
Βρείτε ό,τι χρειάζεστε  
Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε καρτέλα της κορδέλας 
για να εμφανίσετε τα κουμπιά και τις εντολές της.

Χρήση καρτελών βάσει περιεχομένου  
Κάποιες καρτέλες της κορδέλας εμφανίζονται μόνο όταν τις χρειάζεστε. Για παράδειγμα, όταν 
εισάγετε ή επιλέγετε μια εικόνα, εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία εικόνας - Μορφοποίηση.

Διαχείριση παρουσιάσεων 
Κάντε κλικ στην καρτέλα 
Αρχείο για να ανοίξετε, να 
αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε 
και να διαχειριστείτε τις 
παρουσιάσεις σας.

Χρήση του παραθύρου 
“Μορφοποίηση”
Χρησιμοποιήστε αυτό το 
εύχρηστο παράθυρο για να 
εφαρμόσετε μορφοποίηση 
σε εικόνες, βίντεο, SmartArt, 
σχήματα και άλλα αντικείμενα.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση 
Μετακινήστε αυτήν τη 
γραμμή αριστερά ή δεξιά για 
τη μεγέθυνση ή σμίκρυνση 
λεπτομερειών στις διαφάνειες.

Εμφάνιση περισσότερων επιλογών
Κάντε κλικ σε αυτό το βέλος για να δείτε 
περισσότερες επιλογές σε παράθυρο διαλόγου.

Εμφάνιση του επιθυμητού 
περιεχομένου 
Κάντε εναλλαγή προβολών 
και εμφανίστε ή αποκρύψτε 
σημειώσεις και σχόλια.

Χρειάζεστε περισσότερο 
χώρο;
Κάντε κλικ εδώ ή πατήστε 
το συνδυασμό πλήκτρων 
CTRL+F1 για να αποκρύψετε ή 
να εμφανίσετε την κορδέλα.

Λήψη βοήθειας  
Κάντε κλικ εδώ ή πατήστε το 
πλήκτρο F1.

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



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

Χρήση προβεβλημένου θέματος
Επιλέξτε ένα ενσωματωμένο θέμα για να ξεκινήσετε την επόμενη 
παρουσίασή σας. Αυτά τα θέματα είναι κατάλληλα για παρουσιάσεις 
ευρείας (16:9) και τυπικής οθόνης (4:3).

Άνοιγμα πρόσφατης 
παρουσίασης
Παρέχει εύκολη πρόσβαση
στις παρουσιάσεις που 
ανοίξατε πιο πρόσφατα.

Έναρξη από κενή 
παρουσίαση
Για να ξεκινήσετε μια νέα 
παρουσίαση, κάντε κλικ στην 
επιλογή Κενή παρουσίαση.

Επιλογή κατηγορίας προτύπων
Κάντε κλικ στις κατηγορίες προτύπων κάτω από το πλαίσιο 
αναζήτησης για να βρείτε κάποια από τα πιο δημοφιλή 
πρότυπα του PowerPoint.

Εύρεση άλλων αρχείων
Πραγματοποιήστε αναζήτηση 
για να βρείτε παρουσιάσεις 
και άλλα αρχεία που 
είναι αποθηκευμένα στον 
υπολογιστή σας ή στο cloud.

Παραλλαγές θέματος
Όταν επιλέγετε ένα θέμα, το 
PowerPoint σάς προσφέρει 
παραλλαγές με διάφορες 
παλέτες χρωμάτων και 
οικογένειες γραμματοσειρών.

Είσοδος στο Office
Συνδεθείτε στο λογαριασμό 
σας και αποκτήστε πρόσβαση 
στα αρχεία που έχετε 
αποθηκεύσει στο cloud από 
οπουδήποτε.

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 
Όταν ανοίξετε για πρώτη φορά το PowerPoint 2013, θα δείτε ότι έχετε διάφορες επιλογές για να ξεκινήσετε —
χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο, ένα θέμα, ένα πρόσφατο αρχείο ή μια κενή παρουσίαση.



