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JavaScript 7. DOM 

Εισαγωγή  στο Document Object Model 

Οποτεδήποτε φορτώνει μία σελίδα, ο browser δημιουργεί ένα Document Object Model (DOM) της 

σελίδας το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί σαν μία σειρά από κουτιά όπως αυτό που βλέπουμε στο 

επόμενο σχήμα. 

 
Η δομή του DOM είναι δενδροειδής και τα στοιχεία της HTML σχετίζονται μεταξύ τους μέσω του 

δέντρου. Κάθε στοιχείο, κόμβος του δέντρου έχει κάποιον γονιό και μπορεί να έχει από 0 και πάνω παιδιά. 

Στο παραπάνω παράδειγμα, όπως και σε κάθε ουσιαστικά ιστοσελίδα το στοιχείο <html> έχει δύο παιδιά, 

το <head> και το <body>. Το στοιχείο <head> έχει γονιό το <html> και παιδί το <title>. Το στοιχείο 

<body> έχει δύο παιδιά, τα <h1> και <a> και γονιό το <html>. Η παραπάνω σελίδα έχει μία μορφή όπως 

η επόμενη: 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>DOM Tree</title> 

</head> 

<body>  

<h1>Επεξήγηση DOM Tree</h1> 

<a href = 'http://www.w3schools.com/js/js_htmldom.asp'>w3schools</a> 

</body> 

</html> 

Το αντικείμενο document εξορισμού υπάρχει σε όλες τις ιστοσελίδες και χρησιμοποιείται για προσπέλαση 

όλων των στοιχείων μίας σελίδας. Η JavaScript μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχειριστεί το DOM 

έτσι ώστε να διαγράφει να εισάγει ή να τροποποιεί στοιχεία.  

1. Θέτοντας document.body.innerHTML = "Κάποιο κείμενο" για παράδειγμα ορίζουμε ότι στη 

ρίζα του δέντρου DOM, document και στο στοιχείο του body το περιεχόμενό του θα γίνει «Κάποιο 

κείμενο». 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>DOM Tree</title> 

</head> 

<body> 

<button type="button" onclick="document.body.innerHTML='Αυτό το κείμενο γράφεται 

στο body'">Document.body.write()</button> 
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</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
 

Νέο αρχείο: documentbody.html 

Επιλογή  στοιχείου από  το DOM δέντρο 

Για να επιλέξουμε ένα στοιχείο HTML από το δέντρο μπορούμε να το βρούμε χρησιμοποιώντας το id 

του, την class του ή το όνομα ετικέτας. Επιπλέον, μπορούμε να το βρούμε κάνοντας χρήση τον επιλογέα 

CSS ή μέσω συλλογών αντικειμένων. 

Ένα στοιχείο του DOM δέντρου μπορεί λοιπόν να επιλεγεί με έναν από τους επόμενους τρόπους: 

Μέθοδος Περιγραφή 

document.getElementById(id) Βρίσκει το στοιχείο από το id του. 

document.getElementsByClassName(όνομα) Βρίσκει όλα τα στοιχεία με class name. 

document.getElementsByTagName(όνομα) Βρίσκει τα στοιχείο με όνομα ετικέτας name. 

document.querySelectorAll(επιλογέας) Βρίσκει το στοιχείο από τον επιλογέα CSS 

2. Στο επόμενο παράδειγμα, βρίσκουμε το στοιχείο από το id του και προελαύνουμε το περιεχόμενό 

του. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>DOM Tree</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Μέθοδος - document.getElementById</h1> 

<p id = "test">Η παράγραφος που θέλουμε να πάρουμε το περιεχόμενο της</p> 

<p id="view"> Σε αυτήν την παράγραφο θα δείξουμε το πάνω περιεχόμενο</p> 

<script> 

var testelement = document.getElementById("test"); 

document.getElementById("view").innerHTML =  

  "<strong>Το κείμενο στην πάνω παράγραφο είναι:</strong> " + 

testelement.innerHTML; 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: elementsbyid.html 

