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CSS Εργαστήριο – 1. Εισαγωγή - Σύνταξη - Εφαρμογή στην HTML 

Εισαγωγή 
Το CSS (Cascading Style Sheets ή Επικαλυπτόμενα Φύλλα Στυλ) μας επιτρέπει να 

αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα στοιχεία html. Η παρουσίαση αφορά το 

μέγεθος των στοιχείων html, το χρώμα, τη στοίχιση, την ακριβή θέση και διάταξη τους κλπ.. Η 

διάταξή τους αναφέρεται στον αν θα είναι το ένα δίπλα στο άλλο, ή το ένα κάτω από το άλλο, ή αν θα 

είναι το καθένα σε συγκεκριμένη θέση στην ιστοσελίδα. 

Παλιότερα, για να διαμορφώσει κάποιος την παρουσίαση μιας ιστοσελίδας, έπρεπε να 

προσθέσει ειδικά ετικέτες html, όπως <font>, <center>, κλπ., και να ορίσει διάφορες παραμέτρους. 

Οπότε, αν ήθελε κάποιος να ορίσει το ίδιο στυλ παρουσίασης σε πολλές ιστοσελίδες θα έπρεπε να 

προσθέτει αυτά τα στοιχεία και να ορίζει τις αντίστοιχες παραμέτρους σε κάθε ιστοσελίδα. Κάτι που 

πιθανότατα απαιτεί αρκετό χρόνο δουλειάς. Επιπλέον, αν αργότερα άλλαζε το στυλ παρουσίασης, θα 

έπρεπε οι αλλαγές να γίνουν σε όλες τις σελίδες προσεκτικά, το οποίο επίσης απαιτεί αρκετό χρόνο 

δουλειάς. Η World Wide Web Consortium (W3C) δημιούργησε την CSS για να λύσει αυτό το 

πρόβλημα. Ουσιαστικά αφαίρεσε την μορφοποίηση στυλ από την HTML η οποία έτσι και αλλιώς 

δημιουργήθηκε για να περιγράφει το περιεχόμενο. 

Η ενδεικνυόμενη χρήση CSS προβλέπει τον ορισμό του στυλ παρουσίασης των ιστοσελίδων 

σε εξωτερικό αρχείο CSS αντί για τον ορισμό του σε κάθε ιστοσελίδα χωριστά. Δηλαδή, αυτό που 

γίνεται τυπικά είναι η δημιουργία ενός αρχείου CSS, το οποίο ορίζει το στυλ παρουσίασης πολλών 

ιστοσελίδων HTML, όπως φαίνεται σχηματικά στην εικόνα. 

 
Με αυτόν τον τρόπο, αλλάζοντας μόνο ένα αρχείο CSS μπορούμε να ορίσουμε και να 

αλλάξουμε το στυλ παρουσίασης πολλών σελίδων html, γλυτώνοντας αρκετό κόπο και χρόνο.  

Μία άλλη εφαρμογή της CSS είναι η περίπτωση που έχουμε μία ιστοσελίδα (ή και 

περισσότερες) και θέλουμε να παρουσιαστεί σε διαφορετικές συσκευές απεικόνισης όπως κινητά, 

υπολογιστές ή και σε χαρτί (εκτύπωση). Τότε μπορούμε να έχουμε για την ίδια ιστοσελίδα πολλά css 

αρχεία. 
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1. Για να δείτε μία εντυπωσιακή εφαρμογή των παραπάνω, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 

http://csszengarden.com/ στην οποία το έγγραφο html είναι ίδιο αλλά τα CSS αρχεία είναι 

διαφορετικά.  

Τρόπος Σύνταξης 
Ο τρόπος σύνταξης της CSS φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: 

h1 { 

color:red;  

font-size:14px; 

} 

Ο συγκεκριμένος κανόνας ορίζει ότι όλα τα στοιχεία <h1> θα εμφανίζονται με χρώμα κόκκινο, 

color:red, και θα έχουν μέγεθος γραμματοσειράς 14 pixel, font-size:14px. Ο ορισμός των στοιχείων 

(π.χ. h1) που θα υπακούουν στον κανόνα γίνεται στην αρχή. Οι αγκύλες ‘{‘ και ‘}’ είναι απαραίτητες. 