Λήψη Βοήθειας για το
PowerPoint 2013
Εάν χρησιμοποιείτε προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint, μάλλον έχετε ερωτήσεις 
σχετικά με το πού βρίσκονται κάποιες εντολές στο PowerPoint 2013. 

Υπάρχουν πολλοί δωρεάν διαθέσιμοι πόροι για την εκμάθηση του PowerPoint 2013, όπως 
εκπαιδευτικά σεμινάρια, θέματα Βοήθειας και βίντεο για γρήγορα αποτελέσματα και βασικές 
εργασίες. Για να βρείτε αυτά τα υλικά, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθειας του PowerPoint (το 
ερωτηματικό), στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του PowerPoint. 

Δημιουργία προσαρμοσμένων 
καρτελών και ομάδων κορδέλας
Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες καρτέλες ή ομάδες στην κορδέλα και να 
προσθέσετε κουμπιά με τις εντολές που θέλετε. Κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε καρτέλα ή 
ομάδα της κορδέλας και κατόπιν στην επιλογή Προσαρμογή της Κορδέλας.

Στη συνέχεια, προσθέστε εντολές από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του 
PowerPoint. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια καρτέλα με τίτλο Συχνές 
και κατόπιν να προσθέσετε κάποιες από τις εντολές που χρησιμοποιείτε συχνότερα σε μια 
προσαρμοσμένη ομάδα σε αυτήν την καρτέλα. 

Εάν κάνετε λάθος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Επαναφορά για να 
επιστρέψετε στις προεπιλεγμένες (“εργοστασιακές”) ρυθμίσεις. 

Κάποιες παλαιότερες εντολές του PowerPoint δεν εμφανίζονται στην κορδέλα, αλλά 
εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του PowerPoint, 
κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή της Κορδέλας και κατόπιν στη λίστα Επιλογή 
εντολών από, επιλέξτε Εντολές που δεν βρίσκονται στην κορδέλα. Τώρα βρείτε τις 
εντολές που θέλετε και προσθέστε τις σε μια προσαρμοσμένη καρτέλα ή ομάδα της 
κορδέλας.



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

Για...
Κάντε 
κλικ στην 
καρτέλα...

Και κάντε αναζήτηση στην ομάδα...

Άνοιγμα, αποθήκευση, εκτύπωση, κοινή χρήση, αποστολή, εξαγωγή, μετατροπή 
ή προστασία αρχείων 

Αρχείο Προβολή Backstage (κάντε κλικ στις εντολές στο αριστερό τμήμα παραθύρου).

Προσθήκη διαφανειών, εφαρμογή διάταξης, αλλαγή γραμματοσειρών, στοίχιση 
κειμένου ή εφαρμογή Γρήγορων στυλ

Κεντρική Διαφάνειες, Γραμματοσειρά, Παράγραφος, Σχεδίαση και Επεξεργασία.

Εισαγωγή πινάκων, εικόνων, σχημάτων, SmartArt, WordArt, γραφημάτων, 
σχολίων, κεφαλίδων και υποσέλιδων, βίντεο ή ήχου  

Εισαγωγή Πίνακες, Εικόνες, Απεικονίσεις, Σχόλια, Κείμενο και Πολυμέσα.

Εφαρμογή θέματος, αλλαγή χρώματος ενός θέματος, αλλαγή του μεγέθους 
διαφάνειας, αλλαγή του φόντου διαφάνειας ή προσθήκη υδατογραφήματος

Σχεδίαση Θέματα, Παραλλαγές ή Προσαρμογή.

Εφαρμογή ή προσαρμογή του χρονισμού μιας μετάβασης Μεταβάσεις Μετάβαση και Χρονισμός.

Εφαρμογή ή προσαρμογή του χρονισμού μιας κίνησης Κινήσεις Κίνηση, Σύνθετη κίνηση και Χρονισμός.

Έναρξη προβολής παρουσίασης, ρύθμιση προβολής παρουσίασης, καθορισμός 
οθονών για χρήση με την Προβολή παρουσιαστή

Προβολή 
παρουσίασης

Εκκίνηση προβολής παρουσίασης, Ρύθμιση και Οθόνες.

