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Mορφοποίηση κειμένου
και παραγράφων
Στη συγκεκριμένη ενότητα θα αναφερθούμε στο πιο σημαντικό μέρος της εργασίας
με το Word, πώς να αλλάζουμε τη μορφή του κειμένου και των παραγράφων, πώς να
χρησιμοποιούμε έτοιμα στυλ και θέματα εμφάνισης, αλλά και πώς να τακτοποιούμε το
κείμενο με στήλες και πίνακες.
Το Microsoft Word παρέχει μια σειρά από εργαλεία για να μεταμορφώσετε ένα απλό κείμενο σε ένα πλούσιο, πολύμορφο και πρακτικά δομημένο έγγραφο. Η αλλαγή της μορφής
των χαρακτήρων, των παραγράφων και των σελίδων εξυπηρετεί τόσο αισθητικούς, όσο και
πρακτικούς σκοπούς. Το να αλλάξετε το μέγεθος και το χρώμα μιας σειράς κειμένου δεν
εξυπηρετεί μόνο τον προφανή σκοπό της διαφοροποίησής του από το περιβάλλον κείμενο.
Ένα διαφορετικό στυλ εμφάνισης αυτοματοποιεί το διαχωρισμό του κειμένου σε ενότητες,
σε κεφάλαια, επιτρέποντας τη δόμησή του υπό μορφή άρθρου ή βιβλίου. Τα εργαλεία μορφοποίησης βρίσκονται ως επί το πλείστον στην κεντρική καρτέλα και επιτρέπουν την αλλαγή
της γραμματοσειράς του κειμένου, τη διάταξη των παραγράφων, αλλά και την εφαρμογή
έτοιμων «πακέτων» (Στυλ) που συνδυάζουν ρυθμίσεις γραμματοσειράς και παραγράφου.
Πολλά από τα προηγμένα χαρακτηριστικά για την
εφαρμογή διαφορετικών στυλ και θεμάτων δεν
υποστηρίζονται από προηγούμενες εκδόσεις του
Word. Έτσι, αν ανοίξετε ένα έγγραφο του Word από
προηγούμενη έκδοση, π.χ. το 2003, θα διαπιστώσετε ότι πολλές από τις επιλογές μορφοποίησης
είναι σκιασμένες. Αυτό θα το καταλάβετε από τον
τίτλο του εγγράφου, το οποίο θα έχει τη σημείωση
«Λειτουργία συμβατότητας». Για να ξεκλειδώσετε
όλες τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε «Αρχείο» και
«Μετατροπή», για να μετατρέψετε το έγγραφο στην
έκδοση για το Word 2013.
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Γρήγορη μορφοποίηση με δεξί κλικ
Πριν δούμε αναλυτικά τις βασικές δυνατότητες μορφοποίησης του κειμένου στο Microsoft
Word, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με δεξί κλικ στο ποντίκι πάνω από το επιλεγμένο κείμενο, εμφανίζεται ένα περιεκτικό μενού με τις πιο χρήσιμες επιλογές μορφοποίησης.

ΠΏΣ ΝΑ ΑΛΛΆΖΕΤΕ ΣΤΑ ΓΡΉΓΟΡΑ ΤΟ ΚΕΊΜΕΝΌ ΣΑΣ
Κάνοντας δεξί κλικ, εμφανίζεται το διπλό μενού των γρήγορων βασικών ενεργειών. Το πάνω μενού περιλαμβάνει τις βασικές επιλογές μορφοποίησης του κειμένου (είδος και μέγεθος γραμματοσειράς, εσοχή
παραγράφου, έντονη, πλαγιαστή ή υπογραμμισμένη γραφή κ.λπ.). Από κάτω υπάρχει ένα δεύτερο μενού
που ανοίγει πιο αναλυτικά μενού μορφοποίησης ή δίνει πρόσβαση σε άλλες επιλογές, όπως να αριθμήσουμε τις παραγράφους, να βάλουμε κουκκίδες, να εισαγάγουμε μια διεύθυνση Internet (υπερ-σύνδεση)
στο κείμενο κ.λπ.

ΓΙΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΈΝΟΥΣ
Κάνοντας κλικ στο σημαδάκι στην κάτω δεξιά άκρη
της ομάδας «Γραμματοσειρά», ανοίγει το κεντρικό παράθυρο όλων των
επιλογών που αφορούν στη
μορφοποίηση του κειμένου, από το οποίο έχετε
πρόσβαση σε εξεζητημένες ρυθμίσεις εμφάνισης,
με διάφορα εφέ, σκιάσεις,
χρώματα κ.λπ.
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Κάνοντας αλλαγές στη γραμματοσειρά
Στην ομάδα εντολών «Γραμματοσειρά» της κεντρικής καρτέλας βρίσκονται όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να… «αλλάξετε τα φώτα» στο κείμενό σας, έχοντας άφθονες επιλογές
προσαρμογής τους στις ανάγκες σας. Οπωσδήποτε οι στοιχειώδεις παράμετροι συνίστανται
στις τρεις κλασικές επιλογές:

Έντονο κείμενο (bold).

Πλαγιαστό κείμενο (italics).

Υπογραμμισμένο κείμενο (underline).
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Στο υπογραμμισμένο
κείμενο μπορείτε να
επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών ειδών εμφάνισης
της υπογράμμισης αλλά
και απόχρωσής της.

ΑΛΛΑΓΉ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΆΣ
Το όνομα και το μέγεθος
της γραμματοσειράς
αλλάζουν πολύ εύκολα. Η
επιλογή γίνεται απευθείας
από το μενού, στο οποίο
βλέπετε όλες τις διαθέσιμες γραμματοσειρές των
Windows.
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Μπορείτε να επιλέξετε επακριβές μέγεθος γραμματοσειράς σε «στιγμές» (παραδοσιακή μονάδα μέτρησης
μεγέθους κειμένου τυπογραφίας) ή να χρησιμοποιήσετε
τα κουμπάκια σταδιακής
αυξομείωσης που βρίσκονται
ακριβώς δίπλα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΊΗΣΗ ΓΡΑΜΜΆΤΩΝ
Μια άλλη λειτουργία μορφοποίησης, στην οποία φαίνεται καθαρά το πλεονέκτημα της «κορδέλας» του
Word, είναι η επιλογή για κεφαλαιοποίηση των γραμμάτων, καθώς και ο συνδυασμός μεταξύ πεζών και
κεφαλαίων. Έτσι, από τη συγκεκριμένη επιλογή, μπορείτε να μετατρέψετε όλα τα γράμματα σε κεφαλαία
ή μόνο τα αρχικά, καθώς επίσης να αντιστρέψετε τα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα όπως σας βολεύει.
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Μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να
επισημάνετε ένα κομμάτι κειμένου με «φωσφοριζέ» μαρκαδόρο
διαφορετικών αποχρώσεων ή
απλώς να αλλάξετε το χρώμα
του επιλεγμένου κειμένου, ώστε
να ξεχωρίζει. Με κλικ στην επιλογή «Περισσότερα χρώματα»,
έχετε στη διάθεσή σας άπειρες
χρωματικές επιλογές. Μπορείτε
να διαλέξετε χρώμα από μια
εκτεταμένη παλέτα ή να ορίσετε
τη δική σας απόχρωση.

58

μορφοποίηση κειμένου

Μην ξεχνάτε ότι ανά
πάσα στιγμή μπορείτε να
αναιρέσετε μια επιλογή
μορφοποίησης πατώντας
Ctrl+Z. Αν θέλετε να
καθαρίσετε το κείμενο
από τις αλλαγές μορφοποίησης, ώστε να το
επαναφέρετε στο βασικό
στυλ, πατήστε «Απαλοιφή
μορφοποίησης».

ΕΚΘΈΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΊΚΤΕΣ
Από την ομάδα «Γραμματοσειρά» έχετε τη
δυνατότητα να μετατρέψετε το κείμενο σε
μορφή δείκτη ή εκθέτη, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μαθηματικούς τύπους ή σε παράσταση
χημικών ενώσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις, το
ίδιο το πρόγραμμα το αντιλαμβάνεται καθώς
γράφετε και γυρίζει το κείμενο σε εκθέτη, π.χ.
σε τακτικά αριθμητικά (1ος , 20ος, 4η κ.λπ.).
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