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ΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 
  
Εισαγωγή / Πληκτρολόγηση κειµένου: 
i Έναρξη εισαγωγής κειµένου πριν από τον  
  cursor ( και εισαγωγή σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) 
a Έναρξη εισαγωγής κειµένου µετά από τον cursor 
  (και εισαγωγή σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) 

      A Προσθήκη κειµένου (στο τέλος γραµµής) 
     I Προσθήκη κειµένου (στην αρχή γραµµής) 
     o Άνοιγµα νέας κενής γραµµής κάτω από cursor 
     O Άνοιγµα νέας κενής γραµµής πάνω από cursor 

ESC Μεταφορά από ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ σε 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ 
J Ένωση γραµµών (η γραµµή όπου βρίσκεται ο 
  cursor και η αµέσως αποκάτω της) 

Μετακινήσεις Cursor (σε KATAΣTAΣH 
ENTOΛΩN):  
^  Αρχή γραµµής  
$  Τέλος γραµµής 
1G  Αρχή αρχείου 
G  Τέλος αρχείου  
<n>G  Γραµµή <n>          
Ctrl-g  Πληροφορίες για τρέχουσα γραµµή     
Ctrl-f  Σελίδα εµπρός  
Ctrl-b  Σελίδα πίσω  
w  Λέξη εµπρός  
b  Λέξη πίσω  

Αποθήκευση και µετακίνηση κειµένου (σε 
KATAΣTAΣH ENTOΛΩN):   
x   ∆ιαγραφή χαρακτήρα κάτω από τον cursor 
<n>x   ∆ιαγραφή  <n> χαρακτήρων από τα δεξιά  
του cursor 
dw  ∆ιαγραφή λέξης 
<n>dw ∆ιαγραφή  <n> λέξεων από τα δεξιά του 
cursor  
r  Αντικατάσταση 1 χαρακτήρα κάτω από 
cursor 



R  Αντικατάσταση διαδοχικής σειράς 
χαρακτήρων 
            (υποχρεωτικό πάτηµα ESC για επαναφορά 
σε 
            ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ)   
cw  Αντικατάσταση λέξης (υποχρεωτικό 
πάτηµα ESC 
   µετά για επιστροφή σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΝΤΟΛΩΝ) 
dd  ∆ιαγραφή γραµµής (αποκατάσταση µε p)  
<n>dd  ∆ιαγραφή <n> γραµµών 
d$  ∆ιαγραφή από cursor ως τέλος τρέχουσας 
γραµµής 
d^   ∆ιαγραφή από cursor ως αρχή τρέχουσας 
γραµµής 
dG  ∆ιαγραφή από cursor ως τέλος αρχείου  
yy  Αποθήκευση τρέχουσας γραµµής 
(µεταφορά µε τοποθέτηση 
   του cursor στο επιθυµητό σηµείο και 
πάτηµα του p)  
<n>yy  Αποθήκευση <n> γραµµών 
 
Αναζήτηση κειµένου: 
/<leksh> Ανεύρεση της λέξεως <leksh>  από τον cursor 
και κάτω 
n  Επόµενη εµφάνιση της λέξεως <leksh> από εκεί 
και κάτω 

?<leksh> Ανεύρεση της λέξεως  <leksh> από τον cursor 
και πάνω 
n  Επόµενη εµφάνιση της λέξεως <leksh> από εκεί 
και πάνω  

∆ιάφορες Ενέργειες (σε KATAΣTAΣH ENTOΛΩN):  
u Αναίρεση τελευταίας εντολής 
. Επανάληψη τελευταίας εντολής 
:w↵ Αποθήκευση αρχείου 
:wq↵ Αποθήκευση αρχείου και έξοδος από vi  
ZZ Αποθήκευση αρχείου και έξοδος από vi  
:q! ↵ Έξοδος από vi χωρίς σώσιµο αρχείου 
:<n1>,<n2> w file_new.txt↵ 
  Εγγραφή στο νέο αρχείο µε όνοµα file_new.txt 
  από γραµµή <n1> έως γραµµή <n2> 
:w file_new.txt↵ 
   Εγγραφή στο νέο αρχείο µε όνοµα file_new.txt 
  όλου του τρέχοντος αρχείου 



:r file.txt↵ 
  Εισαγωγή αρχείου µε όνοµα file.txt στο τρέχον 
  αρχείο κάτω από τη γραµµή στην οποία είναι 
  τοποθετηµένος ο cursor 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΠΟΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ 
ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (CAPS LOCK) ΟΤΑΝ 
ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ!! ΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ <SHIFT> ΚΑΙ ΤΟ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΓΡΑΜΜΑ (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 
ΠΑΤΗΜΕΝΑ). 


