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  CSS Εργαστήριο – 3. Δουλεύοντας με κείμενο 
Χρώμα 

1. Όπως και στην html, χρώμα μπορούμε να ορίσουμε εκτός από το χρώμα κειμένου (color), 

στο φόντο (background-color), αλλά και στα όρια (border-color). Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να 

ορίσουμε το χρώμα. Π.χ., όλα τα παρακάτω ορίζουν ως χρώμα κειμένου το κόκκινο: 

color: red;   Ονόματα χρωμάτων: white, black, red, κλπ. 

color: rgb(255,0,0);   Red Green Blue (RGB) 0 έως 255 

color: #ff0000;   Δεκαεξαδικός κωδικός: #000000 έως #ffffff 

Ο πιο απλός τρόπος για να ορίσει κάποιος ένα χρώμα είναι να χρησιμοποιήσει ένα Color Picker. 

Κάνοντας αναζήτηση στο Google για “color picker” ή “color chooser” μπορείτε να βρείτε πληθώρα 

τέτοιων βοηθημάτων, όπως τα: 

 http://www.colorpicker.com/ 

 http://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp 

Διαλέγοντας το χρώμα που επιθυμούμε με το ποντίκι, μπορούμε στη συνέχεια να 

αντιγράψουμε το δεκαεξαδικό κωδικό (π.χ. 58C74E) και να το ορίσουμε ως τιμή της ιδιότητας στο 

CSS, π.χ.: color: #58C74E; 

Δοκιμάστε την δραστηριότητα Χρώμα 

Γραμματοσειρά 
Η γραμματοσειρά καθορίζεται από την ιδιότητα font-family και μπορεί να οριστεί είτε ως μία 

συγκεκριμένη γραμματοσειρά είτε ως μία οικογένεια γραμματοσειρών με παρόμοια εμφάνιση. Στη 

συνέχεια βλέπουμε έναν πίνακα με οικογένειες γραμματοσειρών, παραδείγματά τους και περιγραφές 

των οικογενειών. 

Οικογένεια Γραμματοσειρά Περιγραφή Οπτική περιγραφή 

Serif Times New Roman, 

Georgia 

Οι γραμματοσειρές serif έχουνε 

μικρές γραμμούλες στα τελειώματά 

τους 

 
Sans-serif Arial, Verdana Το πρώτο συνθετικό, sans, σημαίνει 

χωρίς, πρόκειται δηλαδή για 

γραμματοσειρές χωρίς τα τελειώματα 

των Serif γραμματοσειρών 
 

Monospace Courier New, 
Lucida 
Console 

Όλοι οι χαρακτήρες καταλαμβάνουν 

το ίδιο πλάτος. 

 

Σημειώνεται ότι στην οθόνη, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει για τους υπολογιστές, διαβάζονται πιο 

εύκολα οι Sans-serif γραμματοσειρές. 

2. Η γραμματοσειρά ή η οικογένεια τίθεται από την ιδιότητα font-family. Σε πολλές περιπτώσεις 

το πρόγραμμα του φυλλομετρητή μπορεί να μην υποστηρίζει κάποια γραμματοσειρά και γι’ αυτό για 

σιγουριά καλό είναι να χρησιμοποιηθεί επιπρόσθετα κάποια οικογένεια γραμματοσειρών. 

Περισσότερες από μία επιλογές μπορούν να τεθούν με μία λίστα χωρισμένη με κόμματα. Στην 

περίπτωση που η γραμματοσειρά περιλαμβάνει περισσότερες από μία λέξεις θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν εισαγωγικά όπως βλέπετε και στο επόμενο παράδειγμα. 

