
σελίδες από το διαδίκτυο

Μπορείτε να δημιουργήσετε πίνακες στο 
PowerPoint ή μπορείτε να προσθέσετε έναν 
πίνακα από κάποιο άλλο πρόγραμμα ως συν-
δεδεμένο αντικείμενο ή ενσωματωμένο αντι-
κείμενο. Επίσης άλλο ένα βασικό στοιχείο στο 
PowerPoint είναι το υπόδειγμα διαφανειών.  Το 
υπόδειγμα διαφανειών είναι ένα στοιχείο του 
προτύπου σχεδίασης, το οποίο αποθηκεύει 
πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο, όπως 
στυλ γραμματοσειράς, μεγέθη και θέσεις για 
τη θέση αντικειμένου, σχεδίαση φόντου και 
συνδυασμοί χρωμάτων.

Για να προσθέσουμε πίνακα σε μια νέα δια-
φάνεια, κάνουμε κλικ στο κουμπί Νέα Διαφάνεια 
και από το παράθυρο εργασιών που εμφανί-
ζεται επιλέγουμε τη διάταξη Τίτλος και Πίνακας. 
Στην νέα διαφάνεια εμφανίζεται ένα πλαίσιο 
κράτησης θέσης, όπου κάνουμε διπλό κλικ και 
εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου, με το οποίο 
καθορίζουμε τον αριθμό των στηλών και των 

γραμμών.  Εναλλακτικά μπορούμε να κάνου-
με κλικ στο κουμπί Εισαγωγή πίνακα  από 
τη βασική γραμμή εργαλείων.  Τοποθετώντας 
το δείκτη του ποντικιού επιλέγουμε τον αριθ-
μό των γραμμών και στηλών που θέλουμε και 
στη συνέχεια κάνουμε κλικ.

Για να μορφοποιήσουμε τον πίνακα που 
δημιουργήσαμε, επιλέγουμε τον πίνακα και 
κάνουμε κλικ στη γραμμή του μενού Μορφή, 
Πίνακας.  Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζε-
ται μπορούμε:
•  Να καθορίσουμε το εσωτερικό και το εξωτε-

ρικό περίγραμμα του πίνακα ή μιας επιλεγ-
μένης περιοχής κελιών, επιλέγοντας αρχικά 
το Στυλ, το Χρώμα και το Πλάτος.

•  Να ορίσουμε από την καρτέλα Γέμισμα το 
χρώμα που επιθυμούμε στην επιλεγμένη 
περιοχή του πίνακα.  Επίσης μπορούμε να 
ορίσουμε στο χρώμα αυτό ως Ημιδιαφανές.

•  Να καθορίσουμε την κατακόρυφη στοίχι-
ση των επιλεγμένων κελιών από την καρτέ-
λα Πλαίσιο Κειμένου. 
 Στο τμήμα Εσωτερικό Περιθώριο μπορούμε 

να ρυθμίσουμε με ακρίβεια την απόσταση ε-
νός κελιού από τις γραμμές του περιγράμμα-
τος του.  Η ενεργοποίηση Περιστροφή κειμένου 

κατά 90ο μέσα στο κελί θα περιστρέψει το κεί-
μενο κατά 90ο προς τα δεξιά.

Για να εμφανίσουμε το Υπόδειγμα Διαφάνειας 
κάνουμε κλικ στην γραμμή του μενού Προβολή, 
Υπόδειγμα, Υπόδειγμα Διαφανειών.  Αυτό σας εμ-
φανίζει τη διάταξη του υποδείγματος, την ο-
ποία μπορείτε να επεξεργαστείτε. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε σχέδια, φωτογραφίες, λογότυπα 
ή ότι άλλο θέλετε στο φόντο.  Επίσης μπορείτε 
να τροποποιήσετε κουκκίδες, γραμματοσειρές, 
χρώματα, κ.λπ. Το αποτέλεσμα θα εμφανίζεται 
σε κάθε διαφάνεια της παρουσίασης.

Εκτός από τη δημιουργία Υποδείγματος διαφα-
νειών μπορείτε να δημιουργήσετε και Υπόδειγμα 
τίτλων. 

Στη γραμμή εργαλείων Προβολή υποδείγματος 
διαφανειών, επιλέξτε ‘Νέο υπόδειγμα τίτλων’.

Ας σημειωθεί ότι το Υπόδειγμα τίτλων έχει 
τα στοιχεία σχεδίασης που δημιουργήσατε. 
Ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε όποια 
στοιχεία θέλετε και να αλλάξετε τελείως την εμ-
φάνιση των τίτλων των διαφανειών σας.

Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί 
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