Ορθογραφικός έλεγχος, εισαγωγή και αναθεώρηση σχολίων ή σύγκριση 
παρουσιάσεων

Αναθεώρηση Γλωσσικός έλεγχος, Σχόλια και Σύγκριση.

Αλλαγή προβολών, επεξεργασία κύριας προβολής, εμφάνιση πλεγμάτων, 
οδηγών και χαράκων, μεγέθυνση, εναλλαγή μεταξύ παραθύρων του PowerPoint 
και χρήση μακροεντολών

Προβολή Προβολές παρουσίασης, Κύριες προβολές, Εμφάνιση, Ζουμ, Παράθυρο και 
Μακροεντολές.



Πρόσβαση σε εντολές που 
χρησιμοποιούνται συχνά  
 

Η γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου 
του PowerPoint, είναι το ιδανικό σημείο για να προσθέσετε κουμπιά συντομεύσεων για τις 
εντολές που θα χρησιμοποιείτε συχνότερα.

Κάντε κλικ στο βέλος του αναπτυσσόμενου μενού δίπλα στη γραμμή εργαλείων γρήγορης 
πρόσβασης για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τις εντολές που εμφανίζονται στο μενού 
συντόμευσης.

Διαισθητικά εργαλεία στη 
διάθεσή σας

 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένες καρτέλες 
της κορδέλας εμφανίζονται και εξαφανίζονται, 
ανάλογα με τις ενέργειες που εκτελείτε.

Για παράδειγμα, όταν εισάγετε ή επιλέγετε ένα 
βίντεο, εμφανίζονται αυτόματα οι καρτέλες 
Εργαλεία βίντεο: Αναπαραγωγή και
Μορφή. Εμφανίζονται ώστε να μπορείτε 
να εφαρμόσετε μορφοποίηση ή να ορίσετε 
επιλογές αναπαραγωγής για το βίντεο. 
Αυτοί οι τύποι καρτελών βάσει περιεχομένου 
εμφανίζονται κάθε φορά που εισάγετε ή 
επιλέγετε μια εικόνα, ένα γράφημα, έναν πίνακα, 
ένα WordArt ή άλλο αντικείμενο.

Όταν εργάζεστε σε μια διαφάνεια και κάνετε 
δεξί κλικ στο φόντο της διαφάνειας, εμφανίζεται 
το μενού συντόμευσης, με επιλογές εργασιών.

Ομοίως, η μικρή γραμμή εργαλείων εμφανίζεται
αυτόματα κάθε φορά που θέλετε να εκτελέσετε 
γρήγορες εργασίες που σχετίζονται με κείμενο, 
όπως τοποθέτηση εσοχής σε μια κουκκίδα ή 
εφαρμογή έντονης γραφής στο κείμενό σας.

Εάν η εντολή που θέλετε να προσθέσετε δεν εμφανίζεται στη λίστα, μεταβείτε στην 
καρτέλα της κορδέλας όπου βρίσκεται το κουμπί και κάντε δεξί κλικ στην εντολή 
από εκεί. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στη γραμμή 
εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. 



Αλλαγές σε θέματα 
 

Όταν εφαρμόζετε ένα ενσωματωμένο θέμα και θέλετε να αλλάξετε τα χρώματα και 
τις γραμματοσειρές, μπορείτε να επιλέξετε πλέον ανάμεσα σε παραλλαγές θεμάτων 
επιλεγμένες από σχεδιαστές από την οθόνη έναρξης ή στην καρτέλα Σχεδίαση.

Νέο προεπιλεγμένο μέγεθος 
διαφάνειας
 

Οι περισσότερες τηλεοράσεις και συσκευές αναπαραγωγής βίντεο λειτουργούν πλέον 
σε ευρεία οθόνη με ανάλυση HD. Το ίδιο ισχύει και για το PowerPoint. Σε προηγούμενες 
εκδόσεις, η αναλογία διαφανειών ήταν 4:3. Στο PowerPoint 2013, η νέα προεπιλογή είναι 
16:9, αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση από την καρτέλα Σχεδίαση.