Δραστηριότητα: Δημιουργήστε μία ιστοσελίδα με δύο στοιχεία HTML, έστω <p> και στη συνέχεια 

αντιμεταθέστε το περιεχόμενό τους. Δηλαδή εάν το πρώτο στοιχείο έχει αρχικά περιεχόμενο 1 και το 

δεύτερο περιεχόμενο 2, μετά την εφαρμογή της JavaScript να έχει το πρώτο στοιχείο περιεχόμενο 2 και 

το πρώτο 1. Υπόδειξη: Αποθηκεύστε σε αντίστοιχες μεταβλητές το περιεχόμενο των δύο στοιχείων. 

Δραστηριότητα: Δημιουργήστε μία ιστοσελίδα με μια παράγραφο με περιεχόμενο και μία άδεια 

κεφαλίδα <h1>. Με τη βοήθεια της JavaScript πάρτε το περιεχόμενο από την παράγραφο και βάλτε το 

στην κεφαλίδα. 
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3. Έχουμε αναφέρει ότι το attribute id είναι μοναδικό ενώ το class μπορεί να επαναλαμβάνεται 

πολλές φορές σε μία ιστοσελίδα. Έτσι στο επόμενο παράδειγμα βλέπουμε ότι κάνοντας χρήση της 

getElementsByClassName ενδεχομένως μπορούμε να πάρουμε παραπάνω από ένα στοιχείο. Όλα 

τα στοιχεία αποθηκεύονται σε έναν πίνακα και για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο κάθε ένα από 

αυτά χρησιμοποιούμε τον τρόπο πρόσβασης στοιχείων πίνακα. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>DOM Tree</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Μέθοδος - document.getElementByClass</h1> 

<p class = "sameclass">Περιεχόμενο παραγράφου 1</p> 

<p class = "sameclass"> Περιεχόμενο παραγράφου 2</p> 

<p class = "sameclass"> Περιεχόμενο παραγράφου 3</p> 

<p class = "sameclass"> Περιεχόμενο παραγράφου 4</p> 

<p id="firstp"></p> 

<p id="secondp"></p> 

<p id="thirdp"></p> 

<p id="forthp"></p> 

<script> 

var parray = document.getElementsByClassName("sameclass"); 

document.getElementById("firstp").innerHTML =  

'Η 1η παράγραφος (δείκτης πίνακα 0) με class="sameclass" έχει δείκτη: ' + 

parray[0].innerHTML; 

document.getElementById("secondp").innerHTML =  

'Η 2η παράγραφος (δείκτης πίνακα 1) με class="sameclass" έχει δείκτη: ' + 

parray[1].innerHTML; 

document.getElementById("thirdp").innerHTML =  

'Η 3η παράγραφος (δείκτης πίνακα 2) με class="sameclass" έχει δείκτη: ' + 

parray[2].innerHTML; 

document.getElementById("forthp").innerHTML =  

'Η 4η παράγραφος (δείκτης πίνακα 3) με class="sameclass" έχει δείκτη: ' + 

parray[3].innerHTML; 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 
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Νέο αρχείο: elementsbyclass.html 

4. Το περιεχόμενο των τεσσάρων παραγράφων μπορούν να αποθηκευτούν σε μία νέα παράγραφο 

αντί για τέσσερεις διαφορετικές αν προσθέσουμε τα αλφαριθμητικά που αυτές έχουν ως 

περιεχόμενο. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>DOM Tree</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Μέθοδος - document.getElementByClass</h1> 

<p class = "sameclass">Περιεχόμενο παραγράφου 1</p> 

<p class = "sameclass"> Περιεχόμενο παραγράφου 2</p> 

<p class = "sameclass"> Περιεχόμενο παραγράφου 3</p> 

<p class = "sameclass"> Περιεχόμενο παραγράφου 4</p> 

<p id="concat"></p> 

<script> 

var parray = document.getElementsByClassName("sameclass"); 

document.getElementById("concat").innerHTML =  parray[0].innerHTML + " -" 

  + parray[1].innerHTML + " -" + parray[2].innerHTML + " -" + 

parray[3].innerHTML; 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: elementsbyclass.html 

Δραστηριότητα: Προσαρμόστε την παραπάνω ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας δομή επανάληψης 

για να παραθέσετε το περιεχόμενο των τεσσάρων παραγράφων σε μία νέα παράγραφο. 
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5. Με την getElementsByTagName μπορούμε να πάρουμε τα στοιχεία με συγκεκριμένη ετικέτα, tag. 

