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CSS Εργαστήριο – 2. Επιλογείς class και id - ψευδοκλάσεις 
Εκτός από επιλογείς στοιχείων HTML όπως το <h1> ή το <p>, είναι εξίσου συνηθισμένο να 

χρησιμοποιούμε τους επιλογείς των ιδιοτήτων id και class. 

Επιλογέας id 
1. Χρησιμοποιώντας το χαρακτήρα ‘#’, μπορούμε να ορίσουμε κανόνες CSS για στοιχεία που 

έχουν συγκεκριμένο id. Χαρακτηριστικό των id είναι ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει παραπάνω από 

ένα στοιχείο HTML με το ίδιο id. Πρέπει, δηλαδή, να είναι μοναδικό ανά σελίδα HTML. Σημειώνεται 

ότι στο επόμενο παράδειγμα η τεχνική που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή της css στην ιστοσελίδα 

είναι η internal style sheet Και γι’ αυτό δεν απαιτείται επιπλέον αρχείο css. 

Κώδικας HTML 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <title>CSS με id</title> 

 <style> 

 #p1 { 

      text-align: center; 

      color: red; 

 } 

 </style> 

</head> 

<body> 

 <p id="p1">Παράγραφος με CSS!</p> 

 <p>Παράγραφος χωρίς CSS.</p> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέα αρχεία: id.html 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, δεν επηρεάζεται η δεύτερη παράγραφος, παρά μόνο αυτή με το 

συγκεκριμένο id. Σημειώνεται ότι ενώ η ιδιότητα color καθορίζει το χρώμα κειμένου η text-align ορίζει 

την στοίχισή του. 

2. Στην συνέχεια με πολλαπλή χρήση της id και θέτοντας το καθένα με ένα διαφορετικό χρώμα 

μπορούμε να πάρουμε ένα όμορφο εφέ. Η ιδιότητα background καθορίζει το χρώμα φόντου σε ένα 

στοιχείο html. 

 

 

 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 
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<html> 

<head> 

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

rainbowstyle.css "> 

</head> 

<body> 

          <ul id="rainbowColors"> 

            <li id="red">Red</li> 

            <li id="orange">Orange</li> 

            <li id="yellow">Yellow</li> 

            <li id="green">Green</li> 

            <li id="blue">Blue</li> 

            <li id="indigo">Indigo</li> 

            <li id="violet">Violet</li> 

        </ul> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας css 

#rainbowColors {background: grey} 

            #red {background: red} 

            #orange {background: orange} 

            #yellow {background: yellow} 

            #green {background: green} 

            #blue {background: blue} 

            #indigo {background: indigo} 

            #violet {background: violet} 

Νέα αρχεία: rainbow.html, rainbowstyle.css  

Επιλογέας class 
3. Χρησιμοποιώντας το χαρακτήρα ‘.’ μπορούμε να ορίσουμε κανόνες CSS για στοιχεία που 

έχουν συγκεκριμένο class. Ο επιλογέας .center επηρεάζει τα στοιχεία HTML που έχουν class="red-

center", δηλαδή και την επικεφαλίδα και την παράγραφο που ακολουθεί. Ενώ μόνο ένα HTML 

στοιχείο μπορεί να έχει κάποιο συγκεκριμένο id, πολλά στοιχεία μπορούν να έχουν το ίδιο class. 

Κώδικας HTML 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <title> CSS με class </title> 

 <style> 

 .red-center { 

      text-align: center; 

      color: red; 

 } 

 </style> 

</head> 

<body> 

 <h1 class="red-center">Επικεφαλίδα με css</h1> 

 <p class="red-center">Παράγραφος με css</p>  

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 
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Νέα αρχεία: class.html 

4. Στην επόμενη ιστοσελίδα παρατηρούμε συνδυασμό χρήσης class και id. Ο επιλογέας #color 

επηρεάζει το στοιχείο HTML που έχει id="color", δηλαδή την πρώτη παράγραφο ενώ ο επιλογέας 

.center επηρεάζει την εμφάνιση των τριών πρώτων html στοιχείων 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<html> 

<head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="classid.css"> 

</head> 

<body> 

<h1 class="center">Αρχική Σελίδα</h1> 

<p id="color" class="center"> Κάποιο κείμενο...</p> 

<p class="center"> Και άλλο κείμενο ...</p> 

<p> Κείμενο χωρίς μορφοποίηση.</p> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας css 

#color { color:red;} 

.center {text-align:center;}  

Νέα αρχεία: classid.html, classid.css  

Ομαδοποίηση 
5. Στην περίπτωση που έχουμε πολλούς κανόνες, όπου ο επιλογέας είναι διαφορετικός, αλλά οι 

οδηγίες για την παρουσίαση είναι οι ίδιες, μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τους κανόνες. Δηλαδή, αν σε 