Το ίδιο απαραίτητα είναι τα διαλυτικά ‘:’ και τα ερωτηματικά ‘;’ για να ξεχωρίζουν οι παράμετροι του 

κανόνα μεταξύ τους. Γενικά, δηλαδή, οι κανόνες έχουν τη μορφή: 

επιλογέας { 

ιδιότητα:τιμή;  

ιδιότητα:τιμή;  

... 

} 

Επιλογέας είναι συνήθως το στοιχείο html (στο προηγούμενο παράδειγμα ήταν το h1) για το οποίο 

ισχύει ο κανόνας, ιδιότητα είναι μία από τις συγκεκριμένες ιδιότητες που υπάρχουν στο CSS και η 

τιμή ανήκει σε κάποιο εύρος τιμών για κάθε ιδιότητα. Π.χ., υπάρχει η ιδιότητα color που ορίζει το 

χρώμα του κειμένου και το background-color που ορίζει το χρώμα του φόντου, αλλά δεν υπάρχει 

ιδιότητα funny-color. Επίσης, η ιδιότητα color μπορεί να πάρει συγκεκριμένες τιμές όπως white, 

black, red, blue, κλπ., αλλά όχι οτιδήποτε όπως π.χ. my-color. Οπότε, είναι προφανές ότι δεν 

μπορούμε να επινοήσουμε ιδιότητες ή τιμές, αλλά παράλληλα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να 

μην γράψουμε λάθος κάποια ιδιότητα ή τιμή. Π.χ., αν αντί για color:red, γράψουμε collor:red ή και 

color=red;, τότε το χρώμα του στοιχείου <h1> δε θα αλλάξει σε κόκκινο. 

Στη συνέχεια θα εφαρμόσουμε τα css στις σελίδες μας 

Εφαρμογή στην HTML 
Υπάρχουν τρεις τρόποι εφαρμογής CSS σε ένα αρχείο html. 

 Inline style: Θέτει ένα στυλ σε μία συγκεκριμένη ετικέτα. 

 Internal style sheet: Επηρεάζει την εικόνα μίας συγκεκριμένης ιστοσελίδας.  

 External style sheet: Συνδέει μία ιστοσελίδα (και περισσότερες) με ένα αρχείο .css και 

μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση ολόκληρου του website μας.  

Inline style 
2. Θα δημιουργήσετε μία σελίδα html στην οποία θα εισάγετε την οδηγία css μέσα σε μια 

ετικέτα html, στο παράδειγμά μας <h1> 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<html> 

<head> 

<title> Ιστοσελίδα με inline css</title> 

</head> 

<body> 

<h1 style="color:red;">Αυτή είναι μία επικεφαλίδα με 

css.</h1>  

</body> 

</html> 

 

Νέο αρχεία:inline.html 

http://csszengarden.com/
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Internal style sheet 
3. Με την χρήση της ετικέτας <style> μέσα στην ετικέτα <head> μπορούμε να ορίσουμε το 

στυλ της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Στο παράδειγμά μας όλες οι ετικέτες h1 της σελίδας μας θα 

είχανε κόκκινο χρώμα. 

Κώδικας HTML 

<html> 

<head> 

<title>Ιστοσελίδα με Internal style sheet css</title> 

<style> 

h1 { 

 color: red 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Αυτή είναι άλλη μία επικεφαλίδα με css.</h1>  

<h1>Άλλη μία ετικέτα με css.</h1> 

<h2>Για αυτήν την ετικέτα δεν έχουμε ορίσει css.</h2> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο:internal.html 

Δοκιμάστε στο σημείο αυτό την δραστηριότητα εφαρμογή inline CSS. 

External style sheet 
4. Για να συνδέσουμε μια σελίδα html με ένα συγκεκριμένο αρχείο CSS πρέπει να προσθέσουμε 

τον ακόλουθο κώδικα HTML: 

<html> 

<head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">   Σύνδεση με CSS 

</head> 

<body>...</body></html> 

Δηλαδή, στο στοιχείο <head>, το οποίο προηγείται του στοιχείου <body>, εισάγουμε το στοιχείο 

<link> ορίζοντας rel='stylesheet' και στην ιδιότητα href  βάζουμε το URL που δείχνει στο αρχείο 

CSS. Αν το αρχείο CSS είναι στον ίδιο φάκελο με τη σελίδα html και ονομάζεται style.css, τότε 

ορίζουμε href='style.css'. 

