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  CSS Εργαστήριο – 4. Δουλεύοντας με κείμενο 2 
Στοίχιση κειμένου 

1. Ένα κείμενο μπορεί να στοιχηθεί οριζόντια, text-align, ή κάθετα vertical-align. Η οριζόντια 

στοίχιση μπορεί να έχει τις τιμές left, right, center ή justify για αριστερή, δεξιά, κεντρική ή Πλήρη 

στοίχιση αντίστοιχα. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Οριζόντια στοίχιση </title> 

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

href="textalign.css"> 

</head> 

<body> 

<p class="leftalign">Αυτή εδώ είναι μία 

παράγραφος η οποία έχει αριστερή στοίχιση 

(left).</p> 

<p class="rightalign">Αυτή εδώ είναι μία 

παράγραφος η οποία έχει δεξιά στοίχιση 

(right).</p> 

<p class="centeralign">Αυτή εδώ είναι μία 

παράγραφος η οποία έχει κεντρική στοίχιση 

(center).</p> 

<p class="justifyalign">Αυτή εδώ είναι μία 

παράγραφος η οποία έχει πλήρης στοίχιση 

(justify).</p> 

</body> 

</html> 

 

 
 

Κώδικας css 

p.centeralign { 

    text-align: center; 

} 

 

p.leftalign { 

    text-align: left; 

} 

 

p.rightalign { 

    text-align: right; 

} 

p.justifyalign { 

    text-align: justify; 

} 

Νέα αρχεία: textalign.html, textalign.css 

2. H vertical-align καθορίζει την κατακόρυφη στοίχιση αντικειμένων. Μπορεί να πάρει τιμές 

όπως middle, top και bottom, αλλά και sub ή sup όπου η εικόνα μπαίνει στην θέση του δείκτη ή του 

εκθέτη αντίστοιχα. Η εξορισμού θέση του κειμένου σε σχέση με την εικόνα είναι η baseline. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 
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<title>Κατακόρυφη στοίχιση </title> 

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

href="verticaltextalign.css"> 

</head> 

<body> 

<p>Μία εικόνα <img src="css.png" 

class="middlealign" height="100">με 

κατακόρυφη στοίχιση middle.</p> 

<p>Μία εικόνα <img src="css.png" 

class="topalign" height="100">με 

κατακόρυφη στοίχιση top.</p> 

<p>Μία εικόνα <img src="css.png" 

class="bottomalign" height="100">με 

κατακόρυφη στοίχιση bottom.</p> 

</body> 

</html> 

 
 

Κώδικας css 

img.middlealign { 

    vertical-align: middle; 

} 

img.topalign { 

    vertical-align: top; 

} 

img.bottomalign { 

    vertical-align: bottom; 

} 

Νέα αρχεία: veritcaltextalign.html, verticaltextalign.css 

Υλοποιήστε την δραστηριότητα κατακόρυφη στοίχιση. 

Διακόσμηση κειμένου 
3. Με την text-decoration καθορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διακοσμηθεί το 

κείμενό μας. Επιπλέον μπορούμε να αφαιρέσουμε διακόσμηση από κείμενο που εξορισμού έχει 

κάποια διακόσμηση όπως για παράδειγμα ένας σύνδεσμος. Η ιδιότητα αυτή μπορεί να πάρει τις τιμές 

overline, line-through, underline, none για γραμμή πάνω από το κείμενο στη μέση του κειμένου 

κάτω από το κείμενο ή αφαίρεση διακόσμησης. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Διακόσμηση κειμένου</title> 

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

</head> 

<body> 

<p class="textoverline">Παράγραφος με overline.</p> 

<p class="textlinethrough">Παράγραφος με line-through.</p> 

<p class="textunderline">Παράγραφος με underline.</p> 

<a 

href="http://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_text-

decoration" class = "textnone">Σύνδεσμος με none</a>  

</body> 

</html> 

 

 
 

Κώδικας css 

p.textoverline { 
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    text-decoration: overline; 

} 

 

p.textlinethrough { 

    text-decoration: line-through; 

} 

 

p.textunderline { 

    text-decoration: underline; 

} 

a.textnone { 

    text-decoration: none; 

} 

Νέα αρχεία: textdecoration.html, textdecoration.css  

Εσοχή 
4. Η ιδιότητα text-indent καθορίζει το οριζόντιο κενό πριν την πρώτη λέξη της πρώτης 

γραμμής. Μπορεί να πάρει τιμές σε εικονοστοιχεία, px, χιλιοστόμετρα, mm, αλλά και em. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Εσοχή</title> 