Στο επόμενο παράδειγμα με το πάτημα ενός κουμπιού και με τη χρήση συνάρτησης με παράμετρο 

μπορούμε να πάρουμε οποιοδήποτε στοιχείο της λίστας. 

 Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>DOM Tree</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Μέθοδος - document.getElementsByTag</h1> 

<h2> Βασικά Χρώματα </h2> 

<ol> 

 <li> Κόκκινο 

 <li> Πράσινο 

 <li> Μπλε 

</ol> 

<button onclick="getColor(0)">1</button> 

<button onclick="getColor(1)">2</button> 

<button onclick="getColor(2)">3</button> 

<p id="color"></p> 

<script> 

function getColor(i){ 

 var x = document.getElementsByTagName("li"); 

    document.getElementById("color").innerHTML = x[i].innerHTML; 

} 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: elementsbytag.html 

Δραστηριότητα: Προσαρμόστε την παραπάνω ιστοσελίδα ώστε αντί για στοιχεία λίστας να 

διαλέγετε με το κουμπί από εικόνες που βρίσκονται μέσα σε ένα στοιχείο <span>. Στη συνέχεια 

βλέπετε ένα στιγμιότυπο μίας τέτοιας σελίδας με επιλεγμένη την 3η εικόνα. 
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6. Με την querySelectorAll μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιος επιλογέας css για την επιλογή 

στοιχείων. Στο επόμενο παράδειγμα παρόλο που πρόκειται για διαφορετικές ετικέτες, h2 και p, 

μπορούμε να τις προσπελάσουμε με μία εντολή αφού μοιράζονται την ίδια κλάση. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>DOM Tree</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Μέθοδος - document.querySelectorAll</h1> 

<h2 class="test">Επικεφαλίδα με class="example"</h2> 

<p class="test">Παράγραφος με class="example".</p>  

<button onclick="changeText()">Αλλαγή κειμένου</button> 

<p id="color"></p> 

<script> 

function changeText(){ 

    var x = document.querySelectorAll(".test"); 

    x[0].innerHTML = "Αλλαγή του κειμένου της κεφαλίδας"; 

    x[1].innerHTML = "Αλλαγή του κειμένου της παραγράφου"; 

} 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 
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Νέο αρχείο: elementsbyquery.html 

Επιπλέον εφόσον έχουμε επιλέξει ένα στοιχείο DOM μπορούμε να επιλέξουμε μία σειρά από άλλα 

στοιχεία που έχουν σχέση με το στοιχείο αυτό. Έτσι εάν το στοιχείο λέγεται element με τις επόμενες 

δηλώσεις μπορούμε να προσπελάσουμε τα εξής στοιχεία με τις επόμενες μεθόδους: 

Μέθοδος Περιγραφή 

element.childNodes επιστρέφει έναν πίνακα με τα στοιχεία παιδιά του element. 

element.firstChild επιστρέφει το πρώτο παιδί του element. 

element.lastChild επιστρέφει το τελευταίο παιδί του element. 

element.hasChildNodes επιστρέφει true εάν το element έχει παιδιά και false εάν δεν έχει. 

element.nextSibling επιστρέφει τον επόμενο κόμβο στο ίδιο επίπεδο του δέντρου. 

element.previousSibling επιστρέφει τον προηγούμενο κόμβο στο ίδιο επίπεδο του δέντρου 

element.parentNode επιστρέφει τον γονιό ενός κόμβου.  