Το CSS βρίσκεται σε αρχείο με κατάληξη .css και περιέχει τους κανόνες που ορίζουν το στυλ 

παρουσίασης.  

Δημιουργήστε ένα αρχείο html με μία επικεφαλίδα (ετικέτα h1) στο οποίο θα “δείχνετε” στο αρχείο 

style.css. Στη συνέχεια δημιουργήστε το style.css το οποίο αποθηκεύστε στον ίδιο φάκελο με το html 

αρχείο σας. Σημειώνεται ότι για να αναγνωρίζεται από κάθε φυλλομετρητή, το αρχείο css πρέπει να 

έχει κωδικοποίηση Unicode. Έτσι στο κειμενογράφο πρέπει στην αποθήκευση να επιλέξετε 

Κωδικοποίηση: Unicode. 
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Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<html> 

<head> 

<title> Ιστοσελίδα με css</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="external.css"> 

</head> 

<body> 

<h1>Αυτός ο τίτλος έχει σχεδιαστεί με css!!</h1> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας css 

h1 { 

 color:red;  

 font-size:14px; 

} 

Νέα αρχεία:external.html, external.css 

Δοκιμάστε στο σημείο αυτό τις δραστηριότητες external εφαρμογής CSS. 

Σχόλια 
5. Τα σχόλια σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού ή σήμανσης χρησιμοποιούνται για 

επεξήγηση του κώδικα. Η επεξήγηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον 

προγραμματιστή όταν διαβάζει τον κώδικά του κάποια άλλη χρονική στιγμή ή ακόμη και από άλλον 

προγραμματιστή όταν η δουλειά είναι ομαδική. Ουσιαστικά δίνουμε εντολή στον μεταγλωττιστή να 

μην δώσει σημασία σε κάποιο κείμενο που περικλείεται από κάποια ειδική σήμανση. Στην css, η 

σήμανση αυτή καθορίζεται ως εξής: 

/* Εδώ μπαίνει ένα σχόλιο. */ 

Υλοποιήστε την δραστηριότητα σχολιασμού CSS. 

Δραστηριότητες 

Inline εφαρμογή CSS 
1. Προσαρμόστε το αρχείο internal.html ώστε και η ετικέτα <h2> να αλλάξει χρώμα μέσω της CSS. 

Κάντε την μπλε ή κάποιο χρώμα της αρεσκείας σας. 

External εφαρμογή CSS 
2. Δημιουργήστε άλλο ένα αρχείο html το οποίο και αυτό να «δείχνει» στο αρχείο CSS external.css. 

Εισάγετε και σε αυτό μία ετικέτα <h1> και δείτε την εμφάνισή του. 

3. Δημιουργήστε δύο ιστοσελίδες με περιεχόμενο από μία παράγραφο. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε 

την ιδιότητα text της body με την οποία θέστε το ίδιο χρώμα γραμματοσειράς και στις δύο 

ιστοσελίδες. Στη συνέχεια αλλάξτε το χρώμα αυτό. Κάντε την ίδια διαδικασία, χρησιμοποιώντας 

αυτή τη φορά CSS. Σβήστε την ιδιότητα text από το body, συνδέστε και τις δύο σελίδες με ένα css 

αρχείο που θα δημιουργήσετε και θέστε εκεί το χρώμα γραμματοσειράς. Αλλάξτε τώρα το χρώμα 

και των δύο σελίδων αλλάζοντας μόνο το αρχείο CSS. 

4. Δημιουργήστε μία απλή ιστοσελίδα με μία απλή ετικέτα, έστω αυτή της παραγράφου, <p>, και 2 

αρχεία CSS, που απλά θα αλλάζουν το χρώμα του κειμένου της παραγράφου. Στη συνέχεια 

συνδέστε το html αρχείο εναλλάξ και με τα δύο CSS αρχεία.  



5 

 

Σχολιασμός CSS 
5. Εισάγετε σχόλια στο αρχείο external.css. 

Σύνδεσμοι 
 http://csszengarden.com/ 
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