλος και Γράφημα. Κάνουμε διπλό 
κλικ στο εικονίδιο του γραφήματος και εμ-
φανίζεται το παράθυρο διαλόγου και μα-
ζί ένα δείγμα γραφήματος. Το παράθυρο 
φύλλο δεδομένων δε θα εμφανίζεται κατά 
την προβολή της παρουσίασης και περιέ-
χει ένα πλέγμα γραμμών και στηλών. Στα 
κελιά που σχηματίζονται έχουν καταχω-
ρηθεί δεδομένα με τα οποία έχει σχημα-
τιστεί το ενδεικτικό γράφημα που εμφανί-
ζεται στην διαφάνεια.

 Στα κελιά της πρώτης γραμμής του φύλ-
λου δεδομένων καταχωρούμε το κείμενο 
που θα χρησιμοποιηθεί στο γράφημα ως 
ετικέτες στον οριζόντιο άξονα x. Στα κελιά 
της πρώτης στήλης καταχωρούμε το κείμε-
νο που θα χρησιμοποιηθεί ως όνομα κάθε 
σειράς δεδομένων του γραφήματος και θα 
εμφανίζεται στο υπόμνημα. Στα υπόλοιπα 
κελιά του φύλλου δεδομένων καταχωρού-
νται οι αριθμητικές τιμές που θα χρησιμο-
ποιηθούν για τη σχεδίαση του γραφήματος. 
Όταν τελειώσουμε με τα δεδομένα που ε-
πιθυμούμε να καταχωρίσουμε, πατάμε με 
το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σε κά-
ποιο σημείο μέσα στην διαφάνεια, οπότε 
εξαφανίζεται το φύλλο δεδομένων και τα 
πρόσθετα στοιχεία και επανερχόμαστε στην 
κανονική λειτουργία του PowerPoint. 

Για να τροποποιήσουμε ένα γράφημα 
κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο γράφημα έ-
τσι ώστε να εμφανιστεί το παράθυρο δια-

λόγου μαζί με το γράφημα. Από το βασικό 
μενού που εμφανίζεται στη οθόνη μας επι-
λέγουμε Γράφημα και στη συνέχεια Τύπος 
γραφήματος. Επιλέγουμε έναν από τους βα-
σικούς τύπους και κάνουμε κλικ στο κου-
μπί ΟΚ. Για να προσθέσουμε Στοιχεία στο 
Γράφημα κάνουμε κλικ στην γραμμή του 
μενού Γράφημα, Επιλογές όπου μπορού-
με να προσθέσουμε Τίτλους, Αλλαγή θέ-
σεως στο υπόμνημα, πρόσθεση ετικετών. 
Άλλες μορφοποιήσεις ενός γραφήματος που 
μπορούμε να πραγματοποιήσουμε είναι 
οποιεσδήποτε αλλαγές στη μορφοποίηση 
του γραφήματος κάνοντας διπλό κλικ στην 
αντίστοιχη περιοχή και βγαίνει κάθε φορά 
ένα νέο παράθυρο. Παράδειγμα: Αλλαγή 
φόντου του γραφήματος, Μεταβολή χρώ-
ματος στη στήλες κ.λπ.

Για να δημιουργήσουμε διάγραμμα κά-
νουμε κλικ στην γραμμή μενού, Εισαγωγή, 
Διάγραμμα και επιλέγουμε τον κατάλληλο 
τύπο διαγράμματος. Ή από τη διάταξη δι-
αφανειών επιλέγουμε Τίτλος και Διάγραμμα 
ή Οργανόγραμμα. Αν επιλέξουμε τη δη-
μιουργία οργανογράμματος, το οργανό-
γραμμα αποτελείται από τέσσερα πλαίσια 
ιεραρχημένα σε δύο επίπεδα και περιέχε-
ται μέσα σε έναν καμβά σχεδίασης. Για να 
καταχωρήσουμε κείμενο στα υπάρχοντα 
πλαίσια απλά πατάμε πάνω τους με το α-
ριστερό πλήκτρο του ποντικιού ώστε να 
εμφανιστεί μέσα τους ο δείκτης εισαγω-
γής κειμένου.

Για να προσθέσουμε επιπλέον πλαίσια 
χρησιμοποιούμε την γραμμή εργαλείων 
Οργανόγραμμα, η οποία εμφανίζεται όταν 
πατάμε στο οργανόγραμμα και μπορούμε 
να επιλέξουμε: Συνεργάτης, Υφιστάμενος 
ή Βοηθός. 

Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά των γραμ-
μών εργαλείων Μορφοποίηση και Σχεδίαση 
μπορούμε να μορφοποιήσουμε το κείμε-
νο και τα πλαίσια ενός οργανογράμματος. 
Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι 
να επιλέξουμε τα πλαίσια που επιθυμού-
με να μορφοποιήσουμε και στην συνέχεια 
να πατήσουμε στο κουμπί της αντίστοιχης 
μορφοποίησης. 

Στην περίπτωση που θέλουμε να μορφο-
ποιήσουμε αυτόματα την εμφάνιση όλου 
του οργανογράμματος, κάνουμε κλικ από 
την γραμμή εργαλείων Οργανόγραμμα στο 
κουμπί Αυτόματη Μορφοποίηση. Μας εμ-
φανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή, στυλ 
διαγράμματος και πατώντας πάνω με το πο-
ντίκι μπορούμε να επιλέξουμε ένα στυλ.
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