ένα αρχείο CSS υπάρχουν δύο κανόνες όπως οι παρακάτω: 

h1 {text-align:center;} 

p  {text-align:center;} 

Τότε μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τους κανόνες σε έναν βάζοντας τους επιλογείς μαζί και 

χρησιμοποιώντας κόμματα (‘,’): 

h1, p {text-align:center;} 

Αν θέλουμε μπορούμε να συνδυάσουμε διαφορετικών ειδών επιλογείς: 

h1, .center {text-align:center;} 

 

 

 

 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <style> 

 h1, h2, p { 

  text-align: center; 

  color: red; 

 } 

 </style> 

</head> 

<body> 

 <h1>Μεγάλη κεφαλίδα</h1> 

 <h2>Μικρότερη κεφαλίδα</h2> 

 <p>Και μία παράγραφος</p> 

</body> 

</html> 

 

Νέο αρχείο: grouping.html  

Μπορείτε να δοκιμαστείτε στην δραστηριότητα ομαδοποίησης. 

Προτεραιότητα 
6. Στα παραδείγματα αυτά, παρατηρούμε ότι ορίζουμε ιδιότητες όπως το χρώμα και η στοίχιση 

αλλά όχι το μέγεθος του κειμένου. Στην περίπτωση που δεν έχουμε ορίσει κάποια ιδιότητα μέσω της 

css, η ιδιότητα αυτή θα καθοριστεί από τον φυλλομετρητή του χρήστη. Πολλές φορές διαφορετικά 

στυλ καθορίζονται από διάφορες πηγές. Στη συνέχεια φαίνεται η προτεραιότητα του στυλ ανάλογα με 

το που αυτά ορίζονται από τον πιο ισχυρό στον πιο «χαλαρό» κανόνα. 

1. Χρήση !important 

2. Inline style 

3. Internal style sheet 

4. External style sheet 

Η χρήση της !important σε έναν κανόνα CSS ορίζει ότι έστω και αν ακολουθεί κανόνας με μεγαλύτερη 

προτεραιότητα σύμφωνα και με την παραπάνω λίστα ο κανόνας με την ιδιότητα !important θα 

καθορίσει την εμφάνιση. Επιπλέον, σε περίπτωση που σε ένα αντικείμενο έχει δοθεί και class και id, ο 

κανόνας που έχει δοθεί στο id έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από αυτή του class. Στο επόμενο 

παράδειγμα υπάρχουν εφαρμογές  CSS όλων των ειδών. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<html> 

<head> 

<title> Ιστοσελίδα με css</title> 

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

href="important.css"> 

<style> 

h1 { 

 color: yellow; 

} 

#yellow{ 

 color: yellow; 

} 

.blue{ 

 color:blue; 

} 
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</style> 

 

</head> 

<body> 

<h1 style="color:blue;">Για να δούμε τι χρώμα θα 

είναι αυτός ο τίτλος;</h1> 

<h1>Και με αυτόν τον τίτλο τι γίνεται;</h1> 

<p id="yellow" class="blue"> Για να δούμε, τί 

χρώμα θα έχει αυτή η παράγραφος</p> 

</body> 

</html> 

Κώδικας css 

h1 { 

 color:red !important; 

} 

Νέα αρχεία: important.html, important.css  

Δοκιμάστε την δραστηριότητα προτεραιότητας. 

7. Επιπλέον υπάρχει περίπτωση η ίδια ιδιότητα να ορίζεται δύο φορές στο ίδιο έγγραφό. Στην 

περίπτωση αυτή προηγείται ο τελευταίος κανόνας. Π.χ. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<html> 

<head> 

<title> Ιστοσελίδα με css</title> 

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

href="priority.css"> 

</head> 

<body> 

<h1>Για να δούμε τι χρώμα θα είναι αυτός ο 

τίτλος;</h1> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας css 

h1 { 

 color:red;  

} 

h1 { 

 color:blue;  

} 

Νέα αρχεία: priority.html, priority.css  

Συνδυασμοί 
8.  Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιούμε σε 

συνδυασμό όνομα στοιχείου με επιλογέα id ή class. 

Τροποποιώντας το classid.css του προ προηγούμενου 

βήματος μπορούμε αντί για .center να χρησιμοποιήσουμε 

τον επιλογέα h1.center: 

#color{color:red;} 

h1.center {text-align:center;} 

Σε αυτήν την περίπτωση ο κανόνας για τη στοίχιση στο 
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κέντρο αφορά μόνο τα στοιχεία <h1> που έχουν class=”center”. Οπότε η επικεφαλίδα θα στοιχηθεί 

στο κέντρο και οι παράγραφοι θα στοιχηθούν αριστερά. 
 

Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες με τους επιλογείς. Αν θέλουμε π.χ. οι παράγραφοι <p> που είναι 

μέσα σε φόρμες <form>να έχουν ειδική παρουσίαση μπορούμε να το γράψουμε ως εξής: 
 

form p {color:red;} 

Ο παραπάνω κανόνας θα ισχύει μόνο για τις παραγράφους <p> που είναι μέσα σε φόρμες <form> και 

όχι για κάποια παράγραφο που δεν είναι μέσα σε φόρμα.  

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<html> 

<head> 

<title> Ιστοσελίδα με css</title> 

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

href="combo.css"> 

</head> 

<body> 

<h1 class="whatcolor">Για να δούμε τι χρώμα θα 

είναι αυτός ο τίτλος;</h1> 

<p class="whatcolor"> Για να δούμε τι χρώμα θα 

είναι αυτή η παράγραφος;</p> 

<h2 class="whatcolor"> Και τί γίνεται με αυτόν 

τον τίτλο;</h2> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας css 

h1.whatcolor { 

 color:blue;  

} 

p.whatcolor { 

 color:magenta;  

} 

Νέα αρχεία: combo.html, combo.css  

Pseudo-class 
9. Πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις αναφέρονται στην ενότητα CSS Pseudo-class του CSS 

Tutorial, καθώς και στην ενότητα CSS Selectors του CSS Reference. Ενδεικτικά στο CSS Pseudo-

class αναφέρεται η περίπτωση που θέλουμε να αλλάζει η παρουσίαση ενός στοιχείου όταν ο δείκτης 

του ποντικιού είναι πάνω του. Π.χ., αν θέλουμε να αλλάζει το χρώμα του φόντου σε ένα στοιχείο <a> 

που ανήκει σε μία ετικέτα nav με id=”mainmenu”, τότε μπορούμε να γράψουμε έναν κανόνα όπως: 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!doctype html> 

<html>  

 <head> 

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

href=" navigationstyle.css "> 

 </head> 

 <body> 

  <header> 

  <nav id="mainmenu"> 

   <a 

href="#notices">Ανακοινώσεις</a> 
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   <a href="#news">Νέα</a> 

  </nav> 

  </header> 

 </body> 

</html> 

Κώδικας css 

#mainmenu a {background-color:yellow;} 

#mainmenu a:hover{background-color:red;} 

Νέα αρχεία: navigation.html, navigationstyle.css  

Σε αυτήν την περίπτωση, το χρώμα φόντου είναι κανονικά κίτρινο (yellow) και όταν φέρουμε το 

δείκτη του ποντικιού πάνω από το στοιχείο γίνεται κόκκινο (red). Αυτό το πετυχαίνουμε 

χρησιμοποιώντας την «ψευδοκλάση» (pseudo-class):hover, που ουσιαστικά σημαίνει «όταν ο δείκτης 

του ποντικιού είναι πάνω στο στοιχείο HTML». 

Επιπλέον Μελέτη 

Γενικά, οι ενότητες στο CSSTutorial (http://www.w3schools.com/css/) που αφορούν επιλογείς 

περιέχονται στον παρακάτω πίνακα. 

Ενότητα  Περιγραφή 

CSS Id & Class Χρήση HTML ιδιοτήτων id και class σε συνδυασμό με 

CSS 

CSS 

Grouping/Nesting 

Ομαδοποίηση επιλογέων / κανόνων 

CSS Pseudo-class Ψευδοκλάσεις (ειδικές περιπτώσεις επιλογέων) 

CSS Selectors Αναλυτική αναφορά σε επιλογείς 

Δραστηριότητες 
Ομαδοποίηση 

1. Δίνεται ο διπλανός κώδικας HTML με 

το περιεχόμενο ανάμεσα στις ετικέτες <style> 

κενό. Αλλάξτε το χρώμα κειμένου όλων των 

ετικετών <h1> και <p>. Χρησιμοποιήστε 

ομαδοποίηση ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον 

κώδικά σας. 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Μεγάλη κεφαλίδα</h1> 

<h2>Μικρότερη κεφαλίδα</h2> 

<p>Να και μία παράγραφος.</p> 

<p>Και μία ακόμη παράγραφος.</p> 

</body> 

</html> 

Προτεραιότητα 
2. Στο CSS αρχείο important.css διαγράψτε την επισήμανση !important. Τι παρατηρείτε στα χρώματα 

των ετικετών; Προσθέστε διάφορες ετικέτες <h1> στην ιστοσελίδα και πειραματιστείτε με την 

!important χρησιμοποιώντας και επιλογείς class και id. 

Σύνδεσμοι 

 Σύνδεσμοι 
 http://www.w3schools.com/css/ 

 Ερωτήσεις 

http://www.w3schools.com/css/
http://www.w3schools.com/css/
http://www.w3schools.com/css/
https://goo.gl/forms/puwPrns4iGUEYPCw1

