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σελίδες από το διαδίκτυο

Ό πως και στο πρόγραμμα επε-
ξεργασίας κειμένου (Microsoft 
Word), έτσι και στο Microsoft 

PowerPoint, η μορφοποίηση χαρακτήρων, 
παραγράφων, εικόνων, γραφημάτων κ.λπ., 
που εισάγονται σε μία διαφάνεια μπορεί 
να γίνει πριν ή μετά την εισαγωγή τους.

Για να εφαρμόσουμε κάποια μορφοποίη-
ση στο κείμενο που έχουμε εισάγει σε κάθε 
διαφάνεια, επιλέγουμε το πλαίσιο κειμένου 
και από τη γραμμή εργαλείων αλλάζουμε τη 
Γραμματοσειρά, το Μέγεθος της γραμματο-
σειράς ή αν επιθυμούμε να εφαρμόσουμε 
και Έντονη, Πλάγια ή Σκιά στη γραμματοσει-
ρά μας. Επίσης, στο Χρώμα Γραμματοσειράς 
μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα χρώμα της 
αρεσκείας μας. Αν στη λίστα που εμφανί-
ζεται δεν υπάρχει το χρώμα που θέλουμε, 
πατάμε στην επιλογή περισσότερα χρώμα-
τα και, από το πλαίσιο διαλόγου, επιλέγου-
με το χρώμα που επιθυμούμε. 

Εναλλακτικά, μπορούμε να μορφοποιήσου-

με το πλαίσιο κειμένου από τη γραμμή του με-
νού επιλέγοντας Μορφή, Γραμματοσειρά.

Για να αλλάξουμε το προκαθορισμένο διά-
στιχο μίας παραγράφου, επιλέγουμε το πλαί-
σιο κειμένου και στη συνέχεια επιλέγουμε 
από τη γραμμή του μενού Μορφή, Διάστιχο 
όπου παρατηρούμε ότι το προκαθορισμένο 
διάστιχο είναι μία γραμμή. Χρησιμοποιώντας 
τα κουμπιά αυξομείωσης, καταχωρούμε μία 
νέα τιμή ή την πληκτρολογούμε απευθείας 
μέσα στο πλαίσιο. Στο κάτω τμήμα του πλαι-
σίου διαλόγου μπορούμε να καθορίσουμε 
την απόσταση μεταξύ της επιλεγμένης πα-
ραγράφου και της προηγούμενής της ή της 
επόμενης.

Όταν δημιουργούμε λίστες με κουκκίδες 
ή αρίθμηση, το πρόγραμμα εμφανίζει μία 
κουκκίδα ή αρίθμηση αριστερά από την 
πρώτη γραμμή της κάθε παραγράφου του 
πρώτου επιπέδου της λίστας. 

Για να μορφοποιήσουμε αυτά τα σημά-
δια, επιλέγουμε τις κουκκίδες που επιθυμού-
με να τροποποιήσουμε και από τη γραμμή 
του μενού κάνουμε κλικ Μορφή, Κουκίδες 
και αρίθμηση. 

Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο 

άλλο σύμβολο ή αν πατήσουμε το κουμπί 
Προσαρμογή εμφανίζεται το πλαίσιο δια-
λόγου Σύμβολο και να επιλέξουμε το σύμ-
βολο που επιθυμούμε από τις διαθέσιμες 
γραμματοσειρές. 

Ενώ, από το κουμπί Εικόνα, μπορούμε να 
εφαρμόσουμε μία εικόνα που θα χρησιμο-
ποιηθεί ως κουκκίδα. Παρόμοιες ρυθμίσεις 
μπορούμε να εφαρμόσουμε και για τη λί-
στα με αρίθμηση.

Για να μορφοποιήσουμε το μέγεθος του 
πλαισίου κειμένου μπορούμε να χρησιμο-
ποιήσουμε έναν από τους οχτώ μικρούς κύ-
κλους που εμφανίζονται στο πλαίσιο και να 
χρησιμοποιήσουμε τις λαβές αλλαγής μεγέ-
θους για να το εφαρμόσουμε. Εναλλακτικά, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλαί-
σιο διαλόγου Μορφοποίηση αυτόματου 
σχήματος για να γίνουν οι αλλαγές με με-
γαλύτερη ακρίβεια. Κάνουμε κλικ στο πλαί-
σιο κειμένου και επιλέγουμε από τη γραμ-
μή του μενού Μορφή, Μορφοποίηση αυ-
τόματου σχήματος ή με δεξί κλικ πάνω στο 
πλαίσιο κειμένου. 

Στην καρτέλα Μέγεθος μπορούμε να ρυθ-
μίσουμε με ακρίβεια τις διαστάσεις του πλαι-
σίου κειμένου σε ύψος και πλάτος.
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