
Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης
Οι εντολές σε αυτό το σημείο είναι πάντα ορατές. Κάντε 
δεξί κλικ σε μια εντολή για να την προσθέσετε εδώ.

Καρτέλες κορδέλας
Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε καρτέλα της κορδέλας για να εμφανίσετε τα κουμπιά και τις εντολές της. 
Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο στο Word 2013, εμφανίζεται η Κεντρική καρτέλα της κορδέλας. Η καρτέλα 
αυτή περιέχει πολλές από τις εντολές του Word που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Διαχείριση των αρχείων σας
Κάντε κλικ στην καρτέλα 
Αρχείο για να ανοίξετε, να 
αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε 
και να διαχειριστείτε αρχεία 
του Word.

Χρειάζεστε βοήθεια;
Κάντε κλικ εδώ ή πατήστε το 
πλήκτρο F1 για βοήθεια.

Καταμέτρηση λέξεων
Η καταμέτρηση λέξεων εμφα-
νίζεται εδώ. Επιλέξτε κάποιο 
κείμενο για να δείτε την καταμέ-
τρηση λέξεων στην επιλογή.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση
Μετακινήστε το ρυθμιστικό  
για να προσαρμόσετε τη  
μεγέθυνση προβολής.

Εκκινήσεις παραθύρων 
διαλόγου
Εάν βλέπετε αυτό το  
εικονίδιο δίπλα σε  
κάποια ομάδα εντολών 
της κορδέλας, μπορείτε 
να κάνετε κλικ επάνω 
του για να εμφανίσετε 
ένα πλαίσιο με περισσό-
τερες επιλογές.

Εναλλαγή προβολών
Εναλλαγή ανάμεσα στην 
προβολή ανάγνωσης, 
προβολή εκτύπωσης ή 
προβολή Web.

Καρτέλες κορδέλας 
βάσει περιεχομένου
Κάποιες καρτέλες  
εμφανίζονται στην 
κορδέλα μόνο όταν τις 
χρειάζεστε. Για  
παράδειγμα, εάν  
επιλέξετε έναν πίνακα, 
θα δείτε την καρτέλα  
Εργαλεία πίνακα, 
που περιλαμβάνει δύο 
επιπλέον καρτέλες — 
Σχεδίαση και Διάταξη.

Παράθυρο περιήγησης
Πατήστε το συνδυασμό 
πλήκτρων Ctrl+F για να 
εμφανίσετε το παράθυρο 
περιήγησης. Μπορείτε 
να αναδιοργανώσετε ένα 
έγγραφο, μεταφέροντας 
τις επικεφαλίδες του σε 
αυτό το παράθυρο.

Εναλλακτικά, χρησι-
μοποιήστε το πλαίσιο 
αναζήτησης για να 
περιηγηθείτε σε μεγάλα 
έγγραφα. Πατήστε το 
συνδυασμό πλήκτρων 
Ctrl+H για να ανοίξετε 
το πλαίσιο Εύρεση και 
αντικατάσταση.

Ελαχιστοποίηση της  
κορδέλας
Κάντε κλικ εδώ για να  
κλείσετε την κορδέλα και να 
εμφανίσετε μόνο τα ονόματα 
των καρτελών.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης  
Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι’ αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε
αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.



Αναζήτηση προτύπων στο Internet
Πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά στο πλαίσιο αναζήτησης για να 
βρείτε πρότυπα στο Internet από την τοποθεσία Office.com.

Προτεινόμενες αναζητήσεις
Κάντε κλικ στις λέξεις κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης για να 
βρείτε κάποια από τα πιο δημοφιλή πρότυπα.

Άνοιγμα πρόσφατων  
αρχείων
Η λίστα "Πρόσφατα" παρέχει 
εύκολη πρόσβαση στα πιο  
πρόσφατα έγγραφα που  
έχετε χρησιμοποιήσει.

Προβεβλημένα και προσωπικά πρότυπα
Τα προβεβλημένα πρότυπα προέρχονται από το Office.com. 
Κάντε κλικ στην καρτέλα Προσωπικά πρότυπα για να ανοίξετε 
τα προσαρμοσμένα πρότυπα που έχετε δημιουργήσει.

Άνοιγμα άλλων αρχείων
Πραγματοποιήστε αναζήτηση 
για να βρείτε άλλα έγγραφα 
που είναι αποθηκευμένα στο 
Internet ή στον υπολογιστή σας.

Προεπισκόπηση προτύπου
Κάντε κύλιση προς τα κάτω για 
να δείτε προεπισκοπήσεις των 
προτύπων σε μικρογραφία. 
Κάντε κλικ σε μια εικόνα για  
να δείτε μια μεγαλύτερη  
προεπισκόπηση.

Συμβουλή
Για να παραλείψετε αυτήν  
την οθόνη και να μεταβείτε 
απευθείας σε ένα κενό  
έγγραφο, πατήστε το  
πλήκτρο Enter ή Esc.