7. Στην επόμενη ιστοσελίδα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση με τη μία σε όλα τα παιδιά της body 

μέσω της childNodes. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>DOM Tree</title> 

</head> 

<body> <!-- Αυτό είναι ένα σχόλιο HTML -->  

<h1>Παράμετρος - document.childNodes</h1> 

<p>Κάντε click στο επόμενο κουμπί για να έχετε πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της 

σελίδας.</p> 

 

<button onclick="showAllNodes()">Εμφάνιση παιδιών!</button> 

 

<p><strong>Note:</strong> Τα κενά θεωρούνται και αυτά κείμενο και το κείμενο θεωρείται 

κόμβος παιδί του body. 

Επιπλέον τα σχόλια θεωρούνται και αυτά κόμβοι.</p> 

 

<p id="demo"></p> 

<script> 

function showAllNodes(){ 

 var c = document.body.childNodes; 

    var txt = ""; 

    var i; 

    for (i = 0; i < c.length; i++) { 

        txt = txt + c[i].nodeName + "<br>"; 

    } 

 

    document.getElementById("demo").innerHTML = txt; 

} 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 
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Νέο αρχείο: childnodes.html 

Δραστηριότητα: Με την length βρίσκουμε πόσα στοιχεία έχει ένας πίνακας. Στην παραπάνω ιστοσελίδα 

προσθέστε ένα ακόμη κουμπί το οποίο θα εμφανίζει το σύνολο των παιδιών του body. 

Προσαρμογή  στοιχείου από  το DOM δέντρο 

Αφού έχουμε βρει το στοιχείο που θέλουμε από το DOM δέντρο μπορούμε να προσαρμόσουμε τα εξής 

χαρακτηριστικά με τους επόμενους τρόπους 

Μέθοδος Περιγραφή 

element.innerHTML Αλλάζει το περιεχόμενο που βρίσκεται μέσα σε ένα 

HTML στοιχείο 

element.attribute Αλλάζει μία ιδιότητα ενός HTML στοιχείου 

element.style.property Αλλάζει το css στυλ ενός στοιχείου 

8. Στο επόμενο παράδειγμα χρησιμοποιούμαι σε κάθε κουμπί τις παραπάνω μεθόδους για να 

αλλάξουμε περιεχόμενο, ιδιότητα και στυλ. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>DOM Tree</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Προσαρμογή στοιχείων</h1> 

<button onclick="modifyContent()">Αλλαγή περιεχομένου!</button> 

<button onclick="modifyAtribute()">Αλλαγή ιδιότητας!</button> 

<button onclick="modifyStyle()">Αλλαγή CSS στυλ!</button> 

<div id="parentdiv"> 

 <p id="childp">Παλιό περιεχόμενο</p> 
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 <img id="fruitimg" 

src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Orange_and_cross_section.jpg" 

width="300" alt="fruits." /> 

 <div id="childdiv" style="width:150px;height:150px;background-

color:blue;"></div> 

<script> 

function modifyContent(){ 

 var pelement = document.getElementById("childp"); 

 pelement.innerHTML = "Νέο περιεχόμενο"; 

  

} 

function modifyAtribute(){ 

 var imgelement = document.getElementById("fruitimg"); 

 imgelement.src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Pink_lady_a

nd_cross_section.jpg"; 

} 

function modifyStyle(){ 

 var divelement = document.getElementById("childdiv"); 

 divelement.style.borderRadius="75px"; 

 divelement.style.backgroundColor="red"; 

} 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

   
Νέο αρχείο: modifyelements.html 

Δραστηριότητα: Δημιουργήστε έναν σύνδεσμο σε html για κάποια ιστοσελίδα. Δώστε και κάποιο στυλ 

με τη βοήθεια της CSS. Στη συνέχεια με χρήση JavaScript και αντίστοιχα κουμπιά αλλάξτε την ιδιότητα 

href ώστε να «δείχνει» σε άλλη ιστοσελίδα, το περιεχόμενο ώστε να έχει σχέση με τη νέα ιστοσελίδα 

αλλά και τη μορφοποίηση css. 

