
 

Χρήση του πληκτρολογίου  

 

Πλήκτρα Ενέργεια 
Alt + Shift Αλλαγή γλώσσας. 
F1 Βοήθεια εφαρμογής. 
Caps lock Κεφαλαία / Πεζά. 
Shift Λειτουργεί όσο το κρατάμε πατημένο. Αυτό το πλήκτρο ή 

μας επιτρέπει να γράφουμε κεφαλαία όση ώρα το πατάμε ή 
ενεργοποιεί το άνω σύμβολο στα πλήκτρα που έχουν δύο 
σύμβολα, π.χ. Shift + 1 εισάγει το  θαυμαστικό ! 

Delete Διαγράφει τον χαρακτήρα που βρίσκεται ακριβώς δεξιά από 
το δείκτη κειμένου. 

Backspace  Διαγράφει τον χαρακτήρα που βρίσκεται ακριβώς αριστερά 
από το δείκτη κειμένου. 

Insert Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την εισαγωγή χαρακτήρων σε 
κείμενο που έχουμε ήδη γράψει. 

Πλήκτρο 
Διαστήματος (Spacebar) 

Εισαγωγή κενών ανάμεσα σε λέξεις. 

Home Μεταφέρει το δείκτη κειμένου στην αρχή της γραμμής που 
βρισκόμαστε. 

End Μεταφέρει το δείκτη κειμένου στο τέλος  της γραμμής που 
βρισκόμαστε. 

Ctrl  + Home Μεταφέρει το δείκτη κειμένου στην αρχή του εγγράφου. 
Ctrl  + End Μεταφέρει το δείκτη κειμένου στο τέλος  του εγγράφου. 
Page up Μεταφέρει το δείκτη κειμένου στην προηγούμενη οθόνη αν 

το κείμενο δεν χωράει σε μια οθόνη. 
Page down Μεταφέρει το δείκτη κειμένου στην επόμενη οθόνη αν το 

κείμενο δεν χωράει σε μια οθόνη. 
  
Enter Αλλαγή παραγράφου. 
Shift + Enter Μη αυτόματη αλλαγή γραμμής 
Ctrl  + Enter Μη αυτόματη αλλαγή σελίδας. 
  
Ctrl  + X Αποκοπή 
Ctrl  + C Αντιγραφή 
Ctrl  + V Επικόλληση 
Ctrl  + Z Αναίρεση 
Ctrl  + S Αποθήκευση εγγράφου (Save) 
Ctrl  + N Δημιουργία εγγράφου (New) 
Ctrl  + O Άνοιγμα εγγράφου (Open) 
Ctrl  + P Εκτύπωση εγγράφου (Printer) 
  
Ctrl  + A Επιλογή όλου του κειμένου 



 

Τονισμός (στα Ελληνικά ) 

 
 
Πλήκτρο τόνου:  
 

• Για να βάλουμε τόνο σε κάποιο φωνήεν πατάμε το πλήκτρο του τόνου, το αφήνουμε 
και μετά πατάμε το φωνήεν που θέλουμε να τονίσουμε.  

• Για διαλυτικά:  κρατάμε πατημένο το Shift με το πλήκτρο του τόνου, το αφήνουμε 
και μετά πατάμε το φωνήεν που θέλουμε να τονίσουμε.   

• Για τόνο και διαλυτικά μαζί:  κρατάμε πατημένο το Δεξί Alt  με το πλήκτρο του 
τόνου (ή Ctrl + Alt με το πλήκτρο του τόνου), το αφήνουμε και μετά πατάμε το 
φωνήεν που θέλουμε να τονίσουμε.   

• Το ερωτηματικό ; στα Ελληνικά μπαίνει πατώντας απλά το πλήκτρο  Q, ενώ η άνω 
και κάτω τελεία : με Shift + Q.     
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