  

http://www.colorpicker.com/
http://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp
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Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Γραμματοσειρά </title> 

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

href="fontfamily.css"> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS γραμματοσειρές</h1> 

<p class="serif">Μία παράγραφος με Times New 

Roman γραμματοσειρά.</p> 

<p class="sansserif">Μία παράγραφος με  Arial 

γραμματοσειρά.</p> 

<p class="monospace">Μία παράγραφος με  

Monospace γραμματοσειρά.</p> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας css 

<style> 

p.serif { 

    font-family: "Times New Roman", Times, 

serif; 

} 

p.sansserif { 

    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

} 

p.monospace { 

    font-family: "Courier New", monospace; 

} 

</style> 

Νέα αρχεία: fontfamily.html, fontfamily.css  

Μέγεθος κειμένου 
3. Η ιδιότητα font-size θέτει το μέγεθος το οποίο μπορεί να καθοριστεί είτε με χρήση κωδικών 

λέξεων, είτε με αριθμητικές τιμές σε pixels ή ems.   

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Μέγεθος Γραμματοσειράς </title> 

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

href="fontsizepx.css"> 

</head> 

<body> 

<h1>Δοκιμές font-size με pixels</h1> 

<h2>Κεφαλίδα h2 με μέγεθος 40px</h2> 

<p>Παράγραφος με εξορισμού μέγεθος 

(16px)</p> 

<p id="smaller">Παράγραφος με μέγεθος 

12px</p> 

</body> 

</html> 
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Κώδικας css 

p#smaller{ 

   font-size: 12px; 

} 

h2 { 

    font-size: 40px; 

} 

Νέα αρχεία: fontsizepx.html, fontsizepx.css  

 

4. Πολλοί κατασκευαστές ιστοσελίδων προτιμούν την χρήση του ems αντί για το px. To 

εξορισμού μέγεθος κειμένου στους φυλλομετρητές να είναι 16px, κάτι που καθορίζεται ως 1em. Εάν 

θέλουμε π.χ. διπλάσιο (μισό) μέγεθος γραμματοσειράς θέτουμε 2em (0.5 em). Η σχέση που συνδέει 

pixels με ems είναι η pixels/16 = ems. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Μέγεθος Γραμματοσειράς </title> 

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

href="fontsizeem.css"> 

</head> 

<body> 

<h1>Δοκιμές font-size με ems</h1> 

<h2>Κεφαλίδα h2 με εξορισμού μέγεθος</h2> 

<h2 class="bigger">Κεφαλίδα h2 με μέγεθος 

2ems</h2> 

<p>Παράγραφος με εξορισμού μέγεθος 

(16px)</p> 

<p class="bigger">Παράγραφος με μέγεθος 

2ems</p> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας css 

.bigger{ 

   font-size: 2em; 

} 

Νέα αρχεία: fontsizeem.html, fontsizeem.css  

Οι περισσότεροι κατασκευαστές ιστοσελίδων προτιμούν την προσέγγιση του μεγέθους με em, κάτι 

που προτείνει και η w3c. 

Βάρος κειμένου  
5. Το font-weight καθορίζει το πόσο έντονα θα γράφεται ένα κείμενο. Οι τιμές που μπορεί να 

πάρει είναι lighter, normal, bold, bolder. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Βάρος Γραμματοσειράς </title> 

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

href="fontweight.css"> 

</head> 

<body> 

<p class="lighter">Lighter παράγραφος.</p> 
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<p class="normal">Normal παράγραφος.</p> 

<p class="bold">Bold παράγραφος.</p> 

<p class="bolder">Bolder παράγραφος.</p> 

</html> 

 

Κώδικας css 

p.normal { 

    font-weight: normal; 

} 

p.lighter { 

    font-weight: lighter; 

} 

p.bold { 

    font-weight: bold; 

} 

p.bolder { 

    font-weight: bolder; 

} 

Νέα αρχεία: fontweight.html, fontweight.css  

6. Επιπλέον μπορούνε να θέσουμε την «ένταση του κειμένου με αριθμητικές τιμές οι οποίες 

μπορεί ναι είναι πολλαπλάσια του 100 από 100 έως 900. Το 400 είναι το normal και το 700 το bold. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Βάρος Γραμματοσειράς </title> 

