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WORD - ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 Η μορφοποίηση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες για τις 

οποίες αξίζει να χρησιμοποιήσουμε έναν επεξεργαστή κειμένου.  

 

 Μπορούμε να εφαρμόσουμε μορφοποίηση γραμματοσειράς (όπως: στο 

μέγεθος, στη γραμματοσειρά, στο χρώμα των γραμμάτων, έντονη γραφή 

κλπ…) και μορφοποίηση παραγράφου (όπως: εσοχές, διαστήματα, 

διάστιχο, πλήρης στοίχιση κλπ…) 

 

 Μπορούμε να δώσουμε έμφαση σε σημεία του κειμένου που μας 

ενδιαφέρει να προσέξει ο αναγνώστης ή μπορούμε να κάνουμε το κείμενό 

μας πιο ελκυστικό και καλαίσθητο. 

 

 Από την καρτέλα Κεντρική της εφαρμογής Word μπορούμε να 

επιλέξουμε στοιχεία και να μορφοποιήσουμε ένα κείμενο. 

 

 

 
 

Σημείωση: Πρώτα επιλέγουμε ένα μέρος κειμένου (λέξη ή πρόταση ή 

παράγραφο) και μετά εφαρμόζουμε μορφοποίηση.  

π.χ. Ο Δήμος Χανίων δεν θα μπορούσε να μην είναι δίπλα στην κοινωνία.  

Για να εφαρμόσω έντονη γραφή στις λέξεις:  Ο Δήμος Χανίων αρχικά τις 

επιλέγω με το ποντίκι (γίνονται μπλε) και μετά επιλέγω με το ποντίκι το Β 

(έντονη γραφή) από την καρτέλα Κεντρική. 

Το αποτέλεσμα θα είναι: 

Ο Δήμος Χανίων δεν θα μπορούσε να μην είναι δίπλα στην κοινωνία. 
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Δραστηριότητα: 

1. Ανοίξτε ένα κενό έγγραφο στο Word. 

2.   Γράψτε το παρακάτω κείμενο: 

 

Μέτρα ελάφρυνσης του Δήμου Χανίων για τις επιχειρήσεις 
λόγω κορωνοϊού 

Η δοκιμασία που περνάει η κοινωνία μας και όλη η ανθρωπότητα είναι πρωτοφανής. 

Πάνω από όλα, είναι η υγεία όλων μας, αλλά πρέπει να στηρίξουμε και όσους 

πλήττονται οικονομικά από την κρίση αυτή. 

 

Ο Δήμος Χανίων δεν θα μπορούσε να μην είναι δίπλα στην κοινωνία. Η κατάσταση 

αυτή απαιτεί γενναίες αποφάσεις. Γι’ αυτό όλοι όσοι πλήττονται πρέπει να στηριχθούν 

στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 

Στηρίζουμε στην πράξη την τοπική οικονομία και τις τοπικές επιχειρήσεις που 

πλήττονται λόγω των έκτακτων μέτρων και για όσο χρονικό διάστημα αυτά 

διαρκέσουν. 

 

Τα πρώτα μέτρα που εφαρμόζουμε είναι τα εξής: 

1. Απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη, όλων των επιχειρήσεων του Δήμου 

Χανίων. 

2. Απαλλαγή από την καταβολή τελών παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων. 

3. Απαλλαγή καταβολής ενοικίου στις επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία 

τους και στεγάζονται δημοτικά ακίνητα. 

 

3. Επιλέξτε γραμματοσειρά Arial και μέγεθος 14 για τον τίτλο & γραμματοσειρά 

Times New Roman και μέγεθος 12 για το υπόλοιπο κείμενο. 

4. Ο τίτλος να έχει στοίχιση στο κέντρο και το υπόλοιπο κείμενο πλήρης στοίχιση. 

5. Βάλτε αρίθμηση στα μέτρα & κάντε τα έντονα και υπογραμμισμένα. 

6. Εφαρμόστε στην 1η παράγραφο εσοχές – ειδική - πρώτη γραμμή – κατά 1,27 εκ. 

7. Εφαρμόστε στις 3 παραγράφους διάστημα – πριν και μετά 12 στ. & διάστιχο 1,5 

γραμμή. 

8. Εφαρμόστε στην τελευταία παράγραφο - διάστημα – πριν και μετά 6 στ. & 

διάστιχο διπλό. 

9. Αποθηκεύστε το έγγραφό σας στην Επιφάνεια Εργασίας σας με όνομα: Δήμος 

Χανίων. 
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Η τελική μορφή του κειμένου πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή: 

 

Μέτρα ελάφρυνσης του Δήμου Χανίων για τις επιχειρήσεις 
λόγω κορωνοϊού 

Η δοκιμασία που περνάει η κοινωνία μας και όλη η ανθρωπότητα είναι 

πρωτοφανής. Πάνω από όλα, είναι η υγεία όλων μας, αλλά πρέπει να στηρίξουμε και 

όσους πλήττονται οικονομικά από την κρίση αυτή. 

 

Ο Δήμος Χανίων δεν θα μπορούσε να μην είναι δίπλα στην κοινωνία. Η κατάσταση 

αυτή απαιτεί γενναίες αποφάσεις. Γι’ αυτό όλοι όσοι πλήττονται πρέπει να στηριχθούν 

στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 

Στηρίζουμε στην πράξη την τοπική οικονομία και τις τοπικές επιχειρήσεις που 

πλήττονται λόγω των έκτακτων μέτρων και για όσο χρονικό διάστημα αυτά 

διαρκέσουν. 

 

Τα πρώτα μέτρα που εφαρμόζουμε είναι τα εξής: 

1. Απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη, όλων των επιχειρήσεων του Δήμου 

Χανίων. 

2. Απαλλαγή από την καταβολή τελών παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων. 

3. Απαλλαγή καταβολής ενοικίου στις επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη 

λειτουργία τους και στεγάζονται δημοτικά ακίνητα. 

 

 

Καλή εξάσκηση!!! 