Εάν εργάζεστε με διαφάνειες σε προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint ή προβάλλετε 
την παρουσίαση σε παλαιότερες οθόνες ή συσκευές προβολής, είναι προτιμότερο να 
αλλάξετε την αναλογία διαφανειών σε 4:3. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στις επιλογές 
Σχεδίαση > Μέγεθος διαφάνειας και κατόπιν επιλέξτε 4:3 — ή καθορίστε το δικό σας 
προσαρμοσμένο μέγεθος.Εάν δεν βλέπετε έναν κατάλληλο συνδυασμό, μπορείτε να προσαρμόσετε τα χρώματα, τις 

γραμματοσειρές και τα εφέ θέματος στην Προβολή υποδείγματος διαφανειών. 

Κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Υπόδειγμα διαφανειών για να δείτε τις επιλογές 
Χρώματα, Γραμματοσειρές και Εφέ στην ομάδα Φόντο.



Η ρύθμιση της προβολής 
παρουσιαστή είναι αυτόματη
 

Εάν χρησιμοποιούσατε την προβολή παρουσιαστή σε προηγούμενες εκδόσεις του 
PowerPoint, ίσως αντιμετωπίζατε δυσκολίες στη ρύθμισή της. Το PowerPoint 2013 
εξομαλύνει αυτές τις δυσκολίες και απλουστεύει τη χρήση της.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε μια συσκευή προβολής και μια 
οθόνη. Το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Ωστόσο, μπορείτε 
να αναλάβετε τον έλεγχο με μη αυτόματο τρόπο (εναλλαγή μεταξύ οθόνης και συσκευής 
προβολής), εάν χρειάζεται.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι η προβολή παρουσιαστή μπορεί πλέον να λειτουργεί σε μία μόνο 
οθόνη. Τώρα μπορείτε να δοκιμάζετε και να χρησιμοποιείτε όλα τα εργαλεία σε προβολή 
παρουσιαστή από μία μόνο οθόνη, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη σύνδεση συσκευής.

Το PowerPoint σε συσκευές 
αφής
 

Έχετε πλέον τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε με το PowerPoint 2013 σε συσκευές 
αφής με Windows 8. Χρησιμοποιώντας τυπικές κινήσεις αφής μπορείτε να μετακινείστε 
σε προηγούμενη ή επόμενη οθόνη, να πατάτε επιλογές, να πραγματοποιείτε κύλιση, 
σμίκρυνση ή μεγέθυνση στοιχείων και να μεταβαίνετε στις διαφορετικές παρουσιάσεις 
σας.



Αποθήκευση παρουσιάσεων
στο cloud
 

Το cloud λειτουργεί ως χώρος αποθήκευσης αρχείων στο Web. Έχετε τη δυνατότητα να 
μεταβείτε σε αυτό οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο Internet.   
Εάν ταξιδεύετε ή μετακινείστε συχνά σε διάφορα μέρη και θέλετε να έχετε πάντα 
πρόσβαση στα αρχεία σας, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε στο cloud.

Το OneDrive είναι μια δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία cloud όπου μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση με ασφάλεια και να μοιράζεστε αρχεία με άλλους. Το μόνο που χρειάζεστε είναι 
ένας δωρεάν λογαριασμός Microsoft για είσοδο στο OneDrive.

Είσοδος στο Office
 

Για να ξεκινήσετε την αποθήκευση και την κοινή χρήση των αρχείων σας στο cloud, 
συνδεθείτε στο Microsoft Office.
 
Στο PowerPoint ή σε οποιαδήποτε εφαρμογή του Office, αναζητήστε το όνομά σας στην 
επάνω δεξιά γωνία της κορδέλας. Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή 
λογαριασμών και να αλλάξετε το προφίλ σας.



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

Στο PowerPoint 2013... Τι συμβαίνει; Τι πρέπει να κάνω;

Ανοίγετε μια παρουσίαση 
που δημιουργήθηκε στο
PowerPoint 2007
ή προηγούμενη έκδοση.

