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μ ε το άνοιγμα της εφαρμογής του 
Power Point εμφανίζεται μια κενή 
διαφάνεια σε διάταξη Διαφάνεια 

τίτλου. ή διάταξη αυτή είναι προεπιλεγμένη 
για την πρώτη διαφάνεια μιας παρουσίασης. 
ή διάταξη διαφανειών έχει να κάνει με ορισμό 
της εμφάνισης κάθε διαφάνειας. στην πρώτη 
μας διαφάνεια συνήθως ορίζουμε την διάταξη 
Διαφάνεια τίτλου, ενώ στις υπόλοιπες ορίζουμε 
«τίτλος και Κείμενο», «τίτλος και Πίνακας», 
κ.τ.λ. οι διαφορετικές διατάξεις χρησιμεύουν 
ως δεσμευτικά θέσης για την εισαγωγή των 
στοιχείων που μας ενδιαφέρουν όπως εικόνες, 
πίνακες, κτλ.

Στην πρώτη κενή διαφάνεια περιέχεται ο τίτ
λος και ο υπότιτλος της παρουσίασης μας. Για 
να καταχωρήσουμε τον τίτλο κάνουμε κλικ μέ
σα στο πλαίσιο κειμένου: «Κάντε κλικ για τίτλο». 
Για να καταχωρήσουμε τον υπότιτλο, κάνουμε 
κλικ στο πλαίσιο: «Κάντε κλικ για να γράψετε 
υπότιτλο». Αν κάνουμε κάποιο λάθος κατά την 
πληκτρολόγηση, χρησιμοποιούμε τα κουμπιά 
διαγραφής Backspace και Delete.

Έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη διαφάνεια 
της παρουσίασής μας, για να προσθέσουμε 
μια δεύτερη κάνουμε κλικ στο κουμπί από την 
γραμμή εργαλείων «Νέα διαφάνεια» ή απο την 
γραμμή του μενού επιλέγουμε «Εισαγωγή», 
«Νέα Διαφάνεια». Όλες οι νέες διάφανειες έ
χουν ως προεπιλογή την διάταξη «Τίτλος και 
Κείμενο». 

Κάνοντας κλικ στο πλαίσιο κειμένου «Κάντε 
κλικ για τίτλο» μπορούμε να πληκτρολογήσου
με τον τίτλο της διαφάνειάς μας. Τοποθετούμε 
το σημείο εισαγωγής στο πλαίσιο κειμένου 
«Κάντε κλικ για να γράψετε κείμενο» και πλη
κτρολογούμε τις λέξεις κλειδιά που θέλουμε να 
έχει η διαφάνειά μας. 

Παρατηρούμε ότι δίπλα στο κείμενο εμφα
νίστηκε αυτόματα μια κουκκίδα στα αριστερά 
της λέξης. Μόλις πατήσουμε enter εμφανίζε
ται μια δεύτερη κουκκίδα στο ίδιο επίπεδο ε

σοχής. Συνεχίζουμε με την ίδια διαδικασία και 
συμπληρώνουμε τα στοιχεία της λίστας που ε
πιθυμούμε.

Αν θέλουμε να προσθέσουμε στην υπάρχου
σα λίστα μια υποκατηγορία, πατάμε το κουμπί 
Tab ή το κουμπί αύξηση της εσοχής από την 
γραμμή εργαλείων μορφοποίησης και πληκτρο
λογούμε το κείμενο που θα αποτελεί την υποκα
τηγορία. Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να εί
ναι υποκατηγορία πατάμε το συνδυασμό κου
μπιών Shift και Tab ή από την γραμμή εργαλείων 
μορφοποίησης μείωση της εσοχής.

Παρατηρούμε ότι το στυλ της κουκκίδας από 
την λίστα με τις κουκκίδες που εμφανίζονται εί
ναι προεπιλεγμένο. Έχουμε όμως την δυνατό
τητα να αλλάξουμε την μορφή τους, το μέγε
θός τους αλλά και το χρώμα τους κάνοντας κλικ 
στο μενού «Μορφή», «Κουκκίδες και αρίθμη
ση». Στην καρτέλα με κουκκίδες που μας εμ
φανίζεται μπορούμε να επιλέξουμε διαφορε
τικό στυλ κουκκίδας. 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «προσαρμογή» 
μπορούμε να επιλέξουμε διαφορετικά στυλ 
κουκκίδας, στην κατηγορία «μέγεθος» καθο
ρίζουμε το μέγεθος του συμβόλου, ενώ με το 
πτυσσόμενο πλαίσιο χρώμα καθορίζουμε το 
χρώμα του. Τις ίδιες επιλογές μπορούμε να έ
χουμε στην καρτέλα με αρίθμηση.
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