Προσθαφαίρεση στοιχείων 

Με τις επόμενες μεθόδους μπορούμε να αφαιρέσουμε ή να προσθέσουμε στοιχεία HTML στο DOM 

δέντρο και κατ’ επέκταση στην ιστοσελίδα μας. 

Μέθοδος Περιγραφή 

document.createElement(element) Δημιουργεί ένα στοιχείο 

document.removeChild(element) Διαγράφει ένα στοιχείο 
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document.appendChild(element) Προσθέτει ένα HTML στοιχείο 

document.replaceChild(element) Αντικαθιστά ένα HTML στοιχείο 

document.write(text) Γράφει στην HTML 

9. Στο επόμενο παράδειγμα η πρώτη εντολή JavaScript δημιουργεί ένα στοιχείο, 

document.createElement("p"), και ένα κείμενο, document.createTextNode("Αυτή έχει 

προστεθεί με JavaScript."). Στη συνέχεια προσθέτει το κείμενο στο στοιχείο, 

newp.appendChild(node). Ακόμη δεν έχει προστεθεί τίποτα στη σελίδα μας. Η εντολή 

document.getElementById("parentdiv") παίρνει το στοιχείο parentdiv και στη συνέχεια 

προσθέτει το νέο στοιχείο σε αυτό, element.appendChild(newp). 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>DOM Tree</title> 

</head> 

<body> 

<div id="parentdiv"> 

<p id="childp1">Μία παράγραφος.</p> 

<p id="childp2">Άλλη μία παράγραφος.</p> 

</div> 

<script> 

var newp = document.createElement("p"); 

var node = document.createTextNode("Αυτή έχει προστεθεί με JavaScript."); 

newp.appendChild(node); 

var element = document.getElementById("parentdiv"); 

element.appendChild(newp); 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

  
Νέο αρχείο: createelement.html 

10. Έχουμε την δυνατότητα να προσθέσουμε το νέο στοιχείο ως παιδί, οπουδήποτε και όχι μόνο σαν 

τελευταίο παιδί χρησιμοποιώντας την insertBefore() αντί για την appendChild(). 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>DOM Tree</title> 

</head> 

<body> 

<div id="parentdiv"> 

<p id="childp1">Μία παράγραφος.</p> 

<p id="childp2">Άλλη μία παράγραφος.</p> 

</div> 

<script> 

var newp = document.createElement("p"); 

var node = document.createTextNode("Αυτή έχει προστεθεί με JavaScript."); 

newp.appendChild(node); 
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var element = document.getElementById("parentdiv"); 

var child = document.getElementById("childp2"); 

element.insertBefore(newp, child); 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

  
Υπάρχον αρχείο: createelement.html 

Δραστηριότητα: Προσθέστε και μία κεφαλίδα <h1> στην παραπάνω σελίδα. Η κεφαλίδα να τοποθετηθεί 

μέσα στο στοιχείο <div> αλλά πριν την πρώτη παράγραφο. 

11. Κάνοντας χρήστη της removeChild() μπορούμε να αφαιρέσουμε κάποιο στοιχείο από την 

ιστοσελίδα μας. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>DOM Tree</title> 

</head> 

<body> 

<div id="parentdiv"> 

<p id="childp1">Μία παράγραφος.</p> 

<p id="childp2">Άλλη μία παράγραφος.</p> 

</div> 

<script> 

var newp = document.createElement("p"); 

var node = document.createTextNode("Αυτή έχει προστεθεί με JavaScript."); 

newp.appendChild(node); 

var element = document.getElementById("parentdiv"); 

var child = document.getElementById("childp2"); 

element.insertBefore(newp, child); 

var childtodelete = document.getElementById("childp2"); 

element.removeChild(childtodelete); 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

  
Υπάρχον αρχείο: createelement.html 

 