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

href="textindent.css"> 

</head> 

<body> 

<p>Αυτή είναι μία παράγραφός στην οποία δεν 

έχουμε θέσει την εσοχή κειμένου. Έτσι 

χρησιμοποιεί την εξορισμού εσοχή του 

προγράμματος 

περιήγησής σας.</p> 

<p class="textindent">Αυτή είναι μία 

παράγραφος στην οποία έχουμε θέσει την εσοχή, 

text-indent, ϊση με 10 px. Έτσι η πρώτη λέξη της 

πρώτης γραμμής είναι αντίστοιχα px πιο μέσα 

από 

την πρώτη λέξη της 2ης γραμμής.</p> 

</body> 

</html> 

 
 

 

Κώδικας css 

p.textindent { 

    text-indent: 10px; 

} 

Νέα αρχεία: textindent.html, textindent.css 

Υλοποιήστε την δραστηριότητα στοίχιση και εσοχή. 

Σκιά 
5. Η text-shadow που είναι μία νέα ετικέτα της CSS 3 εφαρμόζει μία σκιά στο κείμενό μας. 

Στην πιο απλή της μορφή θέτουμε τα εικονοστοιχεία της σκιάς οριζόντια και κάθετα. Επιπλέον 

μπορούμε να θέσουμε και το χρώμα της σκιάς ή να τη θολώσουμε. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 
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<head> 

<title>Σκιά</title> 

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

href="textshadow.css"> 

</head> 

<body> 

<h1 class="shadowsimple">Μία επικεφαλίδα με 

σκιά 2 Pixels οριζόντια και κάθετα.</h1> 

<h1 class="shadowcolor">Μία επικεφαλίδα με 

σκιά με χρώμα.</h1> 

<h1 class="shadowblur">Ένα θόλωμα (blur) στη 

σκιά.</h1> 

<h1 class="shadowblackwhite">Μαύρη σκιά σε 

άσπρα γράμματα.</h1> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας css 

h1.shadowsimple { 

    text-shadow: 2px 2px; 

} 

h1.shadowcolor { 

    text-shadow: 2px 2px blue; 

} 

h1.shadowblur{ 

 text-shadow: 2px 2px 5px red; 

} 

h1.shadowblackwhite{ 

    color: white; 

    text-shadow: 2px 2px 4px #000000; 

} 

Νέα αρχεία: textshadow.html, textshadow.css 

Κενό μεταξύ γραμμάτων και λέξεων 
6. Οι ιδιότητες letter-spacing και word-spacing καθορίζουν το κενό μεταξύ γραμμάτων και 

λέξεων αντίστοιχα. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Κενό μεταξύ γραμμάτων</title> 

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

href="textspacing.css"> 

</head> 

<body> 

<p class="posspacing">Παράγραφος με 

απόσταση γραμμάτων 3px.</p> 

<p class="negspacing">Παράγραφος με 

απόσταση γραμμάτων -3px.</p> 

</body> 

</html> 

 

 
 

Κώδικας css 

p.posspacing{ 

 letter-spacing: 3px; 
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} 

p.negspacing{ 

 letter-spacing: -3px; 

} 

Νέα αρχεία: textspacing.html, textspacing.css 

Περίσσιο κείμενο 
7. Με την ιδιότητα text-overflow καθορίζεται με ποιον τρόπο θα απεικονίζεται το κείμενο που 

δεν μπορεί να φανεί στην ιστοσελίδα μας. Το κείμενο μπορεί να κοπεί, τιμή clip, η να φαίνονται τρεις 

τελείες, τιμή ellipsis. Μπορούμε να θέσουμε και εμείς ένα εναλλακτικό κείμενο που θα φαίνεται στο 

τέλος όπως οι παύλες του επόμενου παραδείγματος. Στην παρούσα στιγμή αυτό δεν υποστηρίζεται 

από το chrome. Μπορείτε να το δοκιμάσετε στο Firefox. Επιπλέον για να μπορέσουμε να δούμε τη 

λειτουργία της ιδιότητας θα πρέπει να θέσουμε στην CSS και τις ιδιότητες: 

white-space: nowrap; 

overflow: hidden; 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Περίσσιο κείμενο </title> 

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

href="textoverflow.css"> 

</head> 

<body> 

<h1>Η ιδιότητα text-overflow</h1> 

<h2>text-overflow: clip:</h2> 

<p class="clipoverflow">Αυτό είναι ένα μεγάλο 

κείμενο που δεν χωράει ολόκληρο</p> 

 

