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JavaScript 1 Εισαγωγή 
Η Javascript αποτελεί μία γλώσσα συγγραφής script, τα οποία εκτελούνται στην πλευρά του πελάτη και 

μπορούν να βελτιώσουν την λειτουργικότητα και την εμφάνιση ιστοσελίδων. Η γλώσσα αυτή, όπως θα δούμε 

στη συνέχεια, μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο και τις ιδιότητες της HTML, να αλλάξει την εμφάνιση μέσω 

της CSS, να αποκρύψει ή να εμφανίσει στοιχεία HTML. Αποτελεί δε, μία ολοκληρωμένη γλώσσα 

προγραμματισμού η οποία εκτελείται στον φυλλομετρητή. Δεν έχει καμία σχέση με την γνωστή γλώσσα 

προγραμματισμού Java. 

Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν διάφορα προγράμματα φυλλομετρητή και διάφορες εκδόσεις τους που 

μπορούν να υποστηρίζουν διαφορετικές εκδόσεις της γλώσσας οι εταιρείες Netscape και Microsoft που 

ασχολήθηκαν με την γλώσσα αυτή έχουν ιδρύσει τον οργανισμό ECMA International που ασχολείται με την 

προτυποποίησή της. Για το τελευταίο πρότυπο μπορείτε να επισκεφτείτε την επόμενη ιστοσελίδα: 

http://www.ecma-international.org/ 

Εκτέλεση JavaScript με πάτημα κουμπιού 

1. Σε μία ιστοσελίδα η JavaScript μπορεί να εισαχθεί ανάμεσα στις ετικέτες <script> και οπουδήποτε 

στην ιστοσελίδα, είτε ανάμεσα στις ετικέτες <head> είτε ανάμεσα στις ετικέτες <body>. Αρχικά θα 

δημιουργήσουμε μία απλή html σελίδα. Υπενθυμίζεται ότι με τις ετικέτες ul και li δημιουργείται μία μη 

αριθμημένη λίστα. Επίσης υπενθυμίζεται ότι σε οποιοδήποτε στοιχείο html μπορούμε να θέσουμε την 

ιδιότητα id ή class, ώστε να μπορούμε να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο στοιχείο. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Εισαγωγή στην JavaScript</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Arcade Fire Singles </h1> 

<ul> 

<li id="single_1">Black mirror</li> 

<li>Keep the Car Running</li> 

<li>Intervention</li> 

<li>No cars go</li> 

</ul> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
 

Νέο αρχείο: list.html 

2. Αρχικά θα χρησιμοποιήσουμε ένα απλό κουμπί, button το οποίο με το click, onclick, αλλάζει, 

innerHTML το περιεχόμενο του στοιχείου με id "single_1", getElementById. Στην συγκεκριμένη 

ιστοσελίδα η Javascript ορίζεται μέσα στην body στο ίδιο το κουμπί που την ενεργοποιεί. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Εισαγωγή στην JavaScript</title> 

http://www.ecma-international.org/
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</head> 

<body> 

<h1>Arcade Fire Singles </h1> 

<ul> 

<li id="single_1">Black mirror</li> 

<li>Keep the Car Running</li> 

<li>Intervention</li> 

<li>No cars go</li> 

</ul> 

<button type="button" onclick="document.getElementById('single_1').innerHTML = 'No 

Cars Go!'">Άλλαξε Περιεχόμενο</button> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: list.html 

3. Δραστηριότητα: Προσθέστε ένα ακόμη κουμπί που αλλάζει το περιεχόμενο ενός ακόμη 

στοιχείου της λίστας και ένα κουμπί που αλλάζει το περιεχόμενο της επικεφαλίδας στο αρχείο 

list.html. 

4. Με τον ίδιο τρόπο, όπως παραπάνω μπορούμε να αλλάξουμε το css στυλ μία σελίδας. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Εισαγωγή στην JavaScript</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Arcade Fire Singles </h1> 

<ul id="singles"> 

<li id="single_1">Black mirror</li> 

<li>Keep the Car Running</li> 

<li>Intervention</li> 

<li>No cars go</li> 

</ul> 

<button type="button" onclick="document.getElementById('single_1').innerHTML = 'No Cars 

Go!'">Άλλαξε Περιεχόμενο</button> 

<button type="button" onclick="document.getElementById('singles').style.fontSize = 

'40px'">Άλλαξε Μέγεθος Γραμματοσειράς</button> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 
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Υπάρχον αρχείο: list.html 

5. Δραστηριότητα: Και πάλι στο αρχείο list.html προσθέστε ένα κουμπί το οποίο θα αλλάζει το 

χρώμα της γραμματοσειράς χρησιμοποιώντας την style.color αντί της style.fontSize. 