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

href="fontweightnum.css"> 

</head> 

<body> 

<p id="weight100">Παράγραφος με weight 

100.</p> 

<p id="weight200">Παράγραφος με weight 

200.</p> 

<p id="weight300">Παράγραφος με weight 

300.</p> 

<p id="weight400">Παράγραφος με weight 

400.</p> 

<p id="weight500">Παράγραφος με weight 

500.</p> 

<p id="weight600">Παράγραφος με weight 

600.</p> 

<p id="weight700">Παράγραφος με weight 

700.</p> 

<p id="weight800">Παράγραφος με weight 

800.</p> 

<p id="weight900">Παράγραφος με weight 

900.</p> 

</html> 

 

Κώδικας css 

#weight100 {font-weight:100;} 

#weight200 {font-weight:200;} 

#weight300 {font-weight:300;} 
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#weight400 {font-weight:400;} 

#weight500 {font-weight:500;} 

#weight600 {font-weight:600;} 

#weight700 {font-weight:700;} 

#weight800 {font-weight:800;} 

#weight900 {font-weight:900;} 

Νέα αρχεία: fontweightnum.html, fontweightnum.css  

Υλοποιήστε την δραστηριότητα Γραμματοσειρές 

Πεζά – Κεφαλαία  
7. Η ιδιότητα font-variant μας επιτρέπει να μετατρέψουμε το κείμενό μας σε πεζά. Η τιμή 

normal είναι η εξορισμού τιμή ενώ η small-caps θέτει τα γράμματα κεφαλαία αλλά μικρότερα από τα 

κανονικά κεφαλαία. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Εναλλαγή Γραμμάτων </title> 

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

href="fontvariant.css"> 

</head> 

<body> 

<p class="normal">Normal παράγραφος.</p> 

<p class="small">Small caps παράγραφος.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

Κώδικας css 

p.normal { 

    font-variant: normal; 

} 

 

p.small { 

    font-variant: small-caps; 

} 

Νέα αρχεία: fontvariant.html, fontvariant.css  

 

8. Η ιδιότητα text-transform καθορίζει πως θα μετατραπεί σε κεφαλαία ένα κείμενο. Η τιμή 

uppercase τα θέτει όλα κεφαλαία, η τιμή lowercase, όλα πεζά και η capitalize θέτει τον πρωτο 

χαρακτήρα κάθε λέξης κεφαλαίο. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Πεζά - κεφαλαία </title> 

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

href="texttransform.css"> 

</head> 

<body> 

<p class="uppercase">Uppercase 

παράγραφος.</p> 

<p class="lowercase">Lowercase 

παράγραφος.</p> 

<p class="capitalize">Capitalize 
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παράγραφος.</p> 

</body> 

</html> 

Κώδικας css 

p.uppercase { 

    text-transform: uppercase; 

} 

 

p.lowercase { 

    text-transform: lowercase; 

} 

 

p.capitalize { 

    text-transform: capitalize; 

} 

Νέα αρχεία: texttransform.html, texttransform.css  

Δραστηριότητες 
Χρώμα 

1. Δημιουργήστε ένα αρχείο html με διάφορες ετικέτες κεφαλίδας ή παραγράφους. Στη 

συνέχεια δημιουργήστε ένα CSS αρχείο με το οποίο θα συνδέσετε το html και δοκιμάστε 

διάφορα χρώματα που έχετε επιλέξει από κάποιον color picker σε όλες τις ετικέτες. 

Εφαρμόστε το χρώμα και με τους τρεις τρόπους, όνομα, τιμή rgb, δεκαεξαδική τιμή. 

Γραμματοσειρές 
2. Δίνεται η διπλανή ιστοσελίδα. Θέστε την πρώτη παράγραφο “bold”, “20px” και “Verdana”. 

Αν η γραμματοσειρά Verdana δεν υπάρχει να θέτει μία γραμματοσειρά sans-serif. 

Κώδικας HTML  Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Επικεφαλίδα</h1> 

<p>Αυτή είναι μία παράγραφος με 

γραμματοσειρά bold, 20px, 

Verdana.</p> 

<p>Αυτή είναι μία παράγραφος 

χωρίς 

μορφοποίηση.</p> 

</body> 

</html> 

 

Σύνδεσμοι 
 Ερωτήσεις 

 

https://goo.gl/forms/NaZfckBVSYXr4G2n1
https://goo.gl/forms/NaZfckBVSYXr4G2n1