Είσοδος
Συνδεθείτε στο λογαριασμό 
σας και αποκτήστε πρόσβαση 
σε έγγραφα που έχετε  
αποθηκεύσει στο Internet.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 
Όταν ανοίξετε για πρώτη φορά το Word 2013, θα δείτε ότι έχετε διάφορες επιλογές για να ξεκινήσετε —  
χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο, ένα πρόσφατο αρχείο ή ένα κενό έγγραφο.

Δημιουργία νέου εγγράφου
Για να ξεκινήσετε με μια κενή 
σελίδα, κάντε κλικ στην  
επιλογή Κενό έγγραφο.



Τι νέο υπάρχει στην Κορδέλα;
Η νέα καρτέλα Σχεδίαση στο Word 2013 διευκολύνει τη χρήση θεμάτων, στυλ και 
άλλων δυνατοτήτων μορφοποίησης και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 
σχετίζονται μεταξύ τους.

Είσοδος στο Office
Εργαστείτε όπου και όποτε θέλετε. Πραγματοποιώντας είσοδο στο Microsoft 
Office, μπορείτε να μεταβείτε με ασφάλεια στα αρχεία του Office σας από  
οπουδήποτε.

Μπορείτε να προσαρμόσετε εύκολα την κορδέλα, ώστε να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες σας, δημιουργώντας νέες καρτέλες και συμπληρώνοντάς τις με τις 
εντολές που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Για να αρχίσετε να προσαρμόζετε τις 
εντολές της κορδέλας, κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές >  
Προσαρμογή κορδέλας.

Αναζητήστε το όνομά σας στην επάνω δεξιά γωνία της κορδέλας. Μετά την 
είσοδο, μπορείτε να ενημερώσετε το προφίλ σας ή να κάνετε εναλλαγή  
λογαριασμών από εδώ.



Στοιχεία που ενδέχεται να αναζητάτε 
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα για να βρείτε κάποια από τα συνηθέστερα εργαλεία 
και εντολές στο Word 2013.

Για... Κάντε κλικ στην  
καρτέλα... Και κάντε αναζήτηση στην ομάδα...

Άνοιγμα, αποθήκευση, εκτύπωση, προεπισκόπηση, προστασία,  
αποστολή, μετατροπή αρχείων ή σύνδεση σε θέσεις για  
αποθήκευση των εγγράφων σας στο cloud

Αρχείο Προβολή Backstage (κάντε κλικ στις συνδέσεις στην  
αριστερή πλευρά αυτής της προβολής).

Αλλαγή διάστιχου, εφαρμογή μορφοποίησης και στυλ σε κείμενο Κεντρική Γραμματοσειρά, Παράγραφος και Στυλ.

Εισαγωγή κενών σελίδων, πινάκων, εικόνων, υπερ-συνδέσεων,  
κεφαλίδων και υποσέλιδων ή αριθμών σελίδων

Εισαγωγή Σελίδες, Πίνακες, Απεικονίσεις, Συνδέσεις και  
Κεφαλίδα & υποσέλιδο.

Γρήγορη αλλαγή της εμφάνισης του εγγράφου σας, αλλαγή του  
χρώματος φόντου της σελίδας, προσθήκη περιγράμματος στη  
σελίδα ή προσθήκη υδατογραφήματος

Σχεδίαση Μορφοποίηση εγγράφου και Φόντο σελίδας.

Ορισμό περιθωρίων, προσθήκη αλλαγών σελίδας, δημιουργία  
στηλών σε στυλ ενημερωτικού δελτίου, αλλαγή απόστασης μεταξύ  
παραγράφων ή περιστροφή σελίδας σε οριζόντιο προσανατολισμό

Διάταξη σελίδας Διαμόρφωση σελίδας.

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων ή εισαγωγή υποσημειώσεων και  
σημειώσεων τέλους

Αναφορές Πίνακας περιεχομένων και Υποσημειώσεις.

Δημιουργία φακέλων ή ετικετών ή συγχώνευση αλληλογραφίας Στοιχεία αλληλογραφίας Δημιουργία και Έναρξη συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο, καταμέτρηση λέξεων ή  
παρακολούθηση αλλαγών

Αναθεώρηση Γλωσσικός έλεγχος και Παρακολούθηση.

Εναλλαγή μεταξύ προβολών εγγράφου, άνοιγμα του παραθύρου  
περιήγησης ή εμφάνιση των χαράκων

Προβολή Προβολές, Εμφάνιση και Παράθυρο.



Πού βρίσκεται η Προεπισκό-
πηση εκτύπωσης;
 

Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Εκτύπωση για να δείτε μια προεπισκόπηση 
εκτύπωσης του τρέχοντος εγγράφου στη δεξιά πλευρά άλλων χρήσιμων  
ρυθμίσεων που σχετίζονται με την εκτύπωση.

Πού μπορώ να κάνω  
επιλογές;
 

Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές για να ανοίξετε το παράθυρο  
διαλόγου Επιλογές του Word. Εκεί, μπορείτε να προσαρμόσετε ρυθμίσεις  
και προτιμήσεις του Word. 