6. Χρησιμοποιώντας την ίδια λογική η JavaScript μπορεί να αλλάξει μία ιδιότητα, attribute, ενός 

στοιχείου, εδώ το src του στοιχείου img. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Εισαγωγή στην JavaScript</title> 

</head> 

<body> 

<button 

onclick="document.getElementById('image').src='http://www.w3schools.com/js/pic_bulbo

n.gif'"> Turn on the light</button> 

<img id="image" src="http://www.w3schools.com/js/pic_bulboff.gif" 

style="width:100px"> 

<button 

onclick="document.getElementById('image').src='http://www.w3schools.com/js/pic_bulbo

ff.gif'">Turn off the light</button> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

                        
Νέο αρχείο: imgsrc.html 

7. Δραστηριότητα: Δημιουργήστε μία ιστοσελίδα με μία εικόνα και ένα κουμπί το οποίο με χρήση 

JavaScript να αλλάζει την εικόνα σε κάποια άλλη. Κατεβάστε τις εικόνες της αρεσκείας σας από 

το διαδίκτυο. 
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8. Μέσω της Javascript μπορούμε να κρύψουμε ή να εμφανίσουμε ολόκληρα html στοιχεία 

καλώντας τους κατάλληλους CSS κανόνες display:none που αποκρύπτει ένα στοιχείο HTML και 

display:block που το εμφανίζει σε μία νέα γραμμή καταλαμβάνοντας ολόκληρο το πλάτος της 

σελίδας. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Εισαγωγή στην JavaScript</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Arcade Fire Singles </h1> 

<ul id="singles"> 

<li id="single_1">Black mirror</li> 

<li>Keep the Car Running</li> 

<li>Intervention</li> 

<li>No cars go</li> 

</ul> 

<button type="button" onclick="document.getElementById('single_1').innerHTML = 'No Cars 

Go!'">Άλλαξε Περιεχόμενο</button> 

<button type="button" onclick="document.getElementById('singles').style.fontSize = 

'40px'">Άλλαξε Μέγεθος Γραμματοσειράς</button> 

<br/> 

<button type="button" onclick="document.getElementById('singles').style.display = 

'block'">Εμφάνιση</button> 

<button type="button" onclick="document.getElementById('singles').style.display = 

'none'">Απόκρυψη</button> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

    
Υπάρχον αρχείο: list.html 

9. Δραστηριότητα: Κατασκευάστε μία ιστοσελίδα με περιεχόμενο, έστω μία παράγραφο <p>, η 

οποία θα αποκρύπτεται και θα εμφανίζεται με τη βοήθεια αντίστοιχων κουμπιών και τη χρήση 

JavaScript. 

Ετικέτα <script> 
Στα προηγούμενα παραδείγματα εφαρμογής JavaScript σε HTML σελίδες χρησιμοποιήσαμε την onclick 

που με το πάτημα του κουμπιού καλούσε τον κώδικα. Για να εισάγουμε μεγαλύτερα κομμάτια κώδικα σε 

μία σελίδα χρησιμοποιούμε τις ετικέτες <script>…</script>. Οι ετικέτες αυτές και ο αντίστοιχος 

κώδικας μπαίνουν είτε ανάμεσα στις ετικέτες <head> είτε οπουδήποτε μέσα στο <body> της ιστοσελίδας. 

Επιπλέον η JavaScript μπορεί να βρίσκεται και σε ξεχωριστό αρχείο στο οποίο θα πρέπει να δείχνει η 

HTML σελίδα μας κατά τον ίδιο τρόπο με τη css. 

10. Στο επόμενο παράδειγμα η JavaScript ορίζεται στο <head> οπού ορίζεται μία συνάρτηση. Η 

συνάρτηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τμήμα κώδικα που μπορούμε να το καλέσουμε από 

οπουδήποτε σε μία ιστοσελίδα. Εδώ καλείται με το πάτημα του κουμπιού, onclick. Καλό είναι το 

όνομα της συνάρτησης να υποδηλώνει τη λειτουργία που θέλουμε να εκτελεστεί. Στη συνέχεια 
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ανοίγουμε και κλείνουμε παρενθέσεις και αγκύλες, όπως βλέπουμε στον κώδικα της συνέχειας. 