<h2>text-overflow: ellipsis:</h2> 

<p class="ellipsisoverflow">Αυτό είναι ένα μεγάλο 

κείμενο που δεν χωράει ολόκληρο</p> 

<h2>text-overflow: string:</h2> 

<p class="stringoverflow">Αυτό είναι ένα μεγάλο 

κείμενο που δεν χωράει ολόκληρο</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

Κώδικας css 

p.clipoverflow { 

  white-space: nowrap;  

  width: 200px;  

  border: 1px solid #000000; 

  overflow: hidden; 

  text-overflow: clip; 

} 

p.ellipsisoverflow { 

  white-space: nowrap;  

  width: 200px;  

  border: 1px solid #000000; 

  overflow: hidden; 

  text-overflow: ellipsis; 

} 
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p.stringoverflow { 

  white-space: nowrap;  

  width: 200px;  

  border: 1px solid #000000; 

  overflow: hidden; 

  text-overflow: "---"; 

} 

Νέα αρχεία:texoverflow.html, textoverflow.css 

8. Η text-overflow μπορεί να συνδυαστεί με το effect hover ώστε παράδειγμα μόλις πάμε το 

ποντίκι πάνω από το κείμενο να φαίνεται ολόκληρο. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

… 

 

Κώδικας css 

… 

p:hover{ 

  overflow: visible; 

} 

Υπάρχοντα αρχεία: texoverflow.html, textoverflow.css 

Σπάσιμο λέξεων 
9. Με την ιδιότητα word-wrap μπορούμε να ορίζουμε ότι οι λέξεις θα σπάνε και θα συνεχίζουν 

στην επόμενη γραμμή αν αυτές δεν χωράνε. Με την ιδιότητα word-break καθορίζουμε τον τρόπο που 

αυτές θα σπάνε όπου απαιτείται. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Σπάσιμο </title> 

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

href="textbreak.css"> 

</head> 

<body> 

<h1>Η ιδιότητα word-wrap</h1> 

<p class="breakword"> Αυτή η παράγραφος 

περιέχει μία πολύ μεγάλη λέξη: 

σκουληκομυρμηγκότρυπα. Η λέξη αυτή θα σπάσει 

και θα πάει στην επόμενη παράγραφο.</p> 

<p class="keepall">Αυτή η παράγραφος περιέχει 

κάποιο κείμενο. Αυτή η γραμμή-θα-σπάει-στις-

παύλες.</p> 

 

<p class="breakall">Αυτή η παράγραφος περιέχει 

κάποιο κείμενο. Οι γραμμές θα σπάνε σε 

οποιονδήποτε χαρακτήρα.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

Κώδικας css 

p.breakword { 

  width: 140px;  



7 

 

  border: 1px solid #000000; 

  word-wrap: break-word; 

} 

p.keepall { 

  width: 140px;  

  border: 1px solid #000000; 

  word-break: keep-all; 

} 

p.breakall { 

  width: 140px;  

  border: 1px solid #000000; 

  word-break: break-all; 

} 

Νέα αρχεία:textbreak.html, textbreak.css 

Δραστηριότητες 
Κατακόρυφη στοίχιση 

1. Δημιουργήστε μία ιστοσελίδα η οποία θα περιέχει μία εικόνα, και κείμενο το οποίο θα είναι 

κατακόρυφα στοιχισμένο στη μέση. 

Στοίχιση και εσοχή 
2. Δημιουργήστε μία ιστοσελίδα η οποία θα περιέχει τέσσερεις παραγράφους η κάθε μία με 

διαφορετική στοίχιση, center, left, right και justify, και διαφορετική εσοχή παραγράφου. 

Περίσσιο κείμενο 
3. Στην επόμενη ιστοσελίδα θα πρέπει το κείμενο που δεν 

φαίνεται να σηματοδοτείται με τρεις τελείες (…). Στη 

συνέχεια να σηματοδοτείται με 5 αστεράκια (*****). 

Τέλος θα πρέπει το κείμενο να φαίνεται όταν πηγαίνετε 

το δείκτη του ποντικιού πάνω από το κείμενο.  

 

 

<!DOCTYPE html>  

<html> 

<head> 

<style> 

p { 

  white-space: nowrap;  

  width: 200px;  

  border: 1px solid #000000; 

  overflow: hidden; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<p>Αυτή η παράγραφος είναι πολύ μεγααααααααααααααααααάλη.</p> 

</body> 

</html> 

Σύνδεσμοι 
 Ερωτήσεις 

 

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