Στη δεξιά πλευρά του παραθύρου προβάλλεται το έγγραφο όπως θα εκτυπωθεί. 
Χρησιμοποιήστε την αριστερή πλευρά του παραθύρου για να επιλέξετε  
εκτυπωτή ή να κάνετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις — για παράδειγμα για να  
αλλάξετε τον προσανατολισμό από κατακόρυφο σε οριζόντιο, να αλλάξετε  
το μέγεθος χαρτιού ή να εκτυπώσετε μόνο την τρέχουσα σελίδα.

Για να ορίσετε περισσότερες επιλογές εκτύπωσης, κάντε κλικ στη σύνδεση  
Διαμόρφωση σελίδας στο κάτω μέρος της αριστερής πλευράς του παραθύρου, 
κάτω από την επιλογή Ρυθμίσεις.

Κάποιες ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word ισχύουν  
μόνο για το Word. Ωστόσο, ορισμένες προτιμήσεις (για παράδειγμα, η επιλογή  
Ανοιχτό γκρι ή Σκούρο γκρι για το Θέμα του Office) θα εφαρμοστούν σε όλα 
τα εγκατεστημένα προγράμματα του Office.



Εργασία με χρήστες που δεν  
διαθέτουν ακόμα το Word 2013 
Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν μοιράζεστε ή ανταλλάσσετε 
αρχεία με άτομα που χρησιμοποιούν μια παλαιότερη έκδοση του Word.

Στο Word 2013… Τι συμβαίνει; Τι πρέπει να κάνω;

Ανοίγετε ένα έγγραφο  
που δημιουργήθηκε σε 
προηγούμενη έκδοση  
του Word.

Στο Word 2013 εμφανίζεται η ένδειξη [Λειτουργία  
συμβατότητας] δίπλα στο όνομα αρχείου, στη γραμμή τίτλου. 
Η κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας διασφαλίζει ότι δεν 
υπάρχουν νέες δυνατότητες του Word 2013 στο έγγραφο, ώστε 
τα άτομα που χρησιμοποιούν προηγούμενες εκδόσεις του Word 
να μπορούν να εργαστούν με αυτό το έγγραφο.

Μπορείτε να εργαστείτε σε κατάσταση λειτουργίας συμβα-
τότητας ή να μετατρέψετε το έγγραφο στη νέα μορφή. Για να 
μετατρέψετε το έγγραφο, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > 
Πληροφορίες > Μετατροπή. Η μετατροπή του εγγράφου σάς 
επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις νέες δυνατότητες, ωστόσο 
οι χρήστες προηγούμενων εκδόσεων του Word ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την επεξεργασία ορισμένων 
τμημάτων του εγγράφου.

Αποθηκεύετε το  
έγγραφό σας ως  
αρχείο του Word 2013.

Εάν κάποιος χρήστης ανοίξει το έγγραφο σε προηγούμενη  
έκδοση του Word, ίσως δεν θα μπορεί να αλλάξει ορισμένα 
στοιχεία που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας δυνατότητες 
του Word 2013. 

Οι χρήστες του Word 2003 θα χρειαστούν το δωρεάν Πακέτο 
συμβατότητας. Ένα μήνυμα για τη λήψη του πακέτου  
εμφανίζεται, όταν ο χρήστης του Word 2003 ανοίξει το έγγραφο.

Εάν πρέπει να μοιραστείτε ένα έγγραφο του Word 2013 με 
κάποιον που χρησιμοποιεί μια προηγούμενη έκδοση του Word, 
εκτελέστε το εργαλείο Έλεγχος συμβατότητας, για να  
βεβαιωθείτε ότι το αρχείο θα λειτουργεί στο σύστημά του. 

Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Πληροφορίες > Έλεγχος  
για θέματα > Έλεγχος συμβατότητας. Αυτό το εργαλείο σάς 
υποδεικνύει ποιες νέες δυνατότητες του Word 2013 δεν θα  
λειτουργήσουν σε παλαιότερες εκδόσεις.

Αποθηκεύετε το  
έγγραφό σας ως  
αρχείο του Word 2003.

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει νέες δυνατότητες ή μορφοποίηση του 
Word στο έγγραφό σας, οι χρήστες του Word 2003 ενδέχεται να 
δουν προειδοποιήσεις σχετικά με μη υποστηριζόμενες  
δυνατότητες ή η μορφοποίηση ή η δυνατότητα ενδέχεται να μην 
εμφανίζεται στο αρχείο.

Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε κάτι σχετικά με αυτό. Όταν 
αποθηκεύετε το αρχείο σας στην παλαιότερη μορφή αρχείου 
του Word 2003, ο Έλεγχος συμβατότητας θα εκτελεστεί  
αυτόματα και θα εμφανίζει προειδοποιήσεις σχετικά με τυχόν  
μη υποστηριζόμενες δυνατότητες. Στη συνέχεια, μπορείτε να 
επιλέξετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στο έγγραφό σας.