Στις παρενθέσεις όπως θα εξηγηθεί αργότερα βάζουμε τις παραμέτρους, αν υπάρχουν, της 

συνάρτησης. Στις αγκύλες μπαίνει ο κώδικας που υλοποιεί την λειτουργία της συνάρτησης. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Εισαγωγή στην JavaScript</title> 

<script> 

function changeParagraph() { 

    document.getElementById("paragraph").innerHTML = "Η παράγραφος άλλαξε."; 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<p id="paragraph">Η παράγραφος για αλλαγή</p> 

<button type="button" onclick="changeParagraph()">Άλλαξε Περιεχόμενο</button> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

    
Νέο αρχείο: script.html 

11. Κατά τον ίδιο τρόπο η JavaScript μπορεί να οριστεί μέσα στο <body>. Καλό είναι όμως να οριστεί 

στο τέλος ώστε όταν παρουσιάζεται η σελίδα στον χρήστη να μην καθυστερεί για να φορτώσει 

και ο κώδικας JavaScript. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Εισαγωγή στην JavaScript</title> 

</head> 

<body> 

<p id="paragraph">Η παράγραφος για αλλαγή</p> 

<button type="button" onclick="changeParagraph()">Άλλαξε Περιεχόμενο</button> 

<script> 

function changeParagraph() { 

    document.getElementById("paragraph").innerHTML = "Η παράγραφος άλλαξε."; 

} 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

    
 

Υπάρχον αρχείο: script.html 

12. Επιπλέον, η JavaScript μπορεί να οριστεί σε ξεχωριστό αρχείο που θα πρέπει να έχει την κατάληξη 

.js. Για να χρησιμοποιήσουμε ένα JavaScript αρχείο θα πρέπει να καθορίσουμε που βρίσκεται το 

αρχείο και το όνομά του μέσω της ιδιότητας src της ετικέτας script. Στο παρακάτω παράδειγμα, 
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το αρχείο JavaScript ονομάζεται script.js και βρίσκεται στο φάκελο scripts. Στο αρχείο αυτό δεν 

περιλαμβάνεται η ετικέτα <script>. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Εισαγωγή στην JavaScript</title> 

<script src="scripts/script.js"></script> 

</head> 

<body> 

<p id="paragraph">Η παράγραφος για αλλαγή</p> 

<button type="button" onclick="changeParagraph()">Άλλαξε Περιεχόμενο</button> 

</body> 

</html> 

Κώδικας JavaScript 

function changeParagraph() { 

    document.getElementById("paragraph").innerHTML = "Η παράγραφος άλλαξε."; 

} 

Ιστοσελίδα 

    

    
Υπάρχον αρχείο: script.html, Νέο αρχείο: script.js (σε φάκελο scripts) 

Σχόλια 

Καλύτερη πρακτική, ειδικά όταν έχουμε πολύ κώδικα JavaScript είναι να διαχωρίζουμε τον κώδικα από 

την HTML κάνοντας και τα δύο πιο εύκολα στην ανάγνωση και συντήρηση. 

Όπως σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού, έτσι και στην JavaScript μπορούμε να εισάγουμε σχόλια στον 

κώδικά μας, τα οποία είναι ορατά από τον προγραμματιστή αλλά όχι από τον διερμηνευτή της γλώσσας. 

Έτσι ο ίδιος ο προγραμματιστής ή κάποιος άλλος που βλέπει το πρόγραμμα μπορεί να καταλάβει κάποια 

πράγματα για το τι κάνει ο κώδικας από τα σχόλια αυτά κάνοντας τον κώδικα πιο ευανάγνωστο. Για να 

εισάγουμε σχόλια μίας γραμμής ξεκινάμε με // ενώ τα σχόλια πολλών γραμμών ξεκινούν με /* και 

τελειώνουν με */. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Εισαγωγή στην JavaScript</title> 

<script src="scripts/script.js"></script> 

</head> 

<body> 

<p id="paragraph">Η παράγραφος για αλλαγή</p> 

<button type="button" onclick="changeParagraph()">Άλλαξε Περιεχόμενο</button> 

</body> 

</html> 

Κώδικας JavaScript 

/* Η επόμενη συνάρτηση 

αλλάζει το περιεχόμενο της παραγράφου.*/ 

function changeParagraph() { 

 // Με την innerHTML αλλάζουμε το περιεχόμενο ενός στοιχείου 

    document.getElementById("paragraph").innerHTML = "Η παράγραφος άλλαξε."; 

} 

Ιστοσελίδα 
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Υπάρχον αρχείο: script.html, Υπάρχον αρχείο: script.js (σε φάκελο scripts) 

 

Σύνδεσμοι 

 Ερωτήσεις 

 

https://forms.gle/9PMQbbN6QoGEUhYk7