Στο PowerPoint 2013 εμφανίζεται η ένδειξη [Λειτουργία 
συμβατότητας] στη γραμμή τίτλου. Αυτό υποδεικνύει ότι η 
παρουσίαση είναι αποθηκευμένη στην παλαιότερη μορφή αρχείου, η 
οποία δεν αναγνωρίζει νεότερες δυνατότητες, όπως ενσωματωμένα 
βίντεο, νέα εφέ μετάβασης, ενότητες και πολλά άλλα.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες του 
PowerPoint 2013, θα πρέπει να μετατρέψετε την παρουσίαση στη 
νεότερη μορφή αρχείου. 

Μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε σε κατάσταση λειτουργίας 
συμβατότητας. Ωστόσο, εάν κανένα από τα άτομα με τα οποία 
μοιράζεστε την παρουσίαση δεν χρησιμοποιεί το PowerPoint 2007 ή 
προηγούμενη έκδοση, είναι προτιμότερο να μετατρέψετε το αρχείο στη 
νεότερη μορφή.

Για να μετατρέψετε το αρχείο, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > 
Πληροφορίες > Μετατροπή.

Αποθηκεύετε την 
παρουσίασή σας ως αρχείο 
του PowerPoint 2013.

Εάν ένας συνάδελφος ανοίξει την παρουσίαση του PowerPoint 2013 
σε PowerPoint 2007 ή προηγούμενη έκδοση, εμφανίζεται ένα μήνυμα 
με μια σύνδεση για λήψη του δωρεάν Πακέτου συμβατότητας. Το 
Πακέτο συμβατότητας θα του επιτρέψει να ανοίξει και να εργαστεί με 
παρουσιάσεις στη νέα μορφή. Εάν έχετε συμπεριλάβει νέες δυνατότητες 
ή μορφοποίηση του PowerPoint 2013 στην παρουσίαση, ο συνάδελφός 
σας (που χρησιμοποιεί το PowerPoint 2007 ή προηγούμενη έκδοση) θα 
δει προειδοποιήσεις σχετικά με μη υποστηριζόμενες δυνατότητες. 

Πριν μοιραστείτε μια παρουσίαση του PowerPoint 2013 με συναδέλφους 
που χρησιμοποιούν προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint, εκτελέστε 
το εργαλείο Έλεγχος συμβατότητας. Για να ελέγξετε τη συμβατότητα, 
στο PowerPoint 2013, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Πληροφορίες > 
Έλεγχος για θέματα > Έλεγχος συμβατότητας.

Το εργαλείο υποδεικνύει ποιες νέες δυνατότητες του PowerPoint 2013 
δεν υποστηρίζονται σε παλαιότερες εκδόσεις. Στη συνέχεια, μπορείτε 
να αποφασίσετε εάν θα καταργήσετε αυτές τις δυνατότητες για να 
αποφύγετε προειδοποιήσεις σε προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint. 

Αποθηκεύετε την 
παρουσίαση ως αρχείο 
του PowerPoint 2007 ή 
προηγούμενης έκδοσης.

Εάν ένας συνάδελφος ανοίξει την παρουσίαση στο PowerPoint 2007 ή 
προηγούμενη έκδοση, το αρχείο θα ανοίξει κανονικά — δεν απαιτείται 
Πακέτο συμβατότητας.

Εάν έχετε συμπεριλάβει νέες δυνατότητες ή μορφοποίηση του Power-
Point 2013 στην παρουσίαση, ο συνάδελφός σας θα δει προειδοποιήσεις 
σχετικά με μη υποστηριζόμενες δυνατότητες, δεν θα μπορεί να 
επεξεργαστεί αντικείμενα ή η συγκεκριμένη μορφοποίηση ή δυνατότητα 
ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο αρχείο. 

Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε κάτι σχετικά με αυτό.

Όταν αποθηκεύετε το αρχείο σας σε παλαιότερη μορφή αρχείου του 
PowerPoint, ο Έλεγχος συμβατότητας θα εκτελεστεί αυτόματα και 
θα εμφανίσει προειδοποιήσεις σχετικά με τυχόν μη υποστηριζόμενες 
δυνατότητες. 


